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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 eðéäìà 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 íéýìû 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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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
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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¤«¨¦¨
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¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ בעל פעלים כו' 

מו"ה גדלי' שי'

שלום וברכה!

... להערתו אודות מרז"ל המובא בתניא בשם הזהר מאן דנפח מתוכי' נפח )תניא רפ"ב ועוד(, 

לע"ע לא מצאתי זה בזהר או בתקוני זהר, וכן ברשימת חסידי חב"ד מדורות הראשונים שתח"י נרשם 

מ"מ להנ"ל לספרי קבלה לרמב"ן בפירושו עה"ת )עה"כ( ועוד, אבל לא בזהר.

יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  תקותי שהשתתף בהתועדות דיום סגולה 

נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, ויהי רצון שתומשך ההתעוררות ועד לפועל במשך כל השנה.

בכבוד ובברכה לפורים שמח.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשּלאחריֿזה  ּבּפסּוק גֹו'2ּוממׁשי מֹועד ּבאהל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הּדּיּוק  וידּוע גֹו'. ּבקר עד מערב אהרן אתֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיער

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

הּציּוּוי  לּמה אהרן, עלֿידי היא הּנרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשהדלקת

אל  הּׁשמן ׁשּיביאּו ּדמׁשמע ,"אלי "ויקחּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא

הראׁשֹון, ׁשּבּפסּוק מה להבין צרי וגם ְְִִִֶֶַַַָָָָֹמׁשה.

"להעלת  נאמר מׁשה), (אל "אלי "ויקחּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּגּבי

נאמר  אהרן, ּגּבי הּׁשני, ּובּפסּוק ּתמיד", ֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנר

ּבקר". עד ֵֶֶֶַֹ"מערב

הענין ÔÈ·‰Ïeב) ּכללּות ּתחלה לבאר יׁש זה, ¿»ƒְְְְִִֵֵֶָָָָָ

המבאר  עלּֿפי ּדהּנה, זית'. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּד'ׁשמן

אֹור' (ּב'תֹורה נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַָּבדרּוׁשי

ׁשּלא  ּבכתבים יֹותר ּובארּוכה ּתֹורה', ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּוב'לּקּוטי

אֹופּנים  ׁשני ּבזה יׁש עדין) אֹופן 4נדּפסּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכי  מהּזית, יֹותר נעלה הּוא ׁשהּׁשמן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהראׁשֹון,

ולכן  ׁשּבתֹוכֹו, הּׁשמן על ּומעלים מסּתיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּזית

את  מּמּנּו להֹוציא ּכדי הּזית ּבכתיׁשת צֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַיׁש

הּגּוף  על מֹורה ׁש'ּזית' ּבעבֹודה, וענינֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן.

ׁשּמעלימים  נגּה, ׁשּמקליּפת הּבהמית ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוהּנפׁש

המלּוּבׁשת  (ׁשמן) האלקית הּנפׁש על ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּומסּתירים

יעלימּו ׁשּלא ּכדי כּו' לכתׁשם צרי ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהם,

הּזהר  ּכמאמר הּנׁשמה, אֹור נהֹורא 5על ּביּה סליק ּדלא ּדנׁשמתא,ּגּופא ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּומׁשּתלׁשל  ׁשּנמׁש) הּזית ׁשל הּגׁשמי ּׁשהּטעם מה ּגם וזהּו ליּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָמבּטׁשין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מר, הּוא הרּוחני) הּפסּוק 6מענינֹו זית 7על עלה והּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מֹורה  זֹו ׁשּמרירּות כּו', ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה: אמרה ּבפיה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰z‡Â ׁשמן אלי ויקחּו יׂשראל ּבני את ּתצּוה ¿«»ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּתמיד  נר להעלֹות לּמאֹור ּכתית ז ,1זית ְֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשּלאחריֿזה  ּבּפסּוק גֹו'2ּוממׁשי מֹועד ּבאהל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹ

הּדּיּוק  וידּוע גֹו'. ּבקר עד מערב אהרן אתֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹיער

נׂשיאינּו רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ּדמאחר 3ּבזה , ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָ

הּציּוּוי  לּמה אהרן, עלֿידי היא הּנרֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשהדלקת

אל  הּׁשמן ׁשּיביאּו ּדמׁשמע ,"אלי "ויקחּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּוא

הראׁשֹון, ׁשּבּפסּוק מה להבין צרי וגם ְְִִִֶֶַַַָָָָֹמׁשה.

"להעלת  נאמר מׁשה), (אל "אלי "ויקחּו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹּגּבי

נאמר  אהרן, ּגּבי הּׁשני, ּובּפסּוק ּתמיד", ֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנר

ּבקר". עד ֵֶֶֶַֹ"מערב

הענין ÔÈ·‰Ïeב) ּכללּות ּתחלה לבאר יׁש זה, ¿»ƒְְְְִִֵֵֶָָָָָ

המבאר  עלּֿפי ּדהּנה, זית'. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹּד'ׁשמן

אֹור' (ּב'תֹורה נׂשיאינּו רּבֹותינּו ְְְִִֵֵֵַָּבדרּוׁשי

ׁשּלא  ּבכתבים יֹותר ּובארּוכה ּתֹורה', ְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּוב'לּקּוטי

אֹופּנים  ׁשני ּבזה יׁש עדין) אֹופן 4נדּפסּו . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

ּכי  מהּזית, יֹותר נעלה הּוא ׁשהּׁשמן ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהראׁשֹון,

ולכן  ׁשּבתֹוכֹו, הּׁשמן על ּומעלים מסּתיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּזית

את  מּמּנּו להֹוציא ּכדי הּזית ּבכתיׁשת צֹור ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַיׁש

הּגּוף  על מֹורה ׁש'ּזית' ּבעבֹודה, וענינֹו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשמן.

ׁשּמעלימים  נגּה, ׁשּמקליּפת הּבהמית ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹוהּנפׁש

המלּוּבׁשת  (ׁשמן) האלקית הּנפׁש על ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּומסּתירים

יעלימּו ׁשּלא ּכדי כּו' לכתׁשם צרי ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהם,

הּזהר  ּכמאמר הּנׁשמה, אֹור נהֹורא 5על ּביּה סליק ּדלא ּדנׁשמתא,ּגּופא ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּומׁשּתלׁשל  ׁשּנמׁש) הּזית ׁשל הּגׁשמי ּׁשהּטעם מה ּגם וזהּו ליּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָמבּטׁשין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מר, הּוא הרּוחני) הּפסּוק 6מענינֹו זית 7על עלה והּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

מֹורה  זֹו ׁשּמרירּות כּו', ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי יהיּו יֹונה: אמרה ּבפיה, ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָטרף
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כ).1) (כז, פרשתנו כא.2)ריש אדמו"ר 3)שם, מאמרי ב). (קיא, פרשתנו סוף לתו"א הוספות א). (פא, פרשתנו ריש תו"א

ועוד. סו. ע' תקס"ז זה).4)הזקן (ממאמר ואילך 131 ע' חי"א לקו"ש גם ראה - לקמן הובא 5)בהבא - א קסח, ח"ג

רפכ"ט. בתניא ב.6)ונתבאר יח, יא.7)עירובין ח, נח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰z‡Â רבינו ÈÊ˙משה ÔÓL EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‰eˆz ¿«»¿«∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈∆∆∆«ƒ

„ÈÓz ¯ ˙BÏÚ‰Ï ¯B‡nÏ ˙È˙k CÊ1,המקדש בית במנורת »»ƒ«»¿«¬≈»ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ˜eÒta CÈLÓÓe2 הבא ‚B'בפסוק „ÚBÓ Ï‰‡a «¿ƒ«»∆¿«¬≈∆¿…∆≈

‰Êa ˜eic‰ Úe„ÈÂ .'B‚ ¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ«¬……«¬…≈∆∆«…∆¿»««ƒ»∆
על  בלשון השאלה דיוק עלֿפי כך

¯eÈ˙Baהכתוב  ÈLe¯„aƒ¿≈«≈
eÈ‡ÈN3, של חסידות מאמרי ¿ƒ≈

חב"ד  Ï„‰L˜˙אדמו"רי ¯Á‡Óc¿≈««∆«¿»«
˙B¯p‰ בפועל המקדש ‰È‡במנורת «≈ƒ

Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ,הכהן‰nÏ «¿≈«¬…»»
,"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" ‡e‰ ÈeeÈv‰«ƒ¿ƒ¿≈∆
Ï‡ ÔÓM‰ e‡È·iL ÚÓLÓc¿«¿«∆»ƒ«∆∆∆

?‰LÓ…∆
˜eÒtaL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆«»
"EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ" Èab ,ÔBL‡¯‰»ƒ«≈¿ƒ¿≈∆
˙ÏÚ‰Ï" ¯Ó‡ ,(‰LÓ Ï‡)∆…∆∆¡«¿«¬…
,ÈM‰ ˜eÒt·e ,"„ÈÓz ¯≈»ƒ«»«≈ƒ
„Ú ·¯ÚÓ" ¯Ó‡ ,Ô¯‰‡ Èab«≈«¬…∆¡«≈∆∆«

"¯˜a שני של שהמשמעות ואף …∆
הטעם  מהו להבין צריך שווה, הזמנים

פנימיות  פי על הלשונות לשינוי

העניינים?

¯‡·Ï LÈ ,‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿»≈
ÔÓL'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰ÏÁz¿ƒ»¿»»ƒ¿»¿∆∆

'˙ÈÊ חסידות ŒÏÚעלֿפי ,‰p‰c . «ƒ¿ƒ≈«
eÈ˙Ba¯ ÈLe¯„a ¯‡·Ó‰ Ètƒ«¿…»ƒ¿≈«≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a) eÈ‡ÈN¿ƒ≈¿»

'‰¯Bz ÈËewÏ'·e של ספרים ¿ƒ≈»
השבוע  פרשות על חסידות מאמרי

הזקן, האדמו"ר מאת והמועדים

‡lL ÌÈ·˙Îa ¯˙BÈ ‰Îe¯‡·e«¬»≈ƒ¿»ƒ∆…
‰Êa LÈ (ÔÈ„Ú eÒt„ זית בשמן ƒ¿¿¬«ƒ≈»∆
ÌÈpÙB‡ ÈL4. ¿≈«ƒ

ÔÓM‰L ,ÔBL‡¯‰ ÔÙB‡ היוצא ∆»ƒ∆«∆∆
Èf‰Ó˙מהזית  ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈≈««ƒ
ÌÈÏÚÓeעצמו  ¯ÈzÒÓ ˙Èf‰ Èk ,ƒ««ƒ«¿ƒ«¿ƒ

LÈ ÔÎÏÂ ,BÎB˙aL ÔÓM‰ ÏÚ««∆∆∆¿¿»≈≈
˙Èf‰ ˙LÈ˙Îa C¯Bˆ פעולה ∆ƒ¿ƒ«««ƒ

שהזית  וההסתר ההעלם את המבטלת

השמן  על ÈˆB‰Ï‡מעלים È„k¿≈¿ƒ
BÈÚÂ .ÔÓM‰ ˙‡ epnÓ של ƒ∆∆«∆∆¿ƒ¿»

זית  בשמן זה כפי B·Úa„‰אופן »¬»

ה',שהוא  בעבודת ביטוי לידי LÙp‰Âבא Ûeb‰ ÏÚ ‰¯BÓ '˙Èf'L∆«ƒ∆««¿«∆∆
,d‚ ˙tÈÏ˜nL ˙ÈÓ‰a‰ והנפש שהגוף וחסידות בקבלה כמבואר ««¬ƒ∆ƒ¿ƒ«…«

הקדושה) היפך של (כוח מ'קליפה' חיות מקבלים היהודי של הבהמית

מעורב  טוב מעט אך רע רובה שאמנם 'קליפה זו כי אור, לשון 'נוגה' הנקראת

הפירות  שקליפות וכשם בתוכה.

לגבי  כך הפרי על ומסתירות מעלימות

החיות  מקור הרוחנית, נוגה' 'קליפת

הבהמית  והנפש הגוף של

ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚnL∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ«
(ÔÓL) ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰«∆∆»¡…ƒ∆∆
CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,Ì‰a ˙LaeÏÓ‰«¿∆∆»∆¿»≈»ƒ

ÌL˙ÎÏולהכניעם eÎ'לבטלם ¿»¿»
¯B‡ ÏÚ eÓÈÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«

¯‰f‰ ¯Ó‡Ók ,‰ÓLp‰5 אשר «¿»»¿«¬««…«
מחמת  בו נאחזת האש שאין שעץ כשם

לבקע  צריך וכבד, גדול דבר שהוא

כך לחתיכות, Ïc‡אותו ‡Ùeb»¿»
,‡˙ÓLc ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿ƒ¿»»

dÈÏ ÔÈLh·Ó בו עולה שלא גוף ¿«¿ƒ≈
היינו  ל'ביטוש', זקוק הנשמה אור

והכנעה. ביטול

Ìb e‰ÊÂעל הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
˙Èf‰ ÏL ÈÓLb‰ ÌÚh‰M∆«««««¿ƒ∆««ƒ
BÈÚÓ ÏLÏzLÓe CLÓpL)∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿»

ÈÁe¯‰ בכמה בחסידות כמבואר »»ƒ
הזה  בעולם שיש מה שכל מקומות

משורשו  ומשתלשל נמשך הגשמי

שבתפוח  המתיקות ולדוגמה הרוחני,

כפי  החסד במידת ומקורה שורשה

הזית  ואילו האצילות, בעולם )שהיא
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,¯Ó ‡e‰«¿«¬««≈

Ï"Ê6˜eÒt‰ ÏÚ7 ביונה האמור «««»
קלו  האם לראות מהתיבה שלח שנוח

חזרה  והיונה מהארץ ≈p‰Â¿ƒ‰המים
‰¯Ó‡ ,‰ÈÙa Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ¬≈«ƒ»»¿ƒ»»¿»
ÔÈ¯B¯Ó È˙BBÊÓ eÈ‰È :‰BÈ»ƒ¿¿«¿ƒ
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d"kyz'dו ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

וזהּו ּדסטראֿאחרא. ּומרירּו חׁשֹוכא ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל

ׁשבעים  ׁשל ּתלמּודֹו מׁשּכח ּׁשהּזית מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם

עד 8ׁשנה  הּוא ּד'זית' וההסּתר ׁשההעלם והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ימי  חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ׁשּלמד ׁשאף ,ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשנה  ׁשבעים ּבהם היה 9ׁשנֹותינּו ולימּודֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא  ּבּתֹורה ּפנים ּד"מגּלה ּבאֹופן (לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכדבעי

יׁשּכח  אם חּסר ֹון אין ׁשאז חסֿוׁשלֹום", ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכהלכה

ּבׁשם  ּבּתֹורה נקרא ׁשּלכן וכּו', לׁשמּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹזאת),

(העלם  הּזית ׁשל ּבכח ֹו הּנה (ּתלמּודֹו), ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ"ּתלמּוד"

זאת, להׁשּכיח הּבהמית) והּנפׁש הּגּוף ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹוהסּתר

הּקליּפֹות  מעֹולם היא הּׁשכחה ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזהּו הּזית ּכתיׁשת להיֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה

סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא ענין ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּד"ּכתית"),

 ֿ ועל כּו', הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ּברּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַעלֿידי

מר, ׁשאינֹו ּבלבד זֹו (ׁשּלא הּׁשמן מתּגּלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹידיֿזה 

המתיקּות  ענין ּבֹו יׁש אּדרּבה, ׁשענינֹו11אּלא ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

החכמה  ּבחינת הּוא מחזיר 12ּבּספירֹות (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשנה  ׁשבעים ׁשל להחזיר 8ּתלמּודֹו ׁשּבכחֹו וכיון , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

לפי  מּמּנּו, למעלה ׁשהּוא מּובן הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּתלמּודֹו,

חכמה  ּבחינת רק לא הּוא הּׁשמן ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

סתימאה' 'חכמה ּבחינת ּגם אּלא ),13הּגלּויה, ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

הּׁשני  ואֹופן לאלקּות. הּביטּול ענין ,14ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ

מּצד  [והינּו מהּׁשמן למעלה הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהּזית

הּוא  ׁשהּזית ּדכיון למעלה, הענינים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימּיּות

למעלה  הּוא הרי הּׁשמן, ּבא ׁשּמּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקֹור

ה'ּפרּדס' ּׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּבענין 15מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּנה  ּבּתחּתית, מקֹומֹו ׁשּלמּטה ׁשּמה ּובנין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיסֹוד

הּוא  ׁשּלמּטה הּיסֹוד, ּכמֹו העליֹון. הּוא ְְְְְְֶֶַַַָָָלמעלה

מהּבנין. למעלה יֹותר, נעלית ּבמדרגה הּוא למעלה אבל הּבנין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבתחּתית

ּכפי  הענינים ׁשּבפׁשטּות הּׁשמן, (יסֹוד) מקֹור ׁשהּוא לזית ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלּֿדרֿזה
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ב.8) יג, י.9)הוריות צ, א).10)תהלים (מז, פל"ז תניא ד. קי, סע"ג. פא, שם ע'11)תו"א ח"א להצ"צ ביאוה"ז גם ראה

קצא). ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"א ה' את הללו ד"ה לו,12)שכד. בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א

ועוד. א.13)ב. לא, שם הנ"ל.14)לקו"ת ה' את הללו ד"ה א'תקמז. ע' פרשתנו אוה"ת גם ערכי 15)ראה (שער כג שער

וש"נ. שיח. ע' תרצ"א סה"מ וראה יסוד. ערך הכינויים)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ˙Èfk,בשרֿודם מיד מתוקים ולא הקדושֿברוךֿהוא של מידו ««ƒ

‰¯BÓ BÊ ˙e¯È¯nLוסימן הוראה היא הגשמי שבזית ÏÚהמרירות ∆¿ƒ»«
e¯È¯Óe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁaומרירות הצד Á‡Œ‡¯ËÒc¯‡חושך של ¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה. היפך של הצד האחר,

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
˙Èf‰M ללא שהוא, כמות הנאכל ∆««ƒ

זית, ÏLשמן B„eÓÏz ÁkLÓ¿«≈««¿∆
‰L ÌÈÚ·L8,eÈ‰Â , ƒ¿ƒ»»¿«¿

'˙ÈÊ'c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«ƒ
„ÓlL Û‡L ,Ck È„k „Ú ‡e‰«¿≈»∆«∆»«
ÈÓÈ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL9, ¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

ÈÚ·„k ‰È‰ B„eÓÈÏÂ שצריך כפי ¿ƒ»»ƒ¿»≈
l‚Ó"c‰להיות ÔÙB‡a ‡Ï)…¿∆¿¿«∆

‰ÎÏ‰k ‡lL ‰¯Bza ÌÈt»ƒ«»∆…«¬»»
ÔB¯qÁ ÔÈ‡ Ê‡L ,"ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»≈ƒ»

˙‡Ê ÁkLÈ Ì‡ אינו כשהלימוד ƒƒ¿«…
את  שישכח עדיף אכן כראוי,

תורה ),תלמודו  בלומד מדובר וכאן

לימוד ÔÎlLכראוי, ,'eÎÂ dÓLÏƒ¿»¿∆»≈
"„eÓÏz" ÌLa ‰¯Bza ‡¯˜ƒ¿»«»¿≈«¿

(B„eÓÏz) עצמה שהתורה היינו «¿
ראוי, לימוד לכך BÁÎaקוראת ‰p‰ƒ≈¿…

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰) ˙Èf‰ ÏL∆««ƒ∆¿≈¿∆¿≈
(˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆««¬ƒ

˙‡Ê ÁÈkL‰Ï לא שלמד מה וכל ¿«¿ƒ«…
שינוי, בו ‰Â‰ÁÎM‰יפעל È¯ «¬≈«ƒ¿»

˙BtÈÏw‰ ÌÏBÚÓ ‡È‰10 כן ואם ƒ≈»«¿ƒ
ישנו  זאת, ובכל ורצוי, ראוי דבר אינה

הזית  אבל לשכוח, שכדאי כזה לימוד

כדאי  שלא וראוי טוב לימוד משכיח

BÈ‰Ï˙לשכוח. ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL) ˙Èf‰ ˙LÈ˙k¿ƒ«««ƒ∆∆ƒ¿«

"˙È˙k"c ביטול של במובן ¿»ƒ
ÈÙk˙‡c‡והכנעה  ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
לקדושה  המנגד ≈¿»È„ÈŒÏÚהאחר,

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ¯e¯a≈«¿«∆∆««¬ƒ
'eÎ שבהם מהרע שבהם הטוב הפרדת

לקדושה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והעלאתו

ÔÓM‰ ‰lb˙Óבזיתים Ó¯,הטמון BÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL) אף ƒ¿«∆«∆∆∆…ƒ¿«∆≈«
אינו  שהשמן רק לא כתישה), עלֿידי (היוצא שבתוכו השמן הרי מר, שהזית

‰e˜È˙Ó˙מר  ÔÈÚ Ba LÈ ,‰a¯c‡ ‡l‡11BÈÚL השמן ), של ∆»«¿«»≈ƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰המתוק  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa12ÔÎlL) לזית בניגוד «¿ƒ¿ƒ««»¿»∆»≈

שמן  שנה, שבעים של תלמוד המשכח

ÏLהזית  B„eÓÏz ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿∆
‰L ÌÈÚ·L8BÁÎaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿ƒ»»¿≈»∆¿…

Ô·eÓ È¯‰ ,B„eÓÏz ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¿¬≈»
,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למעלה ∆¿«¿»ƒ∆

עצמו  ÏLמהתלמוד BÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÔÓM‰«∆∆…«¿ƒ«

‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ,התלמוד של עניינו »¿»«¿»
‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò13'סתומה' חכמה ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה חכמה ),ונעלמת,

˙e˜Ï‡Ï ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ∆¡…
מהשכל. למעלה הוא והביטול

ÈM‰ ÔÙB‡Â14, של עניינו בביאור ¿∆«≈ƒ
הוא  חסידות עלֿפי זית Èf‰L∆««ƒ˙שמן

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגהÔÓM‰Ó ¿«¿»≈«∆∆
vÓ eÈ‰Â]ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „ ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ,ברוחניות˙Èf‰L ÔÂÈÎc ¿«¿»¿≈»∆««ƒ
‡a epnnL ¯B˜n‰ ‡e‰ ויוצא «»∆ƒ∆»

‡e‰ È¯‰ ,ÔÓM‰ הזית‰ÏÚÓÏ «∆∆¬≈¿«¿»
·˙kM ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe .epnÓƒ∆¿»ƒƒ«∆»«

'Òc¯t'‰15,ÔÈ·e „BÒÈ ÔÈÚa ««¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
‰hÓlL ‰nL הזה בעולם ∆«∆¿«»

˙ÈzÁza BÓB˜Ó נחות והוא ¿««¿ƒ
‰e‡במעלתו, ‰ÏÚÓÏ ‰p‰ƒ≈¿«¿»

‰hÓlL ,„BÒi‰ BÓk .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿∆¿«»
גשמי  ‰ÔÈaבבניין ˙ÈzÁ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ¿»

עצמו, מהבניין חשוב פחות ונראה

‰ÏÚÓÏ Ï·‡ באלוקות‡e‰ ¬»¿«¿»
BÈ˙¯,היסוד  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¬≈≈

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÔÈa‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿»¿«∆∆∆
¯B˜Ó ‡e‰L ˙ÈÊÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ∆¿
˙eËLÙaL ,ÔÓM‰ („BÒÈ)¿«∆∆∆¿«¿
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'ebe l`xyi ipa z` devz dz`e

ּתחּתֹונה  ּבמדרגה הּוא הּזית למּטה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם

ׁשהם  ּכפי הענינים ּבפנימּיּות אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמהּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה ּבמדרגה הּוא הּזית ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה,

הּׁשמן, מעלת ׁשּגדלה ׁשּככל והינּו, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהּׁשמן].

סתימאה', 'חכמה ּגם (ּכֹולל החכמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת

הּוא  הּׁשמן מקֹור ׁשהּוא הּזית הּנה ְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל),

ענין  ּגם ועלּֿפי ֿזה, יֹותר. נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה

מדרגתֹו על רֹומז ׁשּבּזית (החׁש) ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמרירּות

ׁשּלמעלה  הּכתר מּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּנעלית,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו (ׁשמן), חׁש16מהחכמה יׁשת ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדר  מּכל מּופׁשט להיֹותֹו חׁש ׁשּנקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹסתרֹו,

ּבגילּוי  הּבא אֹור .17ׁשל ְִֶַָ

ּד"ׁשמן LÈÂג) הּפירּוׁש ּגם ּתלּוי ׁשּבזה לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמן, על קאי "ז" אם ,"ז ִִֵֶֶַַַָָָזית

ז הּתֹורה] סֹודֹות ּגם ּבֹו [ׁשּיׁש רׁש"י ְִֵֵֶַַַָָּכפירּוׁש

 ֿ האּבן ּכפירּוׁש הּזית, על ׁשּקאי אֹו ׁשמרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבלי

ּוכפי  הּתֹורה, סֹודֹות יׁש ּבפירּוׁשֹו [ׁשּגם ְְְִֵֵֶֶַַָָעזרא

 ֿ אלקים ּב'דברי ונתּבאר הּובא ׁשּפירּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

עליו  ׁשּכתב מּמה (ּולהעיר  מקֹומֹות ּבכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָחּיים'

האמצעי  זה 18אדמֹו"ר מצאתי לא (ּולעתֿעּתה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  הּׁשם)]19ּבמקֹום קדּוׁש על נפׁשֹו ׁשּמסר ( ְְִֵֵֶַַַַַָָ

אֹו עּפּוׁש ּבהם ׁשאין הּגרּגרים לקחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

כּו'. הּׁשמן יעׂשּו ּומהם קצתם, נאכלה ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ׁשהּזית  הענינים, ּפׁשטּות ׁשּלפי ּבזה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

הּגּוף  על מֹורה הּׁשמן, על ּומסּתיר ְְִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּמעלים

אֹור  על ּומסּתירים ׁשּמעלימים הּבהמית ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוהּנפׁש

ּבבחירת  מיּוחדת זהירּות להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּנׁשמה,

 ֿ האּבן (ּכפירּוׁש ז יהיה עצמֹו ׁשהּזית ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזית,

מזּוּככים  אינם הּבהמית והּנפׁש ׁשהּגּוף והינּו ,ז אינֹו הּזית ּכאׁשר ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעזרא),

העצה  ׁשּגם להיֹות יכֹול לפעמים הּנה החמרּיּות, ּבתֹוקף הם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכלל,

הּבהמית. והּנפׁש הּגּוף חמרּיּות על להתּגּבר ּתֹועיל לא ליּה' ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּד'מבּטׁשין
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ובכ"מ.16) ד. ג, פקודי לקו"ת וראה ב. יח, שם.17)תהלים הללו ב.1)8ד"ה ה, ח"א תשובה אג"ק 19)שערי גם ראה

קסט. ס"ע ח"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰,בגשמיות‰‚¯„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ »ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«»««ƒ¿«¿≈»

ÔÓM‰Ó ‰BzÁz,מהזית יותר נחשב eiÓÈÙa˙והשמן Ï·‡ «¿»≈«∆∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰BÈÏÚ ‰‚¯„Óa ‡e‰ ˙Èf‰ ,‰ÏÚÓÏ Ì‰L ÈÙk ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆≈¿«¿»««ƒ¿«¿≈»∆¿»

.[ÔÓM‰Ó ¯˙BÈ≈≈«∆∆
˙ÏÚÓ ‰Ï„bL ÏÎkL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»∆»¿»«¬«
ÏÏBk) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ,ÔÓM‰«∆∆¿ƒ««»¿»≈

,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ' Ìb חכמה «»¿»¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה ונעלמת 'סתומה'

Ï"pk סתם מחכמה ‰p‰הנעלית ,( ««ƒ≈
‡e‰ ÔÓM‰ ¯B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰««ƒ∆¿«∆∆

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa שהרי ¿«¿≈»«¬≈≈
הבא  מהדבר נעלה המקור כלל בדרך

ÔÈÚמהמקור. Ìb ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆«ƒ¿«
˙ÈfaL (CLÁ‰) ˙e¯È¯n‰ אינו «¿ƒ«…∆∆««ƒ

הראשון  האופן לפי שהוא (כפי חסרון

מר ש  הזית כי מהזית, נעלה השמן

אלא  לעיל) כמבואר מתוק, והשמן

˙ÈÏÚp‰ B˙‚¯„Ó ÏÚ ÊÓB¯ של ≈««¿≈»««¬≈
‰k˙¯הזית, ˙ÈÁaÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««∆∆

שלמעלה  עליון' 'כתר בחינת

ÓÎÁ‰Ó‰מהספירות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«»¿»
·e˙kL BÓÎe ,(ÔÓL)16 על ∆∆¿∆»

שזהו  הכתר, בחינת זו, נעלית בחינה

נאמר  שעליו נעלה אלוקי ∆«LÈ˙אור
CLÁ ‡¯˜pL ,B¯˙Ò CLÁ…∆ƒ¿∆ƒ¿»…∆
ÏL ¯„b ÏkÓ ËLÙeÓ B˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ»∆∆∆

ÈeÏÈ‚a ‡a‰ ¯B‡17'חשוך' והוא «»¿ƒ
ונסתר.

‰ÊaL ¯ÓBÏ LÈÂ בשני ‚) ¿≈«∆»∆
לגבי  האמורים של האופנים היחס

יותר  נעלה מהם ומי והשמן הזית

˙ÈÊ ÔÓL"c Le¯Èt‰ Ìb ÈeÏz»««≈¿∆∆«ƒ
È‡˜ "CÊ" Ì‡ ,"CÊמכווןÏÚ »ƒ»»≈«

LiL] È"L¯ Le¯ÈÙk ,ÔÓM‰«∆∆¿≈«ƒ∆≈
Ba בעיקר היותו עם רש"י, בפירוש

מקרא של B„BÒ˙פשוטו Ìb«
‰¯Bz‰ רבות פעמים שמובא כפי , «»

על  רש"י שבפירוש הרבי של בשיחות

תורה  של "יינה גם יש ]התורה
הוא שהשמן היא נקי CÊשהכוונה »

È‡wLוצלול B‡ ,ÌÈ¯ÓL ÈÏa¿ƒ¿»ƒ∆»≈
מכוון ש"זך" ‰Èf˙,או ÏÚ«««ƒ

,‰¯Bz‰ ˙B„BÒ LÈ BLe¯ÈÙa ÌbL] ‡¯ÊÚŒÔa‡‰ Le¯ÈÙk¿≈»ƒ¿∆¿»∆«¿≈≈«»
ŒÌÈ˜Ï‡ŒÈ¯·„'a ¯‡a˙Â ‡·e‰ BLe¯ÈtL eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ∆≈»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¡…ƒ

'ÌÈiÁ החסידות kL˙·תורת ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe) ˙BÓB˜Ó ‰nÎa «ƒ¿«»¿¿»ƒƒ«∆»«
ÂÈÏÚהאבןֿעזרא ‰‡ÈÚˆÓעל ¯"BÓ„‡18‡Ï ‰zÚŒ˙ÚÏe) »»«¿»∆¿»ƒ¿≈«»…

¯Á‡ ÌB˜Óa ‰Ê È˙‡ˆÓ19( »»ƒ∆¿»«≈
Le„˜ ÏÚ BLÙ ¯ÒnL∆»««¿«ƒ

˙Á˜Ï CÈ¯vL [(ÌM‰ לשמן «≈∆»ƒ»««
המקדש בבית של ‰ÌÈ¯b¯bלמאור ««¿¿ƒ
"זכים" שהם Ì‰aהזית ÔÈ‡L∆≈»∆

‡ LetÚ‰ÏÎ‡ ‡lL B ƒ∆…∆∆¿»
ÔÓM‰ eNÚÈ Ì‰Óe ,Ì˙ˆ¿̃»»≈∆«¬«∆∆

.'eÎ
שני  בין הקשר את ומבאר והולך

האופנים  ושני ב"זך" הפירושים

והזית. השמן שבין ביחס האמורים

˙eËLt ÈÙlL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«¿
ÌÈÏÚnL ˙Èf‰L ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆««ƒ∆«¿ƒ

ÔÓM‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe,בתוכו הנמצא «¿ƒ««∆∆
LÙp‰Â Ûeb‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿«∆∆
ÌÈÓÈÏÚnL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆«¿ƒƒ
‰ÓLp‰ ¯B‡ ÏÚ ÌÈ¯ÈzÒÓe«¿ƒƒ««¿»»
הבהמית, והנפש הגוף בתוך המלובשת

˙e¯È‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ
˙Èf‰ ˙¯ÈÁ·a ˙„ÁeÈÓ שממנו ¿∆∆ƒ¿ƒ«««ƒ

השמן, È‰È‰יבוא BÓˆÚ ˙Èf‰L∆««ƒ«¿ƒ¿∆
Èk ,(‡¯ÊÚŒÔa‡‰ Le¯ÈÙk) CÊ»¿≈»ƒ¿∆¿»ƒ
eÈ‰Â ,CÊ BÈ‡ ˙Èf‰ ¯L‡k«¬∆««ƒ≈»¿«¿
ÌÈ‡ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰L∆«¿«∆∆««¬ƒ≈»

ÌÈÎkeÊÓ ומעודנים‡l‡ ,ÏÏk ¿»ƒ¿»∆»
˙ei¯ÓÁ‰ Û˜B˙a Ì‰ ובמצב ≈¿∆«»¿ƒ

על  ביותר גדול והסתר העלם ישנו הזה

הנשמה, ÏBÎÈאור ÌÈÓÚÙÏ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ»
ÔÈLh·Ó'c ‰ˆÚ‰ ÌbL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆«»≈»ƒ¿«¿ƒ

'dÈÏ והנפש הגוף של והכנעה ביטול ≈
ÏÚהבהמית  ¯ab˙‰Ï ÏÈÚBz ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«≈«

LÙp‰Â Ûeb‰ ˙ei¯ÓÁ»¿ƒ«¿«∆∆
.˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ
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ז d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

וזהּו ּדסטראֿאחרא. ּומרירּו חׁשֹוכא ּבחינת ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָעל

ׁשבעים  ׁשל ּתלמּודֹו מׁשּכח ּׁשהּזית מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַּגם

עד 8ׁשנה  הּוא ּד'זית' וההסּתר ׁשההעלם והינּו, , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ימי  חּייו, ימי ּכל ּבמׁש ׁשּלמד ׁשאף ,ּכ ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדי

ׁשנה  ׁשבעים ּבהם היה 9ׁשנֹותינּו ולימּודֹו , ְְְִִִֵֶָָָָָ

ׁשּלא  ּבּתֹורה ּפנים ּד"מגּלה ּבאֹופן (לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּכדבעי

יׁשּכח  אם חּסר ֹון אין ׁשאז חסֿוׁשלֹום", ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּכהלכה

ּבׁשם  ּבּתֹורה נקרא ׁשּלכן וכּו', לׁשמּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹזאת),

(העלם  הּזית ׁשל ּבכח ֹו הּנה (ּתלמּודֹו), ְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹ"ּתלמּוד"

זאת, להׁשּכיח הּבהמית) והּנפׁש הּגּוף ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹוהסּתר

הּקליּפֹות  מעֹולם היא הּׁשכחה ולכן 10והרי . ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ענין  (ׁשּזהּו הּזית ּכתיׁשת להיֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַָצריכה

סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא ענין ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּד"ּכתית"),

 ֿ ועל כּו', הּבהמית והּנפׁש הּגּוף ּברּור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַעלֿידי

מר, ׁשאינֹו ּבלבד זֹו (ׁשּלא הּׁשמן מתּגּלה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹידיֿזה 

המתיקּות  ענין ּבֹו יׁש אּדרּבה, ׁשענינֹו11אּלא ,( ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

החכמה  ּבחינת הּוא מחזיר 12ּבּספירֹות (ׁשּלכן ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשנה  ׁשבעים ׁשל להחזיר 8ּתלמּודֹו ׁשּבכחֹו וכיון , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

לפי  מּמּנּו, למעלה ׁשהּוא מּובן הרי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּתלמּודֹו,

חכמה  ּבחינת רק לא הּוא הּׁשמן ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשענינֹו

סתימאה' 'חכמה ּבחינת ּגם אּלא ),13הּגלּויה, ְְְְִִֶַַַָָָָָָ

הּׁשני  ואֹופן לאלקּות. הּביטּול ענין ,14ׁשהּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַֹ

מּצד  [והינּו מהּׁשמן למעלה הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהּזית

הּוא  ׁשהּזית ּדכיון למעלה, הענינים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפנימּיּות

למעלה  הּוא הרי הּׁשמן, ּבא ׁשּמּמּנּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמקֹור

ה'ּפרּדס' ּׁשּכתב מּמה ּולהעיר ּבענין 15מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הּנה  ּבּתחּתית, מקֹומֹו ׁשּלמּטה ׁשּמה ּובנין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָיסֹוד

הּוא  ׁשּלמּטה הּיסֹוד, ּכמֹו העליֹון. הּוא ְְְְְְֶֶַַַָָָלמעלה

מהּבנין. למעלה יֹותר, נעלית ּבמדרגה הּוא למעלה אבל הּבנין, ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּבתחּתית

ּכפי  הענינים ׁשּבפׁשטּות הּׁשמן, (יסֹוד) מקֹור ׁשהּוא לזית ּבנֹוגע ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלּֿדרֿזה
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ב.8) יג, י.9)הוריות צ, א).10)תהלים (מז, פל"ז תניא ד. קי, סע"ג. פא, שם ע'11)תו"א ח"א להצ"צ ביאוה"ז גם ראה

קצא). ע' תשרי המאמרים ספר - מנחם (תורת תשל"א ה' את הללו ד"ה לו,12)שכד. בהעלותך לקו"ת וראה שם. תו"א

ועוד. א.13)ב. לא, שם הנ"ל.14)לקו"ת ה' את הללו ד"ה א'תקמז. ע' פרשתנו אוה"ת גם ערכי 15)ראה (שער כג שער

וש"נ. שיח. ע' תרצ"א סה"מ וראה יסוד. ערך הכינויים)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ˙Èfk,בשרֿודם מיד מתוקים ולא הקדושֿברוךֿהוא של מידו ««ƒ

‰¯BÓ BÊ ˙e¯È¯nLוסימן הוראה היא הגשמי שבזית ÏÚהמרירות ∆¿ƒ»«
e¯È¯Óe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁaומרירות הצד Á‡Œ‡¯ËÒc¯‡חושך של ¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה. היפך של הצד האחר,

Ìb e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הביאור ¿∆««
˙Èf‰M ללא שהוא, כמות הנאכל ∆««ƒ

זית, ÏLשמן B„eÓÏz ÁkLÓ¿«≈««¿∆
‰L ÌÈÚ·L8,eÈ‰Â , ƒ¿ƒ»»¿«¿

'˙ÈÊ'c ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈¿«∆¿≈¿«ƒ
„ÓlL Û‡L ,Ck È„k „Ú ‡e‰«¿≈»∆«∆»«
ÈÓÈ ,ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk CLÓa¿∆∆»¿≈«»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL9, ¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

ÈÚ·„k ‰È‰ B„eÓÈÏÂ שצריך כפי ¿ƒ»»ƒ¿»≈
l‚Ó"c‰להיות ÔÙB‡a ‡Ï)…¿∆¿¿«∆

‰ÎÏ‰k ‡lL ‰¯Bza ÌÈt»ƒ«»∆…«¬»»
ÔB¯qÁ ÔÈ‡ Ê‡L ,"ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»≈ƒ»

˙‡Ê ÁkLÈ Ì‡ אינו כשהלימוד ƒƒ¿«…
את  שישכח עדיף אכן כראוי,

תורה ),תלמודו  בלומד מדובר וכאן

לימוד ÔÎlLכראוי, ,'eÎÂ dÓLÏƒ¿»¿∆»≈
"„eÓÏz" ÌLa ‰¯Bza ‡¯˜ƒ¿»«»¿≈«¿

(B„eÓÏz) עצמה שהתורה היינו «¿
ראוי, לימוד לכך BÁÎaקוראת ‰p‰ƒ≈¿…

¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰) ˙Èf‰ ÏL∆««ƒ∆¿≈¿∆¿≈
(˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰«¿«∆∆««¬ƒ

˙‡Ê ÁÈkL‰Ï לא שלמד מה וכל ¿«¿ƒ«…
שינוי, בו ‰Â‰ÁÎM‰יפעל È¯ «¬≈«ƒ¿»

˙BtÈÏw‰ ÌÏBÚÓ ‡È‰10 כן ואם ƒ≈»«¿ƒ
ישנו  זאת, ובכל ורצוי, ראוי דבר אינה

הזית  אבל לשכוח, שכדאי כזה לימוד

כדאי  שלא וראוי טוב לימוד משכיח

BÈ‰Ï˙לשכוח. ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ e‰fL) ˙Èf‰ ˙LÈ˙k¿ƒ«««ƒ∆∆ƒ¿«

"˙È˙k"c ביטול של במובן ¿»ƒ
ÈÙk˙‡c‡והכנעה  ÔÈÚ e‰fL ,(∆∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ הצד והכנעת כפיית ƒ¿»«¬»
לקדושה  המנגד ≈¿»È„ÈŒÏÚהאחר,

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Â Ûeb‰ ¯e¯a≈«¿«∆∆««¬ƒ
'eÎ שבהם מהרע שבהם הטוב הפרדת

לקדושה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰והעלאתו

ÔÓM‰ ‰lb˙Óבזיתים Ó¯,הטמון BÈ‡L „·Ïa BÊ ‡lL) אף ƒ¿«∆«∆∆∆…ƒ¿«∆≈«
אינו  שהשמן רק לא כתישה), עלֿידי (היוצא שבתוכו השמן הרי מר, שהזית

‰e˜È˙Ó˙מר  ÔÈÚ Ba LÈ ,‰a¯c‡ ‡l‡11BÈÚL השמן ), של ∆»«¿«»≈ƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÓÎÁ‰המתוק  ˙ÈÁa ‡e‰ ˙B¯ÈÙqa12ÔÎlL) לזית בניגוד «¿ƒ¿ƒ««»¿»∆»≈

שמן  שנה, שבעים של תלמוד המשכח

ÏLהזית  B„eÓÏz ¯ÈÊÁÓ«¬ƒ«¿∆
‰L ÌÈÚ·L8BÁÎaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿ƒ»»¿≈»∆¿…

Ô·eÓ È¯‰ ,B„eÓÏz ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«¿¬≈»
,epnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L למעלה ∆¿«¿»ƒ∆

עצמו  ÏLמהתלמוד BÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»∆
˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÔÓM‰«∆∆…«¿ƒ«

‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ,התלמוד של עניינו »¿»«¿»
‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ«»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò13'סתומה' חכמה ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה חכמה ),ונעלמת,

˙e˜Ï‡Ï ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ∆¡…
מהשכל. למעלה הוא והביטול

ÈM‰ ÔÙB‡Â14, של עניינו בביאור ¿∆«≈ƒ
הוא  חסידות עלֿפי זית Èf‰L∆««ƒ˙שמן

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ במדריגהÔÓM‰Ó ¿«¿»≈«∆∆
vÓ eÈ‰Â]ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „ ¿«¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‰ÏÚÓÏ,ברוחניות˙Èf‰L ÔÂÈÎc ¿«¿»¿≈»∆««ƒ
‡a epnnL ¯B˜n‰ ‡e‰ ויוצא «»∆ƒ∆»

‡e‰ È¯‰ ,ÔÓM‰ הזית‰ÏÚÓÏ «∆∆¬≈¿«¿»
·˙kM ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe .epnÓƒ∆¿»ƒƒ«∆»«

'Òc¯t'‰15,ÔÈ·e „BÒÈ ÔÈÚa ««¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»
‰hÓlL ‰nL הזה בעולם ∆«∆¿«»

˙ÈzÁza BÓB˜Ó נחות והוא ¿««¿ƒ
‰e‡במעלתו, ‰ÏÚÓÏ ‰p‰ƒ≈¿«¿»

‰hÓlL ,„BÒi‰ BÓk .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«¿∆¿«»
גשמי  ‰ÔÈaבבניין ˙ÈzÁ˙a ‡e‰¿«¿ƒ«ƒ¿»

עצמו, מהבניין חשוב פחות ונראה

‰ÏÚÓÏ Ï·‡ באלוקות‡e‰ ¬»¿«¿»
BÈ˙¯,היסוד  ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¬≈≈

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .ÔÈa‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«ƒ¿»¿«∆∆∆
¯B˜Ó ‡e‰L ˙ÈÊÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ∆¿
˙eËLÙaL ,ÔÓM‰ („BÒÈ)¿«∆∆∆¿«¿
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ּתחּתֹונה  ּבמדרגה הּוא הּזית למּטה, ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָׁשהם

ׁשהם  ּכפי הענינים ּבפנימּיּות אבל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָמהּׁשמן,

יֹותר  עליֹונה ּבמדרגה הּוא הּזית ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָלמעלה,

הּׁשמן, מעלת ׁשּגדלה ׁשּככל והינּו, ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמהּׁשמן].

סתימאה', 'חכמה ּגם (ּכֹולל החכמה ְְְְִִֵַַַָָָָָָּבחינת

הּוא  הּׁשמן מקֹור ׁשהּוא הּזית הּנה ְִִֵֶֶֶַַַַַּכּנ"ל),

ענין  ּגם ועלּֿפי ֿזה, יֹותר. נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָּבמדרגה

מדרגתֹו על רֹומז ׁשּבּזית (החׁש) ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמרירּות

ׁשּלמעלה  הּכתר מּבחינת ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָהּנעלית,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו (ׁשמן), חׁש16מהחכמה יׁשת ְְֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּגדר  מּכל מּופׁשט להיֹותֹו חׁש ׁשּנקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָֹסתרֹו,

ּבגילּוי  הּבא אֹור .17ׁשל ְִֶַָ

ּד"ׁשמן LÈÂג) הּפירּוׁש ּגם ּתלּוי ׁשּבזה לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶֶַַַָָ

הּׁשמן, על קאי "ז" אם ,"ז ִִֵֶֶַַַָָָזית

ז הּתֹורה] סֹודֹות ּגם ּבֹו [ׁשּיׁש רׁש"י ְִֵֵֶַַַָָּכפירּוׁש

 ֿ האּבן ּכפירּוׁש הּזית, על ׁשּקאי אֹו ׁשמרים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּבלי

ּוכפי  הּתֹורה, סֹודֹות יׁש ּבפירּוׁשֹו [ׁשּגם ְְְִֵֵֶֶַַָָעזרא

 ֿ אלקים ּב'דברי ונתּבאר הּובא ׁשּפירּוׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּמצינּו

עליו  ׁשּכתב מּמה (ּולהעיר  מקֹומֹות ּבכּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָחּיים'

האמצעי  זה 18אדמֹו"ר מצאתי לא (ּולעתֿעּתה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  הּׁשם)]19ּבמקֹום קדּוׁש על נפׁשֹו ׁשּמסר ( ְְִֵֵֶַַַַַָָ

אֹו עּפּוׁש ּבהם ׁשאין הּגרּגרים לקחת ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּצרי

כּו'. הּׁשמן יעׂשּו ּומהם קצתם, נאכלה ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

ׁשהּזית  הענינים, ּפׁשטּות ׁשּלפי ּבזה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָוהענין

הּגּוף  על מֹורה הּׁשמן, על ּומסּתיר ְְִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּמעלים

אֹור  על ּומסּתירים ׁשּמעלימים הּבהמית ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַוהּנפׁש

ּבבחירת  מיּוחדת זהירּות להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּנׁשמה,

 ֿ האּבן (ּכפירּוׁש ז יהיה עצמֹו ׁשהּזית ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזית,

מזּוּככים  אינם הּבהמית והּנפׁש ׁשהּגּוף והינּו ,ז אינֹו הּזית ּכאׁשר ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָעזרא),

העצה  ׁשּגם להיֹות יכֹול לפעמים הּנה החמרּיּות, ּבתֹוקף הם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכלל,

הּבהמית. והּנפׁש הּגּוף חמרּיּות על להתּגּבר ּתֹועיל לא ליּה' ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹּד'מבּטׁשין
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d"kyz'dח ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

הּידּוע  ׁשאין 20ועלּֿדר עמלק, לקליּפת ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זֹוהי  ׁשבירתֹו אּלא כּו', לזה הּמֹועיל ּדבר ְְִִִֶֶַָָָָׁשּום

ז,21ּתּקנתֹו יהיה עצמֹו ׁשהּזית צֹור יׁש ולכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  לעׂשֹותֹו כּו' הּכתיׁשה ּתֹועיל ּבוּדאי ְְְְֲִִִַַַַָָואז

ׁשהּזית  הענינים, ּפנימּיּות מּצד אבל ְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹלאלקּות.

למעלה  ׁשהּוא סתרֹו", חׁש "יׁשת ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא

והּוא  העֹולמ ֹות, להׁשּתלׁשלּות  הּׁשּי מהאֹור ְְְְְִֵַַַַָָָָּגם

ּבזהירּות  צֹור אין והּביטּול, הּקדּוׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָּתכלית

ּבׁשּיכּות  רק אּלא עצמֹו, לּזית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָודקּדּוק

לבחינת  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא מּמּנּו, הּבא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלּׁשמן

ּבהׁשּתלׁשלּות, הּגילּוי ראׁשית ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהחכמה,

להיֹות  צריכה ולכן לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לּה ְְְְִִֵֵַָָָָָָויׁש

מּכל  נקי יהיה והּביטּול ׁשהּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהירּות

רׁש"י, (ּכפירּוׁש ׁשמרים ּבלי ז ְְְֲִִִֵַַָָּתערֹובֹות,

ּתֹורה  ׁשל יינּה הּוא ענין 22ׁשּפירּוׁשֹו ׁשהּוא , ְִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  ּגּופא, הּתֹורה ּבפנימּיּות והּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּסֹוד

הענינים). ּפנימּיּות עלּֿפי ְְְִִִִִֵַָָָמפרׁש

LÈÂ הּׁשמרים ענין ּבׁשלילת הּדּיּוק לבאר ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  אּלא זר, ּדבר ּתערֹובת ׁשאינם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא,

החכמה  ספירת ׁשּמּצד לפי והינּו עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמהּזית

(נפרד) זר ּדבר ׁשל למציאּות מקֹום אין ְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(ׁשמן)

הּוא  ׁשּכללּותֹו האצילּות, ׁשּבעֹולם (וכּידּוע ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמּמׁש

החכמה  רע 23ּבחינת יגּור לא ׁשּמאיר 24, ּכיון ,( ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶַָָּבּה

החכמה) מדרגת ׁשּיכּותּה25(ׁשּזֹוהי ׁשּמּצד אּלא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבער זר ּדבר ׁשהם ׁשמרים, ּבּה ׁשּי - ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָלעֹולמֹות

 ֿ (ּובמּכל עצמּה החכמה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמן,

סתימאה', ל'חכמה ּבנֹוגע ׁשאפילּו מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכן

ּבּזהר  ּכחמר 26איתא ּבאתריּה, ואׁשּתּכי ּדׁשקיט ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
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ובכ"מ.20) ואילך. רטז ס"ע תרס"ה רפ"ב.21)סה"מ כלים שבט.22)ע"פ כט יום" ח"ג 23)"היום בראשית אוה"ת ראה

קפא. ע' תרל"ח סה"מ א. ג.24)תקסה, ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, בהגהה.25)תהלים פל"ה ב 26)תניא קכח, ח"ג

(אד"ר).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ20החסידות ÏÓÚ˜,בתורת ˙tÈÏ˜Ï Ú‚Ba ¿«∆∆«»«¿≈«ƒ¿ƒ«¬»≈

הקדושה  על המעלימים הקדושה היפך של (כוחות אחרות ל'קליפות' שבניגוד

ולהעלותם  ולהפכם אותם לברר דרכים שיש הפרי) את מכסה שהקליפה כשם

במיוחד קשה 'קליפה' היא עמלק 'קליפת' c·¯לקדושה, ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»
'eÎ ‰ÊÏ ÏÈÚBn‰ דרך שום ואין «ƒ¿∆

אותה, ולהעלות «∆‡l‡לתקן
B˙wz È‰BÊ B˙¯È·L21 כשם ¿ƒ»ƒ«»»

איסור בהם שנבלע כלים יש שלגבי

ידי  על אותם להכשיר שאפשר כלים

לו  אין חרס כלי אבל ליבון או הגעלה

כך  תקנתו, היא שבירתו אלא הכשר

לתקן  אפשר אי רוחני, ותיקון ב'הכשר'

'לשבור' רק אלא עמלק קליפת את

לגמרי  אותה .ולבטל
BÓˆÚ ˙Èf‰L C¯Bˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆∆««ƒ«¿

השמן על המסתיר CÊהדבר ‰È‰Èƒ¿∆»
ÏÈÚBzומעודן, È‡cÂa Ê‡Â¿»¿««ƒ

'eÎ ‰LÈ˙k‰ הגוף שכאשר כאמור «¿ƒ»
חומריים  לא הם הבהמית ונפש

והביטול  הכתישה אזי במיוחד,

הנשמה  אור את בו להאיר מועילים

.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vÓ Ï·‡¬»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ˙Èf‰L על והסתר העלם לא ∆««ƒ
להיפך אלא "LÈ˙השמן ˙ÈÁa¿ƒ«»∆
,"B¯˙Ò CLÁ שלמעלה חושך …∆ƒ¿

וגילוי Ìbמאור ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
˙eÏLÏzL‰Ï CiM‰ ¯B‡‰Ó≈»««»¿ƒ¿«¿¿

,˙BÓÏBÚ‰ היורד האלוקי האור »»
ומעולם  לדרגה מדרגה ומשתלשל

מ'סדר e‰Â‡לעולם  שלמעלה ה'זית' ¿
‰Le„w‰השתלשלות' ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿»

˙e¯È‰Êa C¯Bˆ ÔÈ‡ ,ÏeËÈa‰Â¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ
BÓˆÚ ˙ÈfÏ Ú‚Ba ˜ec˜„Â¿ƒ¿¿≈«««ƒ«¿
מדובר  שהרי ומעודן 'זך' שיהיה

ביותר, נעלית ¯˜בדרגא ‡l‡∆»«
,epnÓ ‡a‰ ÔÓMÏ ˙eÎiLa¿«»«∆∆«»ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L מהאור ∆ƒ¿«««¿»»
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ï מבין הראשונה ƒ¿ƒ««»¿»
השתלשלות' 'סדר של הספירות ‰ÈeÏÈbהחכמה È‰L‡עשר ˙ÈL‡¯ ∆ƒ≈ƒ«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LÈÂ ,˙eÏLÏzL‰a שהוא ה'זית' כמו לא ¿ƒ¿«¿¿¿≈»«»»»

מהעולמות, שלמעלה ÔÓM‰Lבחינה ˙e¯È‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆«∆∆
˙B·B¯Úz ÏkÓ È˜ ‰È‰È ÏeËÈa‰Â דברים לביטול,של CÊהסותרים ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ»«¬»

ÌÈ¯ÓL ÈÏa עצמו השמן על BLe¯ÈtLהנוספים ,È"L¯ Le¯ÈÙk) ¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆≈
‰¯Bz ÏL dÈÈ ‡e‰22‡e‰L מורה, יצא 'יין' יין "נכנס הסוד, על ≈»∆»∆

eiÓÈt‰Â˙סוד", „Bq‰ ÔÈÚƒ¿««¿«¿ƒƒ
‡Ùeb ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa,עצמה ƒ¿ƒƒ«»»

L¯ÙÓ ÔÎÏÂ הפסוק את ŒÏÚרש"י ¿»≈¿»≈«
.(ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt Ètƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

˜eic‰ ¯‡·Ï LÈÂ רש"י בפירוש ¿≈¿»≈«ƒ
"שמן  על זך"האמור »ÏÈÏLaƒ¿ƒ˙זית

ÌÈ‡L ,‡˜Âc ÌÈ¯ÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ«¿»∆≈»
¯Ê ¯·c ˙·B¯Úz השמן לתוך שבא «¬∆»»»

ÌÈ‡aהשמרים ‡l‡מבחוץ, ∆»»ƒ
BÓˆÚ ˙Èf‰Ó מציאותם זאת  ובכל ≈««ƒ«¿

וטהור, "זך" לשמן סתירה ¿»¿eÈ‰Âהיא
הדברים  של הפנימית במשמעות

שלמעלה  האלוקי האור הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן' השתלשלות', מ'סדר

סדר  התחלת החכמה, ספירת

ÈÙÒ¯˙השתלשלות, „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿ƒ«
ÌB˜Ó ÔÈ‡ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆≈»
(„¯Ù) ¯Ê ¯·c ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»

LnÓ אותו לשלול צורך ואין «»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL Úe„iÎÂ)¿«»«∆¿»»¬ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏkL∆¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰23, בחסידות כמבואר «»¿»
ארבעת  בין כללית חלוקה שקיימת

האצילות  שעולם כך הכללים העולמות

עשר  כל את בו יש שכמובן (אף

(עולם  החכמה עניין הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

האצילות  ¯Úובעולם E¯e‚È ‡Ï24 …¿¿»
בטלה  שאיננה מציאות שום אין

הביטול), בתכלית «≈ÔÂÈkלאלוקות
da ¯È‡nL החכמה ‡Œ¯Bבספירת ∆≈ƒ»

‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â מציאות שום ואין ¿≈»

מאלוקות  Ó„¯‚˙שנפרדת È‰BfL)∆ƒ«¿≈«
(‰ÓÎÁ‰25„vnL ‡l‡ , «»¿»∆»∆ƒ«

d˙eÎiL ספירת Ì‰Lהחכמה של ,ÌÈ¯ÓL da CiL - ˙BÓÏBÚÏ «»»»»«»»¿»ƒ∆≈
,ÔÓM‰ C¯Úa ¯Ê ¯·c זר דבר אלא ממש, וחיצוני זר דבר לא כלומר, »»»¿∆∆«∆∆
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'ebe l`xyi ipa z` devz dz`e

הּׁשמרים), ענין (ׁשּזהּו כּו' ּדֹורדיא על ְְְִִֶֶַַַָָָָטב

ׁשּי החכמה ׁשּבבחינת ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

הּׁשמן, ּבענין רק ׁשּי זה וכל ׁשמרים. ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשהּוא  הּזית ּבענין מהּֿׁשאיןּֿכן החכמה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת

ׁשמרים). ׁשל ענין אפילּו ׁשּי לא החכמה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמקֹור

LÈÂ רׁש"י ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֵַַַָ

סתם, הראׁשֹון (ולא ראׁשֹונה" ְְִִִָָָָֹ"טּפה

הּמׁשנה  אינֹו28והרמּב"ם 27ּכלׁשֹון ּדלכאֹורה ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לפי  זה אין ׁשהרי "טּפה", הּלׁשֹון ּדּיּוק ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמּובן

הּמנֹורה  להדלקת הּדרּוׁש הּׁשמן ּכּמּות ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

לֹוג  חצי ׁשּׁשיעּורֹו אחד ללילה ויּובן 29אפילּו . ְְְֲֲִִִֶֶַָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המבאר ׁש30עלּֿפי יעּור ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

הוי' ּדׁשם יּו"ד ּבחינת הּוא ׁשּזית ׁשאינֹו31ּכזית, , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשנה  "לעֹולם עלּֿדר רק אּלא ּגמּור ְְְִִֶֶֶֶַַָָָצמצּום

כּו' קצרה" ּבדר לתלמידֹו ׁשּגם 32אדם והינּו, , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ועד  כּו', הרּבה  ּבתֹוכֹו ּכֹולל מּועט ְְְִֵֵַַָׁשיעּור

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכהּלׁשֹון עצּומה )30להמׁשכה ְְְְֲִֵַַָָָָָ

מּסדר  מלמעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשרש לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לדּיּוק  ּבנֹוגע ּגם מּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהׁשּתלׁשלּות.

ּכי  ראׁשֹונה", "טּפה ּומדּיק "טּפה". ְִִִִֵַַָָָָהּלׁשֹון

ׁשעלֿידּה ה'ּיסֹוד' טּפת מדרגֹות. ׁשּתי יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבטּפה

מלכּות  לבחינת מּזעירֿאנּפין ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא

וטּפת  למנחֹות), ׁשּכׁשר הּׁשני הּׁשמן ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(וזהּו

מּבחינת  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אּבא', ְְְְִִִֶַַַַַָָָ'יסֹוד

ׁשּכׁשר  הראׁשֹון הּׁשמן ענין (וזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה

ראׁשֹונה", "טּפה ּברׁש"י הּדּיּוק וזהּו ְְְִִִִֶַַַָָָלּמנֹורה).

ההמׁשכה  על (ולא החכמה המׁשכת על ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשרֹומז

הּׁשנּיה). הּטּפה ׁשּזֹוהי ְְְִִִִִֵֶַַַָָמּזעירֿאנּפין,

נעלית p‰Â‰ד) הּיֹותר לּבחינה לבא ּכדי ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
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ב.27) כד, אמור פירש"י גם וראה א. פו, ה"ח.28)מנחות פ"ז מזבח איסורי פט,29)הל' שם גמרא א. פח, מנחות משנה

ד.30)א. כז, שם.31)נשא לקו"ת - א) (ערב, עקב ופ' ב) רמז, ב. (רמד, פנחס פ' א.32)רע"מ סג, חולין ב. ג, פסחים

וידבר  ד"ה שסג). ע' (ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ד) (עו, האמצעי לאדמו"ר אחרי פ' הזהר ביאורי א. א, בשלח לקו"ת וראה

שכח). ע' סיון המאמרים ספר - מנחם (תורת פ"ג תשכ"ח אכה"ד אלקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לשמן  dÓˆÚיחסית ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL הכוונה וברוחניות ∆ƒ«¿≈««»¿»«¿»

לשלול  צריך לעולמות, שייכות לה יש אופן שבכל בגלל החכמה, שבספירת

דבר  של תערובת בה תהיה שלא היינו עצמה, החכמה לגבי זר דבר של עירוב

לגמרי  לאלוקות בטל שאינו eÏÈÙ‡Lכלשהו ‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆¬ƒ
,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»¿ƒ»»
הנעלית  ונעלמת 'סתומה' חכמה

סתם  fa26‰¯מובא ‡È˙‡מחכמה ƒ»«…«
,dÈ¯˙‡a CÈkzL‡Â ËÈ˜Lc¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿«¿≈
'eÎ ‡È„¯Bc ÏÚ ·Ë ¯ÓÁk¿««»«¿»»
על  טוב כיין במקומו ונמצא שקט

שמריו" על "שוקט ∆∆(e‰fLשמרים,
,(ÌÈ¯ÓM‰ ÔÈÚ ב'חכמא ואם ƒ¿««¿»ƒ

'שמרים' יש »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂסתימאה'
˙ÈÁ·aL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ראשית שהיא כפי סתם, «»¿»
לעולמות  ושייכת הספירות «»CiLגילוי

ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÈÚ שהיא חכמה ורק ƒ¿»∆¿»ƒ
משמרים. וטהורה נקיה זך" זית כ"שמן

,ÔÓM‰ ÔÈÚa ˜¯ CiL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«»«¿ƒ¿««∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»«∆≈≈
¯B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ∆¿
ÔÈÚ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰«»¿»…«»¬ƒƒ¿»

ÌÈ¯ÓL ÏL להדגיש צורך אין ולכן ∆¿»ƒ
כי  'זך' להיות צריך שהזית ולהזהיר

של מלכתחילה  תערובת שום בו אין

אחרים  ).דברים
˜eic‰ Ìb ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««ƒ

È"L¯ ÔBLÏa הוא "זך" זית ששמן ƒ¿«ƒ
"‰BL‡¯ ‰tË" מהזית היוצאת ƒ»ƒ»

ÔBLÏk ,Ì˙Ò ÔBL‡¯‰ ‡ÏÂ)¿…»ƒ¿»ƒ¿
‰Ln‰27Ì"aÓ¯‰Â28 בעניין «ƒ¿»¿»«¿«

Ô·eÓזה  BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈»
È¯‰L ,"‰tË" ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ»∆¬≈

‰Ê ÔÈ‡ בלבד "טיפה" של הכמות ≈∆
Le¯c‰ ÔÓM‰ ˙enk C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆««∆∆«»
eÏÈÙ‡ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««¿»¬ƒ
ÈˆÁ B¯eÚÈML „Á‡ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»∆»∆ƒ¬ƒ

‚BÏ29,בתורה נזכר ה'לוג' (שיעור

חכמים  ושיערו עני, מצורע קרבן לגבי

וכמות  ביצים, שש כשיעור שהוא

לוג). חצי היא בוקר' עד 'מערב תדלק שהמנורה כדי הדרושה השמן

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ30הזקן ÔÈÚaלאדמו"ר ¿»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈfL ,˙ÈÊk ¯eÚÈL31BÈ‡L , ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ«¿≈¬»»∆≈

¯eÓb ÌeˆÓˆ האלוקי האור C¯cŒÏÚהאיןֿסופי של ˜¯ ‡l‡ ƒ¿»∆»««∆∆
'eÎ "‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"32, וכאשר ¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

בדרך  מסויים רעיון לתלמיד מוסר הרב

לאורך  ביחס קיצור אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון של ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו העניין את מכיל הקיצור

צמצום  ולא ÌbLקיצור ,eÈ‰Â¿«¿∆«
BÎB˙a ÏÏBk ËÚeÓ ¯eÚÈLƒ»≈¿
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,'eÎ ‰a¯‰«¿≈¿«¿«¿»»

‰ÓeˆÚ התוקף כל שיש עם והערך ¬»
הדברים  «»¿(ÔBLl‰kבאריכות
'‰¯Bz ÈËewÏ'a30ÈÙÏ eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˘¯ML יו"ד האות של ∆…∆««¿»»
הוי' שם ÏÚÓÏÓ‰של ‡e‰ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿≈«
˜i„Óe ."‰tË" ÔBLl‰ ˜ei„Ï¿ƒ«»ƒ»¿«≈

כאמור, בפירושו, «tË"ƒ‰רש"י
ÈzL LÈ ‰tËa Èk ,"‰BL‡ƒ̄»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ŒÏÚL '„BÒi'‰ ˙tË .˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ««¿∆«

fÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ d„ÈŒ¯ÈÚ »»ƒ««¿»»ƒ¿≈
ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי קטנות' 'פנים

'קטן' הוא המידות אור במוחין,

(e‰ÊÂומועט) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿¿∆
¯LkL ÈM‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆«≈ƒ∆»≈

˙BÁÓÏ את בו להדליק לא אך ƒ¿»
‡a‡',המנורה  „BÒÈ' ˙tËÂ ,(¿ƒ«¿«»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L אור של ∆ƒ¿«««¿»»
(e‰ÊÂאלוקי  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆

¯LkL ÔBL‡¯‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆»ƒ∆»≈
È"L¯a ˜eic‰ e‰ÊÂ .(‰¯BnÏ«¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
ÏÚ ÊÓB¯L ,"‰BL‡¯ ‰tË"ƒ»ƒ»∆≈«
ÏÚ ‡ÏÂ) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¿…«
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

‰iM‰ ‰th‰ È‰BfL והיא ∆ƒ«ƒ»«¿ƒ»
יותר  נמוכה ).בדרגה

‰ÈÁaÏ ‡·Ï È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈»…«¿ƒ»
,"CÊ ˙ÈÊ ÔÓL"c ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰,לעיל האמורים הפירושים כל לפי «≈«¬≈¿∆∆«ƒ»
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ט d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

הּידּוע  ׁשאין 20ועלּֿדר עמלק, לקליּפת ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

זֹוהי  ׁשבירתֹו אּלא כּו', לזה הּמֹועיל ּדבר ְְִִִֶֶַָָָָׁשּום

ז,21ּתּקנתֹו יהיה עצמֹו ׁשהּזית צֹור יׁש ולכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלי  לעׂשֹותֹו כּו' הּכתיׁשה ּתֹועיל ּבוּדאי ְְְְֲִִִַַַַָָואז

ׁשהּזית  הענינים, ּפנימּיּות מּצד אבל ְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹלאלקּות.

למעלה  ׁשהּוא סתרֹו", חׁש "יׁשת ּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַָָֹהּוא

והּוא  העֹולמ ֹות, להׁשּתלׁשלּות  הּׁשּי מהאֹור ְְְְְִֵַַַַָָָָּגם

ּבזהירּות  צֹור אין והּביטּול, הּקדּוׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָּתכלית

ּבׁשּיכּות  רק אּלא עצמֹו, לּזית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָודקּדּוק

לבחינת  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא מּמּנּו, הּבא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָלּׁשמן

ּבהׁשּתלׁשלּות, הּגילּוי ראׁשית ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהחכמה,

להיֹות  צריכה ולכן לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לּה ְְְְִִֵֵַָָָָָָויׁש

מּכל  נקי יהיה והּביטּול ׁשהּׁשמן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָזהירּות

רׁש"י, (ּכפירּוׁש ׁשמרים ּבלי ז ְְְֲִִִֵַַָָּתערֹובֹות,

ּתֹורה  ׁשל יינּה הּוא ענין 22ׁשּפירּוׁשֹו ׁשהּוא , ְִֵֵֶֶֶַָָ

ולכן  ּגּופא, הּתֹורה ּבפנימּיּות והּפנימּיּות ְְְְִִִִִֵַַַָָָהּסֹוד

הענינים). ּפנימּיּות עלּֿפי ְְְִִִִִֵַָָָמפרׁש

LÈÂ הּׁשמרים ענין ּבׁשלילת הּדּיּוק לבאר ¿≈ְְְְִִִִִֵַַַַָָ

ּבאים  אּלא זר, ּדבר ּתערֹובת ׁשאינם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּדוקא,

החכמה  ספירת ׁשּמּצד לפי והינּו עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָמהּזית

(נפרד) זר ּדבר ׁשל למציאּות מקֹום אין ְְִִִֵֶֶֶָָָָָ(ׁשמן)

הּוא  ׁשּכללּותֹו האצילּות, ׁשּבעֹולם (וכּידּוע ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמּמׁש

החכמה  רע 23ּבחינת יגּור לא ׁשּמאיר 24, ּכיון ,( ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

זּולתֹו ואין הּוא לבּדֹו ׁשהּוא אֹורֿאיןֿסֹוף ְְֵֵֶַָָּבּה

החכמה) מדרגת ׁשּיכּותּה25(ׁשּזֹוהי ׁשּמּצד אּלא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבער זר ּדבר ׁשהם ׁשמרים, ּבּה ׁשּי - ְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָלעֹולמֹות

 ֿ (ּובמּכל עצמּה החכמה מדרגת ׁשּזֹוהי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשמן,

סתימאה', ל'חכמה ּבנֹוגע ׁשאפילּו מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּכן

ּבּזהר  ּכחמר 26איתא ּבאתריּה, ואׁשּתּכי ּדׁשקיט ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹ
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ובכ"מ.20) ואילך. רטז ס"ע תרס"ה רפ"ב.21)סה"מ כלים שבט.22)ע"פ כט יום" ח"ג 23)"היום בראשית אוה"ת ראה

קפא. ע' תרל"ח סה"מ א. ג.24)תקסה, ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, בהגהה.25)תהלים פל"ה ב 26)תניא קכח, ח"ג

(אד"ר).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ20החסידות ÏÓÚ˜,בתורת ˙tÈÏ˜Ï Ú‚Ba ¿«∆∆«»«¿≈«ƒ¿ƒ«¬»≈

הקדושה  על המעלימים הקדושה היפך של (כוחות אחרות ל'קליפות' שבניגוד

ולהעלותם  ולהפכם אותם לברר דרכים שיש הפרי) את מכסה שהקליפה כשם

במיוחד קשה 'קליפה' היא עמלק 'קליפת' c·¯לקדושה, ÌeL ÔÈ‡L∆≈»»
'eÎ ‰ÊÏ ÏÈÚBn‰ דרך שום ואין «ƒ¿∆

אותה, ולהעלות «∆‡l‡לתקן
B˙wz È‰BÊ B˙¯È·L21 כשם ¿ƒ»ƒ«»»

איסור בהם שנבלע כלים יש שלגבי

ידי  על אותם להכשיר שאפשר כלים

לו  אין חרס כלי אבל ליבון או הגעלה

כך  תקנתו, היא שבירתו אלא הכשר

לתקן  אפשר אי רוחני, ותיקון ב'הכשר'

'לשבור' רק אלא עמלק קליפת את

לגמרי  אותה .ולבטל
BÓˆÚ ˙Èf‰L C¯Bˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈∆∆««ƒ«¿

השמן על המסתיר CÊהדבר ‰È‰Èƒ¿∆»
ÏÈÚBzומעודן, È‡cÂa Ê‡Â¿»¿««ƒ

'eÎ ‰LÈ˙k‰ הגוף שכאשר כאמור «¿ƒ»
חומריים  לא הם הבהמית ונפש

והביטול  הכתישה אזי במיוחד,

הנשמה  אור את בו להאיר מועילים

.˙e˜Ï‡Ï ÈÏk B˙BNÚÏ«¬¿ƒ∆¡…
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt „vÓ Ï·‡¬»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

‡e‰ ˙Èf‰L על והסתר העלם לא ∆««ƒ
להיפך אלא "LÈ˙השמן ˙ÈÁa¿ƒ«»∆
,"B¯˙Ò CLÁ שלמעלה חושך …∆ƒ¿

וגילוי Ìbמאור ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»«
˙eÏLÏzL‰Ï CiM‰ ¯B‡‰Ó≈»««»¿ƒ¿«¿¿

,˙BÓÏBÚ‰ היורד האלוקי האור »»
ומעולם  לדרגה מדרגה ומשתלשל

מ'סדר e‰Â‡לעולם  שלמעלה ה'זית' ¿
‰Le„w‰השתלשלות' ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿»

˙e¯È‰Êa C¯Bˆ ÔÈ‡ ,ÏeËÈa‰Â¿«ƒ≈∆ƒ¿ƒ
BÓˆÚ ˙ÈfÏ Ú‚Ba ˜ec˜„Â¿ƒ¿¿≈«««ƒ«¿
מדובר  שהרי ומעודן 'זך' שיהיה

ביותר, נעלית ¯˜בדרגא ‡l‡∆»«
,epnÓ ‡a‰ ÔÓMÏ ˙eÎiLa¿«»«∆∆«»ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L מהאור ∆ƒ¿«««¿»»
השתלשלות' מ'סדר שלמעלה

,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·Ï מבין הראשונה ƒ¿ƒ««»¿»
השתלשלות' 'סדר של הספירות ‰ÈeÏÈbהחכמה È‰L‡עשר ˙ÈL‡¯ ∆ƒ≈ƒ«ƒ

,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiL dÏ LÈÂ ,˙eÏLÏzL‰a שהוא ה'זית' כמו לא ¿ƒ¿«¿¿¿≈»«»»»

מהעולמות, שלמעלה ÔÓM‰Lבחינה ˙e¯È‰Ê ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆«∆∆
˙B·B¯Úz ÏkÓ È˜ ‰È‰È ÏeËÈa‰Â דברים לביטול,של CÊהסותרים ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ»«¬»

ÌÈ¯ÓL ÈÏa עצמו השמן על BLe¯ÈtLהנוספים ,È"L¯ Le¯ÈÙk) ¿ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ∆≈
‰¯Bz ÏL dÈÈ ‡e‰22‡e‰L מורה, יצא 'יין' יין "נכנס הסוד, על ≈»∆»∆

eiÓÈt‰Â˙סוד", „Bq‰ ÔÈÚƒ¿««¿«¿ƒƒ
‡Ùeb ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙa,עצמה ƒ¿ƒƒ«»»

L¯ÙÓ ÔÎÏÂ הפסוק את ŒÏÚרש"י ¿»≈¿»≈«
.(ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈt Ètƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ

˜eic‰ ¯‡·Ï LÈÂ רש"י בפירוש ¿≈¿»≈«ƒ
"שמן  על זך"האמור »ÏÈÏLaƒ¿ƒ˙זית

ÌÈ‡L ,‡˜Âc ÌÈ¯ÓM‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ«¿»∆≈»
¯Ê ¯·c ˙·B¯Úz השמן לתוך שבא «¬∆»»»

ÌÈ‡aהשמרים ‡l‡מבחוץ, ∆»»ƒ
BÓˆÚ ˙Èf‰Ó מציאותם זאת  ובכל ≈««ƒ«¿

וטהור, "זך" לשמן סתירה ¿»¿eÈ‰Âהיא
הדברים  של הפנימית במשמעות

שלמעלה  האלוקי האור הוא שה'זית'

הוא  וה'שמן' השתלשלות', מ'סדר

סדר  התחלת החכמה, ספירת

ÈÙÒ¯˙השתלשלות, „vnL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿ƒ«
ÌB˜Ó ÔÈ‡ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆≈»
(„¯Ù) ¯Ê ¯·c ÏL ˙e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»

LnÓ אותו לשלול צורך ואין «»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚaL Úe„iÎÂ)¿«»«∆¿»»¬ƒ
˙ÈÁa ‡e‰ B˙eÏÏkL∆¿»¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰23, בחסידות כמבואר «»¿»
ארבעת  בין כללית חלוקה שקיימת

האצילות  שעולם כך הכללים העולמות

עשר  כל את בו יש שכמובן (אף

(עולם  החכמה עניין הוא הספירות)

– היצירה עולם בינה, – הבריאה

– העשייה עולם מלכות)מידות,

האצילות  ¯Úובעולם E¯e‚È ‡Ï24 …¿¿»
בטלה  שאיננה מציאות שום אין

הביטול), בתכלית «≈ÔÂÈkלאלוקות
da ¯È‡nL החכמה ‡Œ¯Bבספירת ∆≈ƒ»

‡e‰ Bc·Ï ‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«
B˙ÏeÊ ÔÈ‡Â מציאות שום ואין ¿≈»

מאלוקות  Ó„¯‚˙שנפרדת È‰BfL)∆ƒ«¿≈«
(‰ÓÎÁ‰25„vnL ‡l‡ , «»¿»∆»∆ƒ«

d˙eÎiL ספירת Ì‰Lהחכמה של ,ÌÈ¯ÓL da CiL - ˙BÓÏBÚÏ «»»»»«»»¿»ƒ∆≈
,ÔÓM‰ C¯Úa ¯Ê ¯·c זר דבר אלא ממש, וחיצוני זר דבר לא כלומר, »»»¿∆∆«∆∆
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הּׁשמרים), ענין (ׁשּזהּו כּו' ּדֹורדיא על ְְְִִֶֶַַַָָָָטב

ׁשּי החכמה ׁשּבבחינת ְְְְִִֶַַַַַַַַָָָָָועלֿאחתּֿכּמה ֿוכּמה

הּׁשמן, ּבענין רק ׁשּי זה וכל ׁשמרים. ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָענין

ׁשהּוא  הּזית ּבענין מהּֿׁשאיןּֿכן החכמה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבחינת

ׁשמרים). ׁשל ענין אפילּו ׁשּי לא החכמה, ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹמקֹור

LÈÂ רׁש"י ּבלׁשֹון הּדּיּוק ּגם ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְִִִִֵַַַָ

סתם, הראׁשֹון (ולא ראׁשֹונה" ְְִִִָָָָֹ"טּפה

הּמׁשנה  אינֹו28והרמּב"ם 27ּכלׁשֹון ּדלכאֹורה ,( ְְְְְְִִִֵַַַָָָ

לפי  זה אין ׁשהרי "טּפה", הּלׁשֹון ּדּיּוק ְֲִִִֵֵֶֶַָָָמּובן

הּמנֹורה  להדלקת הּדרּוׁש הּׁשמן ּכּמּות ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָער

לֹוג  חצי ׁשּׁשיעּורֹו אחד ללילה ויּובן 29אפילּו . ְְְֲֲִִִֶֶַָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המבאר ׁש30עלּֿפי יעּור ּבענין ְְְְִִִִֵַַַָָֹ

הוי' ּדׁשם יּו"ד ּבחינת הּוא ׁשּזית ׁשאינֹו31ּכזית, , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

יׁשנה  "לעֹולם עלּֿדר רק אּלא ּגמּור ְְְִִֶֶֶֶַַָָָצמצּום

כּו' קצרה" ּבדר לתלמידֹו ׁשּגם 32אדם והינּו, , ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָ

ועד  כּו', הרּבה  ּבתֹוכֹו ּכֹולל מּועט ְְְִֵֵַַָׁשיעּור

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי (ּכהּלׁשֹון עצּומה )30להמׁשכה ְְְְֲִֵַַָָָָָ

מּסדר  מלמעלה הּוא ההמׁשכה ׁשּׁשרש לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו

לדּיּוק  ּבנֹוגע ּגם מּובן ועלּֿפיֿזה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהׁשּתלׁשלּות.

ּכי  ראׁשֹונה", "טּפה ּומדּיק "טּפה". ְִִִִֵַַָָָָהּלׁשֹון

ׁשעלֿידּה ה'ּיסֹוד' טּפת מדרגֹות. ׁשּתי יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּבטּפה

מלכּות  לבחינת מּזעירֿאנּפין ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָהיא

וטּפת  למנחֹות), ׁשּכׁשר הּׁשני הּׁשמן ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ(וזהּו

מּבחינת  ההמׁשכה ענין ׁשהּוא אּבא', ְְְְִִִֶַַַַַָָָ'יסֹוד

ׁשּכׁשר  הראׁשֹון הּׁשמן ענין (וזהּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה

ראׁשֹונה", "טּפה ּברׁש"י הּדּיּוק וזהּו ְְְִִִִֶַַַָָָלּמנֹורה).

ההמׁשכה  על (ולא החכמה המׁשכת על ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשרֹומז

הּׁשנּיה). הּטּפה ׁשּזֹוהי ְְְִִִִִֵֶַַַָָמּזעירֿאנּפין,

נעלית p‰Â‰ד) הּיֹותר לּבחינה לבא ּכדי ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵַַַָָֹ
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ב.27) כד, אמור פירש"י גם וראה א. פו, ה"ח.28)מנחות פ"ז מזבח איסורי פט,29)הל' שם גמרא א. פח, מנחות משנה

ד.30)א. כז, שם.31)נשא לקו"ת - א) (ערב, עקב ופ' ב) רמז, ב. (רמד, פנחס פ' א.32)רע"מ סג, חולין ב. ג, פסחים

וידבר  ד"ה שסג). ע' (ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ד) (עו, האמצעי לאדמו"ר אחרי פ' הזהר ביאורי א. א, בשלח לקו"ת וראה

שכח). ע' סיון המאמרים ספר - מנחם (תורת פ"ג תשכ"ח אכה"ד אלקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לשמן  dÓˆÚיחסית ‰ÓÎÁ‰ ˙‚¯„Ó È‰BfL הכוונה וברוחניות ∆ƒ«¿≈««»¿»«¿»

לשלול  צריך לעולמות, שייכות לה יש אופן שבכל בגלל החכמה, שבספירת

דבר  של תערובת בה תהיה שלא היינו עצמה, החכמה לגבי זר דבר של עירוב

לגמרי  לאלוקות בטל שאינו eÏÈÙ‡Lכלשהו ‰fÓ ÔkLŒÏkÓ·e)¿ƒ»∆≈ƒ∆∆¬ƒ
,'‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ'Ï Ú‚Ba¿≈«¿»¿»¿ƒ»»
הנעלית  ונעלמת 'סתומה' חכמה

סתם  fa26‰¯מובא ‡È˙‡מחכמה ƒ»«…«
,dÈ¯˙‡a CÈkzL‡Â ËÈ˜Lc¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿«¿≈
'eÎ ‡È„¯Bc ÏÚ ·Ë ¯ÓÁk¿««»«¿»»
על  טוב כיין במקומו ונמצא שקט

שמריו" על "שוקט ∆∆(e‰fLשמרים,
,(ÌÈ¯ÓM‰ ÔÈÚ ב'חכמא ואם ƒ¿««¿»ƒ

'שמרים' יש »»»¿Œ˙Á‡ŒÏÚÂסתימאה'
˙ÈÁ·aL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿ƒ«

‰ÓÎÁ‰ ראשית שהיא כפי סתם, «»¿»
לעולמות  ושייכת הספירות «»CiLגילוי

ÌÈ¯ÓL ÏL ÔÈÚ שהיא חכמה ורק ƒ¿»∆¿»ƒ
משמרים. וטהורה נקיה זך" זית כ"שמן

,ÔÓM‰ ÔÈÚa ˜¯ CiL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«»«¿ƒ¿««∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»«∆≈≈
¯B˜Ó ‡e‰L ˙Èf‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«««ƒ∆¿
ÔÈÚ eÏÈÙ‡ CiL ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰«»¿»…«»¬ƒƒ¿»

ÌÈ¯ÓL ÏL להדגיש צורך אין ולכן ∆¿»ƒ
כי  'זך' להיות צריך שהזית ולהזהיר

של מלכתחילה  תערובת שום בו אין

אחרים  ).דברים
˜eic‰ Ìb ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿»≈««ƒ

È"L¯ ÔBLÏa הוא "זך" זית ששמן ƒ¿«ƒ
"‰BL‡¯ ‰tË" מהזית היוצאת ƒ»ƒ»

ÔBLÏk ,Ì˙Ò ÔBL‡¯‰ ‡ÏÂ)¿…»ƒ¿»ƒ¿
‰Ln‰27Ì"aÓ¯‰Â28 בעניין «ƒ¿»¿»«¿«

Ô·eÓזה  BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,(¿ƒ¿»≈»
È¯‰L ,"‰tË" ÔBLl‰ ˜eicƒ«»ƒ»∆¬≈

‰Ê ÔÈ‡ בלבד "טיפה" של הכמות ≈∆
Le¯c‰ ÔÓM‰ ˙enk C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆««∆∆«»
eÏÈÙ‡ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««¿»¬ƒ
ÈˆÁ B¯eÚÈML „Á‡ ‰ÏÈÏÏ¿«¿»∆»∆ƒ¬ƒ

‚BÏ29,בתורה נזכר ה'לוג' (שיעור

חכמים  ושיערו עני, מצורע קרבן לגבי

וכמות  ביצים, שש כשיעור שהוא

לוג). חצי היא בוקר' עד 'מערב תדלק שהמנורה כדי הדרושה השמן

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ30הזקן ÔÈÚaלאדמו"ר ¿»«ƒ«¿…»¿ƒ≈»¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌLc „"eÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙ÈfL ,˙ÈÊk ¯eÚÈL31BÈ‡L , ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ«¿≈¬»»∆≈

¯eÓb ÌeˆÓˆ האלוקי האור C¯cŒÏÚהאיןֿסופי של ˜¯ ‡l‡ ƒ¿»∆»««∆∆
'eÎ "‰¯ˆ˜ C¯„a B„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ"32, וכאשר ¿»ƒ¿∆»»¿«¿ƒ¿∆∆¿»»

בדרך  מסויים רעיון לתלמיד מוסר הרב

לאורך  ביחס קיצור אמנם זה קצרה

אבל  הרעיון של ולעומק ולרוחב

רק  וזה כולו העניין את מכיל הקיצור

צמצום  ולא ÌbLקיצור ,eÈ‰Â¿«¿∆«
BÎB˙a ÏÏBk ËÚeÓ ¯eÚÈLƒ»≈¿
‰ÎLÓ‰Ï „ÚÂ ,'eÎ ‰a¯‰«¿≈¿«¿«¿»»

‰ÓeˆÚ התוקף כל שיש עם והערך ¬»
הדברים  «»¿(ÔBLl‰kבאריכות
'‰¯Bz ÈËewÏ'a30ÈÙÏ eÈ‰Â ,( ¿ƒ≈»¿«¿¿ƒ

‰ÎLÓ‰‰ ˘¯ML יו"ד האות של ∆…∆««¿»»
הוי' שם ÏÚÓÏÓ‰של ‡e‰ƒ¿«¿»

.˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿
Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¿≈«
˜i„Óe ."‰tË" ÔBLl‰ ˜ei„Ï¿ƒ«»ƒ»¿«≈

כאמור, בפירושו, «tË"ƒ‰רש"י
ÈzL LÈ ‰tËa Èk ,"‰BL‡ƒ̄»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ŒÏÚL '„BÒi'‰ ˙tË .˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ««¿∆«

fÓ ‰ÎLÓ‰‰ ‡È‰ d„ÈŒ¯ÈÚ »»ƒ««¿»»ƒ¿≈
ÔÈt‡ הנקראות) העליונות המידות «¿ƒ

המאיר  לאור ביחס כי קטנות' 'פנים

'קטן' הוא המידות אור במוחין,

(e‰ÊÂומועט) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿¿∆
¯LkL ÈM‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆«≈ƒ∆»≈

˙BÁÓÏ את בו להדליק לא אך ƒ¿»
‡a‡',המנורה  „BÒÈ' ˙tËÂ ,(¿ƒ«¿«»

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L אור של ∆ƒ¿«««¿»»
(e‰ÊÂאלוקי  ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»¿»¿∆

¯LkL ÔBL‡¯‰ ÔÓM‰ ÔÈÚƒ¿««∆∆»ƒ∆»≈
È"L¯a ˜eic‰ e‰ÊÂ .(‰¯BnÏ«¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
ÏÚ ÊÓB¯L ,"‰BL‡¯ ‰tË"ƒ»ƒ»∆≈«
ÏÚ ‡ÏÂ) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««»¿»¿…«
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚfÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

‰iM‰ ‰th‰ È‰BfL והיא ∆ƒ«ƒ»«¿ƒ»
יותר  נמוכה ).בדרגה

‰ÈÁaÏ ‡·Ï È„k ‰p‰Â („¿ƒ≈¿≈»…«¿ƒ»
,"CÊ ˙ÈÊ ÔÓL"c ˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰,לעיל האמורים הפירושים כל לפי «≈«¬≈¿∆∆«ƒ»
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ּד"ּכתית", הענין להיֹות צרי ,"ז זית ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּד"ׁשמן

רק  לא הּוא זה וענין הּזית. ּכתיׁשת ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשהּוא

הּתחּתֹונה, ּבּמדרגה ׁשהּוא ּכפי לּזית ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

חׁשֹוכא  ּבחינת על מֹורה הּזית ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשהּמרירּות

ענין  הּוא הּזית ּוכתיׁשת ּדסטראֿאחרא, ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומרירּו

ּגם  אּלא ב), סעיף (ּכּנ"ל סטראֿאחרא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא

הּׁשמן, מקֹור העליֹונה, ּבּמדרגה הּוא ׁשהּזית ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכפי

חׁש "יׁשת ּבחינת על מֹורה ׁשּבֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָֹוהּמרירּות

ּבֹו ׁשּי לא מעלת ֹו ּגֹודל ׁשּמּצד ועד ְְֲִִֶֶַַַַָָֹסתרֹו",

(ּכּנ"ל), ּבּׁשמן ּכמֹו ׁשמרים ׁשל ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאפילּו

ׁשהּוא  ּכתיׁשה, ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְִִִִִֶֶָָָָָמּכלֿמק ֹום

לא  הּוא ּד"ּכתית" הענין (ואדרּבה, הּביטּול ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹענין

והענין  ּדוקא). לּזית ּבנֹוגע אּלא לּׁשמן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּתכלית  היא (ׁשמן) החכמה ׁשּמדרגת ׁשאף ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה,

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה החכמה הּביטּול, מקֹור וכּמה ְְְְִַַַַַַַָָָָ

את  להביא הּוצרכּו ֿ זה ׁשּלאחרי ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית),

ׁשענינֹו גֹו'), "אלי ("ויקחּו מׁשה אל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהּׁשמן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּביטּול, ּתכלית מה,33הּוא ונחנּו ְְְְִִֶַַַָָ

ּד"ּכתית" הּביטּול ּגם להיֹות צרי ְְִִִִִַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּכפי  ּדתׁשּובה, הּביטּול ׁשהּוא ׁשני), ְְִִִִִֵֶַָ(ּביטּול

ענין  להיֹות הּוצר רּבנּו מׁשה אצל ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

ּתׁשּובה  ּבתיּובּתא 34ׁשל צּדיקיא לאתבא ּכי 35, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לאלקּות, הּביטּול ּבתכלית היֹותֹו עם - ְְֱֱִִִִֶַַַַֹהּצּדיק

הּביטּול  ּגם הרי - יׁשּות ׁשל לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

ּבעצמֹו לפעֹול צרי ולכן צּיּור, ּבאיזה הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹו

ערׁשט  זיך דארף (ער ּד"ּכתית" ְְְִִִֶֶַָָָהענין

ענין  ׁשּזהּו צּיּור, ׁשל ענין מּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָצעׁשטֹויסן)

העּדר  ׁשל ּתנּועה ׁשּזֹוהי ּדתׁשּובה, ְְְִִִֵֶֶֶַָָהּביטּול

ׁשם" להתקרב מּכאן "אסּורה רצֹון, .36ׂשביעּות ְְְִִִֵָָָָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק  מאמר ּגם לבאר יׁש אֹודֹות 37ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכׁשּכֹותׁשין  הּזה הּזית מה ּפטרּבּורג, לאחרי ּבעקר ׁשהתחיל החסידּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגילּוי
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זֿח.33) טז, ב.34)בשלח צב, שמע"צ לקו"ת קנג,35)ראה זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש שם. שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

ואילך.36)ב. 46 ע' תש"ב השיחות ספר וראה ג. ג, שמות רש"י 37.26)לשון ע' שלום תורת השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èf‰ ˙LÈ˙k ÔÈÚ ‡e‰L ,"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ כדי »ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ

השמן. את ממנו Ê‰להוציא ÔÈÚÂהזית את לכתוש ¯˜הצורך ‡Ï ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…«
ÏL ˙e¯È¯n‰L ,‰BzÁz‰ ‰‚¯„na ‡e‰L ÈÙk ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ¿ƒ∆««¿≈»««¿»∆«¿ƒ∆
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc e¯È¯Óe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ˙Èf‰««ƒ»«¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הסטראֿאחרא, של והמרירות החושך

והוא  הקדושה צד שאינו האחר הצד

האלוקי, האור על ומסתיר מעלים

ÔÈÚ ‡e‰ ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe¿ƒ«««ƒƒ¿«
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפייה ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

הקדושה  היפך של »»(Ï"pkוהכנעה
ÈÙk Ìb ‡l‡ ,(· ÛÈÚÒ¿ƒ∆»«¿ƒ
‰‚¯„na ‡e‰ ˙Èf‰L∆««ƒ««¿≈»

ÔÓM‰ ¯B˜Ó ,‰BÈÏÚ‰ ולכן »∆¿»¿«∆∆
עצמו, מהשמן נעלה e¯È¯n‰Â¿«¿ƒ˙הוא

˙LÈ" ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ BaL∆»«¿ƒ«»∆
,"B¯˙Ò CLÁ והסתר העלם …∆ƒ¿

מגילוי, שלמעלה העלם למעליותא,

B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL „ÚÂ של ¿«∆ƒ«∆«¬»
ÔÈÚהזית  eÏÈÙ‡ Ba CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿»

Ï"pk) ÔÓMa BÓk ÌÈ¯ÓL ÏL∆¿»ƒ¿«∆∆««
זה  מטעם רש"י פירוש אין שלפי

לזית  ביחס השמרים את שוללת התורה

לשמן  ביחס ÌB˜ÓŒÏkÓאלא ,(ƒ»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בדרגה ב'זית' גם »ƒƒ¿

זו LÈ˙k‰,נעלית ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»»ƒ¿»¿»ƒ
‡l‡ ,ÔÓMÏ Ú‚Ba ‡Ï ‡e‰…¿≈««∆∆∆»

.(‡˜Âc ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ«¿»
של  עניינו משמעות את ומבאר והולך

ברוחניות  וביטול כתישה "כתית",

בכך  צורך בה יש ומדוע העניינים,

אור  ה'זית', כמו נעלית כה בדרגה

השתלשלות. מסדר שלמעלה

˙‚¯„nL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¿≈«
˙ÈÏÎz ‡È‰ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ«¿ƒ
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeËÈa‰«ƒ¿««««»
,(˙ÈÊ) ‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó ‰nÎÂ¿«»¿«»¿»«ƒ
eÎ¯ˆe‰ ‰ÊŒÈ¯Á‡lL Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿«¬≈∆¿¿
‰LÓ Ï‡ ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ∆«∆∆∆…∆
BÈÚL ,('B‚ "EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ")¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
BÓk ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿

·e˙kL33עצמם על אמרו ואהרן Ó‰שמשה eÁÂ אנחנו מה כלומר , ∆»¿«¿»
לאלוקות, מוחלט ביטול של במדריגות מדובר שמלכתחילה ונמצא חשובים,

ÏeËÈa) "˙È˙k"c ÏeËÈa‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒƒ
Ïˆ‡ ÌbL eÈˆnL ÈÙk ,‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ‡e‰L ,(ÈL≈ƒ∆«ƒƒ¿»¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆

ea¯ ‰LÓ מעלתו גודל עם שביחד …∆«≈
שלו המוחלט »¿‰C¯ˆeוהביטול

‰·eLz ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï34, ƒ¿ƒ¿»∆¿»
כדי  בא שהמשיח הזוהר ובלשון

‡z·eÈ˙a ‡È˜Ècˆ ‡·˙‡Ï35, ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
כלל  שייכים (שלא צדיקים להשיב

בתשובה, ועוון) -לחטא ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒ
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈÚÏ CiL BÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿≈«»¿ƒ¿»

˙eLÈ ÏL- מאלוקות ‰¯Èופירוד ∆≈¬≈
‰ÊÈ‡a ‡e‰ BlL ÏeËÈa‰ Ìb««ƒ∆¿≈∆

,¯eiˆ,מסויימת והגדרה תבנית ƒ
BÓˆÚa ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿¿«¿
Û¯‡„ ¯Ú) "˙È˙k"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ∆«

ÔÒÈBËLÚˆ ËL¯Ú ÍÈÊ עליו ƒ∆¿∆¿¿
עצמו' את 'לכתוש ÏkÓדווקא (ƒ»

,¯eiˆ ÏL ÔÈÚ שלו שהביטול ƒ¿»∆ƒ
והגדרה 'ציור' כל מעל ∆∆e‰fLיהיה

È‰BfL ,‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿»∆ƒ
˙eÚÈ·N ¯cÚ‰ ÏL ‰Úez¿»∆∆¿≈¿ƒ

ÔBˆ¯ והגדרה פרט כל וביטול עצמית »
האישית, המציאות ««"‡eÒ¯‰של

"ÌL ·¯˜˙‰Ï Ô‡kÓ36, ƒ»¿ƒ¿»≈»
רבנו  משה דברי על רש"י כפירוש

נשרף, ולא בוער הסנה את כשראה

התרחקות  היינו ואראה....", נא "אסורה

אחר, למצב ומעבר הנוכחי מהמצב

התשובה. ענין

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)37 ¿»«ƒ¿»≈∆

˙e„ÈÒÁ‰ ÈeÏÈb ˙B„B‡ עלֿידי ƒ«¬ƒ
חב"ד, חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר

È¯Á‡Ï ¯˜Úa ÏÈÁ˙‰L יציאתו ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

'ebe l`xyi ipa z` devz dz`e

כּו' ׁשמנֹו מֹוציא הּוא הגם 38אֹותֹו ּומקּדים, . ְְֲִִַַַ

ולכאֹורה, ּכן. הּוא האמת אבל ּכן, לֹומר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּקׁשה

לֹומר  איֿאפׁשר אּלא ּכן, לֹומר ׁשּקׁשה רק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

ּמעלים  ׁשהּוא ּבגלל היא הּזית ּכתיׁשת ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא אעא ועלּֿדר הּׁשמן, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

ליּה ּבנֹוגע 5מבּטׁשין  זאת לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

ּבזה  ׁשהּכּונה הּוא, הענין א הּזקן. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלרּבנּו

ּבדרּגא  ּגם להיֹות ׁשּצרי ּד"ּכתית" ְְְְִִִִֶַַַָָָלביטּול

הּביטּול  ׁשּזהּו הּׁשמן, מקֹור ּדזית, עליֹונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּיֹותר

הּיּסּורים  ענין הּוא (ׁשּדּוגמתֹו ְְְִִִִֶַַָָּדתׁשּובה

ּגם וה'מסירּו להיֹות ׁשּצרי ׁשּבּמאסר) נפׁש' ת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברי  ּבכונת לֹומר ויׁש כּו'. רּבנּו מׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאצל

ׁשּזהּו ּכן", לֹומר "ׁשּקׁשה נׁשמתֹוֿעדן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאדמֹו"ר

(לאתבא  זֹו עבֹודה על לעֹורר רצה ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

צֹור יׁש לזה לבא ּכדי והרי ּבתיּובּתא), ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצדיקיא

ּכל  לעב ֹודת ּבנֹוגע  ּגם מּובן [ּומּזה קׁשה ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעבֹודה 

ׁשהּצֹור לחׁשֹוב ׁשאין מּיׂשראל, ואחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד

ההתעּסקּות  ּבגלל רק הּוא ּד"ּכתית" ְְְְְְִִִִַַַַָָּבענין

ּוׁשאר  ּוׁשתּיה אכילה ּבמסחר, העֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

קדּוׁשה, ּבעניני ּבעסקֹו ּגם אּלא הרׁשּות, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָעניני

מצוה  וקּיּום ּבּתפלה התּבֹוננּות הּתֹורה, ְְְְְִִִִִַַָָָלימּוד

הּביטּול  ּד"ּכתית", הענין להיֹות צרי ְְְְִִִִִִַָָָָּבהידּור,

זאת, ולּולי ּדקדּוׁשה, לצּיּור ּבנֹוגע ּגם ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּדתׁשּובה

לבחינת  ּגם לבא יכֹול ההׁשּתלׁשלּות ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּנה

כּו']. ּומסּתיר ׁשּמעלים ְְִִִֶַַַַהּזית

הּזית ‡ÌÓה) ּדכתיׁשת הענין ּכללּות »¿»ְְְִִִִַַַָָָ

צריכים  ּכאׁשר רק הּוא ְֲִִִֶַַָ("ּכתית")

לּמאֹור", "ּכתית להאיר, ּכדי ׁשמן מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלהֹוציא

היא  ּבזה ׁשהּכּונה הּמנֹורה, הדלקת ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזהּו

רּבֹותינּו ּכמאמר העֹולם, את להאיר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל

ֿ 39ז"ל  ּבבית היּו ולכן ,צרי אני לאֹורּה לא ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
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רפל"ו.38) שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ב.39)ראה פו, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעיר  שהיה ‡B˙Bמהמאסר ÔÈL˙BkLk ‰f‰ ˙Èf‰ ‰Ó ,‚¯ea¯Ët∆∆¿¿«««ƒ«∆¿∆¿ƒ

'eÎ BÓL ‡ÈˆBÓ ‡e‰38 החסידות מעינות והפצת הגילוי עיקר כך ƒ«¿
שהם  הזקן אדמו"ר על שעברו והייסורים המאסר לאחר בעיקר התחיל 'חוצה',

'כתישה'. בבחינת

ÌÈc˜Óe,הרש"ב ‰‚Ìהרבי «¿ƒ¬«
Ôk ¯ÓBÏ ‰LwL לומר קשה כי ∆»∆«≈

ל'כתישה' זקוק היה הזקן שאדמו"ר

Ôk.וביטול, ‡e‰ ˙Ó‡‰ Ï·‡¬»»¡∆≈
‰LwL ˜¯ ‡Ï ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»…«∆»∆

¯LÙ‡ŒÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯ÓBÏ לא «≈∆»ƒ∆¿»
LÈ˙k˙ייתכן È¯‰L ,Ôk ¯ÓBÏ«≈∆¬≈¿ƒ«

‡È‰ ˙Èf‰נחוץ ÏÏ‚aדבר ««ƒƒƒ¿«
,ÔÓM‰ ÏÚ ÌÈÏÚn ‡e‰L היינו ∆«¿ƒ««∆∆

האור, על ‡Ú‡מסתיר C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»

dÈÏ ÔÈLh·Ó5, בו עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
לעיל, כמבואר אותו, מבקעין אור

ÓBÏ CiL CÈ‡ÂÚ‚Ba ˙‡Ê ¯ ¿≈«»«…¿≈«
Ô˜f‰ ea¯Ï חסֿושלום בו היה וכי ¿«≈«»≈

זקוק  היה לתקנו שכדי חיסרון

כך! לומר יתכן לא והרי ל'ביטוש'

‰Êa ‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»»»∆
CÈ¯vL "˙È˙k"c ÏeËÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ
¯˙Bi‰ ‡b¯„a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»«≈
,ÔÓM‰ ¯B˜Ó ,˙ÈÊc ‰BÈÏÚ∆¿»¿«ƒ¿«∆∆
רבנו  משה לגבי לעיל המבואר עלֿדרך

אצל  שהוא כפי התשובה ובעניין

‰ÏeËÈaהצדיקים, e‰fL∆∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚ecL) ‰·eL˙cƒ¿»∆¿»ƒ¿«
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰Â ÌÈ¯eqi‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

¯Ò‡naL הזקן רבנו CÈ¯vLשל ( ∆««¬»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïכזה באופן Ìb"כתית" ƒ¿«
eÎ'.אפילו  ea¯ ‰LÓ Ïˆ‡≈∆…∆«≈

È¯·c ˙ÂÎa ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«»«ƒ¿≈
¯"BÓ„‡הרש"ב ŒB˙ÓLהרבי «¿ƒ¿»

,"Ôk ¯ÓBÏ ‰LwL" Ô„Ú≈∆∆»∆«≈
‰ˆ¯ ÂÈ¯·„aL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»»»

¯¯BÚÏ שיחתו את השומעים ÏÚאת ¿≈«
‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï) BÊ ‰„B·Ú¬»¿«»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a התשובה לעבודת לעורר ƒ¿¿»
'צדיק' במדריגת שנמצא מי את ),גם

‰ÊÏ ‡·Ï È„k È¯‰Â לתשובה «¬≈¿≈»…¿∆
הביטול) של ה'ציור' את אפילו (לבטל כזו B·Úa„‰בדרגה C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe] ‰L»̃»ƒ∆»«¿≈««¬«»∆»¿∆»
,Ï‡¯NiÓ"כתית" של העבודה ואצלו זו, גבוהה למדריגה הגיע שלא מי גם ƒƒ¿»≈

פשוטה  יותר ברמה והכנעה בביטול היא BLÁÏ·ו"כתישה" ÔÈ‡L בטעות ∆≈«¿
"˙È˙k"c ÔÈÚa C¯Bv‰Lהאישית וה'ישות' המציאות ‰e‡התבטלות ∆«∆¿ƒ¿»¿»ƒ

ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
‰ÏÈÎ‡ ,¯ÁÒÓa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»¬ƒ»
˙eL¯‰ ÈÈÚ ¯‡Le ‰i˙Le¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»¿
בהעלם  הם והאלוקות הקדושה שבהם

יכולים  הם ביטול תחושת וללא והסתר

העידון  והיפך לישות האדם את לגרור

ÈÈÚaוהזיכוך, B˜ÒÚa Ìb ‡l‡∆»«¿»¿¿ƒ¿¿≈
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ,‰Le„¿̃»ƒ«»
Ìei˜Â ‰ÏÙza ˙eBa˙‰ƒ¿¿«¿ƒ»¿ƒ

a ‰ÂˆÓ,¯e„È‰ קדושה ענייני ƒ¿»¿ƒ
ומזכך  מעדן בהם העיסוק שלכאורה

להיפך  ‰ÔÈÚולא ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ,"˙È˙k"c¿»ƒ«ƒƒ¿»

,‰Le„˜c ¯eiˆÏ Ú‚Ba Ìb וגם «¿≈«¿ƒƒ¿»
קדושה  בענייני אישית ותבנית דמות

קשור  זה גם כי לבטל נדרש האדם

שלו  האישית המציאות ≈¿ÈÏeÏÂלגדרי
ÈeaÈ¯a ‰p‰ ,˙‡Ê…ƒ≈¿ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ מדרגה וירידה «ƒ¿«¿¿
ÈÁ·Ï˙לדרגה Ìb ‡·Ï ÏBÎÈ»»…«ƒ¿ƒ«

.['eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ˙Èf‰««ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÌÓ‡ העניין ‰) שבפרטיות אף »¿»

בעבודת  קיים הזית כתישת של הרוחני

לעיל  כמבואר המדריגות, בכל ה'

‰ÔÈÚבאריכות, ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
("˙È˙k") ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îcƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ

בתורה זו בפרשה מדובר ‰e‡שעליו
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡k ˜«̄«¬∆¿ƒƒ¿ƒ

epnÓ מהזית,¯È‡‰Ï È„k ÔÓL ƒ∆∆∆¿≈¿»ƒ
הכתוב  B‡nÏ¯",כלשון ˙È˙k"»ƒ«»

כדי  "כתית" ∆∆e‰fLלהאיר,היינו
,‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿»
ÏÈ·La ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï,ברוחניות ¿»ƒ∆»»
אלוקות,להביא  גילוי »¬»¿Ó‡Ók¯לתוכו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯39 הדלקת לגבי «≈«
‡Èהמנורה d¯B‡Ï ‡Ï ֿ הקדוש …¿»¬ƒ

‰eÈברוךֿהוא ÔÎÏÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿»≈»
ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ÈBlÁ Lc˜n‰Œ˙È·a40‡ÈˆB‰Ï È„k , ¿≈«ƒ¿»«≈¿ƒ¬ƒ¿≈¿ƒ
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ּד"ּכתית", הענין להיֹות צרי ,"ז זית ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָּד"ׁשמן

רק  לא הּוא זה וענין הּזית. ּכתיׁשת ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹׁשהּוא

הּתחּתֹונה, ּבּמדרגה ׁשהּוא ּכפי לּזית ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָּבנֹוגע

חׁשֹוכא  ּבחינת על מֹורה הּזית ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשהּמרירּות

ענין  הּוא הּזית ּוכתיׁשת ּדסטראֿאחרא, ְְְְְֲִִִִִַַַַַָָּומרירּו

ּגם  אּלא ב), סעיף (ּכּנ"ל סטראֿאחרא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּדאתּכפיא

הּׁשמן, מקֹור העליֹונה, ּבּמדרגה הּוא ׁשהּזית ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכפי

חׁש "יׁשת ּבחינת על מֹורה ׁשּבֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָֹוהּמרירּות

ּבֹו ׁשּי לא מעלת ֹו ּגֹודל ׁשּמּצד ועד ְְֲִִֶֶַַַַָָֹסתרֹו",

(ּכּנ"ל), ּבּׁשמן ּכמֹו ׁשמרים ׁשל ענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאפילּו

ׁשהּוא  ּכתיׁשה, ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְִִִִִֶֶָָָָָמּכלֿמק ֹום

לא  הּוא ּד"ּכתית" הענין (ואדרּבה, הּביטּול ְְְְְִִִִַַַַָָָָֹענין

והענין  ּדוקא). לּזית ּבנֹוגע אּלא לּׁשמן, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּתכלית  היא (ׁשמן) החכמה ׁשּמדרגת ׁשאף ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבזה,

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה החכמה הּביטּול, מקֹור וכּמה ְְְְִַַַַַַַָָָָ

את  להביא הּוצרכּו ֿ זה ׁשּלאחרי ּובפרט ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ(זית),

ׁשענינֹו גֹו'), "אלי ("ויקחּו מׁשה אל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָֹהּׁשמן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּביטּול, ּתכלית מה,33הּוא ונחנּו ְְְְִִֶַַַָָ

ּד"ּכתית" הּביטּול ּגם להיֹות צרי ְְִִִִִַַָָָָמּכלֿמקֹום

ּכפי  ּדתׁשּובה, הּביטּול ׁשהּוא ׁשני), ְְִִִִִֵֶַָ(ּביטּול

ענין  להיֹות הּוצר רּבנּו מׁשה אצל ׁשּגם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּמצינּו

ּתׁשּובה  ּבתיּובּתא 34ׁשל צּדיקיא לאתבא ּכי 35, , ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

לאלקּות, הּביטּול ּבתכלית היֹותֹו עם - ְְֱֱִִִִֶַַַַֹהּצּדיק

הּביטּול  ּגם הרי - יׁשּות ׁשל לענין ׁשּי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָואינֹו

ּבעצמֹו לפעֹול צרי ולכן צּיּור, ּבאיזה הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּלֹו

ערׁשט  זיך דארף (ער ּד"ּכתית" ְְְִִִֶֶַָָָהענין

ענין  ׁשּזהּו צּיּור, ׁשל ענין מּכל ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָצעׁשטֹויסן)

העּדר  ׁשל ּתנּועה ׁשּזֹוהי ּדתׁשּובה, ְְְִִִֵֶֶֶַָָהּביטּול

ׁשם" להתקרב מּכאן "אסּורה רצֹון, .36ׂשביעּות ְְְִִִֵָָָָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק  מאמר ּגם לבאר יׁש אֹודֹות 37ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכׁשּכֹותׁשין  הּזה הּזית מה ּפטרּבּורג, לאחרי ּבעקר ׁשהתחיל החסידּות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּגילּוי
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זֿח.33) טז, ב.34)בשלח צב, שמע"צ לקו"ת קנג,35)ראה זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש שם. שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

ואילך.36)ב. 46 ע' תש"ב השיחות ספר וראה ג. ג, שמות רש"י 37.26)לשון ע' שלום תורת השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èf‰ ˙LÈ˙k ÔÈÚ ‡e‰L ,"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ כדי »ƒƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ

השמן. את ממנו Ê‰להוציא ÔÈÚÂהזית את לכתוש ¯˜הצורך ‡Ï ‡e‰ ¿ƒ¿»∆…«
ÏL ˙e¯È¯n‰L ,‰BzÁz‰ ‰‚¯„na ‡e‰L ÈÙk ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ¿ƒ∆««¿≈»««¿»∆«¿ƒ∆
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc e¯È¯Óe ‡ÎBLÁ ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ˙Èf‰««ƒ»«¿ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿»«¬»

הסטראֿאחרא, של והמרירות החושך

והוא  הקדושה צד שאינו האחר הצד

האלוקי, האור על ומסתיר מעלים

ÔÈÚ ‡e‰ ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îe¿ƒ«««ƒƒ¿«
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c כפייה ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

הקדושה  היפך של »»(Ï"pkוהכנעה
ÈÙk Ìb ‡l‡ ,(· ÛÈÚÒ¿ƒ∆»«¿ƒ
‰‚¯„na ‡e‰ ˙Èf‰L∆««ƒ««¿≈»

ÔÓM‰ ¯B˜Ó ,‰BÈÏÚ‰ ולכן »∆¿»¿«∆∆
עצמו, מהשמן נעלה e¯È¯n‰Â¿«¿ƒ˙הוא

˙LÈ" ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ BaL∆»«¿ƒ«»∆
,"B¯˙Ò CLÁ והסתר העלם …∆ƒ¿

מגילוי, שלמעלה העלם למעליותא,

B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL „ÚÂ של ¿«∆ƒ«∆«¬»
ÔÈÚהזית  eÏÈÙ‡ Ba CiL ‡Ï…«»¬ƒƒ¿»

Ï"pk) ÔÓMa BÓk ÌÈ¯ÓL ÏL∆¿»ƒ¿«∆∆««
זה  מטעם רש"י פירוש אין שלפי

לזית  ביחס השמרים את שוללת התורה

לשמן  ביחס ÌB˜ÓŒÏkÓאלא ,(ƒ»»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בדרגה ב'זית' גם »ƒƒ¿

זו LÈ˙k‰,נעלית ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ»
ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ
"˙È˙k"c ÔÈÚ‰ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»»ƒ¿»¿»ƒ
‡l‡ ,ÔÓMÏ Ú‚Ba ‡Ï ‡e‰…¿≈««∆∆∆»

.(‡˜Âc ˙ÈfÏ Ú‚Ba¿≈«««ƒ«¿»
של  עניינו משמעות את ומבאר והולך

ברוחניות  וביטול כתישה "כתית",

בכך  צורך בה יש ומדוע העניינים,

אור  ה'זית', כמו נעלית כה בדרגה

השתלשלות. מסדר שלמעלה

˙‚¯„nL Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆«¿≈«
˙ÈÏÎz ‡È‰ (ÔÓL) ‰ÓÎÁ‰«»¿»∆∆ƒ«¿ƒ
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeËÈa‰«ƒ¿««««»
,(˙ÈÊ) ‰ÓÎÁ‰ ¯B˜Ó ‰nÎÂ¿«»¿«»¿»«ƒ
eÎ¯ˆe‰ ‰ÊŒÈ¯Á‡lL Ë¯Ù·eƒ¿»∆¿«¬≈∆¿¿
‰LÓ Ï‡ ÔÓM‰ ˙‡ ‡È·‰Ï¿»ƒ∆«∆∆∆…∆
BÈÚL ,('B‚ "EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ")¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
BÓk ,ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«ƒ¿

·e˙kL33עצמם על אמרו ואהרן Ó‰שמשה eÁÂ אנחנו מה כלומר , ∆»¿«¿»
לאלוקות, מוחלט ביטול של במדריגות מדובר שמלכתחילה ונמצא חשובים,

ÏeËÈa) "˙È˙k"c ÏeËÈa‰ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒƒ
Ïˆ‡ ÌbL eÈˆnL ÈÙk ,‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ‡e‰L ,(ÈL≈ƒ∆«ƒƒ¿»¿ƒ∆»ƒ∆«≈∆

ea¯ ‰LÓ מעלתו גודל עם שביחד …∆«≈
שלו המוחלט »¿‰C¯ˆeוהביטול

‰·eLz ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï34, ƒ¿ƒ¿»∆¿»
כדי  בא שהמשיח הזוהר ובלשון

‡z·eÈ˙a ‡È˜Ècˆ ‡·˙‡Ï35, ¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
כלל  שייכים (שלא צדיקים להשיב

בתשובה, ועוון) -לחטא ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒ
ÏeËÈa‰ ˙ÈÏÎ˙a B˙BÈ‰ ÌÚƒ¡¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈÚÏ CiL BÈ‡Â ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿≈«»¿ƒ¿»

˙eLÈ ÏL- מאלוקות ‰¯Èופירוד ∆≈¬≈
‰ÊÈ‡a ‡e‰ BlL ÏeËÈa‰ Ìb««ƒ∆¿≈∆

,¯eiˆ,מסויימת והגדרה תבנית ƒ
BÓˆÚa ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿¿«¿
Û¯‡„ ¯Ú) "˙È˙k"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ∆«

ÔÒÈBËLÚˆ ËL¯Ú ÍÈÊ עליו ƒ∆¿∆¿¿
עצמו' את 'לכתוש ÏkÓדווקא (ƒ»

,¯eiˆ ÏL ÔÈÚ שלו שהביטול ƒ¿»∆ƒ
והגדרה 'ציור' כל מעל ∆∆e‰fLיהיה

È‰BfL ,‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿»∆ƒ
˙eÚÈ·N ¯cÚ‰ ÏL ‰Úez¿»∆∆¿≈¿ƒ

ÔBˆ¯ והגדרה פרט כל וביטול עצמית »
האישית, המציאות ««"‡eÒ¯‰של

"ÌL ·¯˜˙‰Ï Ô‡kÓ36, ƒ»¿ƒ¿»≈»
רבנו  משה דברי על רש"י כפירוש

נשרף, ולא בוער הסנה את כשראה

התרחקות  היינו ואראה....", נא "אסורה

אחר, למצב ומעבר הנוכחי מהמצב

התשובה. ענין

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Ó«¬««¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó)37 ¿»«ƒ¿»≈∆

˙e„ÈÒÁ‰ ÈeÏÈb ˙B„B‡ עלֿידי ƒ«¬ƒ
חב"ד, חסידות מייסד הזקן, אדמו"ר

È¯Á‡Ï ¯˜Úa ÏÈÁ˙‰L יציאתו ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿«¬≈
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'ebe l`xyi ipa z` devz dz`e

כּו' ׁשמנֹו מֹוציא הּוא הגם 38אֹותֹו ּומקּדים, . ְְֲִִַַַ

ולכאֹורה, ּכן. הּוא האמת אבל ּכן, לֹומר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּקׁשה

לֹומר  איֿאפׁשר אּלא ּכן, לֹומר ׁשּקׁשה רק ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלא

ּמעלים  ׁשהּוא ּבגלל היא הּזית ּכתיׁשת ׁשהרי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַּכן,

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא אעא ועלּֿדר הּׁשמן, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

ליּה ּבנֹוגע 5מבּטׁשין  זאת לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְִֵֵֵַַַַָֹ

ּבזה  ׁשהּכּונה הּוא, הענין א הּזקן. ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלרּבנּו

ּבדרּגא  ּגם להיֹות ׁשּצרי ּד"ּכתית" ְְְְִִִִֶַַַָָָלביטּול

הּביטּול  ׁשּזהּו הּׁשמן, מקֹור ּדזית, עליֹונה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּיֹותר

הּיּסּורים  ענין הּוא (ׁשּדּוגמתֹו ְְְִִִִֶַַָָּדתׁשּובה

ּגם וה'מסירּו להיֹות ׁשּצרי ׁשּבּמאסר) נפׁש' ת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ

ּדברי  ּבכונת לֹומר ויׁש כּו'. רּבנּו מׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאצל

ׁשּזהּו ּכן", לֹומר "ׁשּקׁשה נׁשמתֹוֿעדן ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאדמֹו"ר

(לאתבא  זֹו עבֹודה על לעֹורר רצה ׁשּבדבריו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלפי

צֹור יׁש לזה לבא ּכדי והרי ּבתיּובּתא), ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹצדיקיא

ּכל  לעב ֹודת ּבנֹוגע  ּגם מּובן [ּומּזה קׁשה ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָּבעבֹודה 

ׁשהּצֹור לחׁשֹוב ׁשאין מּיׂשראל, ואחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאחד

ההתעּסקּות  ּבגלל רק הּוא ּד"ּכתית" ְְְְְְִִִִַַַַָָּבענין

ּוׁשאר  ּוׁשתּיה אכילה ּבמסחר, העֹולם, ְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָּבעניני

קדּוׁשה, ּבעניני ּבעסקֹו ּגם אּלא הרׁשּות, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָעניני

מצוה  וקּיּום ּבּתפלה התּבֹוננּות הּתֹורה, ְְְְְִִִִִַַָָָלימּוד

הּביטּול  ּד"ּכתית", הענין להיֹות צרי ְְְְִִִִִִַָָָָּבהידּור,

זאת, ולּולי ּדקדּוׁשה, לצּיּור ּבנֹוגע ּגם ְְְְְִִִֵֵַַָָֹּדתׁשּובה

לבחינת  ּגם לבא יכֹול ההׁשּתלׁשלּות ּבריּבּוי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹהּנה

כּו']. ּומסּתיר ׁשּמעלים ְְִִִֶַַַַהּזית

הּזית ‡ÌÓה) ּדכתיׁשת הענין ּכללּות »¿»ְְְִִִִַַַָָָ

צריכים  ּכאׁשר רק הּוא ְֲִִִֶַַָ("ּכתית")

לּמאֹור", "ּכתית להאיר, ּכדי ׁשמן מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָלהֹוציא

היא  ּבזה ׁשהּכּונה הּמנֹורה, הדלקת ענין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּזהּו

רּבֹותינּו ּכמאמר העֹולם, את להאיר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָּבׁשביל

ֿ 39ז"ל  ּבבית היּו ולכן ,צרי אני לאֹורּה לא ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ
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רפל"ו.38) שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ב.39)ראה פו, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בעיר  שהיה ‡B˙Bמהמאסר ÔÈL˙BkLk ‰f‰ ˙Èf‰ ‰Ó ,‚¯ea¯Ët∆∆¿¿«««ƒ«∆¿∆¿ƒ

'eÎ BÓL ‡ÈˆBÓ ‡e‰38 החסידות מעינות והפצת הגילוי עיקר כך ƒ«¿
שהם  הזקן אדמו"ר על שעברו והייסורים המאסר לאחר בעיקר התחיל 'חוצה',

'כתישה'. בבחינת

ÌÈc˜Óe,הרש"ב ‰‚Ìהרבי «¿ƒ¬«
Ôk ¯ÓBÏ ‰LwL לומר קשה כי ∆»∆«≈

ל'כתישה' זקוק היה הזקן שאדמו"ר

Ôk.וביטול, ‡e‰ ˙Ó‡‰ Ï·‡¬»»¡∆≈
‰LwL ˜¯ ‡Ï ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»…«∆»∆

¯LÙ‡ŒÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯ÓBÏ לא «≈∆»ƒ∆¿»
LÈ˙k˙ייתכן È¯‰L ,Ôk ¯ÓBÏ«≈∆¬≈¿ƒ«

‡È‰ ˙Èf‰נחוץ ÏÏ‚aדבר ««ƒƒƒ¿«
,ÔÓM‰ ÏÚ ÌÈÏÚn ‡e‰L היינו ∆«¿ƒ««∆∆

האור, על ‡Ú‡מסתיר C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»

dÈÏ ÔÈLh·Ó5, בו עולה שלא עץ ¿«¿ƒ≈
לעיל, כמבואר אותו, מבקעין אור

ÓBÏ CiL CÈ‡ÂÚ‚Ba ˙‡Ê ¯ ¿≈«»«…¿≈«
Ô˜f‰ ea¯Ï חסֿושלום בו היה וכי ¿«≈«»≈

זקוק  היה לתקנו שכדי חיסרון

כך! לומר יתכן לא והרי ל'ביטוש'

‰Êa ‰ek‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆««»»»∆
CÈ¯vL "˙È˙k"c ÏeËÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ
¯˙Bi‰ ‡b¯„a Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«««¿»«≈
,ÔÓM‰ ¯B˜Ó ,˙ÈÊc ‰BÈÏÚ∆¿»¿«ƒ¿«∆∆
רבנו  משה לגבי לעיל המבואר עלֿדרך

אצל  שהוא כפי התשובה ובעניין

‰ÏeËÈaהצדיקים, e‰fL∆∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙Ó‚ecL) ‰·eL˙cƒ¿»∆¿»ƒ¿«
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰Â ÌÈ¯eqi‰«ƒƒ¿«¿ƒ∆∆

¯Ò‡naL הזקן רבנו CÈ¯vLשל ( ∆««¬»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïכזה באופן Ìb"כתית" ƒ¿«
eÎ'.אפילו  ea¯ ‰LÓ Ïˆ‡≈∆…∆«≈

È¯·c ˙ÂÎa ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«»«ƒ¿≈
¯"BÓ„‡הרש"ב ŒB˙ÓLהרבי «¿ƒ¿»

,"Ôk ¯ÓBÏ ‰LwL" Ô„Ú≈∆∆»∆«≈
‰ˆ¯ ÂÈ¯·„aL ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»»»

¯¯BÚÏ שיחתו את השומעים ÏÚאת ¿≈«
‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï) BÊ ‰„B·Ú¬»¿«»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a התשובה לעבודת לעורר ƒ¿¿»
'צדיק' במדריגת שנמצא מי את ),גם

‰ÊÏ ‡·Ï È„k È¯‰Â לתשובה «¬≈¿≈»…¿∆
הביטול) של ה'ציור' את אפילו (לבטל כזו B·Úa„‰בדרגה C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba Ìb Ô·eÓ ‰fÓe] ‰L»̃»ƒ∆»«¿≈««¬«»∆»¿∆»
,Ï‡¯NiÓ"כתית" של העבודה ואצלו זו, גבוהה למדריגה הגיע שלא מי גם ƒƒ¿»≈

פשוטה  יותר ברמה והכנעה בביטול היא BLÁÏ·ו"כתישה" ÔÈ‡L בטעות ∆≈«¿
"˙È˙k"c ÔÈÚa C¯Bv‰Lהאישית וה'ישות' המציאות ‰e‡התבטלות ∆«∆¿ƒ¿»¿»ƒ

ÈÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰ ÏÏ‚a ˜«̄ƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
‰ÏÈÎ‡ ,¯ÁÒÓa ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»¬ƒ»
˙eL¯‰ ÈÈÚ ¯‡Le ‰i˙Le¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈»¿
בהעלם  הם והאלוקות הקדושה שבהם

יכולים  הם ביטול תחושת וללא והסתר

העידון  והיפך לישות האדם את לגרור

ÈÈÚaוהזיכוך, B˜ÒÚa Ìb ‡l‡∆»«¿»¿¿ƒ¿¿≈
,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ,‰Le„¿̃»ƒ«»
Ìei˜Â ‰ÏÙza ˙eBa˙‰ƒ¿¿«¿ƒ»¿ƒ

a ‰ÂˆÓ,¯e„È‰ קדושה ענייני ƒ¿»¿ƒ
ומזכך  מעדן בהם העיסוק שלכאורה

להיפך  ‰ÔÈÚולא ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»ƒ¿»
‰·eL˙c ÏeËÈa‰ ,"˙È˙k"c¿»ƒ«ƒƒ¿»

,‰Le„˜c ¯eiˆÏ Ú‚Ba Ìb וגם «¿≈«¿ƒƒ¿»
קדושה  בענייני אישית ותבנית דמות

קשור  זה גם כי לבטל נדרש האדם

שלו  האישית המציאות ≈¿ÈÏeÏÂלגדרי
ÈeaÈ¯a ‰p‰ ,˙‡Ê…ƒ≈¿ƒ

˙eÏLÏzL‰‰ מדרגה וירידה «ƒ¿«¿¿
ÈÁ·Ï˙לדרגה Ìb ‡·Ï ÏBÎÈ»»…«ƒ¿ƒ«

.['eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚnL ˙Èf‰««ƒ∆«¿ƒ«¿ƒ
ÌÓ‡ העניין ‰) שבפרטיות אף »¿»

בעבודת  קיים הזית כתישת של הרוחני

לעיל  כמבואר המדריגות, בכל ה'

‰ÔÈÚבאריכות, ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
("˙È˙k") ˙Èf‰ ˙LÈ˙Îcƒ¿ƒ«««ƒ»ƒ

בתורה זו בפרשה מדובר ‰e‡שעליו
‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡k ˜«̄«¬∆¿ƒƒ¿ƒ

epnÓ מהזית,¯È‡‰Ï È„k ÔÓL ƒ∆∆∆¿≈¿»ƒ
הכתוב  B‡nÏ¯",כלשון ˙È˙k"»ƒ«»

כדי  "כתית" ∆∆e‰fLלהאיר,היינו
,‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ ÔÈÚƒ¿««¿»««¿»
ÏÈ·La ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆ƒƒ¿ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï,ברוחניות ¿»ƒ∆»»
אלוקות,להביא  גילוי »¬»¿Ó‡Ók¯לתוכו

Ï"Ê eÈ˙Ba¯39 הדלקת לגבי «≈«
‡Èהמנורה d¯B‡Ï ‡Ï ֿ הקדוש …¿»¬ƒ

‰eÈברוךֿהוא ÔÎÏÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿»≈»
ÌÈÓeË‡ ÌÈÙe˜L ÈBlÁ Lc˜n‰Œ˙È·a40‡ÈˆB‰Ï È„k , ¿≈«ƒ¿»«≈¿ƒ¬ƒ¿≈¿ƒ
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אטּומים  ׁשקּופים חּלֹוני להֹוציא 40הּמקּדׁש ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

לעֹולם  עצמֹו,41אֹורּה מּצד ׁשהּזית ּבזה, והענין . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּד"ּכתית" לענין זקּוק אינֹו מעלתֹו ּגֹודל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָמּצד

ּכיון  ּד"ּכתית", להענין להּגיע יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ(וגם

הּביטּול  ּבֹו לפעֹול ׁשּיּוכל ּדבר ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

מּמּנּו להֹוציא צריכים ּכאׁשר ורק ְְְְֲִִִִִֶֶַַָּד"ּכתית").

לעֹולם, להאיר ּכדי ּדביתֿהּמקּדׁש לּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמן

מחּוץ  ׁשהּוא העֹולם לצּיּור הּׁשּיכּות מּצד ְִִִִֵֶַַַָָָהּנה

(ׁשּזהּו ּד"ּכתית" ּבענין צֹור ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָלּקדּוׁשה,

את  להאיר ּכדי ׁשּלֹו מהּצּיּור לצאת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּביטּול

ׁש הּנׁשמה, ּוכמֹו למּטה העֹולם). ּבירידתּה ּדוקא ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

זקּוקה  היא הרי הּבהמית, והּנפׁש הּגּוף את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלברר

היא  הרי עלֿידיֿזה ודוקא הּתׁשּובה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ּדבעליּֿתׁשּובה להעילּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמּגעת

ִִִַמּצּדיקים.

אליÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ויקחּו ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶַָָ

ׁשהדלקת  אף מׁשה, אל ְֶֶֶַַַָֹגֹו',

ולא  אהרן, עלֿידי להיֹות הּוצרכה ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹהּמנֹורה

יכֹול  היה לא ׁשהּׁשמן (ּובפרט מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלֿידי

להיֹות  הּוצר אּלא מׁשה, ׁשל ממֹונֹו ְְְִִֶֶֶַָָֹלהיֹות

דוקא  צּבּור את 42ממֹון להדליק ּבכדי ּכי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָ

צֹור יׁש העֹולם, את להאיר ּבׁשביל ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּמנֹורה

אצלֹו ׁשּנעׂשה לאחרי ּדמׁשה, הּביטּול ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמדרגת

לאהרן  ּכח' ה'ּנתינת וזֹוהי ּד"ּכתית", ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹהענין

הּמנֹורה  הדלקת עלֿידי העֹולם את ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר

ולא  אהרן, עלֿידי ּבפֹועל להיֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשהּוצרכה

מׁשה). ְֵֶַֹעלֿידי

ÔÈÚ‰Â ּבדרּוׁשים ּבארּוכה ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַָָָֹ

הדלקת  ענין על ּכח' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה'ּנתינת

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם [ּולהעיר ּדוקא מׁשה עלֿידי היא על 43הּמנֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

נתמּלא 44הּפסּוק  - ׁשּנֹולד ׁשּבׁשעה ּבמׁשה), (ׁשּנאמר הּוא טֹוב ּכי אֹותֹו וּתרא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יחּודֹו ּגילּוי הּוא ׁשענינּה הּתֹורה, המׁשכת היא ׁשעלֿידֹו אֹורה], ּכּולֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚÏ d¯B‡41 לתוך מבחוץ האור את להביא שנועד רגיל מחלון בשונה »»»

(ובלשון  החוצה אורו את להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית,

לא  אלעזר, ר' אמר זריקא ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא:

לאורה  ולא צריך אני חלוני לאכילה לבית המלך] [שלמה ויעש צריך. אני

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה

עולם  באי לכל הוא עדות מועד, באהל

בישראל"). שורה שהשכינה

„vÓ ˙Èf‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««ƒƒ«
BÈ‡ B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ ,BÓˆÚ«¿ƒ«∆«¬»≈

"˙È˙k"c ÔÈÚÏ ˜e˜Ê ובעצם »»ƒ¿»¿»ƒ
אותו לכתוש צורך ‡BÈאין Ì‚Â)¿«≈

ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ¿»
¯·c EÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,"˙È˙k"c¿»ƒ≈»∆≈¿»»
ÏeËÈa‰ Ba ÏBÚÙÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«ƒ

,"˙È˙k"c אין מעלתו מפני כי ¿»ƒ
עליו  השפעה דבר Â¯˜לשום .(¿«

epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆
Lc˜n‰Œ˙È·c ‰¯BnÏ ÔÓL∆∆«¿»¿≈«ƒ¿»
„vÓ ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ ¯È‡‰Ï È„k¿≈¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ ¯eiˆÏ ˙eÎiM‰««»¿ƒ»»∆

,‰Le„wÏ ıeÁÓ להאיר כדי שהרי ƒ«¿»
מסויימת  בשייכות צורך יש העולם את

ÔÈÚaלעולם C¯Bˆ Li≈∆»ƒ¿»
ÏeËÈa‰ e‰fL) "˙È˙k"c¿»ƒ∆∆«ƒ

BlL ¯eiv‰Ó ˙‡ˆÏ עצמו שמצד »≈≈«ƒ∆
בעולם, להאיר מכדי נעלה הוא

זה, פירוש לפי שהזית, לעיל כמבואר

מהעולם, שלמעלה אלוקי אור מסמל

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï È„k ולאחר ¿≈¿»ƒ∆»»
צריך  לו יש לעולם, שייכות לו שיש

יציאה  במובן וביטול, כתיבה ב"כתית",

שלו  ).מה'ציור'
,‰ÓLp‰ BÓÎe של האלוקית הנפש ¿«¿»»

hÓÏ‰יהודי, d˙„È¯Èa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒƒ»»¿«»
LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«¿«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ והרע הטוב בין להפריד ««¬ƒ
לקדושה, הטוב את ולהעלות שבהם

ÔÈÚÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰·eLz‰«¿»¿«¿»«¿≈∆

הירידה ÚbÓ˙בכוח ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««
‰·eLzŒÈÏÚ·c ÈeÏÈÚ‰Ï¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌÈ˜ÈcvÓ ‰ÏÚÓlL הנשמה למטה הירידה שעלֿידי בחסידות כמבואר ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ
הירידה. קודם שהייתה מכפי יותר ונעלה גבוה ומצב למעמד לעלייה מגיעה

eÁ˜ÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â הזית שמן ‚B',את EÈÏ‡ ¿«ƒ∆»«∆»¿ƒ¿≈∆
ˆe‰ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰L Û‡ ,‰LÓ Ï‡È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ ∆…∆«∆«¿»««¿»¿¿»ƒ¿«¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,Ô¯‰‡«¬…¿…«¿≈…∆
‰È‰ ‡Ï ÔÓM‰L Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆«∆∆…»»
,‰LÓ ÏL BBÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»∆…∆
ÔBÓÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‡l‡∆»¿«ƒ¿¿

‡˜Â„ ¯eaˆ42 מתחזקת כן ואם ƒ«¿»
את  להביא צריך היה מה לשם השאלה

דווקא  משה אל È„Îaהשמן Èk ,(ƒƒ¿≈
ÏÈ·La ‰¯Bn‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ
C¯Bˆ LÈ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï¿»ƒ∆»»≈∆
,‰LÓc ÏeËÈa‰ ˙‚¯„Óa¿«¿≈««ƒ¿…∆
ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰NÚpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¬»∆¿»ƒ¿»

,"˙È˙k"c נעלה ביטול שהוא ¿»ƒ
שהוא  כפי התשובה עניין ביותר,

לעיל, כמבואר הצדיקים, במדריגת

È‰BÊÂמשה של ‰'È˙p˙הביטול ¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ ¯È‡‰Ï Ô¯‰‡Ï 'Ák…«¿«¬…¿»ƒ∆
˙˜Ï„‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«¿»«
˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰L) ‰¯Bn‰«¿»∆¿¿»ƒ¿
‡ÏÂ ,Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈«¬…¿…

.(‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆
של  פעולתו מהי זה, לפי ומבאר, והולך

בעניין  אהרן של פעולתו ומהי משה

המנורה:

‰Îe¯‡a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»
ÌÈLe¯„a חסידות מאמרי «¿ƒ

ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰«¿»««¿»ƒ«¿≈
Ìb ¯ÈÚ‰Ïe] ‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»¿»ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ43ÏÚ ƒ«¬««≈««
˜eÒt‰44·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ «»«≈∆ƒ

,(‰LÓa ¯Ó‡pL) ‡e‰∆∆¡«¿…∆
‡lÓ˙ - „ÏBpL ‰ÚLaL∆¿»»∆«ƒ¿«≈

,‰¯B‡ BÏek ˙Èa‰ חכמינו ומדברי ««ƒ»
הקשר  על ללמוד יש אלה ז"ל
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ׁשּגּבי  מה ּגם וזהּו למעלה. ּכמֹו למּטה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

הּגילּוי  ּכי ּתמיד", נר "להעלֹות נאמר ְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹמׁשה

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא הּתֹורה ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

הּוא  ּבעבֹודה (וענינֹו כּו' ולילה ּדיֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמהחלּוקים

יתּבר אּתֹו ּבאמנה ּתמיד היא ׁשהּנׁשמה ).45מה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבפֹוע  הּמנֹורה הדלקת את אבל ּולברר להאיר ל, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהרן  אֹותֹו יער" נאמר זה על הּנה ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהעֹולם,

חׁשֹוכא  ׁש"ּבריׁשא ּבאֹופן ׁשּזהּו ּבקר", עד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמערב

נהֹורא" ּברמׁשא 46והדר רננה ּבענין וכּידּוע , ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ּבצפרא  .47וׂשמחה ְְְְִַָָ

˙eiË¯Ù·eהּביכלא ּבאחד ּכמבאר יֹותר, ƒ¿»ƒְְְִֵַַַַָָֹ

עדין  נדּפסּו הּוא 48ׁשּלא ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטרֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְִִִִֶַַָָ

עלֿידי  העֹולמֹות חּיּות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  הּוא מׁשה אבל מאמרֹות, ְֲֲֲִֶַָָָָָֹעׂשרה

לאׁשּתעי 49ּדמלּכא  ּדמלּכא אֹורחא לאו והרי , ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדהדיֹוטא  העֹולמֹות,50ּבמיּלי חּיּות ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּגם  ׁשּזהּו ׁשם, וכּמבאר  ּדוקא. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ׁשּתֹורתֹו51מה ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

הּתפלה  מן ּפטּור ֿ 52אּומנּותֹו ׁשמֹונה ענין ּכי , ְְְִִִִֶַַָָָ

אלקּות  להמׁשי הּוא ּדתפלה ּברכֹות ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹעׂשרה

ׁשעה  חּיי ּגׁשמי, וׁשפע אֹור ּגם 53ּבבחינת והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלקּות, המׁשכת הּוא הּתֹורה לימּוד ְְֱִִַַַַָָֹענין

עֹולם  חּיי יֹותר, נעלה ּבאֹופן ולכן,53ואדרּבה, , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתפלה, מן ּפטּור הּוא הרי אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְֲִִִֵֶַָָָָמי

ממׁשי הּוא הרי הּתֹורה עסק עלֿידי ׁשּגם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יֹותר, נעלה ּובאֹופן למּטה, מּלמעלה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹאלקּות
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ספכ"ד.45) ב.46)תניא עז, ואילך.47)שבת א לז, מקץ תו"א וראה ב. רכט, הזקן 48)זח"א אדמו"ר במאמרי לאח"ז נדפס

א'תקעב. ע' פרשתנו באוה"ת - והקיצור עא. ע' ב.49)תקס"ז נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר ראה

ואילך. א פא, פרשתנו תו"א ב. ב.50)ערה, קמט, א.51)זח"ג יא, רע"א.52)שבת פב, פרשתנו תו"א גם שבת 53)ראה

א. יו"ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  המדליק הוא שאין אף האור, לעניין דוקא משה של המיוחדת והשייכות

בפועל  ‰Bz¯‰,המנורה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL המשנה ], כמאמר ∆«»ƒ«¿»««»
ומסרה..", מסיני תורה קיבל התורה dÈÚL"משה ÈeÏÈbשל ‡e‰ ∆ƒ¿»»ƒ

‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ C¯a˙È B„eÁÈ'ה שאחדות כך לידי להביא ƒƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»
גלוייה  שהיא כפי למטה תתגלה

בעולמות  עליונים.למעלה,

‰LÓ ÈabL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«≈…∆
¯Ó‡ הזמן משך שהמנורה לגבי ∆¡«

ולהאיר  לדלוק ¯צריכה ˙BÏÚ‰Ï"¿«¬≈
ÈeÏÈb‰ Èk ,"„ÈÓz אלוקות »ƒƒ«ƒ

‰e‡בעולם  ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈«ƒƒ

'eÎ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc מושגים שהם ¿»«¿»
העולם  B·Úa„‰מגדרי BÈÚÂ)¿ƒ¿»«¬»

„ÈÓz ‡È‰ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»ƒ»ƒ
C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡a45 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר

אפילו  תמיד, בקדושֿברוךֿהוא דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר שהאדם בשעה

).ושלום 
,ÏÚBÙa ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ Ï·‡¬»«¿»««¿»¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ïe ¯È‡‰Ï תוך ¿»ƒ¿»≈∆»»
העולם, בגדרי ÏÚהתלבשות ‰p‰ƒ≈«

Ô¯‰‡ B˙B‡ C¯ÚÈ" ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¬…«¬…
ÔÙB‡a e‰fL ,"¯˜a „Ú ·¯ÚÓ≈∆∆«…∆∆∆¿∆
¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"L∆¿≈»¬»«¬«

"‡¯B‰46, כך ואחר חושך בתחילה ¿»
השחורות  שהעזים, הגמרא (כדברי אור

העדר  בראש מהלכות כלל, בדרך

מהלכות  כלל בדרך הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך העולם אחריהן

ערב, ויהי – חושך היה שבתחילה

אור  נהיה בוקר Yואחרֿכך )ויהי
ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר לשון ¿«»«¿ƒ¿«

ציון" בת ושמחי "רני לפסוק בשייכות

‡LÓ¯a ‰¯ בלילה‰ÁÓNÂ ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯Ùˆa שהתחלת 47בבוקר , ¿«¿»

על  וכשמתגברים 'רינה'. רק יש ואז והסתר, העלם יש כשעדיין היא העבודה

'רינה'. לגבי גילוי שהיא 'שמחה' יש ואור, בוקר ויש החושך

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ¯‡·Ók ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e מאמרי של כרכים ƒ¿»ƒ≈«¿…»¿«««ƒ¿»
בכתבֿיד  ÔÈ„Úחסידות eÒt„ ‡lL48‡È·LBL ‡e‰ Ô¯‰‡L , ∆…ƒ¿¿¬«ƒ∆«¬…¿ƒ»

‡˙ÈB¯ËÓc49, המשמעות ועל המלכה, הגבירה, של השושבין (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן השבוע: בפרשת אור' ב'תורה מבואר הדבר של הרוחנית

להם  השושבין הוא ואהרן ישראל... נשמות מקור הוא מטרוניתא דמטרוניתא,

שאיֿאפשר  לפי עמהם לילך שושבין שצריכין וכלה חתן עלֿדרךֿמשל כמו

הבושה  מחמת בעצמם לילך להם

להיות  כך לתמכם. סעד וצריכין

באור  במקורם ישראל נשמות התכללות

מצד  כח להם אין ברוךֿהוא איןֿסוף

שהוא  אהרן בחינת עלֿידי רק עצמם

דלהון...") עניין e‰L‡שושבינא ∆
דמטרוניתא" »ÈÁa¿ƒ˙"שושבינא

CLÓ ÌMnL ÔBÈÏÚ‰ ¯eacƒ»∆¿∆ƒ»ƒ¿»
‰¯NÚ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»«¿≈¬»»
‡e‰ ‰LÓ Ï·‡ ,˙B¯Ó‡Ó«¬»¬»…∆

‡kÏÓc ‡È·LBL49, השושבין ¿ƒ»¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא) (החתן, המלך של

‡kÏÓc ‡Á¯B‡ Â‡Ï È¯‰Â«¬≈»¿»¿«¿»
‡ËBÈ„‰c ÈlÈÓa ÈÚzL‡Ï50, ¿∆¿»≈¿ƒ≈¿∆¿»

ולהתעסק  לדבר המלך של דרכו אין

הדיוטות eiÁ˙בדברי ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
‰¯Bz È¯·„a ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»¿ƒ¿≈»

‡˜Âc שושבין רבינו משה ולכן «¿»
ואהרן  התורה, המשכת את פועל המלך

לעולם. האלוקות המשכת את פועל

,ÌL ¯‡·nÎÂ,הנזכר במאמר ¿«¿…»»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»¿«≈

Ï"Ê51B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈnL «∆ƒ∆»»
לאף  התורה מלימוד מפסיק ואינו

אחר, ‰ÏÙz‰עיסוק ÔÓ ¯eËt52, »ƒ«¿ƒ»
˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL ÔÈÚ Èkƒƒ¿«¿∆∆¿≈¿»
˙e˜Ï‡ CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¡…
תרד  שההמשכה עד למטה מלמעלה

הזה ÚÙLÂלעולם ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿∆«
‰ÚL ÈiÁ ,ÈÓLb53, דברים «¿ƒ«≈»»

ועוברים, שחולפים Ìbגשמיים È¯‰Â«¬≈«
‡e‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ÔÈÚƒ¿«ƒ«»
,‰a¯„‡Â ,˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…¿«¿«»

ÌÏBÚ ÈiÁ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a53,,נצח של ÈÓחיים ,ÔÎÏÂ ¿∆«¬∆≈«≈»¿»≈ƒ
ÌbL ÔÂÈk ,‰ÏÙz‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ B˙eÓe‡ B˙¯BzL∆»»¬≈»ƒ«¿ƒ»≈»∆«

‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„ÈŒÏÚהתפילה ללא ‡e˜Ï˙וגם CÈLÓÓ ‡e‰ È¯‰ «¿≈≈∆«»¬≈«¿ƒ¡…
¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡·e ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ על הנפעלת ההמשכה מאשר ƒ¿«¿»¿«»¿∆«¬∆≈
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יג d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

אטּומים  ׁשקּופים חּלֹוני להֹוציא 40הּמקּדׁש ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

לעֹולם  עצמֹו,41אֹורּה מּצד ׁשהּזית ּבזה, והענין . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּד"ּכתית" לענין זקּוק אינֹו מעלתֹו ּגֹודל ְְֲִִִֵֶַַָָָָָמּצד

ּכיון  ּד"ּכתית", להענין להּגיע יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ(וגם

הּביטּול  ּבֹו לפעֹול ׁשּיּוכל ּדבר ל ְְִִֵֶֶַַָָׁשאין

מּמּנּו להֹוציא צריכים ּכאׁשר ורק ְְְְֲִִִִִֶֶַַָּד"ּכתית").

לעֹולם, להאיר ּכדי ּדביתֿהּמקּדׁש לּמנֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשמן

מחּוץ  ׁשהּוא העֹולם לצּיּור הּׁשּיכּות מּצד ְִִִִֵֶַַַָָָהּנה

(ׁשּזהּו ּד"ּכתית" ּבענין צֹור ּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָלּקדּוׁשה,

את  להאיר ּכדי ׁשּלֹו מהּצּיּור לצאת ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָהּביטּול

ׁש הּנׁשמה, ּוכמֹו למּטה העֹולם). ּבירידתּה ּדוקא ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

זקּוקה  היא הרי הּבהמית, והּנפׁש הּגּוף את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָלברר

היא  הרי עלֿידיֿזה ודוקא הּתׁשּובה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלענין

ׁשּלמעלה  ּדבעליּֿתׁשּובה להעילּוי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָמּגעת

ִִִַמּצּדיקים.

אליÊŒÈtŒÏÚÂ‰ו) ויקחּו ּׁשּכתּוב מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶֶַָָ

ׁשהדלקת  אף מׁשה, אל ְֶֶֶַַַָֹגֹו',

ולא  אהרן, עלֿידי להיֹות הּוצרכה ְְְְְְֲִֵַַַָָֹֹהּמנֹורה

יכֹול  היה לא ׁשהּׁשמן (ּובפרט מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלֿידי

להיֹות  הּוצר אּלא מׁשה, ׁשל ממֹונֹו ְְְִִֶֶֶַָָֹלהיֹות

דוקא  צּבּור את 42ממֹון להדליק ּבכדי ּכי ,( ְְְְְִִִִֵֶַַָ

צֹור יׁש העֹולם, את להאיר ּבׁשביל ְְְִִִֵֶֶַָָָָהּמנֹורה

אצלֹו ׁשּנעׂשה לאחרי ּדמׁשה, הּביטּול ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבמדרגת

לאהרן  ּכח' ה'ּנתינת וזֹוהי ּד"ּכתית", ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹהענין

הּמנֹורה  הדלקת עלֿידי העֹולם את ְְְְִֵֶַַַַָָָָָלהאיר

ולא  אהרן, עלֿידי ּבפֹועל להיֹות ְְְְְְֲִֵֶַַַָֹֹ(ׁשהּוצרכה

מׁשה). ְֵֶַֹעלֿידי

ÔÈÚ‰Â ּבדרּוׁשים ּבארּוכה ּכמבאר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְֲִֶַַַָָָֹ

הדלקת  ענין על ּכח' ְְְִִֶַַַַַַַָֹׁשה'ּנתינת

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּגם [ּולהעיר ּדוקא מׁשה עלֿידי היא על 43הּמנֹורה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹ

נתמּלא 44הּפסּוק  - ׁשּנֹולד ׁשּבׁשעה ּבמׁשה), (ׁשּנאמר הּוא טֹוב ּכי אֹותֹו וּתרא ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

יחּודֹו ּגילּוי הּוא ׁשענינּה הּתֹורה, המׁשכת היא ׁשעלֿידֹו אֹורה], ּכּולֹו ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית
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ד.40) ו, ובפירש"י.41)מלכיםֿא שם ב.42)מנחות ג, יומא א.43)ראה יב, ב.44)סוטה ב, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏBÚÏ d¯B‡41 לתוך מבחוץ האור את להביא שנועד רגיל מחלון בשונה »»»

(ובלשון  החוצה אורו את להביא נועדו המקדש בית של החלונות הבית,

לא  אלעזר, ר' אמר זריקא ר' אמר בדרום. ומנורה בצפון "שולחן הגמרא:

לאורה  ולא צריך אני חלוני לאכילה לבית המלך] [שלמה ויעש צריך. אני

שקופין  תנא אטומים, שקופים

לא  [מבחוץ], ואטומים [מבפנים]

העדות  לפרוכת מחוץ צריך, אני לאורה

עולם  באי לכל הוא עדות מועד, באהל

בישראל"). שורה שהשכינה

„vÓ ˙Èf‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««ƒƒ«
BÈ‡ B˙ÏÚÓ Ï„Bb „vÓ ,BÓˆÚ«¿ƒ«∆«¬»≈

"˙È˙k"c ÔÈÚÏ ˜e˜Ê ובעצם »»ƒ¿»¿»ƒ
אותו לכתוש צורך ‡BÈאין Ì‚Â)¿«≈

ÔÈÚ‰Ï ÚÈb‰Ï ÏBÎÈ»¿«ƒ«¿»ƒ¿»
¯·c EÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,"˙È˙k"c¿»ƒ≈»∆≈¿»»
ÏeËÈa‰ Ba ÏBÚÙÏ ÏÎeiL∆«ƒ¿«ƒ

,"˙È˙k"c אין מעלתו מפני כי ¿»ƒ
עליו  השפעה דבר Â¯˜לשום .(¿«

epnÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆
Lc˜n‰Œ˙È·c ‰¯BnÏ ÔÓL∆∆«¿»¿≈«ƒ¿»
„vÓ ‰p‰ ,ÌÏBÚÏ ¯È‡‰Ï È„k¿≈¿»ƒ»»ƒ≈ƒ«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ ¯eiˆÏ ˙eÎiM‰««»¿ƒ»»∆

,‰Le„wÏ ıeÁÓ להאיר כדי שהרי ƒ«¿»
מסויימת  בשייכות צורך יש העולם את

ÔÈÚaלעולם C¯Bˆ Li≈∆»ƒ¿»
ÏeËÈa‰ e‰fL) "˙È˙k"c¿»ƒ∆∆«ƒ

BlL ¯eiv‰Ó ˙‡ˆÏ עצמו שמצד »≈≈«ƒ∆
בעולם, להאיר מכדי נעלה הוא

זה, פירוש לפי שהזית, לעיל כמבואר

מהעולם, שלמעלה אלוקי אור מסמל

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï È„k ולאחר ¿≈¿»ƒ∆»»
צריך  לו יש לעולם, שייכות לו שיש

יציאה  במובן וביטול, כתיבה ב"כתית",

שלו  ).מה'ציור'
,‰ÓLp‰ BÓÎe של האלוקית הנפש ¿«¿»»

hÓÏ‰יהודי, d˙„È¯Èa ‡˜ÂcL∆«¿»ƒƒ»»¿«»
LÙp‰Â Ûeb‰ ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«¿«∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ והרע הטוב בין להפריד ««¬ƒ
לקדושה, הטוב את ולהעלות שבהם

ÔÈÚÏ ‰˜e˜Ê ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,‰·eLz‰«¿»¿«¿»«¿≈∆

הירידה ÚbÓ˙בכוח ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ«««
‰·eLzŒÈÏÚ·c ÈeÏÈÚ‰Ï¿»ƒ¿«¬≈¿»

ÌÈ˜ÈcvÓ ‰ÏÚÓlL הנשמה למטה הירידה שעלֿידי בחסידות כמבואר ∆¿«¿»ƒ«ƒƒ
הירידה. קודם שהייתה מכפי יותר ונעלה גבוה ומצב למעמד לעלייה מגיעה

eÁ˜ÈÂ ·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Â הזית שמן ‚B',את EÈÏ‡ ¿«ƒ∆»«∆»¿ƒ¿≈∆
ˆe‰ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰L Û‡ ,‰LÓ Ï‡È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ ∆…∆«∆«¿»««¿»¿¿»ƒ¿«¿≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ ,Ô¯‰‡«¬…¿…«¿≈…∆
‰È‰ ‡Ï ÔÓM‰L Ë¯Ù·e)ƒ¿»∆«∆∆…»»
,‰LÓ ÏL BBÓÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»∆…∆
ÔBÓÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰ ‡l‡∆»¿«ƒ¿¿

‡˜Â„ ¯eaˆ42 מתחזקת כן ואם ƒ«¿»
את  להביא צריך היה מה לשם השאלה

דווקא  משה אל È„Îaהשמן Èk ,(ƒƒ¿≈
ÏÈ·La ‰¯Bn‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ
C¯Bˆ LÈ ,ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï¿»ƒ∆»»≈∆
,‰LÓc ÏeËÈa‰ ˙‚¯„Óa¿«¿≈««ƒ¿…∆
ÔÈÚ‰ BÏˆ‡ ‰NÚpL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆«¬»∆¿»ƒ¿»

,"˙È˙k"c נעלה ביטול שהוא ¿»ƒ
שהוא  כפי התשובה עניין ביותר,

לעיל, כמבואר הצדיקים, במדריגת

È‰BÊÂמשה של ‰'È˙p˙הביטול ¿ƒ«¿ƒ«
˙‡ ¯È‡‰Ï Ô¯‰‡Ï 'Ák…«¿«¬…¿»ƒ∆
˙˜Ï„‰ È„ÈŒÏÚ ÌÏBÚ‰»»«¿≈«¿»«
˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰L) ‰¯Bn‰«¿»∆¿¿»ƒ¿
‡ÏÂ ,Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ ÏÚBÙa¿««¿≈«¬…¿…

.(‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈…∆
של  פעולתו מהי זה, לפי ומבאר, והולך

בעניין  אהרן של פעולתו ומהי משה

המנורה:

‰Îe¯‡a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»
ÌÈLe¯„a חסידות מאמרי «¿ƒ

ÔÈÚ ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰L∆«¿ƒ«…««ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰«¿»««¿»ƒ«¿≈
Ìb ¯ÈÚ‰Ïe] ‡˜Âc ‰LÓ…∆«¿»¿»ƒ«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ43ÏÚ ƒ«¬««≈««
˜eÒt‰44·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ «»«≈∆ƒ

,(‰LÓa ¯Ó‡pL) ‡e‰∆∆¡«¿…∆
‡lÓ˙ - „ÏBpL ‰ÚLaL∆¿»»∆«ƒ¿«≈

,‰¯B‡ BÏek ˙Èa‰ חכמינו ומדברי ««ƒ»
הקשר  על ללמוד יש אלה ז"ל
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'ebe l`xyi ipa z` devz dz`e

ׁשּגּבי  מה ּגם וזהּו למעלה. ּכמֹו למּטה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיתּבר

הּגילּוי  ּכי ּתמיד", נר "להעלֹות נאמר ְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹמׁשה

ׁשּלמעלה  ּבאֹופן הּוא הּתֹורה ְְְְֵֶֶֶַַַָָׁשעלֿידי

הּוא  ּבעבֹודה (וענינֹו כּו' ולילה ּדיֹום ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמהחלּוקים

יתּבר אּתֹו ּבאמנה ּתמיד היא ׁשהּנׁשמה ).45מה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבפֹוע  הּמנֹורה הדלקת את אבל ּולברר להאיר ל, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהרן  אֹותֹו יער" נאמר זה על הּנה ֱֲֲִֵֶֶַַַַָָֹֹהעֹולם,

חׁשֹוכא  ׁש"ּבריׁשא ּבאֹופן ׁשּזהּו ּבקר", עד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹמערב

נהֹורא" ּברמׁשא 46והדר רננה ּבענין וכּידּוע , ְְְְְְְֲִַַַַַַָָָָָ

ּבצפרא  .47וׂשמחה ְְְְִַָָ

˙eiË¯Ù·eהּביכלא ּבאחד ּכמבאר יֹותר, ƒ¿»ƒְְְִֵַַַַָָֹ

עדין  נדּפסּו הּוא 48ׁשּלא ׁשאהרן , ְְֲֲִִֶֶַַֹֹ

ּדמטרֹוניתא  ּדּבּור 49ׁשֹוׁשבינא ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְִִִִֶַַָָ

עלֿידי  העֹולמֹות חּיּות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעליֹון

ׁשֹוׁשבינא  הּוא מׁשה אבל מאמרֹות, ְֲֲֲִֶַָָָָָֹעׂשרה

לאׁשּתעי 49ּדמלּכא  ּדמלּכא אֹורחא לאו והרי , ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָ

ּדהדיֹוטא  העֹולמֹות,50ּבמיּלי חּיּות ענין ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּגם  ׁשּזהּו ׁשם, וכּמבאר  ּדוקא. ּתֹורה ּבדברי ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ׁשּתֹורתֹו51מה ׁשּמי ְִֵֶֶֶַַַָָ

הּתפלה  מן ּפטּור ֿ 52אּומנּותֹו ׁשמֹונה ענין ּכי , ְְְִִִִֶַַָָָ

אלקּות  להמׁשי הּוא ּדתפלה ּברכֹות ְְְְְֱִִִֵֶַָָֹעׂשרה

ׁשעה  חּיי ּגׁשמי, וׁשפע אֹור ּגם 53ּבבחינת והרי , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ

אלקּות, המׁשכת הּוא הּתֹורה לימּוד ְְֱִִַַַַָָֹענין

עֹולם  חּיי יֹותר, נעלה ּבאֹופן ולכן,53ואדרּבה, , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הּתפלה, מן ּפטּור הּוא הרי אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ְֲִִִֵֶַָָָָמי

ממׁשי הּוא הרי הּתֹורה עסק עלֿידי ׁשּגם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיון

יֹותר, נעלה ּובאֹופן למּטה, מּלמעלה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָֹאלקּות
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ספכ"ד.45) ב.46)תניא עז, ואילך.47)שבת א לז, מקץ תו"א וראה ב. רכט, הזקן 48)זח"א אדמו"ר במאמרי לאח"ז נדפס

א'תקעב. ע' פרשתנו באוה"ת - והקיצור עא. ע' ב.49)תקס"ז נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר ראה

ואילך. א פא, פרשתנו תו"א ב. ב.50)ערה, קמט, א.51)זח"ג יא, רע"א.52)שבת פב, פרשתנו תו"א גם שבת 53)ראה

א. יו"ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
את  המדליק הוא שאין אף האור, לעניין דוקא משה של המיוחדת והשייכות

בפועל  ‰Bz¯‰,המנורה ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ B„ÈŒÏÚL המשנה ], כמאמר ∆«»ƒ«¿»««»
ומסרה..", מסיני תורה קיבל התורה dÈÚL"משה ÈeÏÈbשל ‡e‰ ∆ƒ¿»»ƒ

‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ C¯a˙È B„eÁÈ'ה שאחדות כך לידי להביא ƒƒ¿»≈¿«»¿¿«¿»
גלוייה  שהיא כפי למטה תתגלה

בעולמות  עליונים.למעלה,

‰LÓ ÈabL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«≈…∆
¯Ó‡ הזמן משך שהמנורה לגבי ∆¡«

ולהאיר  לדלוק ¯צריכה ˙BÏÚ‰Ï"¿«¬≈
ÈeÏÈb‰ Èk ,"„ÈÓz אלוקות »ƒƒ«ƒ

‰e‡בעולם  ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»
ÌÈ˜eÏÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈«ƒƒ

'eÎ ‰ÏÈÏÂ ÌBÈc מושגים שהם ¿»«¿»
העולם  B·Úa„‰מגדרי BÈÚÂ)¿ƒ¿»«¬»

„ÈÓz ‡È‰ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»ƒ»ƒ
C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡a45 כמבואר ¿»¿»ƒƒ¿»≈

נשארת  עצמה שהנשמה התניא בספר

אפילו  תמיד, בקדושֿברוךֿהוא דבוקה

 ֿ חס עבירה עובר שהאדם בשעה

).ושלום 
,ÏÚBÙa ‰¯Bn‰ ˙˜Ï„‰ Ï·‡¬»«¿»««¿»¿«

ÌÏBÚ‰ ˙‡ ¯¯·Ïe ¯È‡‰Ï תוך ¿»ƒ¿»≈∆»»
העולם, בגדרי ÏÚהתלבשות ‰p‰ƒ≈«

Ô¯‰‡ B˙B‡ C¯ÚÈ" ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡««¬…«¬…
ÔÙB‡a e‰fL ,"¯˜a „Ú ·¯ÚÓ≈∆∆«…∆∆∆¿∆
¯„‰Â ‡ÎBLÁ ‡LÈ¯a"L∆¿≈»¬»«¬«

"‡¯B‰46, כך ואחר חושך בתחילה ¿»
השחורות  שהעזים, הגמרא (כדברי אור

העדר  בראש מהלכות כלל, בדרך

מהלכות  כלל בדרך הלבנות והכבשים,

שנברא  כדרך העולם אחריהן

ערב, ויהי – חושך היה שבתחילה

אור  נהיה בוקר Yואחרֿכך )ויהי
ÔÈÚa Úe„iÎÂ הזוהר לשון ¿«»«¿ƒ¿«

ציון" בת ושמחי "רני לפסוק בשייכות

‡LÓ¯a ‰¯ בלילה‰ÁÓNÂ ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯Ùˆa שהתחלת 47בבוקר , ¿«¿»

על  וכשמתגברים 'רינה'. רק יש ואז והסתר, העלם יש כשעדיין היא העבודה

'רינה'. לגבי גילוי שהיא 'שמחה' יש ואור, בוקר ויש החושך

C‡ÏÎÈa‰ „Á‡a ¯‡·Ók ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e מאמרי של כרכים ƒ¿»ƒ≈«¿…»¿«««ƒ¿»
בכתבֿיד  ÔÈ„Úחסידות eÒt„ ‡lL48‡È·LBL ‡e‰ Ô¯‰‡L , ∆…ƒ¿¿¬«ƒ∆«¬…¿ƒ»

‡˙ÈB¯ËÓc49, המשמעות ועל המלכה, הגבירה, של השושבין (מילולית: ¿«¿ƒ»
שושבינא  "אהרן השבוע: בפרשת אור' ב'תורה מבואר הדבר של הרוחנית

להם  השושבין הוא ואהרן ישראל... נשמות מקור הוא מטרוניתא דמטרוניתא,

שאיֿאפשר  לפי עמהם לילך שושבין שצריכין וכלה חתן עלֿדרךֿמשל כמו

הבושה  מחמת בעצמם לילך להם

להיות  כך לתמכם. סעד וצריכין

באור  במקורם ישראל נשמות התכללות

מצד  כח להם אין ברוךֿהוא איןֿסוף

שהוא  אהרן בחינת עלֿידי רק עצמם

דלהון...") עניין e‰L‡שושבינא ∆
דמטרוניתא" »ÈÁa¿ƒ˙"שושבינא

CLÓ ÌMnL ÔBÈÏÚ‰ ¯eacƒ»∆¿∆ƒ»ƒ¿»
‰¯NÚ È„ÈŒÏÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ«»»«¿≈¬»»
‡e‰ ‰LÓ Ï·‡ ,˙B¯Ó‡Ó«¬»¬»…∆

‡kÏÓc ‡È·LBL49, השושבין ¿ƒ»¿«¿»
הקדושֿברוךֿהוא) (החתן, המלך של

‡kÏÓc ‡Á¯B‡ Â‡Ï È¯‰Â«¬≈»¿»¿«¿»
‡ËBÈ„‰c ÈlÈÓa ÈÚzL‡Ï50, ¿∆¿»≈¿ƒ≈¿∆¿»

ולהתעסק  לדבר המלך של דרכו אין

הדיוטות eiÁ˙בדברי ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
‰¯Bz È¯·„a ‡l‡ ,˙BÓÏBÚ‰»»∆»¿ƒ¿≈»

‡˜Âc שושבין רבינו משה ולכן «¿»
ואהרן  התורה, המשכת את פועל המלך

לעולם. האלוקות המשכת את פועל

,ÌL ¯‡·nÎÂ,הנזכר במאמר ¿«¿…»»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰fL∆∆««∆»¿«≈

Ï"Ê51B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈnL «∆ƒ∆»»
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הזה ÚÙLÂלעולם ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿∆«
‰ÚL ÈiÁ ,ÈÓLb53, דברים «¿ƒ«≈»»

ועוברים, שחולפים Ìbגשמיים È¯‰Â«¬≈«
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.d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מגרגרו 1נתבאר ‡. במנחות ששנינו כמו שמרים, בלי זך, תצוה, "ואתה פרשתנו, ריש רש"י פירוש
"שמן שנאמר דכיון - וכו'" הזית jfבראש zifלומר צריך זך"), כתית זית "שמן (ולא צריך zifdyכתית"

ולכן  קצתם"; נאכלה שלא או עיפוש בהם שאין "הגרגרים ליקח שצריך האבןֿעזרא כפירוש זך, להיות
על קאי ש"זך" רש"י דכיון onydמחדש תצוה", "ואתה שנאמר ממה - לזה וההוכחה שמרים). (בלי

אלא צו ("אין מיד שקיומו לומר, צריך כן ועל זיתים, גדלים אין ששם במדבר, היה זה cinשציווי
ממצרים עמהם שלקחו עלֿידיֿזה היה שלקחו onyולדורות") לומר ואין השמן. על "זך" קאי ואםֿכן, ,

"מגרגרוmizifממצרים במנחות שנינו כי קצתם", נאכלה  היא y`xa"שלא הזית" "ראש ומעלת הזית",
אלא) הזיתים, מן האוכלים עופות יותר מצויים הזית בראש אדרבה: שהרי קצתם, שנאכלה לשלול (לא

onydבנוגע zeki`l בנ להלכה, הנפקאֿמינה לה'"; חלב ד"כל לחיוב והטוב"2וגע הנאה "מן שלדעת 3, ,
) (zifdyהאבןֿעזרא רש"י ולדעת ההכנה, משעת החיוב מתחיל זך) להיות זך)onydyצריך להיות צריך

י"א  חלק  בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הנתינה בעת רק זה הרי
ואילך. 127 עמוד

***

גו'.·. זך זית שמן אליך ויקחו גו' תצוה ואתה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בלבד ‚. הללו לדברים מקודש "המזבח הוא", קדשים "קודש פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
החיצון, ממזבח במכלֿשכן הוא", קדשים ש"קודש מעצמו מובן הרי דלכאורה - אחרת" לעבודה ולא

מבאר שהכתוב הללו mrhdאלא, לדברים מקודש ש"המזבח כיון וגו'", זרה קטורת עליו תעלו ש"לא
חינוך' ה'מנחת קושיית תתורץ ועלֿפיֿזה מקדושתו. המזבח להוריד ואסור "קטורת 4בלבד", נכללו מדוע

תירוש  דגן, של שני מעשר אכילת באיסור כמו ולא ריבית, באיסור (כמו אחד בלאו ונסך" ומנחה עולה
על אינו שהאיסור כיון - שלילת ihxtויצהר) על אלא וניסוך), העלאה או גו', עולה (קטורת הענינים

"zxg` dcear לנצל יש הפנימי) (מזבח הלב שפנימיות בעבודה, וענינו מקדושתו. המזבח את שמורידה "
ה  עניני ואילו קדושה, לעניני בדרך רק שמושללת אחרת" "עבודה הם שמים, לשם שנעשים אף רשות,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הלב) נקודת (עצמיות היחידה בחינת מצד ממילא
ואילך. 179 עמוד ו חלק שיחות בלקוטי
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(באמרו,1) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה במהלך
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים ואמר, שישנים...),

פירוש תירוץ על שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על
במהירות  זאת יעשו הקהל ואולי נאכט", גאנצע "א זה ַַַרש"י

יותר...).
טז.2) ג, ויקרא
בסופן.3) מזבח איסורי הל' רמב"ם
קד.4) מצוה

.d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מגרגרו 1נתבאר ‡. במנחות ששנינו כמו שמרים, בלי זך, תצוה, "ואתה פרשתנו, ריש רש"י פירוש
"שמן שנאמר דכיון - וכו'" הזית jfבראש zifלומר צריך זך"), כתית זית "שמן (ולא צריך zifdyכתית"

ולכן  קצתם"; נאכלה שלא או עיפוש בהם שאין "הגרגרים ליקח שצריך האבןֿעזרא כפירוש זך, להיות
על קאי ש"זך" רש"י דכיון onydמחדש תצוה", "ואתה שנאמר ממה - לזה וההוכחה שמרים). (בלי

אלא צו ("אין מיד שקיומו לומר, צריך כן ועל זיתים, גדלים אין ששם במדבר, היה זה cinשציווי
ממצרים עמהם שלקחו עלֿידיֿזה היה שלקחו onyולדורות") לומר ואין השמן. על "זך" קאי ואםֿכן, ,

"מגרגרוmizifממצרים במנחות שנינו כי קצתם", נאכלה  היא y`xa"שלא הזית" "ראש ומעלת הזית",
אלא) הזיתים, מן האוכלים עופות יותר מצויים הזית בראש אדרבה: שהרי קצתם, שנאכלה לשלול (לא

onydבנוגע zeki`l בנ להלכה, הנפקאֿמינה לה'"; חלב ד"כל לחיוב והטוב"2וגע הנאה "מן שלדעת 3, ,
) (zifdyהאבןֿעזרא רש"י ולדעת ההכנה, משעת החיוב מתחיל זך) להיות זך)onydyצריך להיות צריך

י"א  חלק  בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הנתינה בעת רק זה הרי
ואילך. 127 עמוד

***

גו'.·. זך זית שמן אליך ויקחו גו' תצוה ואתה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בלבד ‚. הללו לדברים מקודש "המזבח הוא", קדשים "קודש פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
החיצון, ממזבח במכלֿשכן הוא", קדשים ש"קודש מעצמו מובן הרי דלכאורה - אחרת" לעבודה ולא

מבאר שהכתוב הללו mrhdאלא, לדברים מקודש ש"המזבח כיון וגו'", זרה קטורת עליו תעלו ש"לא
חינוך' ה'מנחת קושיית תתורץ ועלֿפיֿזה מקדושתו. המזבח להוריד ואסור "קטורת 4בלבד", נכללו מדוע

תירוש  דגן, של שני מעשר אכילת באיסור כמו ולא ריבית, באיסור (כמו אחד בלאו ונסך" ומנחה עולה
על אינו שהאיסור כיון - שלילת ihxtויצהר) על אלא וניסוך), העלאה או גו', עולה (קטורת הענינים

"zxg` dcear לנצל יש הפנימי) (מזבח הלב שפנימיות בעבודה, וענינו מקדושתו. המזבח את שמורידה "
ה  עניני ואילו קדושה, לעניני בדרך רק שמושללת אחרת" "עבודה הם שמים, לשם שנעשים אף רשות,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הלב) נקודת (עצמיות היחידה בחינת מצד ממילא
ואילך. 179 עמוד ו חלק שיחות בלקוטי
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(באמרו,1) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה במהלך
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים ואמר, שישנים...),

פירוש תירוץ על שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על
במהירות  זאת יעשו הקהל ואולי נאכט", גאנצע "א זה ַַַרש"י

יותר...).
טז.2) ג, ויקרא
בסופן.3) מזבח איסורי הל' רמב"ם
קד.4) מצוה
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום חמישי עמ' א

d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

מנה  מאתים ּבכלל ּגם 54והרי הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לקריאתֿׁשמע  מפסיק אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה. העלאה ּבלא המׁשכה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאיֿאפׁשר

רּבי  ּכמֹו הּוא אּומנּותֹו ּדתֹורתֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף

קטירא  ּבחד ׁשאמר יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת ּתמיד ׁשהּוא הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשעל להתעֹוררּות צרי ׁשאינֹו רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכּו',

הּוא  ּגם אבל ּבזה, וכּיֹוצא ּפסּוקיּֿדזמרה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ּדקריאתֿׁשמע  להעלאה ׁשם 56צרי ּומֹוסיף .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ירּוׁשלמי  ּפרקֿקּמא 58ועּיין ריׁש ּב'מאֹור' הּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ֿ 59ּדׁשּבת  לקריאת ּגם מפסיק היה ׁשּלא מׁשמע , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כּו'. קטירא ּבחד ּׁשּכתּוב מה לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע,

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסעּודֹות  (וׁשּיכּותן ּדלעתידֿלבא העלּיֹות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ּדלעתידֿלבא העלּיה ׁשּׁשלמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת),

הּיעּוד  מן 60ׁשּיקּוים אעביר הּטּומאה רּוח את ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה ּבבחינת היא לא 61הארץ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כּו' ועלּיֹות ירידֹות ׁשל ענין ענין 62יהיה והּוא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּולֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב"ק רפח, (אד"ז) זח"ג א'תקמח.56)ראה ע' שם גם וראה א'תקנג. ע' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב.58)שבהערה פ"א ירושלמי).59)שבת (ד"ה ב ב.60)ט, יג, ואילך.61)זכרי' תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

קה.62) ע' יב. ע' תרס"ו בסופה.63)המשך תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה, Ó‰ידי ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È¯‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, שעלֿידי ההמשכה יותר, הגדול הדבר כך מאה, גם בתוכם

תפילה. שעלֿידי ההמשכה יותר, הקטן הדבר את בתוכו

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

¯LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי אור של «¿»»

האדם  אל מהקדושֿברוךֿהוא למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙¯B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa¯ BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa ¯Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜55, אחד בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁ·a למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי מתלמודו

של  ב'תנועה' תמיד הוא זאת לולי

BÈ‡Lהעלאה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈ¯ˆÈ„ÈŒÏÚL ˙e¯¯BÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של נפשית «¬‡·Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר ואי במיוחד

וקורא  מלימודו מפסיק אמנותו שתורתו מי גם זו העלאה ולצורך שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57:הנזכר ÈÓÏLe¯Èבמאמר ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'¯B‡Ó'a ‡·e‰ הרי"ף על המאור n˜Œ˜¯t‡ספר LÈ¯ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי בר שמעון רבי ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡¯ÈË˜ „Áa ·e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן יוחאי בר שמעון שרבי לעיל

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò¯˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe¯ ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי (כמו

לקראת  כהכנה או מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר לעתידֿלבוא של

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„È¯È'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין כבר זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של בדרך בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו הפסיק לא יוחאי בר שמעון רבי זו ובמדריגה למטה,

שמע.
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מנה  מאתים ּבכלל ּגם 54והרי הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לקריאתֿׁשמע  מפסיק אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה. העלאה ּבלא המׁשכה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאיֿאפׁשר

רּבי  ּכמֹו הּוא אּומנּותֹו ּדתֹורתֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף

קטירא  ּבחד ׁשאמר יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת ּתמיד ׁשהּוא הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשעל להתעֹוררּות צרי ׁשאינֹו רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכּו',

הּוא  ּגם אבל ּבזה, וכּיֹוצא ּפסּוקיּֿדזמרה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ּדקריאתֿׁשמע  להעלאה ׁשם 56צרי ּומֹוסיף .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ירּוׁשלמי  ּפרקֿקּמא 58ועּיין ריׁש ּב'מאֹור' הּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ֿ 59ּדׁשּבת  לקריאת ּגם מפסיק היה ׁשּלא מׁשמע , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כּו'. קטירא ּבחד ּׁשּכתּוב מה לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע,

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסעּודֹות  (וׁשּיכּותן ּדלעתידֿלבא העלּיֹות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ּדלעתידֿלבא העלּיה ׁשּׁשלמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת),

הּיעּוד  מן 60ׁשּיקּוים אעביר הּטּומאה רּוח את ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה ּבבחינת היא לא 61הארץ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כּו' ועלּיֹות ירידֹות ׁשל ענין ענין 62יהיה והּוא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּולֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב"ק רפח, (אד"ז) זח"ג א'תקמח.56)ראה ע' שם גם וראה א'תקנג. ע' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב.58)שבהערה פ"א ירושלמי).59)שבת (ד"ה ב ב.60)ט, יג, ואילך.61)זכרי' תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

קה.62) ע' יב. ע' תרס"ו בסופה.63)המשך תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה, Ó‰ידי ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È¯‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, שעלֿידי ההמשכה יותר, הגדול הדבר כך מאה, גם בתוכם

תפילה. שעלֿידי ההמשכה יותר, הקטן הדבר את בתוכו

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

¯LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי אור של «¿»»

האדם  אל מהקדושֿברוךֿהוא למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙¯B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa¯ BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa ¯Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜55, אחד בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁ·a למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי מתלמודו

של  ב'תנועה' תמיד הוא זאת לולי

BÈ‡Lהעלאה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈ¯ˆÈ„ÈŒÏÚL ˙e¯¯BÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של נפשית «¬‡·Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר ואי במיוחד

וקורא  מלימודו מפסיק אמנותו שתורתו מי גם זו העלאה ולצורך שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57:הנזכר ÈÓÏLe¯Èבמאמר ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'¯B‡Ó'a ‡·e‰ הרי"ף על המאור n˜Œ˜¯t‡ספר LÈ¯ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
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'eÎ ‡¯ÈË˜ „Áa ·e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן יוחאי בר שמעון שרבי לעיל

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò¯˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
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„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe¯ ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי (כמו

לקראת  כהכנה או מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר לעתידֿלבוא של

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„È¯È'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין כבר זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של בדרך בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו הפסיק לא יוחאי בר שמעון רבי זו ובמדריגה למטה,

שמע.
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מוגה  בלתי

מגרגרו 1נתבאר ‡. במנחות ששנינו כמו שמרים, בלי זך, תצוה, "ואתה פרשתנו, ריש רש"י פירוש
"שמן שנאמר דכיון - וכו'" הזית jfבראש zifלומר צריך זך"), כתית זית "שמן (ולא צריך zifdyכתית"

ולכן  קצתם"; נאכלה שלא או עיפוש בהם שאין "הגרגרים ליקח שצריך האבןֿעזרא כפירוש זך, להיות
על קאי ש"זך" רש"י דכיון onydמחדש תצוה", "ואתה שנאמר ממה - לזה וההוכחה שמרים). (בלי

אלא צו ("אין מיד שקיומו לומר, צריך כן ועל זיתים, גדלים אין ששם במדבר, היה זה cinשציווי
ממצרים עמהם שלקחו עלֿידיֿזה היה שלקחו onyולדורות") לומר ואין השמן. על "זך" קאי ואםֿכן, ,

"מגרגרוmizifממצרים במנחות שנינו כי קצתם", נאכלה  היא y`xa"שלא הזית" "ראש ומעלת הזית",
אלא) הזיתים, מן האוכלים עופות יותר מצויים הזית בראש אדרבה: שהרי קצתם, שנאכלה לשלול (לא

onydבנוגע zeki`l בנ להלכה, הנפקאֿמינה לה'"; חלב ד"כל לחיוב והטוב"2וגע הנאה "מן שלדעת 3, ,
) (zifdyהאבןֿעזרא רש"י ולדעת ההכנה, משעת החיוב מתחיל זך) להיות זך)onydyצריך להיות צריך

י"א  חלק  בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הנתינה בעת רק זה הרי
ואילך. 127 עמוד

***

גו'.·. זך זית שמן אליך ויקחו גו' תצוה ואתה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בלבד ‚. הללו לדברים מקודש "המזבח הוא", קדשים "קודש פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
החיצון, ממזבח במכלֿשכן הוא", קדשים ש"קודש מעצמו מובן הרי דלכאורה - אחרת" לעבודה ולא

מבאר שהכתוב הללו mrhdאלא, לדברים מקודש ש"המזבח כיון וגו'", זרה קטורת עליו תעלו ש"לא
חינוך' ה'מנחת קושיית תתורץ ועלֿפיֿזה מקדושתו. המזבח להוריד ואסור "קטורת 4בלבד", נכללו מדוע

תירוש  דגן, של שני מעשר אכילת באיסור כמו ולא ריבית, באיסור (כמו אחד בלאו ונסך" ומנחה עולה
על אינו שהאיסור כיון - שלילת ihxtויצהר) על אלא וניסוך), העלאה או גו', עולה (קטורת הענינים

"zxg` dcear לנצל יש הפנימי) (מזבח הלב שפנימיות בעבודה, וענינו מקדושתו. המזבח את שמורידה "
ה  עניני ואילו קדושה, לעניני בדרך רק שמושללת אחרת" "עבודה הם שמים, לשם שנעשים אף רשות,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הלב) נקודת (עצמיות היחידה בחינת מצד ממילא
ואילך. 179 עמוד ו חלק שיחות בלקוטי
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(באמרו,1) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה במהלך
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים ואמר, שישנים...),

פירוש תירוץ על שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על
במהירות  זאת יעשו הקהל ואולי נאכט", גאנצע "א זה ַַַרש"י

יותר...).
טז.2) ג, ויקרא
בסופן.3) מזבח איסורי הל' רמב"ם
קד.4) מצוה

.d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מגרגרו 1נתבאר ‡. במנחות ששנינו כמו שמרים, בלי זך, תצוה, "ואתה פרשתנו, ריש רש"י פירוש
"שמן שנאמר דכיון - וכו'" הזית jfבראש zifלומר צריך זך"), כתית זית "שמן (ולא צריך zifdyכתית"

ולכן  קצתם"; נאכלה שלא או עיפוש בהם שאין "הגרגרים ליקח שצריך האבןֿעזרא כפירוש זך, להיות
על קאי ש"זך" רש"י דכיון onydמחדש תצוה", "ואתה שנאמר ממה - לזה וההוכחה שמרים). (בלי

אלא צו ("אין מיד שקיומו לומר, צריך כן ועל זיתים, גדלים אין ששם במדבר, היה זה cinשציווי
ממצרים עמהם שלקחו עלֿידיֿזה היה שלקחו onyולדורות") לומר ואין השמן. על "זך" קאי ואםֿכן, ,

"מגרגרוmizifממצרים במנחות שנינו כי קצתם", נאכלה  היא y`xa"שלא הזית" "ראש ומעלת הזית",
אלא) הזיתים, מן האוכלים עופות יותר מצויים הזית בראש אדרבה: שהרי קצתם, שנאכלה לשלול (לא

onydבנוגע zeki`l בנ להלכה, הנפקאֿמינה לה'"; חלב ד"כל לחיוב והטוב"2וגע הנאה "מן שלדעת 3, ,
) (zifdyהאבןֿעזרא רש"י ולדעת ההכנה, משעת החיוב מתחיל זך) להיות זך)onydyצריך להיות צריך

י"א  חלק  בלקוטיֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הנתינה בעת רק זה הרי
ואילך. 127 עמוד

***

גו'.·. זך זית שמן אליך ויקחו גו' תצוה ואתה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

בלבד ‚. הללו לדברים מקודש "המזבח הוא", קדשים "קודש פרשתנו, בסוף רש"י פירוש נתבאר
החיצון, ממזבח במכלֿשכן הוא", קדשים ש"קודש מעצמו מובן הרי דלכאורה - אחרת" לעבודה ולא

מבאר שהכתוב הללו mrhdאלא, לדברים מקודש ש"המזבח כיון וגו'", זרה קטורת עליו תעלו ש"לא
חינוך' ה'מנחת קושיית תתורץ ועלֿפיֿזה מקדושתו. המזבח להוריד ואסור "קטורת 4בלבד", נכללו מדוע

תירוש  דגן, של שני מעשר אכילת באיסור כמו ולא ריבית, באיסור (כמו אחד בלאו ונסך" ומנחה עולה
על אינו שהאיסור כיון - שלילת ihxtויצהר) על אלא וניסוך), העלאה או גו', עולה (קטורת הענינים

"zxg` dcear לנצל יש הפנימי) (מזבח הלב שפנימיות בעבודה, וענינו מקדושתו. המזבח את שמורידה "
ה  עניני ואילו קדושה, לעניני בדרך רק שמושללת אחרת" "עבודה הם שמים, לשם שנעשים אף רשות,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הלב) נקודת (עצמיות היחידה בחינת מצד ממילא
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(באמרו,1) שליט"א אדמו"ר כ"ק הפסיק השיחה במהלך
כאלו שישנם למצוא שרואה ינסו שבינתיים ואמר, שישנים...),

פירוש תירוץ על שהתייגע לעצמו, בנוגע (והוסיף הקושיות על
במהירות  זאת יעשו הקהל ואולי נאכט", גאנצע "א זה ַַַרש"י

יותר...).
טז.2) ג, ויקרא
בסופן.3) מזבח איסורי הל' רמב"ם
קד.4) מצוה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oihib(iying meil)
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מנה  מאתים ּבכלל ּגם 54והרי הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לקריאתֿׁשמע  מפסיק אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה. העלאה ּבלא המׁשכה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאיֿאפׁשר

רּבי  ּכמֹו הּוא אּומנּותֹו ּדתֹורתֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף

קטירא  ּבחד ׁשאמר יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת ּתמיד ׁשהּוא הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשעל להתעֹוררּות צרי ׁשאינֹו רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכּו',

הּוא  ּגם אבל ּבזה, וכּיֹוצא ּפסּוקיּֿדזמרה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ּדקריאתֿׁשמע  להעלאה ׁשם 56צרי ּומֹוסיף .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ירּוׁשלמי  ּפרקֿקּמא 58ועּיין ריׁש ּב'מאֹור' הּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ֿ 59ּדׁשּבת  לקריאת ּגם מפסיק היה ׁשּלא מׁשמע , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כּו'. קטירא ּבחד ּׁשּכתּוב מה לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע,

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסעּודֹות  (וׁשּיכּותן ּדלעתידֿלבא העלּיֹות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ּדלעתידֿלבא העלּיה ׁשּׁשלמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת),

הּיעּוד  מן 60ׁשּיקּוים אעביר הּטּומאה רּוח את ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה ּבבחינת היא לא 61הארץ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כּו' ועלּיֹות ירידֹות ׁשל ענין ענין 62יהיה והּוא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּולֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב"ק רפח, (אד"ז) זח"ג א'תקמח.56)ראה ע' שם גם וראה א'תקנג. ע' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב.58)שבהערה פ"א ירושלמי).59)שבת (ד"ה ב ב.60)ט, יג, ואילך.61)זכרי' תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

קה.62) ע' יב. ע' תרס"ו בסופה.63)המשך תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה, Ó‰ידי ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È¯‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, שעלֿידי ההמשכה יותר, הגדול הדבר כך מאה, גם בתוכם

תפילה. שעלֿידי ההמשכה יותר, הקטן הדבר את בתוכו

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

¯LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי אור של «¿»»

האדם  אל מהקדושֿברוךֿהוא למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙¯B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa¯ BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa ¯Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜55, אחד בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁ·a למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי מתלמודו

של  ב'תנועה' תמיד הוא זאת לולי

BÈ‡Lהעלאה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈ¯ˆÈ„ÈŒÏÚL ˙e¯¯BÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של נפשית «¬‡·Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר ואי במיוחד

וקורא  מלימודו מפסיק אמנותו שתורתו מי גם זו העלאה ולצורך שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57:הנזכר ÈÓÏLe¯Èבמאמר ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'¯B‡Ó'a ‡·e‰ הרי"ף על המאור n˜Œ˜¯t‡ספר LÈ¯ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי בר שמעון רבי ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡¯ÈË˜ „Áa ·e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן יוחאי בר שמעון שרבי לעיל

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò¯˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe¯ ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי (כמו

לקראת  כהכנה או מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר לעתידֿלבוא של

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„È¯È'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין כבר זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של בדרך בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו הפסיק לא יוחאי בר שמעון רבי זו ובמדריגה למטה,

שמע.
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d"kyz'd ,oey`xÎxc` `"i ,devz zyxt zay

מנה  מאתים ּבכלל ּגם 54והרי הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לקריאתֿׁשמע  מפסיק אּומנּותֹו ׁשּתֹורתֹו ּכי 51מי , ְְְִִִִִֶַַַָָ

ּתחלה. העלאה ּבלא המׁשכה להיֹות ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹאיֿאפׁשר

רּבי  ּכמֹו הּוא אּומנּותֹו ּדתֹורתֹו ׁשהענין ְְְְִִֶַַָָָָואף

קטירא  ּבחד ׁשאמר יֹוחאי ּבן ְְְִִִֶֶַַָָָׁשמעֹון

העלאה 55נא אתקטר  ּבבחינת ּתמיד ׁשהּוא הינּו , ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

 ֿ ׁשעל להתעֹוררּות צרי ׁשאינֹו רק זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָכּו',

הּוא  ּגם אבל ּבזה, וכּיֹוצא ּפסּוקיּֿדזמרה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָידי

ּדקריאתֿׁשמע  להעלאה ׁשם 56צרי ּומֹוסיף .57: ְְְֲִִִִַַַָָָָ

ירּוׁשלמי  ּפרקֿקּמא 58ועּיין ריׁש ּב'מאֹור' הּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ֿ 59ּדׁשּבת  לקריאת ּגם מפסיק היה ׁשּלא מׁשמע , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹ

כּו'. קטירא ּבחד ּׁשּכתּוב מה לפי יּתכן ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע,

תרס"ו  ּבהמׁש המבאר עלּֿפי זה לבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹויׁש

לסעּודֹות  (וׁשּיכּותן ּדלעתידֿלבא העלּיֹות ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָֹּבענין

(לאחרי  ּדלעתידֿלבא העלּיה ׁשּׁשלמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּדׁשּבת),

הּיעּוד  מן 60ׁשּיקּוים אעביר הּטּומאה רּוח את ְְֲִִִֶֶַַַַַָ

ּבעצם  מנּוחה ּבבחינת היא לא 61הארץ) ׁשאז , ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

כּו' ועלּיֹות ירידֹות ׁשל ענין ענין 62יהיה והּוא , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

העֹולמים  לחּיי ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּולֹו .63יֹום  ְְִֵֶַַָָָָ
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א.54) עד, א.55)ב"ק רפח, (אד"ז) זח"ג א'תקמח.56)ראה ע' שם גם וראה א'תקנג. ע' פרשתנו אוה"ת גם אוה"ת 57)ראה

.48 ה"ב.58)שבהערה פ"א ירושלמי).59)שבת (ד"ה ב ב.60)ט, יג, ואילך.61)זכרי' תקמג ע' תרס"ו המשך ראה

קה.62) ע' יב. ע' תרס"ו בסופה.63)המשך תמיד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה, Ó‰ידי ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa È¯‰Â54 כוללים שמאתיים כשם «¬≈ƒ¿»»«ƒ»∆

כולל  התורה, שעלֿידי ההמשכה יותר, הגדול הדבר כך מאה, גם בתוכם

תפילה. שעלֿידי ההמשכה יותר, הקטן הדבר את בתוכו

˜ÈÒÙÓ B˙eÓe‡ B˙¯BzL ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈«ƒ∆»»«¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï51ŒÈ‡ Èk , ƒ¿ƒ«¿«ƒƒ

¯LÙ‡ יכולה BÈ‰Ï˙לא ∆¿»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ מלמעלה אלוקי אור של «¿»»

האדם  אל מהקדושֿברוךֿהוא למטה,

‰ÏÁz ‰‡ÏÚ‰ ‡Ïa מלמטה ¿…«¬»»¿ƒ»
מצד  לאלוקות התקרבות למעלה,

B˙¯B˙cהאדם. ÔÈÚ‰L Û‡Â¿«∆»ƒ¿»¿»
B˙eÓe‡ לאמיתוÈa¯ BÓk ‡e‰ »¿«ƒ

„Áa ¯Ó‡L È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ∆»«¿«
‡¯Ë˜˙‡ ‡¯ÈË˜55, אחד בקשר ¿ƒ»ƒ¿««¿»

קשור  ÈÓz„הנני ‡e‰L eÈ‰«¿∆»ƒ
‰‡ÏÚ‰ ˙ÈÁ·a למעלה מלמטה ƒ¿ƒ««¬»»

,'eÎ להפסיק ולמה זקוק הוא כן אם

והרי  שמע קריאת לקרוא כדי מתלמודו

של  ב'תנועה' תמיד הוא זאת לולי

BÈ‡Lהעלאה, ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«∆≈
˙‰Ï CÈ¯ˆÈ„ÈŒÏÚL ˙e¯¯BÚ »ƒ¿ƒ¿¿∆«¿≈

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰¯ÓÊcŒÈ˜eÒt¿≈¿ƒ¿»¿«≈»∆
נמצא  הוא הזו ההתעוררות ללא וגם

'העלאה' של נפשית «¬‡·Ïב'תנועה'
‰‡ÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰ Ìb«»ƒ¿«¬»»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c56 התעוררות שהיא ƒ¿ƒ«¿«
נעלה  באופן לאלוקות והתקרבות

ללא  אליה להגיע אפשר ואי במיוחד

וקורא  מלימודו מפסיק אמנותו שתורתו מי גם זו העלאה ולצורך שמע, קריאת

שמע. ÌLקריאת ÛÈÒBÓe57:הנזכר ÈÓÏLe¯Èבמאמר ÔÈiÚÂ58 ƒ»¿«≈¿«¿ƒ

'¯B‡Ó'a ‡·e‰ הרי"ף על המאור n˜Œ˜¯t‡ספר LÈ¯ פרק תחילת »«»≈∆∆«»
‰aLc59‰È˙ראשון  ‡lL ÚÓLÓ עצמו , יוחאי בר שמעון רבי ¿«»«¿«∆…»»

˜ÈÒÙÓ מלימודוÌb אפילו‰Ó ÈÙÏ ÔÎzÈ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï «¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿«ƒ»≈¿ƒ«
'eÎ ‡¯ÈË˜ „Áa ·e˙kM לכאורה סותרים אלה האמור ודברים את ∆»¿«¿ƒ»

היה  כן יוחאי בר שמעון שרבי לעיל

שמע. לקריאת מפסיק

‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ הסתירה את וליישב ¿≈¿»≈∆
CLÓ‰a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿∆¿≈

˙BiÏÚ‰ ÔÈÚa Â"Ò¯˙ מדרגה ¿ƒ¿«»¬ƒ
(Ô˙eÎiLÂלדרגה  ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿«»»

˙eÓÏML ,(˙aLc ˙B„eÚÒÏƒ¿¿«»∆¿≈
È¯Á‡Ï) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ‰iÏÚ‰»¬ƒ»ƒ¿»ƒ»…¿«¬≈

„eÚi‰ ÌÈe˜iL60Áe¯ ˙‡ ∆¿««ƒ∆«
(ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆

ÌˆÚa ‰ÁeÓ ˙ÈÁ·a ‡È‰61, ƒƒ¿ƒ«¿»¿∆∆
מסויימת  מטרה לשם שאינה מנוחה

אחרי  הכוחות את להשיב כדי (כמו

לקראת  כהכנה או מייגעת מלאכה

והעונג עבודה) המעלה בגלל אלא

כשלעצמה  זה Ê‡Lשבמנוחה בשלב ∆»
תהיה  העלייה כאשר לעתידֿלבוא של

לא  ÏLמושלמת ÔÈÚ ‰È‰È ֹƒ¿∆ƒ¿»∆
˙B„È¯È'eÎ ˙BiÏÚÂ62‡e‰Â , ¿ƒ«¬ƒ¿

‰ÁeÓe ˙aL BÏekL ÌBÈ ÔÈÚƒ¿«∆«»¿»
ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁÏ63,,נצחית מנוחה ¿«≈»»ƒ

הכרח  אין כבר זה לשלב וכשבאים

מלמטה  העלאה של בדרך בעבודה

מלמעלה  ההמשכה את שתביא למעלה

לקריאת  גם מתלמודו הפסיק לא יוחאי בר שמעון רבי זו ובמדריגה למטה,

שמע.
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אגרות קודש

]י"ב אדר, ה'תשל"ב[

ביחד עם המשלוח מנות –

משלוח איחוַלי, אשר, בתוככי כל היהודים, יהי' לכאו"א אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וכדחז"ל,

ובאופן – כבקשת דוד מלך ישראל – אלקים חושה לי . . . הוי' אל תאחר.

מנחם שניאורסאהן
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נאמר 1בציווי  האפוד..." מעיל את "ועשית
כפי 2בתורה  אורג מעשה סביב לפיו יהיה "שפה :

המילים  את מצטט רש"י יקרע". לא לו יהיה תחרא
עובר  והקורעו יקרע, שלא "כדי ומפרש: יקרע" "לא

(וכדלהלן). בלאו..."

פירושו  בתחילת רש"י מדברי מובן: וצריך
יקרע", שלא "כדי היא יקרע" "לא המילים שמשמעות
וציווי  ענין איננו יקרע" ש"לא סובר, שרש"י מובן,
"שפה  – בפסוק לפניֿכן לנאמר סיבה אלא עצמו, בפני

– יקרע" ש)לא (כדי תחרא... כפי לפיו... יהיה

בוא"ו  (ואף לכך בהמשך רש"י מוסיף כיצד כך, אם
יוצא, זה שלפי בלאו", עובר "והקורעו החיבור)

סיבה  אינם יקרע" "לא לאו 3שהמילים ציווי, אלא ,
עצמו? בפני

בגמרא  יותר: קשה "אמר 4והתמיהה – נאמר אכן
לוקה, כהונה בגדי המקרע יהודה: רבי אמר רחבא
יעקב: בר אחא רב לה מתקיף יקרע. לא שנאמר
היכי  כי שפה ליה נעביד רחמנא קאמר הכי ודילמא
לו  לעשות התורה: ציוותה כך (=ושמא ניקרע דלא
שלא  כתוב) (=וכי כתיב מי יקרע?) שלא כדי שפה
במשמעות  יקרע" "לא המילים פירוש כלומר, יקרע?".
הפירוש  את סותר ניקרע" דלא (=כדי) היכי "כי של

לאו. שזהו

התורה  מפרשי אצל מוצאים שיטות 5ואכן שתי
בלבד  סיבה היא יקרע" ש"לא מפרשים חלקם שונות:
בפני  לאו שזהו מפרשים ואחרים כן, לפני לנאמר

עצמו.

הפוכים  פירושים שני רש"י מצרף כיצד ותמוה:
אחד  ?6בפירוש

.·
ÈÙÏ ÔÈÂ‡Ï‰ ÔÈÓ· "Ú¯˜È ‡Ï" ÏÏÎ „ˆÈÎ

Ë˘Ù‰
ממנין  "שזה רש"י: ממשיך מכן לאוין 7לאחר

ולא  וכן: החושן 8שבתורה, יסורו 9יזח לא וכן: ,
הארון"10ממנו  בבדי הנאמר ,11.

לאוין  ממנין "שזה שבהוסיפו יוצא, בפשטות
הוא  יקרע" ש"לא להוכיח רש"י מתכווין שבתורה"
רש"י  שמפרש כפי הוא, הפסוק משמעות אם גם לאו,

יקרע". שלא "כדי דבריו, בתחילת

של  פשוטו על מבוסס רש"י של פירושו מובן: ואין
יקרע"12מקרא  ש"לא הפסוקים מפשטות לרש"י ומנין ,

שבתורה"? הלאוין "ממנין הוא

הובא  כבר בכלל המצוות מנין של הענין אמנם,
התורה  על רש"י מקום 13בפירוש לכך יש ולכן, ,

הכרח  שום אין לכאורה אך מקרא, של בפשוטו
שהלאו  הפסוקים במנין 14מפשטות נכלל יקרע" "לא

.15זה 
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לא.1) כח, פרשתנו
לב.2) שם,
ציווי 3) גם הוא המצוה שטעם לומר מסתבר אין הפשט ע"ד שהרי

ה' שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה – ההלכה ע"ד בזה השקו"ט בפ"ע.
כאן. בפירש"י באמ"ח וראה שם. ובנ"כ

א.4) עב, יומא
ועוד.5) בלולה. מנחה הרמב"ם. בן הר"א פי' עה"ת. הרס"ג פי' ראה

ירושלמי) בתרגום (וכן בתיב"ע משא"כ יתבזע", "דלא כאן*: ובת"א
ועוד. יתבזע". לא כאן**:

בלאו 6) עובר והקורעו כך אחר שפרש"י "ומה כ' כאן לדרך בצידה
כוונת  כן לפרש קשה אבל – כאן) זכרון בס' כ' (ועד"ז קאמר" או או כו'

בכ"מ). (כדרכו וכיו"ב "ד"א" הול"ל דא"כ רש"י,
שנסמן 7) שמח בלב (וכ"ה דרש"י כת"י ובכמה דרש"י ב' בדפוס

.30 הערה לקמן וראה שבתורה. הלאוין מן אחד שזה :(18 בהערה

נאמר 8) בכתוב אבל "לא". דרש"י: וב') א' (כולל דפוסים בכמה
"ולא".
כח.9) שם, פרשתנו

טו.10) כה, תרומה
ל 11) דפרשתנו הכתוב מקדים שרש"י תרומה הטעם דפ' הכתוב

ב) פסוקים). איזה (בהפסק אתר על נאמר א) יזח": "ולא כי – (הקודמו)
הענינים. בפנימיות טעם ס"י בפנים לקמן וראה כהונה. בבגדי ג"כ מדובר

ובכ"מ.12) ח. ג, בראשית פרש"י
לט.13) טו, שלח פרש"י גם וראה יב. כד, משפטים ה. לב, וישלח
א).14) ג, (סוטה רבי מתוד"ה להעיר
אף 15) – המצוות ממנין אינו יקרע" "לא הבה"ג שלדעת ולהעיר,

ביאור  שם. יומא לריטב"א בהגהה וראה יזח". ו"לא יסורו" "לא שמנה
ועוד. ג). (רלח, ריבֿריד מל"ת רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ

y"eza e`aed ± (bk .`k ,hl icewta onwl oke) "gfi `l"c mebxza ze`qxib 'a yi oke .cere .xbl dpizpa dkex`a d`xe ."rfazi `l" ± o`k `"za `qxib cer la` (*
.19 dxrdl b"deya onwl d`xe ."oeciri `l" mbxzn "exeqi `l"a k"`yn ±

."wxtzi `le" :((`k ,my) icewt 'tae epzyxta) "gfi `l"a la` .(20 dxrd onwl d`xe) "rfazi `lc" :(bk my) icewta k"`yn (**

devz zyxt - zegiyÎihewl
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È"˘¯ ‡È·Ó˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

יזח  ולא "וכן רש"י פירוש סוף מובן לא מכך יותר
המפרשים  יש הנאמר...". ממנו יסורו לא וכן ,16החושן,

להביא  רש"י מתכוון אלה פסוקים שני שבציטוט
וגם  עצמו בפני לאו הוא יקרע" ש"לא לפירושו דוגמא
גם  כי יקרע"), שלא ("כדי לפניֿכן לנאמר סיבה
שלא  "כדי היא הפשוטה המשמעות אלו בפסוקים
לאוין  הם זאת עם יחד אך יסורו", שלא "כדי יזח",

הלאוין. במנין ונכללים עצמם בפני

שבסעי' לשאלה (בדומה לשאלה [בנוסף מובן ולא
פשט  לפי רש"י קובע מנין הללו, הפסוקים לגבי גם ב)

שבתורה"?]: לאוין "ממנין שהם הפסוקים

מפרש  רש"י אין יסורו" ו"לא יזח" "ולא בפסוקים
נפשך: וממה בפניֿעצמם, לאוין וגם נתינתֿסיבה שהם
צריך  כלאו, וגם כסיבה יקרע" "לא בהבנת קושי יש אם
יזח" ו"ולא יסורו" "לא את גם לפרש רש"י היה

בתורה  לדעת17הכתובים ואם כן, קושי לפני אין רש"י
שרש"י  כדיֿכך עד פשוט הוא – ואדרבה זה, בהסבר
בעצמו  להבינו יכול חמש" "בן כי להבהירו צריך אינו
לכך  מביא ואף בפסוקנו, זאת מסביר הוא מדוע –

הוכחות?

.„
‰Â˘‡¯‰ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙‰

משיבים  א), בסעי' (דלעיל הראשונה השאלה על
שהמשמעות 18המפרשים  יוצא מקרא של פשוטו לפי :

יסורו") ו"לא יזח" "ולא (וכן יקרע" "לא של הפשוטה
אם  אך כן. לפני לנאמר סיבה נתינת אלא ציווי, איננה
כתוב  להיות היה צריך בלבד, סיבה היתה המשמעות

שכתוב  ומזה בגמרא). נשאל שאכן (כפי יקרע" "שלא
יזח" "ולא (וכן יקרע" מוכח,19"לא יסורו") ו"לא

המשמעות  א) כפולה: למשמעות בכך רומזת שהתורה
ציווי  ב) כן. לפני לנאמר סיבה – הפסוק של הפשוטה

יקרע". "לא –

אין  מדוע ג): בסעי' (כאמור הקושי: נותר עדיין אך
יסורו" "לא הפסוקים על לפניֿכן, זאת כל מפרש רש"י

יזח"? ו"ולא

.‰
˙Â¯Á‡‰ ˙Â‡Ó‚Â„‰Ó ‰Â˘ "Ú¯˜È ‡Ï" ÁÂÒÈ‰
ש"לא  לפרש צריך הפשט לפי הוא: לכך ההסבר
בלבד, ולאו ציווי אלא סיבה, אינם יזח" ו"לא יסורו"
להיות  היה צריך סיבה זו היתה אילו כאמור, שהרי,

יזח" "שלא יסורו" "שלא הגמרא).20כתוב (וכקושיית

תזיח") "לא (או תסירם" "לא כתוב שאין ולמרות
אותם, תסיר לא שאתה האדם, על ציווי שמשמעותה
מן  יוסרו לא שהבדים במשמעות יסורו", "לא אלא

יזח") "ולא גם (וכך –21הטבעות

חייב  האדם כציווי: זאת להסביר אפשר זאת, בכל
לגבי  (וכך הטבעות מן יסורו לא שהבדים להשתדל

הפסוק  שבתחילת לציווי בדומה יזח"), 22"ולא

למרות  ציווי שהוא הבדים", יהיו הארון "בטבעות
הבדים  על אלא האדם, פעולת על מדובר שאין

הבדים"). יהיו הארון ("בטבעות

יקרע" "לא נאמר בו כי שינוי, יש בפסוקנו אך
צרויה) ורי"ש קמוצה היה 23(קו"ף ואילו נפעל, בבנין

להיות  צריך היה יסורו", ו"ולא יזח" "ולא כמו ציווי זה
מאשר  יותר יקרע" "לא בציווי ותוספת שינוי בזה
לא  מלאכה "כל על רש"י שמפרש כפי אלו, בציוויים
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לפירש"י 16) המהר"ל) (לאחי באמ"ח וראה הגו"א). (בשם ש"ח
ועוד. כאן.

ה'.17) שורש לסהמ"צ טבא במרגניתא וראה
באר 18) שם). טבא במרגניתא (נעתק יעקב נחלת הגו"א). (בשם ש"ח

וראה  כאן. לגר נתינה שם. לסהמ"צ שמח לב כאן). (בפירש"י יצחק
שם. לסהמ"צ בהשגותיו רמב"ן

דהוא"ו 19) כ' שם) ליומא רש"ש גם (וראה שם טבא במרגניתא
[וקושית  טעם* נתינת דהוא פשוט ולכן כ"שי"ן", משמש יזח" ד"ולא
(נוסף  אבל – עיי"ש] באו"א, מפרש יזח" שלא כתיב "מי שם) הגמרא
הרי) – לסתום ולא יזח") ((ב"ולא לפרש הו"ל לרש"י ס"ל כן דאם לזה
היינו  יזח", ולא וכן כו' בלאו עובר "והקורעו מפורש כאן בפירש"י

לאו. (גם) שהוא לדחוק צריכים למה דבריו ולפי לאו, הוא יזח" ש"ולא
חשב )20 על להיות גו' "וירכסו כא) לט, (פקודי לקמן דבמש"נ ואף

המשך  (כ"א ציווי ל' שאינו לפרש מוכרח גו'" החושן יזח ולא האפוד
מובן  הרי – וכליו המשכן דעשיית מהסיפור חלק זהו שהרי ללפניו),
נאמר  שלא (מכיוון ציווי ל' שהוא לפרש יותר מתאים שאפשר דבמקום
היא  הכתוב שכוונת הפשט) בדרך (עכ"פ לפרש דאין ופשוט גו'"). "שלא

בדבר. הכרח כשאין – טעם נתינת והן לאו הן – ענינים לשני
הרי"פ 21) ביאור – ההלכה וע"ד כאן. תו"ש כאן. לגר נתינה ראה

שם. רס"ג לסהמ"צ פערלא
שם.22) תרומה
כאן.23) טוב דבק ראה

`kily s` ± "rxwi `ly ick" i"yxty "rxwi `l"ae) ieeiv `ed ± e"`e `kilc "exeqi `l" k"`yn "aiyi `ly" (fh ,fi) mihtey i"yxtn dxizq 'idz `l f"tre ± (*
.(mipta onwl x`eand t"r wlgl yi ± e"`e

`l (d ,fl) ldwie 'ta zeraha micad z`ad lv` k"`yn ,(28 dxrde d`ad dxrd d`x) xetiq jxca "rxwi `le"e "gfi `le" xn`p (bk .`k ,hl) icewtac xirdle
."exeqi `l" xn`p
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נאמר 1בציווי  האפוד..." מעיל את "ועשית
כפי 2בתורה  אורג מעשה סביב לפיו יהיה "שפה :

המילים  את מצטט רש"י יקרע". לא לו יהיה תחרא
עובר  והקורעו יקרע, שלא "כדי ומפרש: יקרע" "לא

(וכדלהלן). בלאו..."

פירושו  בתחילת רש"י מדברי מובן: וצריך
יקרע", שלא "כדי היא יקרע" "לא המילים שמשמעות
וציווי  ענין איננו יקרע" ש"לא סובר, שרש"י מובן,
"שפה  – בפסוק לפניֿכן לנאמר סיבה אלא עצמו, בפני

– יקרע" ש)לא (כדי תחרא... כפי לפיו... יהיה

בוא"ו  (ואף לכך בהמשך רש"י מוסיף כיצד כך, אם
יוצא, זה שלפי בלאו", עובר "והקורעו החיבור)

סיבה  אינם יקרע" "לא לאו 3שהמילים ציווי, אלא ,
עצמו? בפני

בגמרא  יותר: קשה "אמר 4והתמיהה – נאמר אכן
לוקה, כהונה בגדי המקרע יהודה: רבי אמר רחבא
יעקב: בר אחא רב לה מתקיף יקרע. לא שנאמר
היכי  כי שפה ליה נעביד רחמנא קאמר הכי ודילמא
לו  לעשות התורה: ציוותה כך (=ושמא ניקרע דלא
שלא  כתוב) (=וכי כתיב מי יקרע?) שלא כדי שפה
במשמעות  יקרע" "לא המילים פירוש כלומר, יקרע?".
הפירוש  את סותר ניקרע" דלא (=כדי) היכי "כי של

לאו. שזהו

התורה  מפרשי אצל מוצאים שיטות 5ואכן שתי
בלבד  סיבה היא יקרע" ש"לא מפרשים חלקם שונות:
בפני  לאו שזהו מפרשים ואחרים כן, לפני לנאמר

עצמו.

הפוכים  פירושים שני רש"י מצרף כיצד ותמוה:
אחד  ?6בפירוש

.·
ÈÙÏ ÔÈÂ‡Ï‰ ÔÈÓ· "Ú¯˜È ‡Ï" ÏÏÎ „ˆÈÎ

Ë˘Ù‰
ממנין  "שזה רש"י: ממשיך מכן לאוין 7לאחר

ולא  וכן: החושן 8שבתורה, יסורו 9יזח לא וכן: ,
הארון"10ממנו  בבדי הנאמר ,11.

לאוין  ממנין "שזה שבהוסיפו יוצא, בפשטות
הוא  יקרע" ש"לא להוכיח רש"י מתכווין שבתורה"
רש"י  שמפרש כפי הוא, הפסוק משמעות אם גם לאו,

יקרע". שלא "כדי דבריו, בתחילת

של  פשוטו על מבוסס רש"י של פירושו מובן: ואין
יקרע"12מקרא  ש"לא הפסוקים מפשטות לרש"י ומנין ,

שבתורה"? הלאוין "ממנין הוא

הובא  כבר בכלל המצוות מנין של הענין אמנם,
התורה  על רש"י מקום 13בפירוש לכך יש ולכן, ,

הכרח  שום אין לכאורה אך מקרא, של בפשוטו
שהלאו  הפסוקים במנין 14מפשטות נכלל יקרע" "לא

.15זה 
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לא.1) כח, פרשתנו
לב.2) שם,
ציווי 3) גם הוא המצוה שטעם לומר מסתבר אין הפשט ע"ד שהרי

ה' שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה – ההלכה ע"ד בזה השקו"ט בפ"ע.
כאן. בפירש"י באמ"ח וראה שם. ובנ"כ

א.4) עב, יומא
ועוד.5) בלולה. מנחה הרמב"ם. בן הר"א פי' עה"ת. הרס"ג פי' ראה

ירושלמי) בתרגום (וכן בתיב"ע משא"כ יתבזע", "דלא כאן*: ובת"א
ועוד. יתבזע". לא כאן**:

בלאו 6) עובר והקורעו כך אחר שפרש"י "ומה כ' כאן לדרך בצידה
כוונת  כן לפרש קשה אבל – כאן) זכרון בס' כ' (ועד"ז קאמר" או או כו'

בכ"מ). (כדרכו וכיו"ב "ד"א" הול"ל דא"כ רש"י,
שנסמן 7) שמח בלב (וכ"ה דרש"י כת"י ובכמה דרש"י ב' בדפוס

.30 הערה לקמן וראה שבתורה. הלאוין מן אחד שזה :(18 בהערה

נאמר 8) בכתוב אבל "לא". דרש"י: וב') א' (כולל דפוסים בכמה
"ולא".
כח.9) שם, פרשתנו

טו.10) כה, תרומה
ל 11) דפרשתנו הכתוב מקדים שרש"י תרומה הטעם דפ' הכתוב

ב) פסוקים). איזה (בהפסק אתר על נאמר א) יזח": "ולא כי – (הקודמו)
הענינים. בפנימיות טעם ס"י בפנים לקמן וראה כהונה. בבגדי ג"כ מדובר

ובכ"מ.12) ח. ג, בראשית פרש"י
לט.13) טו, שלח פרש"י גם וראה יב. כד, משפטים ה. לב, וישלח
א).14) ג, (סוטה רבי מתוד"ה להעיר
אף 15) – המצוות ממנין אינו יקרע" "לא הבה"ג שלדעת ולהעיר,

ביאור  שם. יומא לריטב"א בהגהה וראה יזח". ו"לא יסורו" "לא שמנה
ועוד. ג). (רלח, ריבֿריד מל"ת רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ

y"eza e`aed ± (bk .`k ,hl icewta onwl oke) "gfi `l"c mebxza ze`qxib 'a yi oke .cere .xbl dpizpa dkex`a d`xe ."rfazi `l" ± o`k `"za `qxib cer la` (*
.19 dxrdl b"deya onwl d`xe ."oeciri `l" mbxzn "exeqi `l"a k"`yn ±

."wxtzi `le" :((`k ,my) icewt 'tae epzyxta) "gfi `l"a la` .(20 dxrd onwl d`xe) "rfazi `lc" :(bk my) icewta k"`yn (**

devz zyxt - zegiyÎihewl
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יזח  ולא "וכן רש"י פירוש סוף מובן לא מכך יותר
המפרשים  יש הנאמר...". ממנו יסורו לא וכן ,16החושן,

להביא  רש"י מתכוון אלה פסוקים שני שבציטוט
וגם  עצמו בפני לאו הוא יקרע" ש"לא לפירושו דוגמא
גם  כי יקרע"), שלא ("כדי לפניֿכן לנאמר סיבה
שלא  "כדי היא הפשוטה המשמעות אלו בפסוקים
לאוין  הם זאת עם יחד אך יסורו", שלא "כדי יזח",

הלאוין. במנין ונכללים עצמם בפני

שבסעי' לשאלה (בדומה לשאלה [בנוסף מובן ולא
פשט  לפי רש"י קובע מנין הללו, הפסוקים לגבי גם ב)

שבתורה"?]: לאוין "ממנין שהם הפסוקים

מפרש  רש"י אין יסורו" ו"לא יזח" "ולא בפסוקים
נפשך: וממה בפניֿעצמם, לאוין וגם נתינתֿסיבה שהם
צריך  כלאו, וגם כסיבה יקרע" "לא בהבנת קושי יש אם
יזח" ו"ולא יסורו" "לא את גם לפרש רש"י היה

בתורה  לדעת17הכתובים ואם כן, קושי לפני אין רש"י
שרש"י  כדיֿכך עד פשוט הוא – ואדרבה זה, בהסבר
בעצמו  להבינו יכול חמש" "בן כי להבהירו צריך אינו
לכך  מביא ואף בפסוקנו, זאת מסביר הוא מדוע –

הוכחות?

.„
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משיבים  א), בסעי' (דלעיל הראשונה השאלה על
שהמשמעות 18המפרשים  יוצא מקרא של פשוטו לפי :

יסורו") ו"לא יזח" "ולא (וכן יקרע" "לא של הפשוטה
אם  אך כן. לפני לנאמר סיבה נתינת אלא ציווי, איננה
כתוב  להיות היה צריך בלבד, סיבה היתה המשמעות

שכתוב  ומזה בגמרא). נשאל שאכן (כפי יקרע" "שלא
יזח" "ולא (וכן יקרע" מוכח,19"לא יסורו") ו"לא

המשמעות  א) כפולה: למשמעות בכך רומזת שהתורה
ציווי  ב) כן. לפני לנאמר סיבה – הפסוק של הפשוטה

יקרע". "לא –

אין  מדוע ג): בסעי' (כאמור הקושי: נותר עדיין אך
יסורו" "לא הפסוקים על לפניֿכן, זאת כל מפרש רש"י

יזח"? ו"ולא

.‰
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ש"לא  לפרש צריך הפשט לפי הוא: לכך ההסבר
בלבד, ולאו ציווי אלא סיבה, אינם יזח" ו"לא יסורו"
להיות  היה צריך סיבה זו היתה אילו כאמור, שהרי,

יזח" "שלא יסורו" "שלא הגמרא).20כתוב (וכקושיית

תזיח") "לא (או תסירם" "לא כתוב שאין ולמרות
אותם, תסיר לא שאתה האדם, על ציווי שמשמעותה
מן  יוסרו לא שהבדים במשמעות יסורו", "לא אלא

יזח") "ולא גם (וכך –21הטבעות

חייב  האדם כציווי: זאת להסביר אפשר זאת, בכל
לגבי  (וכך הטבעות מן יסורו לא שהבדים להשתדל

הפסוק  שבתחילת לציווי בדומה יזח"), 22"ולא

למרות  ציווי שהוא הבדים", יהיו הארון "בטבעות
הבדים  על אלא האדם, פעולת על מדובר שאין

הבדים"). יהיו הארון ("בטבעות

יקרע" "לא נאמר בו כי שינוי, יש בפסוקנו אך
צרויה) ורי"ש קמוצה היה 23(קו"ף ואילו נפעל, בבנין

להיות  צריך היה יסורו", ו"ולא יזח" "ולא כמו ציווי זה
מאשר  יותר יקרע" "לא בציווי ותוספת שינוי בזה
לא  מלאכה "כל על רש"י שמפרש כפי אלו, בציוויים
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לפירש"י 16) המהר"ל) (לאחי באמ"ח וראה הגו"א). (בשם ש"ח
ועוד. כאן.

ה'.17) שורש לסהמ"צ טבא במרגניתא וראה
באר 18) שם). טבא במרגניתא (נעתק יעקב נחלת הגו"א). (בשם ש"ח

וראה  כאן. לגר נתינה שם. לסהמ"צ שמח לב כאן). (בפירש"י יצחק
שם. לסהמ"צ בהשגותיו רמב"ן

דהוא"ו 19) כ' שם) ליומא רש"ש גם (וראה שם טבא במרגניתא
[וקושית  טעם* נתינת דהוא פשוט ולכן כ"שי"ן", משמש יזח" ד"ולא
(נוסף  אבל – עיי"ש] באו"א, מפרש יזח" שלא כתיב "מי שם) הגמרא
הרי) – לסתום ולא יזח") ((ב"ולא לפרש הו"ל לרש"י ס"ל כן דאם לזה
היינו  יזח", ולא וכן כו' בלאו עובר "והקורעו מפורש כאן בפירש"י

לאו. (גם) שהוא לדחוק צריכים למה דבריו ולפי לאו, הוא יזח" ש"ולא
חשב )20 על להיות גו' "וירכסו כא) לט, (פקודי לקמן דבמש"נ ואף

המשך  (כ"א ציווי ל' שאינו לפרש מוכרח גו'" החושן יזח ולא האפוד
מובן  הרי – וכליו המשכן דעשיית מהסיפור חלק זהו שהרי ללפניו),
נאמר  שלא (מכיוון ציווי ל' שהוא לפרש יותר מתאים שאפשר דבמקום
היא  הכתוב שכוונת הפשט) בדרך (עכ"פ לפרש דאין ופשוט גו'"). "שלא

בדבר. הכרח כשאין – טעם נתינת והן לאו הן – ענינים לשני
הרי"פ 21) ביאור – ההלכה וע"ד כאן. תו"ש כאן. לגר נתינה ראה

שם. רס"ג לסהמ"צ פערלא
שם.22) תרומה
כאן.23) טוב דבק ראה

`kily s` ± "rxwi `ly ick" i"yxty "rxwi `l"ae) ieeiv `ed ± e"`e `kilc "exeqi `l" k"`yn "aiyi `ly" (fh ,fi) mihtey i"yxtn dxizq 'idz `l f"tre ± (*
.(mipta onwl x`eand t"r wlgl yi ± e"`e

`l (d ,fl) ldwie 'ta zeraha micad z`ad lv` k"`yn ,(28 dxrde d`ad dxrd d`x) xetiq jxca "rxwi `le"e "gfi `le" xn`p (bk .`k ,hl) icewtac xirdle
."exeqi `l" xn`p
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בהם" אחרים 24יעשה עלֿידי אפילו כלומר 25: .
אזהרות  מספר ועוד יסורו" ו"ולא יזח" "ולא הציוויים
יותר  "קלים" לכאורה, הם, וכליו המשכן בענין
אינה  זו מסקנה אחרים! עלֿידי להיעשות ומותרים

הפשט  דרך לפי .26מתקבלת

השינוי  יקרע": שלא "כדי רש"י מפרש לפיכך
אין  כי הסיבה, קביעת לצורך הוא כאן התורה בלשון

יזח" ו"ולא יסורו" "לא כמו .27זה

יקרע" "לא אלא יקרע", "שלא נאמר שלא כיון אך
עצמו  בפני ולאו ציווי גם כאן שיש כדלעיל.28מובן,

.Â
ÏÏÎ ˜¯ Ô‡ÎÂ ,ÚÂ„È ¯·Î "Ú¯˜È ‡Ï" ¯ÂÒÈ‡‰

ÔÈÂ‡Ï‰ ÔÈÓ·
רוצה  התורה אם מובן: לא עדיין זה, כל עם אך
 ֿ אי (עלֿידי בלבד, ברמז הציווי נכתב מדוע לצוות,
כתוב  להיות צריך ציווי הרי יקרע")? "שלא כתיבת

ומפורשת  ברורה !29בצורה

לאוין  ממנין "שזה ואומר רש"י ממשיך לכן
כדי  לאו של משמעות יש יקרע" של"לא זה שבתורה":

"ממנין  יהיה עצם 30שהוא על להודיע כדי ולא לאוין",
אחר, ממקום ידוע כבר הוא – המעיל קריעת איסור
הידוע  האיסור את להכליל התורה רוצה כאן כדלהלן:
כאן  יש ולכן לאֿתעשה, מצוות שס"ה מנין בתוך
בלבד. ברמז לכתוב אפשר זאת ואת לאו. של משמעות

זה  – המעיל? קריעת על האיסור עצם ידוע ומנין
הקודם  הפסוק מן בפשטות בגדי 31מובן "ועשית :

"לכבוד  אינו קרוע בגד – ולתפארת" לכבוד קודש...
.32ולתפארת"

.Ê
Â¯ÈÓÁ‰Ï È„Î ‰È‡ ‰ÚÈ¯˜‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ‰¯ÊÁ‰
במספר  מוצאים הרי כך: על לשאול אפשר לכאורה

עליו 33מקומות  "לעבור כדי לאו מוסיפה שהתורה ,

הציוויים  כל כתובים זאת ובכל וכדומה, לאוין" בשני
פה  גם היה צריך כך, ואם ציווי, של ברור בסגנון

למרות  המעיל, את לקרוע האיסור בפירוש כתוב להיות

גם  הוא זה שאיסור לציין רק כאן מתכוונת שהתורה
לאו?

בלאו  עובר "והקורעו באמרו רש"י עונה כך על
ממנין  "וזה אומר ואינו שבתורה", לאוין ממנין שזה

שבתורה" לאוין ממנין "שזה המילים כלומר, לאוין..."

עובר  הוא – בלאו" עובר ש"הקורעו לכך סיבה מהוות
כדלקמן: שבתורה", לאוין "ממנין שזהו מפני רק בלאו

לאוין, התורה מוסיפה שבהם אחרים במקומות
בתחושתו  האיסור חומרת את להדגיש כדי הדבר נעשה

האדם  על 34של מלעבור קלות ביתרֿ יימנע שהוא כדי

זה. איסור

זה  אין בלאו" עובר "הקורעו כאן כשנאמר אבל

להכניס  כדי אלא האדם, בעיני האיסור את להחמיר כדי
כתוצאה  ורק הלאוין" ל"מנין המעיל קריעת איסור את

כדי  נכתב לא שהלאו וכיון בלאו". עובר "הקורעו מכך
ברמז. בכתיבתו די האדם, בעיני האיסור את להחמיר

הגמרא  מלשון רש"י משנה מדוע גם מובן 35בכך

"והקורעו  וכותב – לוקה" כהונה) (בגדי "המקרע –
בלאו" החטא 36עובר חומרת את מדגיש אינו רש"י :

כי  – מלקות קבלת כדי עד שהיא – המעיל קריעת של
כוללת  יקרע" "לא שהמילים העובדה גם אדרבה: אם
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שם.24) רמב"ן וראה טז. יב, בא
יזח,25) (לגבי וכו' בקמץ) – א ע, (ק, יאכל יעשה דיקרע החילוק

(שבפנים) רש"י בל' או שיהי'" אופן "באיזה מדגישים שהם – וכו') יסורו
לא), ד"ה ב כא, פסחים (רש"י אכילה" "שום אחרים" ע"י "אפילו

עד"ז. "מדברים" דאין הנ"ל משא"כ
מעיל 26) דגבי :(42 הערה לקמן (נסמן בצפע"נ מהמבואר להעיר

לשון  מדויק ולכן אסור שהוא) אופן באיזה נעשה שהבפועל (אף גרמא
יקרע. לא דכתיב הפסוק

ד"לא 27) הלאוין שמנה (15 הערה לעיל (ראה הבה"ג מדעת להעיר
יקרע". ד"לא הלאו ולא יזח", ו"ולא יסורו"

כג)28) (לט, בפקודי הנאמר יקרע" ב"לא משא"כ – כאן עכ"פ
.(20 הערה לעיל (ראה ציווי שהוא לפרש דאא"פ

ואילך.29) 26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה מלקו"ש להעיר
הרי 30) – הלאוין" מן אחד "שזה (7 הערה (דלעיל להגירסא וגם

מן  אחד הל' ומהו בזה, מוסיף מה דא"כ – לאו שהוא (לא בזה הכוונה
הלאוין. ממנין כ"א – כו'

ב.31) כח, פרשתנו
ואפי'32) – "מקורעין רע"ב): יח, (זבחים הש"ס על פרש"י גם וראה

כלי  הל' ברמב"ם וכ"ה ולתפארת". לכבוד דבעינן בגד.. דלאו חדשים הן
כו' ולתפארת דלכבוד דרשא הך שם: הרי"פ (ובבי' ה"ד פ"ח המקדש

דוכתא). בשום מקורה מצאתי לא
שמיני 33) ו. ו, צו כו'"). מצות ("הרבה כג לד, תשא פרש"י ראה

ועוד. לא. כג, אמור מד. יא,
מפני 34) כו' מקומות בהרבה ט): כג, (משפטים לעיל פירש"י ע"ד

כו'. ולענוש לחייב שם: תשא פרש"י ועייג"כ רע. שסורו
שם.35) יומא
שם.36) הר"ח וכגירסת – שם בש"ס רש"י גירסת דכ"ה שי"ל אף
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שהאיסור  מכך תוצאה רק היא לאו של משמעות גם
שבתורה". לאוין "ממנין הוא

.Á
‰¯Â˙‰ ‰ÙÈÒÂÓ ‰Â‰Î È„‚··Â ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ·

ÔÈÂ‡Ï „ÂÚ
מוסיפה  כאן דוקא מדוע ברור: הכל אין עדיין אך

הלאוין  במנין להכלילו כדי רק לאו לכן 37התורה ?
ממנו  יסורו לא וכן יזח לא "וכן בהמשך רש"י אומר
בעצם  חידוש כלל אין אלו שבלאוין הנאמר...",
התורה  רוצה המשכן שבמלאכת רואים ומזה האיסור,

הלאוין: למנין להוסיפם

נאמר  החושן בפתיל 9לגבי החושן... את "וירכסו
רש"י: שמפרש וכפי האפוד", חשב על להיות תכלת
יודעים  וכבר האפוד", חשב אל דבוק החושן "להיות
נאמר  גם וכך לאפוד. צמוד להיות חייב שהחושן אפוא

הארון  בדי וזהו 10לגבי הבדים", יהיו הארון "בטבעות :
הארון. בטבעות להיות חייבים שהבדים ברור ציווי כבר

יסורו  "לא הלאוין את מוסיפה שהתורה והתוספת,
ובבגדיֿכהונה 38ממנו" שבמשכן מוכיחה, יזח" ו"ולא

להבין  יותר קל ובזה לאוין. להוסיף התורה מתכוונת
"שלא 39בעניננו  (ולא יקרע" "לא כותבת שהתורה

לאו. להוסיף כדי רק יקרע")

.Ë
ÏÈÚÓ‰ ˙ÚÈ¯˜ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ È"˘¯ ÈÙÏ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚· ÔÈ·Ï
בפירוש  ההלכה שבדרך המופלאים" ה"ענינים מן

הרמב"ם  לוקה,40רש"י: המעיל פי "הקורע פוסק
שהקורען  כהונה בגדי לכל הדין והוא יקרע, לא שנאמר
נראה, הרמב"ם לשון מפשטות לוקה". השחתה דרך
בכל  כהונה: בגדי שאר לבין המעיל בין הבדל שיש
ואילו  השחתה" דרך "הקורען רק לוקה הכהונה בגדי

מקרה  בכל – לוקה" המעיל פי .41"הקורע

האחרונים  הקורע 42ומסבירים הרמב"ם: דעת את
"לא  של הלאו מפני לוקה כהונה בגדי תעשון 43כל

בלבד 44כן..." השחתה" ב"דרך הוא זה ולאו ,45.
"לא  הלאו מפני מלקות חייב הוא במעיל זאת לעומת
קריעה. של צורה בכל מלקות חייבים זה ובלאו יקרע",

בדרך  הפסוקים את רש"י שמסביר מה לפי אבל
יקרע" "לא הלאו את מוסיפה אינה שהתורה הפשט,
את  להכליל כדי רק אלא חדש, איסור להוסיף כדי

שבתורה", לאוין ב"מנין האיסור

אין  התורה על בפירושו רש"י שלשיטת יוצא,
כהונה  בגדי לבין המעיל בין הקריעה באופן הבדל

.46אחרים 

.È
ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰ "Â¯ÂÒÈ ‡Ï" Â‡Ï‰

רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

הענינים  בפנימיות להבין צריך מדוע 47לכאורה, :
בפרשתנו  הכתובה יזח" "ולא ההוכחה את רש"י מביא

קודמת? בפרשה הכתובה יסורו" "לא ההוכחה לפני

"וכן  המילה את שוב רש"י מוסיף מדוע לא 48וכן:
יסורו..."?
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בלאוי 37) מוקמינן ולא דרשינן למדרש דאיכא היכא ד"כל ובפרט
פרש"י  וראה הפשט. ע"ד גם דכ"ה ופשוט רע"ב). כד, (פסחים יתירי"

ועוד. כו) לד, (ותשא יט כג, משפטים
שם:38) רא"ם וראה לעולם", – ממנו יסורו "לא פירש"י ששם אף

הול"ל  הרי – הבדים" יהיו הארון בטבעות מיני' לעיל כתיב הא "דאל"כ
לאו? להוסיף ול"ל לעולם", הבדים יהיו הארון "בטבעות

כבנדו"ד 39) אינה יזח" ו"ולא תסור" ד"לא הלאוין שהוספת אף
בכ"ז  – בפנים בארוכה כנ"ל שבתורה", לאוין ממנין "שזה מפני רק שהיא
את"ל  – יותר ויומתק בכלל. לאוין דהוספת הענין כאן שיש מזה מוכח
(כבנדו"ד) ג"כ היא כו'" יסורו ולא יזח ולא "וכן במ"ש רש"י שכוונת
ששם  אף [כי יזח" שלא "כדי יסורו", שלא "כדי הוא בהכתוב שהפירוש
ס"ה), בפנים (כנ"ל ציווי לשון רק שהוא לפרש יותר מתאים אתר על
וכדי  לפרש אפשר הרי יקרע", ב"לא כן לפרש שמוכרחים לאחרי מ"מ,
ו"לא  יזח" ב"ולא גם הפירוש שכ"ה לומר קרוב – פשט ע"פ לחלק שלא

שלא  (מכיון לאוין גם שהם אלא גם יסורו"], ולפי"ז כו'"). "שלא נאמר
כו'". לאוין ממנין "שזה מפני רק הוא אלה לאוין הוספת

דרך 40) כו' חושן המזיח וכל ה"י: ושם ה"ג. פ"ט המקדש כלי הל'
ספ"ב). (שם לוקה" כו' "שהמסיר סתם כתב בבדים אבל לוקה. קלקול

כמה 41) לדעת אבל שם). במל"מ (הובא סח סי' חגיגה בקרבן כ"כ
הרמב"ם  כוונת ועוד) שם. פערלא רי"פ שם. ספר קרית שם. מל"מ (ראה

החינוך  דעת משמע וכן השחתה". "דרך כ"א לוקה אינו במעיל דגם היא
שם. במנ"ח כמ"ש קא), (מצוה

(42– הרמב"ם על צפע"נ הכס"מ). כוונת כן (ומפרש שם מנ"ח
כאן. עה"ת בצפע"נ ונעתק ב). (נד, בהשמטות הפלאה

ד.43) יב, ראה
לא 44) שנאמר לוקה כהונה בגדי "המקרע איתא שם שביומא ואף

יקרע  דלא הלאו א) (צה, בזבחים ר"ל דלדעת שם, מנ"ח ראה – יקרע"
– פשש"מ ע"פ כ"ה ולכאורה כר"ל. פסק והרמב"ם במעיל, רק הוא
בגדי  בשאר דגם בפירש"י נזכר לא שהרי – עה"ת בפירושו רש"י שיטת

המעיל. – "והקורעו" כתב וכאן יקרע. לא על עובר כהונה
ועוד.45) שם. כס"מ ראה
משום 46) עובר אינו כהונה בגדי המקרע הפשט דע"ד שאת"ל אף

(דלכבוד  בעשה רק עובר כהונה בגדי דהמקרע ונמצא גו'", תעשון "לא
הוא  יקרע דלא דהלאו (את"ל יקרע לא משום לוקה ובמעיל ולתפארת),
פעולת  באופן הוספה זה דאין י"ל בכ"ז, – (44 הערה כנ"ל במעיל, רק
באיזה  – קריעה כל הפשט, ע"ד ואדרבא האיסור. בחומר רק כ"א האיסור

ולתפארת". ד"לכבוד היפך היא – שהוא אופן
(47.11 הערה לעיל ראה – הפשט ע"ד משא"כ
ליתא.48) – כת"י וברש"י דרש"י שני ובדפוס



יט devz zyxt - zegiyÎihewl

בהם" אחרים 24יעשה עלֿידי אפילו כלומר 25: .
אזהרות  מספר ועוד יסורו" ו"ולא יזח" "ולא הציוויים
יותר  "קלים" לכאורה, הם, וכליו המשכן בענין
אינה  זו מסקנה אחרים! עלֿידי להיעשות ומותרים

הפשט  דרך לפי .26מתקבלת

השינוי  יקרע": שלא "כדי רש"י מפרש לפיכך
אין  כי הסיבה, קביעת לצורך הוא כאן התורה בלשון

יזח" ו"ולא יסורו" "לא כמו .27זה

יקרע" "לא אלא יקרע", "שלא נאמר שלא כיון אך
עצמו  בפני ולאו ציווי גם כאן שיש כדלעיל.28מובן,

.Â
ÏÏÎ ˜¯ Ô‡ÎÂ ,ÚÂ„È ¯·Î "Ú¯˜È ‡Ï" ¯ÂÒÈ‡‰

ÔÈÂ‡Ï‰ ÔÈÓ·
רוצה  התורה אם מובן: לא עדיין זה, כל עם אך
 ֿ אי (עלֿידי בלבד, ברמז הציווי נכתב מדוע לצוות,
כתוב  להיות צריך ציווי הרי יקרע")? "שלא כתיבת

ומפורשת  ברורה !29בצורה

לאוין  ממנין "שזה ואומר רש"י ממשיך לכן
כדי  לאו של משמעות יש יקרע" של"לא זה שבתורה":

"ממנין  יהיה עצם 30שהוא על להודיע כדי ולא לאוין",
אחר, ממקום ידוע כבר הוא – המעיל קריעת איסור
הידוע  האיסור את להכליל התורה רוצה כאן כדלהלן:
כאן  יש ולכן לאֿתעשה, מצוות שס"ה מנין בתוך
בלבד. ברמז לכתוב אפשר זאת ואת לאו. של משמעות

זה  – המעיל? קריעת על האיסור עצם ידוע ומנין
הקודם  הפסוק מן בפשטות בגדי 31מובן "ועשית :

"לכבוד  אינו קרוע בגד – ולתפארת" לכבוד קודש...
.32ולתפארת"

.Ê
Â¯ÈÓÁ‰Ï È„Î ‰È‡ ‰ÚÈ¯˜‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ‰¯ÊÁ‰
במספר  מוצאים הרי כך: על לשאול אפשר לכאורה

עליו 33מקומות  "לעבור כדי לאו מוסיפה שהתורה ,

הציוויים  כל כתובים זאת ובכל וכדומה, לאוין" בשני
פה  גם היה צריך כך, ואם ציווי, של ברור בסגנון

למרות  המעיל, את לקרוע האיסור בפירוש כתוב להיות

גם  הוא זה שאיסור לציין רק כאן מתכוונת שהתורה
לאו?

בלאו  עובר "והקורעו באמרו רש"י עונה כך על
ממנין  "וזה אומר ואינו שבתורה", לאוין ממנין שזה

שבתורה" לאוין ממנין "שזה המילים כלומר, לאוין..."

עובר  הוא – בלאו" עובר ש"הקורעו לכך סיבה מהוות
כדלקמן: שבתורה", לאוין "ממנין שזהו מפני רק בלאו

לאוין, התורה מוסיפה שבהם אחרים במקומות
בתחושתו  האיסור חומרת את להדגיש כדי הדבר נעשה

האדם  על 34של מלעבור קלות ביתרֿ יימנע שהוא כדי

זה. איסור

זה  אין בלאו" עובר "הקורעו כאן כשנאמר אבל

להכניס  כדי אלא האדם, בעיני האיסור את להחמיר כדי
כתוצאה  ורק הלאוין" ל"מנין המעיל קריעת איסור את

כדי  נכתב לא שהלאו וכיון בלאו". עובר "הקורעו מכך
ברמז. בכתיבתו די האדם, בעיני האיסור את להחמיר

הגמרא  מלשון רש"י משנה מדוע גם מובן 35בכך

"והקורעו  וכותב – לוקה" כהונה) (בגדי "המקרע –
בלאו" החטא 36עובר חומרת את מדגיש אינו רש"י :

כי  – מלקות קבלת כדי עד שהיא – המעיל קריעת של
כוללת  יקרע" "לא שהמילים העובדה גם אדרבה: אם

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

שם.24) רמב"ן וראה טז. יב, בא
יזח,25) (לגבי וכו' בקמץ) – א ע, (ק, יאכל יעשה דיקרע החילוק

(שבפנים) רש"י בל' או שיהי'" אופן "באיזה מדגישים שהם – וכו') יסורו
לא), ד"ה ב כא, פסחים (רש"י אכילה" "שום אחרים" ע"י "אפילו

עד"ז. "מדברים" דאין הנ"ל משא"כ
מעיל 26) דגבי :(42 הערה לקמן (נסמן בצפע"נ מהמבואר להעיר

לשון  מדויק ולכן אסור שהוא) אופן באיזה נעשה שהבפועל (אף גרמא
יקרע. לא דכתיב הפסוק

ד"לא 27) הלאוין שמנה (15 הערה לעיל (ראה הבה"ג מדעת להעיר
יקרע". ד"לא הלאו ולא יזח", ו"ולא יסורו"

כג)28) (לט, בפקודי הנאמר יקרע" ב"לא משא"כ – כאן עכ"פ
.(20 הערה לעיל (ראה ציווי שהוא לפרש דאא"פ

ואילך.29) 26 ע' ח"י .281 ע' ח"ה מלקו"ש להעיר
הרי 30) – הלאוין" מן אחד "שזה (7 הערה (דלעיל להגירסא וגם

מן  אחד הל' ומהו בזה, מוסיף מה דא"כ – לאו שהוא (לא בזה הכוונה
הלאוין. ממנין כ"א – כו'

ב.31) כח, פרשתנו
ואפי'32) – "מקורעין רע"ב): יח, (זבחים הש"ס על פרש"י גם וראה

כלי  הל' ברמב"ם וכ"ה ולתפארת". לכבוד דבעינן בגד.. דלאו חדשים הן
כו' ולתפארת דלכבוד דרשא הך שם: הרי"פ (ובבי' ה"ד פ"ח המקדש

דוכתא). בשום מקורה מצאתי לא
שמיני 33) ו. ו, צו כו'"). מצות ("הרבה כג לד, תשא פרש"י ראה

ועוד. לא. כג, אמור מד. יא,
מפני 34) כו' מקומות בהרבה ט): כג, (משפטים לעיל פירש"י ע"ד

כו'. ולענוש לחייב שם: תשא פרש"י ועייג"כ רע. שסורו
שם.35) יומא
שם.36) הר"ח וכגירסת – שם בש"ס רש"י גירסת דכ"ה שי"ל אף
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שהאיסור  מכך תוצאה רק היא לאו של משמעות גם
שבתורה". לאוין "ממנין הוא

.Á
‰¯Â˙‰ ‰ÙÈÒÂÓ ‰Â‰Î È„‚··Â ÔÎ˘Ó‰ ˙Î‡ÏÓ·

ÔÈÂ‡Ï „ÂÚ
מוסיפה  כאן דוקא מדוע ברור: הכל אין עדיין אך

הלאוין  במנין להכלילו כדי רק לאו לכן 37התורה ?
ממנו  יסורו לא וכן יזח לא "וכן בהמשך רש"י אומר
בעצם  חידוש כלל אין אלו שבלאוין הנאמר...",
התורה  רוצה המשכן שבמלאכת רואים ומזה האיסור,

הלאוין: למנין להוסיפם

נאמר  החושן בפתיל 9לגבי החושן... את "וירכסו
רש"י: שמפרש וכפי האפוד", חשב על להיות תכלת
יודעים  וכבר האפוד", חשב אל דבוק החושן "להיות
נאמר  גם וכך לאפוד. צמוד להיות חייב שהחושן אפוא

הארון  בדי וזהו 10לגבי הבדים", יהיו הארון "בטבעות :
הארון. בטבעות להיות חייבים שהבדים ברור ציווי כבר

יסורו  "לא הלאוין את מוסיפה שהתורה והתוספת,
ובבגדיֿכהונה 38ממנו" שבמשכן מוכיחה, יזח" ו"ולא

להבין  יותר קל ובזה לאוין. להוסיף התורה מתכוונת
"שלא 39בעניננו  (ולא יקרע" "לא כותבת שהתורה

לאו. להוסיף כדי רק יקרע")

.Ë
ÏÈÚÓ‰ ˙ÚÈ¯˜ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ È"˘¯ ÈÙÏ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚· ÔÈ·Ï
בפירוש  ההלכה שבדרך המופלאים" ה"ענינים מן

הרמב"ם  לוקה,40רש"י: המעיל פי "הקורע פוסק
שהקורען  כהונה בגדי לכל הדין והוא יקרע, לא שנאמר
נראה, הרמב"ם לשון מפשטות לוקה". השחתה דרך
בכל  כהונה: בגדי שאר לבין המעיל בין הבדל שיש
ואילו  השחתה" דרך "הקורען רק לוקה הכהונה בגדי

מקרה  בכל – לוקה" המעיל פי .41"הקורע

האחרונים  הקורע 42ומסבירים הרמב"ם: דעת את
"לא  של הלאו מפני לוקה כהונה בגדי תעשון 43כל

בלבד 44כן..." השחתה" ב"דרך הוא זה ולאו ,45.
"לא  הלאו מפני מלקות חייב הוא במעיל זאת לעומת
קריעה. של צורה בכל מלקות חייבים זה ובלאו יקרע",

בדרך  הפסוקים את רש"י שמסביר מה לפי אבל
יקרע" "לא הלאו את מוסיפה אינה שהתורה הפשט,
את  להכליל כדי רק אלא חדש, איסור להוסיף כדי

שבתורה", לאוין ב"מנין האיסור

אין  התורה על בפירושו רש"י שלשיטת יוצא,
כהונה  בגדי לבין המעיל בין הקריעה באופן הבדל

.46אחרים 

.È
ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁ ‡Â‰ "Â¯ÂÒÈ ‡Ï" Â‡Ï‰

רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

הענינים  בפנימיות להבין צריך מדוע 47לכאורה, :
בפרשתנו  הכתובה יזח" "ולא ההוכחה את רש"י מביא

קודמת? בפרשה הכתובה יסורו" "לא ההוכחה לפני

"וכן  המילה את שוב רש"י מוסיף מדוע לא 48וכן:
יסורו..."?
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בלאוי 37) מוקמינן ולא דרשינן למדרש דאיכא היכא ד"כל ובפרט
פרש"י  וראה הפשט. ע"ד גם דכ"ה ופשוט רע"ב). כד, (פסחים יתירי"

ועוד. כו) לד, (ותשא יט כג, משפטים
שם:38) רא"ם וראה לעולם", – ממנו יסורו "לא פירש"י ששם אף

הול"ל  הרי – הבדים" יהיו הארון בטבעות מיני' לעיל כתיב הא "דאל"כ
לאו? להוסיף ול"ל לעולם", הבדים יהיו הארון "בטבעות

כבנדו"ד 39) אינה יזח" ו"ולא תסור" ד"לא הלאוין שהוספת אף
בכ"ז  – בפנים בארוכה כנ"ל שבתורה", לאוין ממנין "שזה מפני רק שהיא
את"ל  – יותר ויומתק בכלל. לאוין דהוספת הענין כאן שיש מזה מוכח
(כבנדו"ד) ג"כ היא כו'" יסורו ולא יזח ולא "וכן במ"ש רש"י שכוונת
ששם  אף [כי יזח" שלא "כדי יסורו", שלא "כדי הוא בהכתוב שהפירוש
ס"ה), בפנים (כנ"ל ציווי לשון רק שהוא לפרש יותר מתאים אתר על
וכדי  לפרש אפשר הרי יקרע", ב"לא כן לפרש שמוכרחים לאחרי מ"מ,
ו"לא  יזח" ב"ולא גם הפירוש שכ"ה לומר קרוב – פשט ע"פ לחלק שלא

שלא  (מכיון לאוין גם שהם אלא גם יסורו"], ולפי"ז כו'"). "שלא נאמר
כו'". לאוין ממנין "שזה מפני רק הוא אלה לאוין הוספת

דרך 40) כו' חושן המזיח וכל ה"י: ושם ה"ג. פ"ט המקדש כלי הל'
ספ"ב). (שם לוקה" כו' "שהמסיר סתם כתב בבדים אבל לוקה. קלקול

כמה 41) לדעת אבל שם). במל"מ (הובא סח סי' חגיגה בקרבן כ"כ
הרמב"ם  כוונת ועוד) שם. פערלא רי"פ שם. ספר קרית שם. מל"מ (ראה

החינוך  דעת משמע וכן השחתה". "דרך כ"א לוקה אינו במעיל דגם היא
שם. במנ"ח כמ"ש קא), (מצוה

(42– הרמב"ם על צפע"נ הכס"מ). כוונת כן (ומפרש שם מנ"ח
כאן. עה"ת בצפע"נ ונעתק ב). (נד, בהשמטות הפלאה

ד.43) יב, ראה
לא 44) שנאמר לוקה כהונה בגדי "המקרע איתא שם שביומא ואף

יקרע  דלא הלאו א) (צה, בזבחים ר"ל דלדעת שם, מנ"ח ראה – יקרע"
– פשש"מ ע"פ כ"ה ולכאורה כר"ל. פסק והרמב"ם במעיל, רק הוא
בגדי  בשאר דגם בפירש"י נזכר לא שהרי – עה"ת בפירושו רש"י שיטת

המעיל. – "והקורעו" כתב וכאן יקרע. לא על עובר כהונה
ועוד.45) שם. כס"מ ראה
משום 46) עובר אינו כהונה בגדי המקרע הפשט דע"ד שאת"ל אף
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נוסף  חידוש הוא יסורו" "לא שהלאו מובן, מזה
לאחר  רש"י מביאו ולכן יזח", "ולא מהלאו יותר וגדול

"וכן..." בשנית מוסיף ואף יזח" "ולא

חידוש  אינו יקרע" "לא הלאו הוא: לכך ההסבר

בגדי  את להשחית שאסור מאליו מובן דבר זהו גדול.

הכהונה.

– החושן": יזח ולא "וכן רש"י אומר מכן לאחר

השחתה, כאן אין אם גם האפוד, מעל החושן הזזת גם
שהתורה  כפי להבין, אפשר זאת את גם אך לאו. היא

שם  ואומרת ממשיכה את 49בעצמה אהרן "ונשא :

לזכרון  לבו... על המשפט בחושן ישראל בני שמות
תמיד". ה' לפני

לציווי  הסיבה מובנת לא לגמרי לכאורה, אך,
בדי  ממנו": יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות

ממקום  הארון הזזת את לאפשר כדי נעשו הארון

הארון  בטבעות הבדים להיות צריכים ומדוע למקום,
את  שיכניסו להיות, היה צריך בפשטות להיפך, תמיד?

הארון? את לשאת צריך כאשר רק לטבעות הבדים

הנאמר  ממנו יסורו לא "וכן שוב רש"י אומר לכן

היא  הטבעות מן הארון בדי הוצאת גם הארון": בבדי

כהונה. בגדי והשחתת קריעת של הלאו כמו בדיוק לאו

.‡È
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כך  על ממנו"? יסורו "לא לאיסור הטעם מהו ואכן,
החינוך  ספר הארון 50אומר בדי נסיר לבל "נצטוינו :

מקום  לשום הארון עם לצאת צריכים נהיה פן ממנו

יפה  נבדוק לא וחפזון הטרדא מתוך ואולי במהירות,
בו  בהיותם אבל הצורך... כל חזקים בדים להיות
חזקות...". אותן יעשו ממנו יסורו ולא לעולם מוכנים

של  הרוחנית לעבודה נפלאה הוראה נלמדת ומכך
ואחד: אחד כל

כלשון  התורה, ענין שזהו הלוחות, הונחו בארון
החינוך  התורה.51ספר משכן הארון :

הוא  – לארון בדומה הוא תורה הלומד יהודי גם
בזמן  לחשוב: יהודי ועלול לתורה". ו"משכן מקום
אם  ובמיוחד התורה, בלימוד לעסוק צריך שהוא
ללימוד  לגמרי להתמסר צריך הוא אומנותו", "תורתו
אז  הוא יכול וכיצד אותו, הסובב מכל מובדל ולהיות

אחר? יהודי על לחשוב

אפילו  הארון: מבדי הנלמדת ההוראה באה כך על
המקודש  המקום – בקדשיֿקדשים הארון נמצא כאשר
 ֿ וביום הגדול הכהן רק נכנס שאליו בעולם, ביותר
להיות  הבדים מוכרחים אז גם – בלבד הכיפורים
את  באמצעותם להוביל שיוכלו כדי לעולם", "מוכנים
ויותר  שם. לו זקוקים שהיו למקום "במהירות" הארון
בדיוק  חמורה היא הטבעות מן הבדים הוצאת מכך:

כהונה! בגדי והשחתת קריעת כמו

היהודי  שיהיה ככל התורה: בענין גם הוא וכך
"מוכן" להיות תמיד צריך הוא התורה, בלימוד שקוע
הדרושים, מקום ובכל זמן בכל התורה את להביא

"מהירות" של באופן יהודים.52ודווקא ועוד לעוד ,
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כט.49) כח,
מו"נ 50) שם. תרומה (לבעה"ת) בד"ז טעמים עוד וראה צו. מצוה

ועוד. ספמ"ה. ח"ג
שם.51)

ומאד 52) גשמית: לצדקה בנוגע רמז) ר"ס יו"ד (שו"ע הפס"ד ראה
ע"פ  ובפרט זו. גם איש דנחום כעובדא מיד לו יתן לא אם כו' ליזהר יש
סק"י  או"ח בשו"ע (ועד"ז דמרן בשו"ע עובדא דהבאת במק"א המבואר

דרשני. אומר בלבד, פס"ד ספר שהוא ס"ו),
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מו"נ 50) שם. תרומה (לבעה"ת) בד"ז טעמים עוד וראה צו. מצוה

ועוד. ספמ"ה. ח"ג
שם.51)

ומאד 52) גשמית: לצדקה בנוגע רמז) ר"ס יו"ד (שו"ע הפס"ד ראה
ע"פ  ובפרט זו. גם איש דנחום כעובדא מיד לו יתן לא אם כו' ליזהר יש
סק"י  או"ח בשו"ע (ועד"ז דמרן בשו"ע עובדא דהבאת במק"א המבואר

דרשני. אומר בלבד, פס"ד ספר שהוא ס"ו),

devz zyxt - zegiyÎihewl

נוסף  חידוש הוא יסורו" "לא שהלאו מובן, מזה
לאחר  רש"י מביאו ולכן יזח", "ולא מהלאו יותר וגדול

"וכן..." בשנית מוסיף ואף יזח" "ולא

חידוש  אינו יקרע" "לא הלאו הוא: לכך ההסבר

בגדי  את להשחית שאסור מאליו מובן דבר זהו גדול.

הכהונה.

– החושן": יזח ולא "וכן רש"י אומר מכן לאחר

השחתה, כאן אין אם גם האפוד, מעל החושן הזזת גם
שהתורה  כפי להבין, אפשר זאת את גם אך לאו. היא

שם  ואומרת ממשיכה את 49בעצמה אהרן "ונשא :

לזכרון  לבו... על המשפט בחושן ישראל בני שמות
תמיד". ה' לפני

לציווי  הסיבה מובנת לא לגמרי לכאורה, אך,
בדי  ממנו": יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות

ממקום  הארון הזזת את לאפשר כדי נעשו הארון

הארון  בטבעות הבדים להיות צריכים ומדוע למקום,
את  שיכניסו להיות, היה צריך בפשטות להיפך, תמיד?

הארון? את לשאת צריך כאשר רק לטבעות הבדים

הנאמר  ממנו יסורו לא "וכן שוב רש"י אומר לכן

היא  הטבעות מן הארון בדי הוצאת גם הארון": בבדי

כהונה. בגדי והשחתת קריעת של הלאו כמו בדיוק לאו

.‡È
‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘Î Ì‚ ˙ÏÂÊ‰ ÏÚ ·Â˘ÁÏ ÍÈ¯ˆ

כך  על ממנו"? יסורו "לא לאיסור הטעם מהו ואכן,
החינוך  ספר הארון 50אומר בדי נסיר לבל "נצטוינו :

מקום  לשום הארון עם לצאת צריכים נהיה פן ממנו

יפה  נבדוק לא וחפזון הטרדא מתוך ואולי במהירות,
בו  בהיותם אבל הצורך... כל חזקים בדים להיות
חזקות...". אותן יעשו ממנו יסורו ולא לעולם מוכנים

של  הרוחנית לעבודה נפלאה הוראה נלמדת ומכך
ואחד: אחד כל

כלשון  התורה, ענין שזהו הלוחות, הונחו בארון
החינוך  התורה.51ספר משכן הארון :

הוא  – לארון בדומה הוא תורה הלומד יהודי גם
בזמן  לחשוב: יהודי ועלול לתורה". ו"משכן מקום
אם  ובמיוחד התורה, בלימוד לעסוק צריך שהוא
ללימוד  לגמרי להתמסר צריך הוא אומנותו", "תורתו
אז  הוא יכול וכיצד אותו, הסובב מכל מובדל ולהיות

אחר? יהודי על לחשוב

אפילו  הארון: מבדי הנלמדת ההוראה באה כך על
המקודש  המקום – בקדשיֿקדשים הארון נמצא כאשר
 ֿ וביום הגדול הכהן רק נכנס שאליו בעולם, ביותר
להיות  הבדים מוכרחים אז גם – בלבד הכיפורים
את  באמצעותם להוביל שיוכלו כדי לעולם", "מוכנים
ויותר  שם. לו זקוקים שהיו למקום "במהירות" הארון
בדיוק  חמורה היא הטבעות מן הבדים הוצאת מכך:

כהונה! בגדי והשחתת קריעת כמו

היהודי  שיהיה ככל התורה: בענין גם הוא וכך
"מוכן" להיות תמיד צריך הוא התורה, בלימוד שקוע
הדרושים, מקום ובכל זמן בכל התורה את להביא

"מהירות" של באופן יהודים.52ודווקא ועוד לעוד ,

(a"lyz devz t"y zgiyn)
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כט.49) כח,
מו"נ 50) שם. תרומה (לבעה"ת) בד"ז טעמים עוד וראה צו. מצוה

ועוד. ספמ"ה. ח"ג
שם.51)

ומאד 52) גשמית: לצדקה בנוגע רמז) ר"ס יו"ד (שו"ע הפס"ד ראה
ע"פ  ובפרט זו. גם איש דנחום כעובדא מיד לו יתן לא אם כו' ליזהר יש
סק"י  או"ח בשו"ע (ועד"ז דמרן בשו"ע עובדא דהבאת במק"א המבואר

דרשני. אומר בלבד, פס"ד ספר שהוא ס"ו),
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ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד רה

בראשית כז, לז – ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר 
ודגן  לעבדים  לו  נתתי  אחיו  כל  ואת  לך  שמתיו 

ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני

רמ

ביאור הזהר עה"פ, דעשו )בחי' גבורה דקליפה( ינק 
ונשתלשל מגבורה דקדושה – בחי' יצחק

רבי1 אלעזר אמר, ולך איפה מה אעשה, כין דאמר האי, 

דאנת  אעשה,  מה  איפה  ולך  ליה  אמר  אלא  בני,  אמאי 

בדינא ובחרבא ובדמא חזינא לך, ולאחיך בארח שלים, 

אלא בני, בני ודאי, אנא גרימנא לך בגין דאנת בני, ועל 

דא על חרבך תחי'.
ספר הזהר חלק א' דף קמה ע"א

יניקת הסטרא דלעומת זה עשו, הוא מסטרא דשמאלא 

מקומות2,  בג'  ישנו  אלקים  ושם  אלקים.  שם  מגבורות 

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי אלעזר אמר )רוצה לפרש מש"כ( ולך איפה מה 

אעשה )ושואל הרי הי' מדבר אליו ונודע לכל שהוא בנו, אם כן( כיון 

דאמר האי )כיון שכבר אמר לו ולך איפה( אמאי בני )למה הוסיף עוד 

לומר מלת בני(, אלא אמר לי' ולך איפה מה אעשה )איך אוכל לברכך, 

כיון( דאנת בדינא ובחרבא ובדמא חזינא לך )שאני רואה אותך בדין 

ובחרב ובשפיכת דם(, ולאחיך באחר שלים )ואת אחיך יעקב אני רואה 

בדרך שלום(, אלא בני, בני ודאי, אנא גרימנא לך בגין דאנת בני )לכן 

אמר מלת בני לומר לו לפי שאתה בני, ר"ל שמניעת הברכה נמשכת 

בדינים  לך שאתה  גרמתי  ואני  בני מפסולת הגבורת  לך מצד שאתה 

וגבורות( ועל דא )ועל כן אברכך לפי מדרגתך שהיא( על חרבך תחי'. 

)הרח"ו ומפקרשים(

2( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג חלק ג עמוד 1609 וז"ל: 

וגבורה  דז"א,  גבורה  דמלכות,  )גבורה  אלו  גבורות  דג'  הענין  מהו 

דבינה( בעבודת האדם?

מבואר בכ"מ בפי' הכתוב )תהלים צט ד( "משפט וצדקה ביעקב אתה 

עשית", "משפט" לפני "צדקה" – שלכל לראש צריך האדם לשפוט 

את עצמו )לפי מעשיו ועבודתו כו'( כמה מגיע לו מכל רכושו, וע"י 

"משפט" זה מגיע למסקנא שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן 

נותן זאת לצדקה.

דוגמא פשוטה ל"משפט" המביא לצדקה – המבואר באגה"ק )סט"ז( 

כל  וכה"ג,  בקרה  וכסות  ועצים  הטף  לפי  לחם  צריך  "העני  שכאשר 

דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל 

עפ"י  וכפי שמסיים שם ש"זהו  נפש ממש",  חיי  . שאינן   . מטעמים 

שורת הדין גמור", וכתוצאה מ"משפט" זה – נותן הוא לצדקה את על 

עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.

ועפ"ז מובן ענינם של ג' הבחי' דגבורה )גבורה דמלכות, גבורה דז"א, 

וגבורה דבינה( – בעבודת האדם:

ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש – הרי 

זה בחי' "דינה דמלכות", כי ספירת המלכות ענינה – מעשה בפועל.

ענין ה"משפט" בשייכות למדות שבלב – הוא בחי' גבורה דז"א. דהנה, 

בבינה, בגבורה דז"א, ובמל' כמ"ש בזוהר ח"א דף ל"א 

בתראה,  אלקים  יצחק  דפחד  אלקים  עלאה  אלקים  ע"ב 

אור  ובמאורי  ע"א  ס"ה  דף  אחרי  בפרשת  ג"כ  ועיין 

מערכת אלקים בג'3 מקומות ע"ש.

אותיות4  דינא  דמלכות,  בגבורות  הוא  בדינא,  זהו 

אדנ"י.

בחרבא, הוא בגבורה דז"א, חרב"ו גי' גבור"ה.
בדמא, הוא בגבורות דבינה, שהגבורות ודינין דבינה 
זהו  פ"ו(  הזיווגים  בע"ח שער  )ועיין  באחורי'  רק  הוא5 

מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים יפות ומתוך שמחה 

צריך  ה"משפט"  שענין  מובן,   – בפועל(  המעשה  רק  מספיק  )ולא 

לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא שבעה 

מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" – יפעול בעצמו את הרגש 

דז"א  גבורה  בחי'  וזהו  לזולת.  מגיע  נפשו  לחיי  ביחס  המותר  שכל 

בעבודת אדם – ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.

וזהו הקשר לבחי' יצחק )כמ"ש אאמו"ר: "ויצחק תקן כו' הוא מדת 

הגבורה דז"א שזהו בחי' יצחק"( – כי עבודתו של יצחק היא בחפירת 

בארות, היינו, שצריך לחפור )באופן של יגיעה רבה כו'( כדי שענין 

ה"משפט" יחדור גם ברגש שבלב.

וענין ה"משפט" בשייכות לשכל והבנה והשגה – הוא בחי' גבורה דבינה, 

ה"משפט".  לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי 

דהנה, מבואר בתניא )פ"ל( החשבון השכלי שמביא את האדם להיות 

במעמד ומצב ד"הוי שפל רוח בפני כל האדם" – עי"ז שמוצא לימוד 

זכות על הזולת, ש"מקומו גרם לו לחטוא, להיות פרנסתו לילך בשוק 

כל היום ולהיות מיושבי קרנות . . ויצרו בוער כתנור בוערה מאופה 

לא  בגלוי  כאשר  אפילו  )היינו,  זכות  עליו  ומלמד  הולך  וכך  כו'", 

והנה,  זכות(.  עליו  ללמוד  מתייגע  הוא  הרי  זכות,  של  ענין  בו  רואים 

מובן וגם פשוט שכל עניני לימוד זכות הנ"ל צריכים להיות ביחס לכל 

על  זכות  ללמד  יתחיל  האדם  כאשר   – כי  לעצמו!  בנוגע  מלבד  אדם, 

עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' – הרי זה מפני שכך בראו הקב"ה, ומה 

שאינו יכול לכבוש את יצרו – הרי זה מפני ש"יצרו בוער כתנור כו'", 

וכיו"ב[, מי יודע לאיזה מצב עלול הוא להגיע...! אלא בנוגע לעצמו – 

צריך להיות ענין של "משפט" )גבורה ודין(, וזוהי בחי' גבורה דבינה 

– ההתבוננות שכלו ומחשבתו לעשות "משפט" בנוגע לעצמו. ע"ש.

ספר  יג.  סימן  התשובה  אגרת  על  יצחק  לוי  בלקוטי  ביאורים  וראה 

הערכים מערכת אותיות זיי"ן-תי"ו, עמוד יח ובהערות שם.

)והוא ג"כ הג' אופנים בגימטריא דשם אלקים, אלקים דמילוי יודי"ן 

בחי'  בפשוט  אלקים  ז"א,  בחי'  דאחוריים  אלקים  בינה,  בחי'  הוא 

מלכות, ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר פרשת בראשית עמוד י. 

הערות על תניא עמוד מו. ועוד(.

נקרא  ובינה  ומלכות,  וגבורה,  בבינה,  מקומות  בג'  אלקים  וז"ל:   )3

אלקים חיים מלובש בו' קצוות ז"א הנקרא אל"ה.

ז וז"ל: "ושם המורה על  4( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק 

מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון כל הארץ".

5( ראה לעיל סימן קכז הערה 11, שמבחי' מוחין דאימא – בינה – יכול 

להשתלשל יניקת החיצונים, וזהו פירוש "אחורי" דוקא. עיין גם לעיל 

סימן רטו.



כב

כז, כ – ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 
נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך 

תמיד

בית  בתים,  שני  עמידת  לו  רמז  כאן  למאור.  כתית  א. 
ראשון ובית שני, וכן קיום בית שלישי לעולם. בית ראשון 
בית שני דכתיב כתית למאור, וכתי"ת בגמטריא תת"ל, וכן 
כתית  ואחר  ת"כ.  שני  ובית  ת"י  ראשון  בית  השנים  עמדו 
למאור, להעלות נר תמיד, בית שלישי שאין לו הפסק. ורמז 
מלכות  נמשלה  שכן  המנורה,  הדלקת  במצות  עמידתן  לו 
נר למשיחי,  יז( ערכתי  )תהלים קלב,  לנר שנאמר  ישראל 

וכתיב )זכריה ד, ב( ראיתי והנה מנורת זהב כולה.
תורת המנחה )תלמיד הרשב"א(

בית  שנתקיימו  השנים  למספר  רומז   – "כתית"  ב. 
דבית  ו")כת(ית"  שני  דבית  "כת)ית("  שני,  ובית  ראשון 
 – במכתשת"2(  )"כותש  כתישה  מלשון  ו"כתית"  ראשון1; 
רומז על החורבן דבתי-המקדש )"שני חורבנין"3( שקיומם 

הי' למשך זמן )ת"כ ות"י שנים( בלבד4.
וע"ז נאמר "כתית למאור" – שכוונת החורבן )"כתית" 
– כתישה( היא בשביל החידוש והעילוי ד"מאור" שלמעלה 

מ"אור" )מקור האור(:
)"אור"(,  הגילויים  מבחי'  היו  שני  ובית  ראשון  בית 
במעמד  ישראל  של  עבודתם  גם  היתה  לכך  ובהתאם 
ומצב של אור וגילוי )בלבד(. וע"י החורבן )"כתית"(, שלא 
היתה  ישראל  של  ועבודתם  דביהמ"ק,  והגילוי  האור  הי' 
במעמד ומצב של העלם והסתר, עד לחושך כפול ומכופל 
דסוף זמן הגלות – מתגלה החידוש בעבודתם של ישראל 
בכח עצמם, ועי"ז מגיעים לבחי' "מאור" )"כתית למאור"(, 
בבחי'  כלל  מוגדר  ואינו  )שלמעלה  ית'  ועצמותו  מהותו 
הגילויים(, ומתגלה המקדש דלעתיד, בנינא דקוב"ה5, בית 

נצחי.
מלמעלה  ההמשכה  הו"ע  ראשון  שבית  הידוע6  וע"פ 
ההעלאה  הו"ע  שני  ובית  חסד(,  אברהם,  )כנגד  למטה 

שע"י  לומר,  יש   – גבורה(  יצחק,  )כנגד  למעלה  מלמטה 
ישראל  של  בעבודתם  החידוש  נתגלה  ראשון  בית  חורבן 
מתגלה  שני  בית  חורבן  וע"י  למטה,  מלמעלה  בהמשכה 
החידוש בעבודתם של ישראל בהעלאה מלמטה למעלה 
של  ומצב  במעמד  המטה  דבירור  העבודה  עיקר  )שהרי 
שני  בית  חורבן  לאחרי  היא  הגלות  וחושך  והסתר  העלם 

דוקא7(.
המקדש  דבית  להחידוש  זוכים  יחדיו  שניהם  ובצירוף 
השלישי, שבו יהי' החיבור וההתאחדות דהמשכה מלמעלה 
למטה והעלאה מלמטה למעלה, "בשתי ידים" )יד ימין ויד 
בו  שיהי'  כיון   – והעלאה(  המשכה  וגבורה,  חסד  שמאל, 
הכתר(  עד  שעולה  תפארת,  יעקב,  )כנגד  ה'עצמות'  גילוי 
יחד,  ומחברם  ומטה,  דמעלה  וגדר  ציור  מכל  שלמעלה 
היינו, שגם בהקוין דהמשכה והעלאה )בחי' הגילויים, אור( 
נמשך וחודר בחי' ה'עצמות' )"מאור"8(, ודוגמתו בביהמ"ק 
השלישי – שכולל גם בית ראשון ובית שני9, אלא שמוסיף 
כוננו  אדנ-י  "מקדש10  הנצחיות,  מעלת  בהם(  )וגם  ופועל 

ידיך"11, "בנינא דקוב"ה", בית נצחי לעולם ועד.
תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד עמוד 96-95

ורבי  מורי  תמיד.  נר  להעלות  למאור  כתית  זך  זית  ג. 
ב'  ותי'  זיתים,  יחיד ה"ל למימר  זית לשון  בהפלאה דקדק 
תירוצים. לתירוץ א' קאי אפירי יחיד. ולתי' ב' קאי אאילן 

זית ע"ש.
של  בברכתו  )קיא:(  כתובות  שלהי  האמור  דלפי  וי"ל 
נרות  כל  להדליק  יספיק  זית  של  א'  מפירי  א"כ  ע"ש  א"י 
המנורה לילה א' א"כ יוצדק שפיר זית לשון יחיד אפירי א', 
ולפי מאחז"ל בפ' במה מדליקין )ל:( עתידה א"י שתוציא 
פירות בכל יום, א"כ אם הוציא שמן זית מזאת הפרי לצורך 
היום, שוב למחר כבר הוציא האילן פרי אחר במקומה של 
זית א' סגי  יום, נמצא מאילן  וכן לעולם בכל  בו  כיוצא  זה 

להעלות נר תמיד. ]תקפ"ט[
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח על התורה - פרשת תצוה
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב
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æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכתית  ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמכניסן
ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ

ּתמיד, אֹומר קרּוי ׁשאּתה כח)ּכמֹו ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר "עֹולת חביתין ת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ו) הּפנים (ויקרא ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה מּׁשּבת "ּתמיד" ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא  .לׁשּבת ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ׁשּבּתֹורה. 'מאֹור' לבחינת מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל־ידי
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה מּתֹו הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלּמּוד
ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק עצמֹו את ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, לּכל ּכעפר "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

יׂשראל  נׁשמֹות ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא (ּתצּוה) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹצּוּוי
ּבאמּונתנּו אֹותנּו ׁשּמחּזק האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא על-ידי-זה והינּו ּתמיד, נר להעלֹות ּכח להם ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונֹותן

כּו'. ֲַָָּבהּוי'

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
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devz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy

ß '` xc` 'd oey`x mei ß

æë(ë)äzàåäeöz|éìà eç÷éå ìàøNé éða-úàE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹
æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìòäì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּב'מנחֹות':ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש היה ראׁשֹונה,הּזיתים טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּכתית  ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמכניסן
ÈÓz„.למנחֹות  ¯ ˙ÏÚ‰Ï∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ולילה ∑ÈÓz„.(שבת לילה ּכל ְִָ¿«¬…≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְַַָָָ

ּתמיד, אֹומר קרּוי ׁשאּתה כח)ּכמֹו ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר "עֹולת חביתין ת ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ו) הּפנים (ויקרא ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה אּלא ואינּה מּׁשּבת "ּתמיד" ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

הּוא  .לׁשּבת ְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1276 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ׁשּבּתֹורה. 'מאֹור' לבחינת מּגיעים עצמית, ּוכתיׁשה התּבּטלּות - 'ּכתית' ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָעל־ידי
;יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו את לֹומד ׁשהּוא והּכרה ידיעה מּתֹו הּלֹומד, ׁשל עצמּותֹו והּנחת ּבבּטּול להיֹות צרי הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָלּמּוד
ה' ּבתֹורת ורק א יהיה חפצֹו ׁשּכל אמיּתי ּבסּלּוק עצמֹו את ׁשּמסּלק אּלא ּוׁשקידה, ּבהתמדה ׁשּלֹומד ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

וכל. מּכל לגמרי ׂשכלֹו ויׁשעּבד ,יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹוחכמתֹו
."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ועל־ידי־זה) ּתהיה, לּכל ּכעפר "ונפׁשי - ּבּתפּלה אֹומרים ׁשאנּו זהּו להֹוסיף: ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay)

יׂשראל  נׁשמֹות ּומחּבר מקּׁשר ׁשּמׁשה הּוא ּתצּוה ואּתה ּופירּוׁש ההתקּׁשרּות, ענין ׁשהּוא וחיּבּור צותא הּוא (ּתצּוה) ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹצּוּוי
ּבאמּונתנּו אֹותנּו ׁשּמחּזק האמּונה, ּבענין יׂשראל את ּומפרנס רֹועה ׁשהּוא על-ידי-זה והינּו ּתמיד, נר להעלֹות ּכח להם ְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹונֹותן

כּו'. ֲַָָּבהּוי'

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ׁשּבא (רש"י לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לבני  נאמר  זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ׁש'ּז ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹללּמדנּו

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם היה ׁשם ּבּמדּבר, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיׂשראל

(àë)úãòä-ìò øLà úëøtì õeçî ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ
ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî åéðáe ïøäà Búà Cøòé©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®

:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה טבת ּתן ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל וכן .הארּכין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָֻ

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
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devzכד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏBLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
החגֹור, הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹואחרּֿכ
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר ואיֿאפׁשר לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד, קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»
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(ä)-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
-úàå ïîbøàä:LMä-úàå éðMä úòìBz ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNòî øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא, ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות

ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ואחרּֿכ לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
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çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà E-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤
áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéðä¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà àeäéáàå©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר .לאחר ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe§¦§¨«¤

(â)åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−
-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç çeǿ©¨§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£

:éì¦«
i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏBLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות "ּכהּנה", ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, עלֿידי ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ

ּבלע"ז  .שנטריא"ה ְַַ

(ã)ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½
Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLz úðúëe§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤

éçà ïøäàì:éì-Bðäëì åéðáìe E §©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא ולּבי (שהוא ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ

הּׂשרֹות  ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא לי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומר
מעׂשהּו ּכ הּסּוסים. על ׁשּנאמר:ּכׁשרֹוכבֹות ו)מּלמּטה, ב ׁשהאפֹוד (שמואל למדנּו, ּבד". אפֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין לֹומר ואיֿאפׁשר היא. ח)חגֹורה האפֹוד",(ויקרא את עליו "וּיּתן ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
החגֹור, הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם האפֹוד", ּבחׁשב אֹותֹו "וּיחּגר ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹואחרּֿכ
נאמר  ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל לֹומר ואיֿאפׁשר לבּדֹו. ּתכׁשיט ׁשם ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוהאפֹוד
ׁשעל  אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם והּכתפֹות לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּתי

ׁשם  על אפֹוד, קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשּנאמר:ׁשם ּכמֹו ּבֹו, ּומקּׁשטֹו והחׁשב (שם)ׁשאֹופדֹו ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּתרּגם  לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי אֹומר ועֹוד ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּוא

"מעילים", כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד אחֹות יֹונתן ּתמר ּבמעׂשה ּכרּדֹוטין, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
יג)אבׁשלֹום: ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן הּכּתנת,∑ÏÈÚÓe."ּכי וכן חלּוק, ּכמין הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ¿ƒְְִֵֶַָֹֻ

העליֹון  חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת הם ∑ıaLz.אּלא והּמׁשּבצֹות לנֹוי, מׁשּבצֹות עׂשּויין ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ«¿≈ְְְְְְֲִִִֵַ
האפֹוד: ּבאבני ׁשּנאמר ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכמין

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות ּכּפת∑ÙˆÓ˙."מּוסּבֹות קופי"א,ּכמין ׁשּקֹורין ּכֹובע ְְְְִִַַַָָƒ¿∆∆ְִִִֶַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום כה)ּכֹובעיןׁשהרי יומא הּכּתנת,∑Ë·‡Â.(עיין על חגֹורה היא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִֶַַָֹֻ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוהאפֹוד
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה .יעׂשּו ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).éì Bðäëìxn`PW mFwn lMill`xUi ipaA xFkA lk il iM .minlFrl ied(fi g xacna)micar [l`xUi ipa il iM] ,`xwie) §©£¦¨¨¤¤¡©¦¨¥§¨¦¦¦¨§¦§¥¦§¨¥¦¦§¥¦§¨¥£¨¦
(dp dkux`d il iM ,(bk weqt my)(hry ,cqy fnx hewli d`x):a dxez ¦¦¨¨¤
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(ä)-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
-úàå ïîbøàä:LMä-úàå éðMä úòìBz ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי לעׂשֹות אֹותם הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
הּבגדים  את .מהן ְִֵֶֶַָ

(å)éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNòî øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑,ּפרקים ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
על  אפרׁש ואחרּֿכ ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא, ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן. הּקֹורא ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָויׁשּגה
למּטה  לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי האפֹוד הּמקראֹות. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָסדר

ּכמּדת רחּבֹו רחּבֹומאּציליו. ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו רחב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואחת  לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ּכדי ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג ְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻמעׂשה
ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, מאחֹורי ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֻלׂשמאל
אצל  לזקפן  ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, מּמין עׂשּויֹות רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֻעֹומדֹות
ימין  ּכתף על אחת ּבהם, קב ּועֹות הּׁשהם ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹצּוארֹו

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ּבׁשּתי ואחת ּתחּובֹות הּזהב עבֹותֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתקּועים  הּׁשרׁשרֹות ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹטּבעֹות

ראׁשי  ׁשני וכן לימין, החׁשן ּבמׁשּבצֹות נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּתי  ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּתלּוי
טּבעֹות  מּול אל החׁשן וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ּכתפֹות ּבׁשּתי ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻטּבעֹות

זה  על זה ׁשֹוכבים ּדבּוק האפֹוד, החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
וחֹוזר  הֹול ונבּדל, נד יהא ולא האפֹוד ÊLÓ¯.לחׁשב LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑ חמׁשת ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָֹ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ֲֵֶ

וטֹווין  מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין היּו וחּוט. חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמינים
ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל וחּוט ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן:

את ׁשֹוזר ואחרּֿכ ואחד, אחד ּכל עם זהב ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. ּכאחד,וכן ּכּלם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
ּפחי  את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ולמד יֹומא, ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹנמצא
ׁשל  ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". הארּגמן ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזהב,

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור LÁ·.זהב ‰NÚÓ∑ עבריה ׁשני צּורת ׁשאין קירֹות, ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ִִִָָָָ«¬≈…≈ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לזֹו זֹו .ּדֹומֹות ָ

(æ)åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈
:øaçå§ª¨«

i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ סינר ּדגמת מלמעלה, לֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה, הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּכתף  ּכל ּכנגד אחת רחב ֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ׁשל ּומּגּבֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻהּנׁשים,
נאחזין  החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ועלֿידי החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ּכתפֹותיו ׁשּתי על וזֹוקפן ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹוכתף,
ׁשהם  אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ּכמֹו נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד ְְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלפניו 

אחת  ּבכל אחת ּבהן, ˜ˆÂÈ˙B.קבּועֹות ÈLŒÏ‡∑ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ְְֶַַַַָָ∆¿≈¿»ְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר קודי"ׁש, ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, מד)ׁשל ּבמקֹום (יחזקאל חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

אּציליהם  ּכנגד אּלא מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא ׁשּתי ∑aÁÂ¯.זיעה, אֹותן עם האפֹוד ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ¿À»ְִֵֵָָ
אֹורּג אּלא עּמֹו, יארּגם ולא ּבח ׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד מחּברם ּכתפֹות ואחרּֿכ לבד .ם ְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«
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(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, יהיה .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).íäéìò zçzôeaizM oOwlEweqt) ¦©§¨£¥¤§©¨§¦
(`kipA znW lr oiidY mipa`de§¨£¨¦¦§¤¨©§Ÿ§¥

.iccd` i`xw EWw oM m` ,'ebe l`xUi¦§¨¥¦¥¨§¨¥©£¨¥
zFIzF`d Eid `NW cOln `N ¤̀¨§©¥¤Ÿ¨¨¦
,mipa`d KFzA zFrEwW m` iM zFhlFA§¦¦§§¨£¨¦
on dlrnl miptAn zFhlFA `vnpe§¦§¨§¦¦§¦§©§¨¦
itl ,zFIzF`d on Klide Klid zFnXd©¥¥¨§¥¨¦¨¦§¦
mipa`d lr zFnXd `vnY df¤¦§¨©¥©¨£¨¦

:zFnXd lr mipa`dei dxez §¨£¨¦©©¥
(i).íúãìBúkxcQM i"Wx WxiR §§Ÿ¨¥©©¦©¥¤

oFrnWl dchR oaE`xl mc` ,EclFPW¤§Ÿ¤¦§¥¦§¨§¦§
,mY EpiAxl d`xp df oi`e .mNkl oke§¥§ª¨§¥¤¦§¤§©¥¨
ocl mWl didi `l ozcil xcql ixdW¤£¥§¥¤¥¨¨Ÿ¦§¤¤¤§¨
xtqaE ,awril iWing oA `Ed oC iM¦¨¥£¦¦§©£Ÿ§¥¤

rWFdi(fn hi)mWl xird mW E`xwIe §ª©©¦§§¥¨¦¤¤
Wxtl d`xpe .mdia` oC mW lr©¥¨£¦¤§¦§¤§¨¥
zcil xcqM mzFclFY xcqkC¦§¥¤§¨§¥¤¥©

ipaE ,dNigY d`l ipA lM ,zFdO`d̈¦¨¨§¥¥¨§¦¨§¥
,odixg` dRlf ipaE ,odixg` ddla¦§¨©£¥¤§¥¦§¨©£¥¤
mWl `vnY f`e ,lgx ipA KMÎxg`e§©©¨§¥¨¥§¨¦§¨¤¤
hiIRd cQiIW FnM ,oinipal dtWie ocl§¨§¨§¥§¦§¨¦§¤¦¥©©¨
dtWIn slB' mixER lW uaFxwA¦§¨¤¦¨©¦¨§¥
oiprA wiQnC iz`vn dhFqaE .'zipaY©§¦§¨¨¨¦§©¦§¦§¨

oixn`p EN`e wxtA wiQnC ,xg`(.el), ©¥§©¦§¤¤§¥¤¡¨¦
,o`M oiwElgW KxcM `pdM ax xn`̈©©¨£¨§¤¤¤£¦¨
KM ,lair xdaE miGixB xdA WExiR¥§©§¦¦§©¥¨¨
ipa` iYW iM .cFt` ipa`A oiwElg£¦§©§¥¥¦§¥©§¥
eitzM lr lFcB odkl Fl Eid cFt ¥̀¨§Ÿ¥¨©§¥¨
lW zFnWe ,o`Mn zg`e o`Mn zg ©̀©¦¨§©©¦¨§¥¤
,mdilr miaEzM mihaW xUr mipW§¥¨¨§¨¦§¦£¥¤
Ff oa` lr dXWe Ff oa` lr dXW¦¨©¤¤§¦¨©¤¤

aizkCmznXn dXWoi`e ,'ebe ¦§¦¦¨¦§Ÿ¨§¥
dcEdIW itl mzFclFzM dpFW`x¦¨§§¨§¦¤§¨
aizM mdaC il d`xpe .mCwEn§¨§¦§¤¦§¨¤§¦

,mixzFPdEid `l mipFW`xdC llMn ©¨¦¦§¨§¨¦¦Ÿ¨
,mzd wiQn cFre .mzFclFY xcqM§¥¤§¨§©¦¨¨
lr Wnge mixUr ,Eid zFIzF` miXnge©£¦¦¦¨¤§¦§¨¥©
iAx .Ff oa` lr Wnge mixUre Ff oa ¤̀¤§¤§¦§¨¥©¤¤©¦
KxcM `l xnF` l`ilnB oA `pipg£¦¨¤©§¦¥¥Ÿ§¤¤
`N` ,cFt`A oiwElg o`M oiwElgW¤£¦¨£¦¨¥¤¨

zFnW dN`eA oiwElgW KxcM` lirl) §¤¤¤£¦¦§¥¤§
(cÎa,oxcqM lgx ipA ,oxcqM d`l ipA ,§¥¥¨§¦§¨§¥¨¥§¦§¨

zFgtXd ipaE o`Mn cg`e o`Mn cg ¤̀¨¦¨§¤¨¦¨§¥©§¨
miIwn ip` dn `N` ,rvn`Ä¤§©¤¨¨£¦§©¥

,mzFclFzMmdl `xTW zFnXM §§¨©¥¤¨¨¨¤
,dWn odl `xTW zFnXM `le odia £̀¦¤§Ÿ©¥¤¨¨¨¤¤
.mNM oke ,ipaE`x `le oaE`x§¥§Ÿ§¥¦§¥ª¨

CmzFclFzkipa`` `N` i`w `l ¦§§¨¨¨¥¤¨©©§¥
oa`lE ,oWFg ipa`` `le cFt ¥̀§Ÿ©©§¥¤§¤¤
.ziWixtcM dIpXl `le `weC dpFW`x¦¨©§¨§Ÿ©§¦¨§¦§¦¦

:cFr mMgie mkgl oY`i dxez ¥§¨¨§¤§©

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'e ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fhÎeh).ìeôkl"f i"xden xnF` ¨¥©
Eid oFilraE ,df lr df Eid mdipXW¤§¥¤¨¤©¤¨¤§¨
FOr wEaC oFYgYde ,mipa`d mirEaw§¦¨£¨¦§©©§¨¦
mipa`d Elwlwzi `NW wGgl§©¥¤Ÿ¦§©§§¨£¨¦
KFzAW zFvAWOd wwgA zFrEaTd©§©£©©¦§§¤§

mipdM zxFzA `ipY oke .oFilrd̈¤§§¥©§¨§©Ÿ£¦
dgpn oAxw aixwY ike zWxtAa `xwie) §¨¨©§¦©§¦¨§©¦§¨

(c,hRWn oWg ziUremWM lFki 'ebe §¨¦¨¤¦§¨¨§¥
xnFl cEnlY ,lEtM df KM lEtM dGW¤¤¨¨¤¨©§©

,adf;Fltkl `le deW `Ed adGl ¨¨©¨¨¨¤§Ÿ§¦§

cFt`d zFidl `le ,[WExiR] (yxit)¥§Ÿ¦§¨¥
iAB i"Wx WxiR mbe .oWFgd FnM lEtM̈§©¤§©¥©©¦©¥
mixE`d z` hRWOd oWg l` Yzpe§¨©¨¤Ÿ¤©¦§¨¤¨¦

emiOYd z`(l weqt)mixE` WExiR , §¤©ª¦¥¦
'd EcAM mix`A FnM ,zFpicn oFWNn¦§§¦§¨ª¦©§



כז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'd oey`x meil inei xeriy

(ç)äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ̈À̈§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ׁשעלֿידֹו ÂÈÏÚ.וחגֹור ¯L‡∑ ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִַַָ
החגֹורה  היא מעׂשה ∑e‰NÚÓk.הּסינר, החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִִַַָָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

הּמינים  ּומחמׁשת È‰È‰.חֹוׁשב epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג, יהיה .עּמֹו ֲִִֵֵֵֶַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹ

(è)íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
ìàøNé éða úBîL: §−§¥¬¦§¨¥«

(é)úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו ּגד ּכּסדר הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, זבּולן, יׂששכר, .ואׁשר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬

:íúà äNòz áäæ̈−̈©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכן: ּבסֹופֹו, ּפּתח מד)נקּוד וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש מעצד",(שם ּברזל "חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
ּופתּוחים  ּדבּוקים אּלה Ì˙Á.ּכל ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב ּבתֹוכן ּכתרּגּומֹו: האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְְִִֵֶָƒ≈…»ְְְְְְְְֲִִִַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם טּבעֹות, חֹותמי ׁשחֹורצין aÒÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).íäéìò zçzôeaizM oOwlEweqt) ¦©§¨£¥¤§©¨§¦
(`kipA znW lr oiidY mipa`de§¨£¨¦¦§¤¨©§Ÿ§¥

.iccd` i`xw EWw oM m` ,'ebe l`xUi¦§¨¥¦¥¨§¨¥©£¨¥
zFIzF`d Eid `NW cOln `N ¤̀¨§©¥¤Ÿ¨¨¦
,mipa`d KFzA zFrEwW m` iM zFhlFA§¦¦§§¨£¨¦
on dlrnl miptAn zFhlFA `vnpe§¦§¨§¦¦§¦§©§¨¦
itl ,zFIzF`d on Klide Klid zFnXd©¥¥¨§¥¨¦¨¦§¦
mipa`d lr zFnXd `vnY df¤¦§¨©¥©¨£¨¦

:zFnXd lr mipa`dei dxez §¨£¨¦©©¥
(i).íúãìBúkxcQM i"Wx WxiR §§Ÿ¨¥©©¦©¥¤

oFrnWl dchR oaE`xl mc` ,EclFPW¤§Ÿ¤¦§¥¦§¨§¦§
,mY EpiAxl d`xp df oi`e .mNkl oke§¥§ª¨§¥¤¦§¤§©¥¨
ocl mWl didi `l ozcil xcql ixdW¤£¥§¥¤¥¨¨Ÿ¦§¤¤¤§¨
xtqaE ,awril iWing oA `Ed oC iM¦¨¥£¦¦§©£Ÿ§¥¤

rWFdi(fn hi)mWl xird mW E`xwIe §ª©©¦§§¥¨¦¤¤
Wxtl d`xpe .mdia` oC mW lr©¥¨£¦¤§¦§¤§¨¥
zcil xcqM mzFclFY xcqkC¦§¥¤§¨§¥¤¥©

ipaE ,dNigY d`l ipA lM ,zFdO`d̈¦¨¨§¥¥¨§¦¨§¥
,odixg` dRlf ipaE ,odixg` ddla¦§¨©£¥¤§¥¦§¨©£¥¤
mWl `vnY f`e ,lgx ipA KMÎxg`e§©©¨§¥¨¥§¨¦§¨¤¤
hiIRd cQiIW FnM ,oinipal dtWie ocl§¨§¨§¥§¦§¨¦§¤¦¥©©¨
dtWIn slB' mixER lW uaFxwA¦§¨¤¦¨©¦¨§¥
oiprA wiQnC iz`vn dhFqaE .'zipaY©§¦§¨¨¨¦§©¦§¦§¨

oixn`p EN`e wxtA wiQnC ,xg`(.el), ©¥§©¦§¤¤§¥¤¡¨¦
,o`M oiwElgW KxcM `pdM ax xn`̈©©¨£¨§¤¤¤£¦¨
KM ,lair xdaE miGixB xdA WExiR¥§©§¦¦§©¥¨¨
ipa` iYW iM .cFt` ipa`A oiwElg£¦§©§¥¥¦§¥©§¥
eitzM lr lFcB odkl Fl Eid cFt ¥̀¨§Ÿ¥¨©§¥¨
lW zFnWe ,o`Mn zg`e o`Mn zg ©̀©¦¨§©©¦¨§¥¤
,mdilr miaEzM mihaW xUr mipW§¥¨¨§¨¦§¦£¥¤
Ff oa` lr dXWe Ff oa` lr dXW¦¨©¤¤§¦¨©¤¤

aizkCmznXn dXWoi`e ,'ebe ¦§¦¦¨¦§Ÿ¨§¥
dcEdIW itl mzFclFzM dpFW`x¦¨§§¨§¦¤§¨
aizM mdaC il d`xpe .mCwEn§¨§¦§¤¦§¨¤§¦

,mixzFPdEid `l mipFW`xdC llMn ©¨¦¦§¨§¨¦¦Ÿ¨
,mzd wiQn cFre .mzFclFY xcqM§¥¤§¨§©¦¨¨
lr Wnge mixUr ,Eid zFIzF` miXnge©£¦¦¦¨¤§¦§¨¥©
iAx .Ff oa` lr Wnge mixUre Ff oa ¤̀¤§¤§¦§¨¥©¤¤©¦
KxcM `l xnF` l`ilnB oA `pipg£¦¨¤©§¦¥¥Ÿ§¤¤
`N` ,cFt`A oiwElg o`M oiwElgW¤£¦¨£¦¨¥¤¨

zFnW dN`eA oiwElgW KxcM` lirl) §¤¤¤£¦¦§¥¤§
(cÎa,oxcqM lgx ipA ,oxcqM d`l ipA ,§¥¥¨§¦§¨§¥¨¥§¦§¨

zFgtXd ipaE o`Mn cg`e o`Mn cg ¤̀¨¦¨§¤¨¦¨§¥©§¨
miIwn ip` dn `N` ,rvn`Ä¤§©¤¨¨£¦§©¥

,mzFclFzMmdl `xTW zFnXM §§¨©¥¤¨¨¨¤
,dWn odl `xTW zFnXM `le odia £̀¦¤§Ÿ©¥¤¨¨¨¤¤
.mNM oke ,ipaE`x `le oaE`x§¥§Ÿ§¥¦§¥ª¨

CmzFclFzkipa`` `N` i`w `l ¦§§¨¨¨¥¤¨©©§¥
oa`lE ,oWFg ipa`` `le cFt ¥̀§Ÿ©©§¥¤§¤¤
.ziWixtcM dIpXl `le `weC dpFW`x¦¨©§¨§Ÿ©§¦¨§¦§¦¦

:cFr mMgie mkgl oY`i dxez ¥§¨¨§¤§©

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
˙BˆaLÓ∑,זהב ּבמׁשּבצֹות האבנים ּומׁשּקעּהמּקפֹות האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ƒ¿¿ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן את סֹובבת הּמׁשּבצת נמצאת .ּבּמׁשּבצֹות. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(áé)ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìò ýåýé éðôì¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß '` xc` 'e ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים. מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפרּוׁשן  ל ּגֹומר .החׁשן ְֵֵֶַָֹ

(ãé)íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈
-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò äNòî©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©

:úöaLnä©¦§§«Ÿ
i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַַ

ׁשע ֹוׂשין ּכא ֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה ולא לערּדסקאֹות,חּוטין ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא ׁשּקֹורין לבֹורֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
כב)אינשינשייר"ׁש L¯L¯˙.(ביצה ˙‡ ‰z˙Â∑ ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַָָֹֹ

וא  קביע ּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות ׁשל עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא ואין זה צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור  "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון אּלא צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ"ונתּתה"

ל,ולא לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות צר מקצת להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת ׁשרׁשרֹות לכׁשּתעׂשה ל יזקקּו הּללּו .הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֻ

(åè)äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬
éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²

:Búà äNòz øæLî LLå§¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑,אמת והבטחתֹו - ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

אם  הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ּבלע"ז, ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָֹדרישנמ"ט
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם מּכֹות, ענׁש אם מיתה, ּדבריו ענׁש ּומברר .ׁשּמפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

„Ù‡ ‰NÚÓk∑ מינין ּומחמׁשת חֹוׁשב .מעׂשה ¿«¬≈≈…ֲֲִִֵֵֵֵֶַ

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fhÎeh).ìeôkl"f i"xden xnF` ¨¥©
Eid oFilraE ,df lr df Eid mdipXW¤§¥¤¨¤©¤¨¤§¨
FOr wEaC oFYgYde ,mipa`d mirEaw§¦¨£¨¦§©©§¨¦
mipa`d Elwlwzi `NW wGgl§©¥¤Ÿ¦§©§§¨£¨¦
KFzAW zFvAWOd wwgA zFrEaTd©§©£©©¦§§¤§

mipdM zxFzA `ipY oke .oFilrd̈¤§§¥©§¨§©Ÿ£¦
dgpn oAxw aixwY ike zWxtAa `xwie) §¨¨©§¦©§¦¨§©¦§¨

(c,hRWn oWg ziUremWM lFki 'ebe §¨¦¨¤¦§¨¨§¥
xnFl cEnlY ,lEtM df KM lEtM dGW¤¤¨¨¤¨©§©

,adf;Fltkl `le deW `Ed adGl ¨¨©¨¨¨¤§Ÿ§¦§

cFt`d zFidl `le ,[WExiR] (yxit)¥§Ÿ¦§¨¥
iAB i"Wx WxiR mbe .oWFgd FnM lEtM̈§©¤§©¥©©¦©¥
mixE`d z` hRWOd oWg l` Yzpe§¨©¨¤Ÿ¤©¦§¨¤¨¦

emiOYd z`(l weqt)mixE` WExiR , §¤©ª¦¥¦
'd EcAM mix`A FnM ,zFpicn oFWNn¦§§¦§¨ª¦©§



devzכח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁשחׁשן מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ׁשחׁשן הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹב)
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש נחׁש), ׁשל (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּגּוף
הּוא  - קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. על הּגּוף התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלּוי,

ְְֵֶּבהעלם.
'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ּולגּלֹות להֹוציא ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעבֹודתנּו

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèÀ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
."מּלּואים" ִִ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬

:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«
i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,האבן ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואתם, לׁשֹון .זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh ck diryi)mXW milEaB oFWl minEY .¦§§¦¤¨
mEgY oWFgA dlM didW ,mEgYd dlM̈¤©§¤¨¨¨¤©¤§
KFzA haWe haW lM lW eixvnE lEabE§§¨¨¤¨¥¤¨¥¤§

aEzMd xn`W Edfe ,FNW oa`(l weqt) ¤¤¤§¤¤¨©©¨

xrxrl ElkEi `NW l`xUi ipA hRWn¦§©§¥¦§¨¥¤Ÿ§§©§¥
rWFdi iniaE ,mElM df lr df¤©¤§¦¥§ª©
aEzMW FnM lxFBd ltp lxFB ElihdWM§¤¥¦¨¨©©¨§¤¨
gExA oiEkn did odMd mbe ,oWFgA©¤§©©Ÿ¥¨¨§©¥§©

KxFSd zraE dngln zrWaE ,WcFTd©¤¦§©¦§¨¨§¥©¤
zFxnF`e zFIzF`d zFlFr Eid̈¨¦§§

:mzl`W lM mdl zFaiWnEfi dxez §¦¨¤¨§¥¨¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä©©¨®Ÿ¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי וה ּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות
ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»



כט devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã

מנּגדים: רמזים ׁשני 'חׁשן' ְְְִִִֵֶַָָָֹֻּבּמּלה
'נחׁש'. אֹותּיֹות ׁשחׁשן מּובא האריז"ל ּבכתבי ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹא)

'מׁשיח'. ּבגימטרּיא ׁשחׁשן הּתֹוספֹות, מּבעלי אפרים רּבי ׁשל מּׁשמֹו נאמר ּבספרים ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹב)
הּוא  הּנחׁש ענין הּגלּות ּבזמן למׁשיח. רֹומזת והּנפׁש נחׁש), ׁשל (=עֹורֹו ּדחויא' 'מׁשכא נקרא הּוא ּכי לנחׁש, רֹומז ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּגּוף
הּוא  - קּים ׁשהּוא אף הּמׁשיח, ענין ּגיסא, ּולאיד הּנפׁש. על הּגּוף התּגּברּות ּדהינּו החטאים, היא הּגלּות סּבת ּכי ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלּוי,

ְְֵֶּבהעלם.
'מׁשיח'. ׁשּבגימטרּיא ה'חׁשן' את מהעלמֹו ּולגּלֹות להֹוציא ּכלֹומר, הּגּוף. על הּנפׁש הגּברת - היא אפֹוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹעבֹודתנּו

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּתלּוי ּכפּול, אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּבׁשרׁשרֹות  ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות האפֹוד ְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּבכתפֹות
ּבענין  ׁשּמפרׁש ּכמֹו .וטּבעֹות, ְְְְִֶַָָָָֹ

(æé)ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãà øeèÀ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ
."מּלּואים" ִִ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨
(ë)íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬

:íúàelîa eéäé áäæ̈¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«
i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑,האבן ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ

יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואתם, לׁשֹון .זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

(àë)íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬
BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìò äøNò¤§¥−©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½

ì ïééäz:èáL øNò éðL ¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæ̈−̈¨«

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh ck diryi)mXW milEaB oFWl minEY .¦§§¦¤¨
mEgY oWFgA dlM didW ,mEgYd dlM̈¤©§¤¨¨¨¤©¤§
KFzA haWe haW lM lW eixvnE lEabE§§¨¨¤¨¥¤¨¥¤§

aEzMd xn`W Edfe ,FNW oa`(l weqt) ¤¤¤§¤¤¨©©¨

xrxrl ElkEi `NW l`xUi ipA hRWn¦§©§¥¦§¨¥¤Ÿ§§©§¥
rWFdi iniaE ,mElM df lr df¤©¤§¦¥§ª©
aEzMW FnM lxFBd ltp lxFB ElihdWM§¤¥¦¨¨©©¨§¤¨
gExA oiEkn did odMd mbe ,oWFgA©¤§©©Ÿ¥¨¨§©¥§©

KxFSd zraE dngln zrWaE ,WcFTd©¤¦§©¦§¨¨§¥©¤
zFxnF`e zFIzF`d zFlFr Eid̈¨¦§§

:mzl`W lM mdl zFaiWnEfi dxez §¦¨¤¨§¥¨¨

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, ׁשרׁשי ∑L¯L˙.ּבׁשביל לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְֵָ
ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן הּמאחיזין ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹאילן
ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ׁשרׁשרֹות ׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָוהן
ּבלׁשֹון  ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו יתרה ׁשהרי"ׁש ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹואמר

ּכׁשלׁשלת  מׁשנה עברית ּבגבּול ∑Ï·b˙.ּבלׁשֹון ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְְְְְִִִִֶֶַָ«¿Àְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבלע"ז  אשומי"ל קצה, לׁשֹון "ּגבּול" וכל Ú·˙.החׁשן, ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְְְְֶֶַַַָָֹ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä ézL-úà¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ׁשאםּֿכן עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹ
הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ׁשחֹוזר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹמהּו

החׁשן  קצֹות על אּתה'ועׂשית צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ˜ˆB˙.לפּתר ÈLŒÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ«¿≈¿
ÔLÁ‰∑ האפֹוד ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, ׁשּכנגד ּפאֹות .לׁשּתי «…∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−
:ïLçä úBö÷-ìà úòahä©©¨®Ÿ¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑ קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָֹֹֻ
"אּלה  ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש עכׁשו, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחׁשן.

הכּפלּו לא .פקּודי" ְְְֵֹֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬

:åéðẗ¨«
i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿

מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות הן ְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ּבהן ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּיתקע

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל ּבּמׁשּבצֹות ּתֹוקע .הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.הימנית ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»«»ְְִַ
„BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÏÚ∑ ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת «ƒ¿»≈ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה החׁשן ׂשפת ועדין ּתלּוי. ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּוא
והֹול ׁשּמפרׁש ּכמֹו לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' ÂÈt.עֹוד ÏeÓ Ï‡∑ ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְְְִֵֵֶַַָָ∆»»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַֹ

עבר  אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו" "מּול קרּוי וה ּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון ּבעבר אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתפֹות
ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, .ׁשאינֹו ְִִֵֵֶֶָָ

(åë)éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéä«§¨
i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי Ú·¯.הן Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆

‰˙Èa „BÙ‡‰∑ האחד סימנין: ׁשני ל ׁשעליֹונֹוהרי האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »≈»¿»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»



devzל zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«
(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤

àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´
ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
סליחת  ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו

.הּמׁשּפט  ְִַָ

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß '` xc` 'f iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

.ּבֹו

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr fh jxk y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,
זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים

יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה
."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י
רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן

חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות

ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿



לי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'e ipy meil inei xeriy
ּבעבר  יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי האפֹוד, ּכנגד ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאינֹו
ׁשחׁשב  האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא החּוץ, ׁשּכלּפי ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהחׁשן
החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר ונקּפל לּכהן חֹוגרֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהאפֹוד

עליו  ׁשֹוכבין .ּוקצֹותיו ְְִָָָ

(æë)íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìò©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìònî Bzøaçî únòì§ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ּכנגד והּוא ּכתפיו לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפ ֹוד, חּבּורן למקֹום סמ ּו מחּברּתֹו", "לעּמת לעּמת ׁשּנאמר: ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻֻ

סֹוף  ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב  "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט נתּונים ואּלּו ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהחגֹורה,
יהא  ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ּתכלת ּפתיל ונֹותן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹהחׁשן,

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר לפנים הֹול החׁשן ÂÈt.ּתחּתית ÏenÓ∑ ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻƒ»»
החיצֹון  .ּבעבר ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈
áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè-ìà¤©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå ãBôàä̈«¥®§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי "והרכסים (ישעיה ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֻ

סמיכתן  ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד ׁשאיֿאפׁשר לזה, זה הּסמּוכים הרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלבקעה",
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת יהיּו ועמּקה, זקּופה ‰‡BÙ„.הּגיא ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ ּדבּוק החׁשן להיֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻƒ¿«≈∆»≈ְִֶַָֹ

האפֹוד  חׁשב ÁfÈ.אל ‡ÏÂ∑ לברט ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, .לׁשֹון ֵֵֶֶָ¿…ƒ«ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

(èë)ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤
-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò ètLnä©¦§¨²©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«

ãéîz ýåýé: §Ÿ̈−¨¦«
(ì)-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤

àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´
ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà ïøäàýå ©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−

:ãéîz̈¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ הּוא ׁשעלֿידֹו החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבריו את ּומתּמם ּדבריו, עג)מאיר מחּסר (יומא להיֹות ּגדֹול לכהן ׁשאיֿאפׁשר החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם אֹותֹו אבל כז)ּבגדים, "וׁשאל (במדבר : ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

האּורים" ּבמׁשּפט Ï‡¯NÈŒÈa.לֹו ËtLÓŒ˙‡∑ ּדבר לעׂשֹות אם עלֿידֹו, ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ְְִִַָ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
סליחת  ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן אּגדה' ה'מדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹאֹו

.הּמׁשּפט  ְִַָ

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, לבאר,(רׁש"י ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּובין  החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא על־ידֹו ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה הּׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּדהּנה

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע  ותּומים האּורים ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההנתינת ועל ּבּבּבּבגדגדגדגד ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ׁשני; מּבית רׁש"י מסּתּיע ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטּכ ּתלּוי ּכן – ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ß '` xc` 'f iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

.ּבֹו

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל לגּוּה",∑BÎB˙a.ּפי "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות לתֹוכֹו, ˙Á¯‡.ּכפּול ÈÙk∑ ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִֶַַָ

לתֹוכן  ּכפּול ּפיהם Ú¯wÈ.ׁשּלהם ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא ׁשּבּתֹורה,ּכדי לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְִֶֶֶָָָ…ƒ»≈«ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן החׁשן", יּזח "ולא .וכן: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âì)úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò éðL̈¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 336 'nr fh jxk y"ewl t"r)

adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּכמין  יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן זהב", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּתּפּוחי

היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,
זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו לנֹוי, ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָנעׂשים

יׂשראל, ּבבני הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה
."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי

ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלרׁש"י
רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" נרמזּו ְְְְִִִִֵֵַָָָולכן

חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן הרּמֹונים (לׁשֹון ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
(ורק  "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי  ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" הּיפי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלגּלֹות

ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל אלא מצֹות") ְְִִֵֵֶַַָָָָָ"מלא

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿



devzלב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'Wrx' oi` mixERMd mFiA§©¦¦¥©©

ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ּבמעיל לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבכל
הּקדׁש" לה)אל כח, ּבהם (תרומה היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול נכנס הּכּפּורים, ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ֲִַּפעמֹונים.
הּקדׁש אל ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב עיּקרי ּתנאי הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויׁש

לזה? צרי אין הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ובכ"מ)מבאר ואילך, 2 עמ' תרצ"ט המאמרים ה'"(ספר ּברעׁש ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף , ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
יא) יט, לכן (מלכים־א והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ּברעׁש. היא ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה הּוא ׁשּבֹורח מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעבֹודתֹו
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) (ּבכל הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹועל־ּפי
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן - נמּוכֹות ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנכנס

עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
מן  ּבבריחה ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי רחמנא־ליצלן, ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
- ּוכלל ּכלל ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם מּיׂשראל אחד ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרע.
ּדּקה". ּדממה "ּבקֹול - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל עֹומדים אז ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאזי

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו. ראׁשים ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה, ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו. מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים. ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר
גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»



לג devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy

(ãì)éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬
:áéáñ ìéònä©§¦−¨¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäåBàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, הּבגדים .מן ְִִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 338 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

'Wrx' oi` mixERMd mFiA§©¦¦¥©©

ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה ּכדי ּפעמֹונים, היּו ׁשּבׁשּוליו ּבמעיל לבּוׁש היה לקדׁש, הּכהן־ּגדֹול ּכׁשּנכנס ּכּלּה, הּׁשנה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבכל
הּקדׁש" לה)אל כח, ּבהם (תרומה היּו ׁשּלא לבן, ּבבגדי לקדׁש־הּקדׁשים הּכהן־ּגדֹול נכנס הּכּפּורים, ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן . ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ֲִַּפעמֹונים.
הּקדׁש אל ּבבאֹו קֹולֹו ("ונׁשמע לּקדׁש ּבכניסתֹו ּומעּכב עיּקרי ּתנאי הּוא קֹולֹו" "ונׁשמע הּׁשנה ׁשּבכל ּדכיון - ּבזה לעּין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹויׁש

לזה? צרי אין הּכּפּורים ּביֹום טעמא מאי - ימּות") ולא . .ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ
הּדרּוׁש: ּבדר - לבאר ְְְְֵֵֶֶַָויׁש

החסידּות ּבתֹורת ובכ"מ)מבאר ואילך, 2 עמ' תרצ"ט המאמרים ה'"(ספר ּברעׁש ּד"לא ּבאפן היא ה' עבֹודת ּכלל, ׁשּבדר ּדאף , ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
יא) יט, לכן (מלכים־א והּטמאה, הּמות מקֹום - הרע מן הּוא ׁשּבֹורח ּכיון ּכי ּברעׁש. היא ּבעלי־ּתׁשּובה עבֹודת מּכל־מקֹום ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ

ּגדֹול. ּובקֹול ּבזעקה הּוא ׁשּבֹורח מּסּכנה, הּבֹורח ּוכדגמת ּברעׁש, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעבֹודתֹו
ׁשהּוא  מּפני זה הרי קֹולֹו", ּד"ונׁשמע ּבאפן היא הּׁשנה) (ּבכל הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול ׁשּכניסת ּדמה לבאר, יׁש זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹועל־ּפי
להראֹות  הּקדׁש" אל ּבבאֹו קֹולֹו "ונׁשמע ׁשּיהיה צרי ולכן - נמּוכֹות ּבדרגֹות ׁשהם אּלּו ּגם יׂשראל, ּכל ׁשל ּכׁשלּוחם ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹנכנס

עּמֹו. נכנסים ּבעלי־ּתׁשּובה, - ּגדֹול ּברעׁש ׁשעבֹודתם אּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּגם
מן  ּבבריחה ּברעׁש, היא ׁשעבֹודתם ּכאּלּו יׁש ּדאזי רחמנא־ליצלן, ועֹונֹות, לחטאים מקֹום ּכׁשּיׁש ּכּולּה, הּׁשנה ּבכל זהּו ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
- ּוכלל ּכלל ועֹונֹות ּדחטאים ּפגם אין ׁשּבּה נׁשמתֹו, עצם מּיׂשראל אחד ּבכל מתּגּלית ׁשּבֹו הּכּפּורים, ּביֹום אּולם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרע.
ּדּקה". ּדממה "ּבקֹול - להּקּב"ה הּבּטּול ּבתכלית יׂשראל ּבני ּכל עֹומדים אז ּכי רעׁש, ּבלא הּקדׁש אל הּכהן־ּגדֹול נכנס ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאזי

(åì)éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´
:ýåýéì Lã÷ íúçŸ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס .ּכמין ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(æì)-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNå§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©
nä:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðö ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום ּכאן:(שמות ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", על יט)"והיה 'ׂשערֹו(זבחים ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עמּקה  ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ּבין נראה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻהיה
ּובאמצעֹו. ראׁשים ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד הראׁש ּכל ּבּה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלהּכנס

הּפתילים ׁשּׁשה, ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל הּללּו. מקֹומֹות ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ּבין ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹמאחֹורי
האמצעי  ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ּפני על והֹול הּׁשנים ראׁשי עם ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹקׁשּור 

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'f iyily meil inei xeriy
האמצעי  והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ נֹותן והיה הּמצנפת", על "והיה אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּוא
הּפתיל  על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל ונתקּימּו מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחזיקֹו

מלמעלה  הּמצנפת על .ּופתיל ְְְְִִִֶֶַַַָ

(çì)ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ
úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ
éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò äéäå íäéLã÷̈§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑.עון ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו ואףֿעלּֿפיֿכן סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון מסּלק ‰ÌÈL„w.נמצא ÔÂÚŒ˙‡∑ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על לרּצֹות ְְִִִֶַָָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ
הרי כה)(מנחות ׁשּׁשנינּו נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי : ְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

ולא  נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ואין יחׁשב". "לא ְְְְֱֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹנאמר:
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא מרּצה, אינֹו הא הּמקריבים. ÈÓz„.עון BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑ ׁשּיהא לֹומר איֿאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ¿»»«ƒ¿»ƒְְִֵֶֶַָ

מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה , ּבׁשעת אּלא עליו אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָעל
אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ׁשעה. ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו ׁשּממׁשמׁש מלּמד ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: .מרּצה, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

(èì)LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®
:í÷ø äNòî äNòz èðáàå§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

(î)íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−
ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìe§¦§¨«¤
i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäååéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈
íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈

:éì-eðäëå§¦«£¦«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑" מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם" ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים וציץ, ‡Bz.ואבנט ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»
ּבניו, ואת אהרן הּמׁשחה את ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹƒ≈»∆»»ְְְִִִִֶַָָָ

הּׁשּליט  נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ּבֹו מחזק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלדבר
גוואנט"ו ׁשּקֹורין עֹור, ׁשל יד ּבית מסירה (האנדשו"ה)ּבידֹו לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ועלֿידֹו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ידים ווירסטי"ר  מּלּוי .והּוא ְִִַָ

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»



devzלד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ß '` xc` 'g iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bn).ïBò eàNé àìåo`Mn i"Wx WxiR §Ÿ¦§¨¥©©¦¦¨
micbA xQEgn WOWndW Epcnl̈©§¤©§©¥§©§¨¦
iAxA wgvi axdl Dnize .dzinA§¦¨§¥©§¨©¦§¨§©¦
od EN` wxtA ixdW ,l"f mdxa ©̀§¨¨©¤£¥§¤¤¥¥

oitxUPd(:bt oixcdpq)`xTn Dil wiRn ©¦§¨¦©¥¥¦§¨
KEnqaC dWxRA(h hk)mdl dzide ©¨¨¨¦§¨§¨§¨¨¤

onfA opiWxce ,mlFr zTgl dPdM§ª¨§ª©¨§¨§¦©¦§©
oi` ,mdilr mzPEdM mdilr mdicbAW¤¦§¥¤£¥¤§¨¨£¥¤¥
mdilr mzPEdM oi` mdilr mdicbA¦§¥¤£¥¤¥§¨¨£¥¤
dzin aiIg WOiXW xfe ,mixf Edl Eede§¨§¨¦§¨¤¦¥©¨¦¨

xn`PW(`p ` xacna).znEi axTd xGde ¤¤¡©§©¨©¨¥¨
mEXn Kixhvi` `xw i`dC ,xnFl Wie§¥©§©§¨¦§§¦¦
wEqRA WxFtn Fpi`W miqpkn¦§¨©¦¤¥§¨©¨

:oOwlC` dxez ¦§©¨
(`).'åâå øt ç÷ìli`e o`Mn li` §©©©¦¦¨§©¦

cbpM ,dWlW dOle .rvn`A xtE o`Mn¦¨©¨¤§©§¨¨§¨§¤¤
,zFa` dWlWxRaizkC mdxa` cbpM §¨¨©§¤¤©§¨¨¦§¦

(f gi ziy`xa),mdxa` ux xwAd l`e§¤©¨¨¨©§¨¨
mili`,awrie wgvi cbpMzFSn mgle ¥¦§¤¤¦§¨§©£Ÿ§¤¤©

mdxa` Dl xn`W dxU(e xbd) cbpM§¤¤¨¨¤¨©¨©§¨¨

(e weqt my)dWlW ,mi`q WlW ixdn©£¦§Ÿ§¦§¨
aizM oOwlE .mi`q WlW cbpM oipin¦¦§¤¤§Ÿ§¦§©¨§¦

(bk weqt)[zNg] liaWA mgl zNge§©©¤¤¦§¦©©
ax xn`C ,KxAzn mgNd zFpAxTd©¨§¨©¤¤¦§¨¥§¨©©
oiaixwn EidW drWA `A` xA `pEd¨©©¨§¨¨¤¨©§¦¦
miHg lW d`q KilFn mc` zFpAxTd©¨§¨¨¨¦§¨¤¦¦
d`q `ivFn Fzial o`iaOWkE oFghl¦§§¤§¦¨§¥¦§¨
dYr la` ,oiAEq d`q gnw d`q zlFq¤§¨¤©§¨¦£¨©¨
.hrn xzFie d`q m`ÎiM `ivFn oi ¥̀¦¦¦§¨§¥§©
,oikxAzn zFpiId mikqPd zEkfaE¦§©§¨¦©¥¦§¨§¦
uEg `vIW cg` cinlzA dUrnE©£¤§©§¦¤¨¤¨¨
,cinlY `EdW FA ExiMde milWExil¦¨©¦§¦¦¤©§¦
aWe miaEdf dWlW lFh Fl Exn`̈§§¨§¦§¥
otB il Wi mdl xn` ,dvx `le Eplv ¤̀§¥§Ÿ¨¨¨©¨¤¥¦¤¤
dn lMn xzFi ilr daiagW zg ©̀©¤£¦¨¨©¥¦¨©
dXW il dUFr `EdW ,il EpYYX¤¦§¦¤¤¦¦¨
mxkFn ip`e dpW lkA oii zFIag zF`n¥¨¦©¦§¨¨¨©£¦§¨
mixEMiAd zEkfA oke .mixwi mincA§¨¦§¨¦§¥¦§©¦¦
oA ozpFiA dUrnE ,zFkxAzn zFxiRd©¥¦§¨§©£¤§¨¨¤
cxi ,dp`Y zgY aWFi didW xfrl ¤̀§¨¨¤¨¨¥©©§¥¨¨©

cxIW cr WaC mip`Yd E`ivFde lh©§¦©§¥¦§©©¤¨©
fr z`aE ,xtrA FlAbn gExde ux`l̈¨¤§¨©§©§§¨¨¨¥
mr WaC axrznE alg ztHpn dzide§¨§¨§©¤¤¨¨¦§¨¥§©¦
d`x`e E`FA eicinlzl xn` ,alg̈¨¨©§©§¦¨§©§¤
EN` ElHAzp .`Ad mlFrd oirn mkl̈¤¥¥¨¨©¨¦§©§¥

xn`PW lMd ElHAzp(e ` ibg)mYrxf ¦§©§©Ÿ¤¤¡©§©§¤
draUl oi`e lFk` hrn `ade dAxd©§¥§¨¥§¨¨§¥§¨§¨
mgl oi`e WFal [dxkWl oi`e FzW]¨§¥§¨§¨¨§¥§Ÿ
,'hrn `ade dAxd mYrxf' .Fl§©§¤©§¥§¨¥§©
,'draUl `le lFk`' .zFgpOd ElHPXn¦¤¦§©§¨¨§Ÿ§¨§¨
`le FzW .mipRd mgl ElHPXn¦¤¦§¤¤©¨¦¨§Ÿ
`le WFal' .mikqPd ElHPXn ,dxkWl§¨§¨¦¤¦§©§¨¦¨§Ÿ
oi` .dPEdk icbA ElHPXn ,'Fl mgl§Ÿ¦¤¦§¦§¥§¨¥

dp`YA mip`Y(bi g dinxi)ElHPXn , §¥¦©§¥¨¦¤¦§
o`v dlkOn xfB .mixEMiAd(fi b wewag), ©¦¦¨©¦¦§¨Ÿ

miztxA xwA oi`e .oicinYd ElHPXn¦¤¦§©§¦¦§¥¨¨¨§¨¦
(my)`Fal cizrle .bgd ixR ElHPXn ,¦¤¦§¨¥¤¨§¤¨¦¨

,lMd xifgn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©£¦©Ÿ
xn`PW(g el l`wfgi)l`xUi ixd mY`e ¤¤¡©§©¤¨¥¦§¨¥

'ebe mkRpr(bi `negpz):a dxez ©§§¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).úBvî íçìåzFgpnaE .dkEax EpiidC i"Wx WxiR(.gr)mgl zNgn Dil wiRn(ek g `xwie):b dxez §¤¤©¥©©¦§©§§¨¦§¨©¥¥©©¤¤



לה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(áî)äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®
:eéäé íéëøé-ãòå íéðúnî¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול, לכהן ּבגדים ח' .הרי «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤
ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãòBîLãwa úøL ¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤

Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïåò eàNé-àìå§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬
:åéøçà©«£¨«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל Ì‡·a.האמּורים ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, ÌÏBÚŒ˙wÁ.הא ∆…∆≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»

BÏ∑ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת ׁשּנאמר: מקֹום .ּכל ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ß '` xc` 'g iriax mei ß

èë(à)íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîz§¦¦«
i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה, ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»

ה  מעׂשה על ּפר עגל,לכּפר .ׁשהּוא ְֲֵֵֵֶֶַַַַָ

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bn).ïBò eàNé àìåo`Mn i"Wx WxiR §Ÿ¦§¨¥©©¦¦¨
micbA xQEgn WOWndW Epcnl̈©§¤©§©¥§©§¨¦
iAxA wgvi axdl Dnize .dzinA§¦¨§¥©§¨©¦§¨§©¦
od EN` wxtA ixdW ,l"f mdxa ©̀§¨¨©¤£¥§¤¤¥¥

oitxUPd(:bt oixcdpq)`xTn Dil wiRn ©¦§¨¦©¥¥¦§¨
KEnqaC dWxRA(h hk)mdl dzide ©¨¨¨¦§¨§¨§¨¨¤

onfA opiWxce ,mlFr zTgl dPdM§ª¨§ª©¨§¨§¦©¦§©
oi` ,mdilr mzPEdM mdilr mdicbAW¤¦§¥¤£¥¤§¨¨£¥¤¥
mdilr mzPEdM oi` mdilr mdicbA¦§¥¤£¥¤¥§¨¨£¥¤
dzin aiIg WOiXW xfe ,mixf Edl Eede§¨§¨¦§¨¤¦¥©¨¦¨

xn`PW(`p ` xacna).znEi axTd xGde ¤¤¡©§©¨©¨¥¨
mEXn Kixhvi` `xw i`dC ,xnFl Wie§¥©§©§¨¦§§¦¦
wEqRA WxFtn Fpi`W miqpkn¦§¨©¦¤¥§¨©¨

:oOwlC` dxez ¦§©¨
(`).'åâå øt ç÷ìli`e o`Mn li` §©©©¦¦¨§©¦

cbpM ,dWlW dOle .rvn`A xtE o`Mn¦¨©¨¤§©§¨¨§¨§¤¤
,zFa` dWlWxRaizkC mdxa` cbpM §¨¨©§¤¤©§¨¨¦§¦

(f gi ziy`xa),mdxa` ux xwAd l`e§¤©¨¨¨©§¨¨
mili`,awrie wgvi cbpMzFSn mgle ¥¦§¤¤¦§¨§©£Ÿ§¤¤©

mdxa` Dl xn`W dxU(e xbd) cbpM§¤¤¨¨¤¨©¨©§¨¨

(e weqt my)dWlW ,mi`q WlW ixdn©£¦§Ÿ§¦§¨
aizM oOwlE .mi`q WlW cbpM oipin¦¦§¤¤§Ÿ§¦§©¨§¦

(bk weqt)[zNg] liaWA mgl zNge§©©¤¤¦§¦©©
ax xn`C ,KxAzn mgNd zFpAxTd©¨§¨©¤¤¦§¨¥§¨©©
oiaixwn EidW drWA `A` xA `pEd¨©©¨§¨¨¤¨©§¦¦
miHg lW d`q KilFn mc` zFpAxTd©¨§¨¨¨¦§¨¤¦¦
d`q `ivFn Fzial o`iaOWkE oFghl¦§§¤§¦¨§¥¦§¨
dYr la` ,oiAEq d`q gnw d`q zlFq¤§¨¤©§¨¦£¨©¨
.hrn xzFie d`q m`ÎiM `ivFn oi ¥̀¦¦¦§¨§¥§©
,oikxAzn zFpiId mikqPd zEkfaE¦§©§¨¦©¥¦§¨§¦
uEg `vIW cg` cinlzA dUrnE©£¤§©§¦¤¨¤¨¨
,cinlY `EdW FA ExiMde milWExil¦¨©¦§¦¦¤©§¦
aWe miaEdf dWlW lFh Fl Exn`̈§§¨§¦§¥
otB il Wi mdl xn` ,dvx `le Eplv ¤̀§¥§Ÿ¨¨¨©¨¤¥¦¤¤
dn lMn xzFi ilr daiagW zg ©̀©¤£¦¨¨©¥¦¨©
dXW il dUFr `EdW ,il EpYYX¤¦§¦¤¤¦¦¨
mxkFn ip`e dpW lkA oii zFIag zF`n¥¨¦©¦§¨¨¨©£¦§¨
mixEMiAd zEkfA oke .mixwi mincA§¨¦§¨¦§¥¦§©¦¦
oA ozpFiA dUrnE ,zFkxAzn zFxiRd©¥¦§¨§©£¤§¨¨¤
cxi ,dp`Y zgY aWFi didW xfrl ¤̀§¨¨¤¨¨¥©©§¥¨¨©

cxIW cr WaC mip`Yd E`ivFde lh©§¦©§¥¦§©©¤¨©
fr z`aE ,xtrA FlAbn gExde ux`l̈¨¤§¨©§©§§¨¨¨¥
mr WaC axrznE alg ztHpn dzide§¨§¨§©¤¤¨¨¦§¨¥§©¦
d`x`e E`FA eicinlzl xn` ,alg̈¨¨©§©§¦¨§©§¤
EN` ElHAzp .`Ad mlFrd oirn mkl̈¤¥¥¨¨©¨¦§©§¥

xn`PW lMd ElHAzp(e ` ibg)mYrxf ¦§©§©Ÿ¤¤¡©§©§¤
draUl oi`e lFk` hrn `ade dAxd©§¥§¨¥§¨¨§¥§¨§¨
mgl oi`e WFal [dxkWl oi`e FzW]¨§¥§¨§¨¨§¥§Ÿ
,'hrn `ade dAxd mYrxf' .Fl§©§¤©§¥§¨¥§©
,'draUl `le lFk`' .zFgpOd ElHPXn¦¤¦§©§¨¨§Ÿ§¨§¨
`le FzW .mipRd mgl ElHPXn¦¤¦§¤¤©¨¦¨§Ÿ
`le WFal' .mikqPd ElHPXn ,dxkWl§¨§¨¦¤¦§©§¨¦¨§Ÿ
oi` .dPEdk icbA ElHPXn ,'Fl mgl§Ÿ¦¤¦§¦§¥§¨¥

dp`YA mip`Y(bi g dinxi)ElHPXn , §¥¦©§¥¨¦¤¦§
o`v dlkOn xfB .mixEMiAd(fi b wewag), ©¦¦¨©¦¦§¨Ÿ

miztxA xwA oi`e .oicinYd ElHPXn¦¤¦§©§¦¦§¥¨¨¨§¨¦
(my)`Fal cizrle .bgd ixR ElHPXn ,¦¤¦§¨¥¤¨§¤¨¦¨

,lMd xifgn `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©£¦©Ÿ
xn`PW(g el l`wfgi)l`xUi ixd mY`e ¤¤¡©§©¤¨¥¦§¨¥

'ebe mkRpr(bi `negpz):a dxez ©§§¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(á)é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑'מּצֹות 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין למּטה הּקרּויה וכל היא והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עׂשר ּבאים עו)הּמינין ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק .(שם ִִִֶֶֶֶַַָ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ÔÓMa ÌÈÁLÓ∑ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן אפּיתן .(שם)אחר ¿Àƒ«»∆ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek jxk zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, מארי(רש"י מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור ל ֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף "ּכמין ּו'כהּנה'ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּומפרׁש 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּכ"ף; ּבאֹות ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף מתחילֹות ז)יונית" פסוק אברבנאל .(וראה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל .ּביֹום ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤
:íéna íúà zöçøå ãòBî¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן .קּׁשט ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤
:úôðönä-ìò Lãwä©−Ÿ¤©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי הּפתיל עלֿידי למעלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין .ׁשּבראׁשֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®
:Búà zçLîe¨«©§−̈Ÿ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן עיניו . ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבאצּבעֹו .ּומחּברן ְְְְֶַָָ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).úBvî íçìåzFgpnaE .dkEax EpiidC i"Wx WxiR(.gr)mgl zNgn Dil wiRn(ek g `xwie):b dxez §¤¤©¥©©¦§©§§¨¦§¨©¥¥©©¤¤



devzלו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ
(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ

úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬
:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים האּלה עלֿידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»
הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).ïøäà eëîñå`le ,e"`e `ln §¨§©£Ÿ¨¥¨§Ÿ
`kdC il `iWw cFre .dOl WxRz ¦̀§§©¨¨§©§¨¦§¨¨

aizM,EknqextC d`ncwaE(i weqt) §¦§¨§§©§¨¨§©

li`C d`xzaE(hi weqt)`N` aizM `l ©§¨¨§©¦¨§¦¤¨
KnqeoFxd` Eknq dfaC xn`p `l m` , §¨©¦ŸŸ©§¨¤¨§©£

oFW`x oxd` ipixg`aE eiCgi eipaE¨¨©§¨§©£¦¥©£Ÿ¦

oNkAW xn`Y m`e .eipA KMÎxg`e§©©¨¨¨§¦Ÿ©¤§ª¨
oitiqFnE oirxFB xnFl Wi ,cgi oiknFq§¦©©¥©§¦¦¦
oFxd`C e"`Ed oirxFB WExiR ,oiWxFce§§¦¥§¦©¨§©£

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß '` xc` 'h iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

lr oitiqFnEKnqeEdNEkA ixd , ¦¦©§¨©£¥§§
aizM oM WxcnlC d`xpe .'Eknqe'§¨§§¦§¤¦§¦§©¥§¦
opixn` `peeB i`d ike .`ln oFxd ©̀£¨¥§¦©©§¨¨§¦©

oixcdpqA(zthhl d"c 'qeze :c)iAB §©§¤§¦©¥
zthFhlE(fh bi lirl)oirxFB xn`wC §¨Ÿ§¨¨©§¦

zthhl lr oitiqFnE zthFhlEC e"`Ed©¨§§¨Ÿ¦¦©§Ÿ¨Ÿ

(g e mixac)d`xp KM .'zFthhl' didie§¦§¤§Ÿ¨¨¦§¤
:Wxtlfh dxez §¨¥

(`k).ícä ïî zç÷ìåm` oEIr Kixv §¨©§¨¦©¨¨¦¦¦



לז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'g iriax meil inei xeriy

(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ
(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ

úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬
:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים האּלה עלֿידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»
הּכהּנה ּבמּלּוי  .ּופקּדת ְְְִַַָֻֻ

(é)Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà: ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé)ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני .הּמׁשּכן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑'ג (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ דמדות) מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת .ּכמין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò øLà£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑ טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְַָ

אובר"ׁש ׁשּקֹורין הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.דכבדא, מן עּמּהאף כהנים)יּטל .(תורת ְְִֶַָ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו .לא ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

(åè)åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²
ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà: ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).ïøäà eëîñå`le ,e"`e `ln §¨§©£Ÿ¨¥¨§Ÿ
`kdC il `iWw cFre .dOl WxRz ¦̀§§©¨¨§©§¨¦§¨¨

aizM,EknqextC d`ncwaE(i weqt) §¦§¨§§©§¨¨§©

li`C d`xzaE(hi weqt)`N` aizM `l ©§¨¨§©¦¨§¦¤¨
KnqeoFxd` Eknq dfaC xn`p `l m` , §¨©¦ŸŸ©§¨¤¨§©£

oFW`x oxd` ipixg`aE eiCgi eipaE¨¨©§¨§©£¦¥©£Ÿ¦

oNkAW xn`Y m`e .eipA KMÎxg`e§©©¨¨¨§¦Ÿ©¤§ª¨
oitiqFnE oirxFB xnFl Wi ,cgi oiknFq§¦©©¥©§¦¦¦
oFxd`C e"`Ed oirxFB WExiR ,oiWxFce§§¦¥§¦©¨§©£

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(æè)z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב טעּון ּבכלי,(זבחים קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מחצי  ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ּבאצּבע ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמּתנה

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה ואינֹו ּולמּטה, ׁשאין ∑È·Ò·.הּמזּבח קדׁשים', ּב'ׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ»ƒְְִִִֵֶַָָָָֹ
מּתנה  וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ׁשהן מּתנֹות ב' אּלא ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ'סביב'

ואי  איל הּקרן צּדי ּבׁשני 'סביב'נראית קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .ל. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æé)åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò zúðå§¨«©¨¬©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על .מּוסף «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי אברים לׁשֹון הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵַַָָ
האׁש .ׁשעל ֵֶַָ

ß '` xc` 'h iying mei ß

(èé)åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©
úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà Ceðz§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®

:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà z÷øæå§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑ ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»

ּובּפרק  .האמצעי הּגּודל, ְִֶֶֶַַָָָ

(àë)ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤
åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìòå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

Bzà åéðá: ¨−̈¦«

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

lr oitiqFnEKnqeEdNEkA ixd , ¦¦©§¨©£¥§§
aizM oM WxcnlC d`xpe .'Eknqe'§¨§§¦§¤¦§¦§©¥§¦
opixn` `peeB i`d ike .`ln oFxd ©̀£¨¥§¦©©§¨¨§¦©

oixcdpqA(zthhl d"c 'qeze :c)iAB §©§¤§¦©¥
zthFhlE(fh bi lirl)oirxFB xn`wC §¨Ÿ§¨¨©§¦

zthhl lr oitiqFnE zthFhlEC e"`Ed©¨§§¨Ÿ¦¦©§Ÿ¨Ÿ

(g e mixac)d`xp KM .'zFthhl' didie§¦§¤§Ÿ¨¨¦§¤
:Wxtlfh dxez §¨¥

(`k).ícä ïî zç÷ìåm` oEIr Kixv §¨©§¨¦©¨¨¦¦¦



devzלח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּב'וּיקרא'∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) אליה (ג ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ‰ÔÈÓi.קרבה ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ

מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּגיד
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהחזה

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

:odilr zFGdl EPOn gwFle xfFg did m` ,gAfOd lr xaM wxfPWMak dxez §¤¦§©§¨©©¦§¥©¦¨¨¥§¥©¦¤§©£¥¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא "מׁשיחה" ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ עלֿידי ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ְֵַ

מתלּבׁש הּוא ּגדֹולה הּבגדים .ּבכהּנה ְְְְִִִֵַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּכהןּֿגדֹול כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ

לפניו  נמׁש 'ּתביר' נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ."ּכהן" ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ



לט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®
:àeä íéàlî ìéà ék¦²¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּב'וּיקרא'∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות מן «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
ט) אליה (ג ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש אּלא ‰ÔÈÓi.קרבה ˜BL ˙‡Â∑ הקטרה מצינּו לא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ¿≈«»ƒְִַָָָֹ
הּימין  ּבלבד עם ּבׁשֹוק זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון ׁשלמים ְְִִִִֵֶַָָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִֵֶַַָֹֻ

מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ׁשהּמּלּואים הּכתּוב ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָמּגיד
ׁשהם  ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה לעֹובד לֹו להיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהחזה

ּבענין  ּכּמפרׁש .ּבעלים ְְְִִַָָָָֹ

(âë)÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçà¤¨®¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת מן (מנחות ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒִ
ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר אחד ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרקיקין,
חזה  אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר ואיל ּתֹודה לחמי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּתרּומת

.ּבלבד  ְִַ

(ãë)åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®
:ýåýé éðôì äôeðz íúà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין ידֹוׁשניהם מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, הּבעלים יד סב)∑Ùez‰.ּתחת ּומביא (מנחות למי מֹולי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְִִִֵ

למי  ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, העֹולם רּוחֹות ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשארּבע
רעים  טללים ּומעּכבת ׁשּלֹו, והארץ .ׁשהּׁשמים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ואואואואּתּתּתּתה ה ה ה ּכתב ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
לֹומר:ההההּלּלּלּלוי וי וי וי  ויׁש הּמּלּואים.אאאא....". ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה לֹומר בבבב....הּכהּנה מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי רק ּכהן ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻׁשּנעׂשה
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב מּכן ּולאחר הּמּלּואים; ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָימי

(äë)-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì äìòä̈«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑ ונעׂשה ׁשאמר למי רּוח, לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְֲִֶַַַַַָָ
נּתן ∑‡M‰.רצֹונֹו מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל .לׁשמֹו ְƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

:odilr zFGdl EPOn gwFle xfFg did m` ,gAfOd lr xaM wxfPWMak dxez §¤¦§©§¨©©¦§¥©¦¨¨¥§¥©¦¤§©£¥¤

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(åë)øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîì§¨¨«
i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה .לׁשֹון ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈
ðeä øLàå óøLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà £¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬

:åéðáì øLàîe ïøäàì§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְִֵֶֶַָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א ּכחזה .והנפתם ְְְְְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
Ì¯e‰∑ ּומֹוריד מעלה .לׁשֹון »ְֲִֶַ

(çë)éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ˙¯Óe‰.ׁשהּׁשלמים Èk ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»
‡e‰∑ הּזה וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא לׁשֹון ∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׁשהיא "מׁשיחה" ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכמֹו יח)ׂשררה, למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ עלֿידי ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָ¿«≈»∆»»ְֵַ

מתלּבׁש הּוא ּגדֹולה הּבגדים .ּבכהּנה ְְְְִִִֵַַָָָֻ

(ì)øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬
ì ãòBî ìäà-ìà àáé:Lãwa úøL ¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום להיֹות אׁשר ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ּגדֹול  ÚBÓ„.ּכהן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן וזהּואֹותֹו הּכּפּורים, ּביֹום ֵָֹ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ׁשאין ּגדֹול, ÂÈaÓ.ּכהן ÂÈzÁz∑ לכהןּֿגדֹול לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ«¿»ƒ»»ְְִֵֵֵֶַָֹ
מקֹומֹו, את ממּלא ּתחּתיוּבן ּכהןּֿגדֹול כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑ לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְִָָָָ

לפניו  נמׁש 'ּתביר' נּגּון ,לפיכ מּמׁש. עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ."ּכהן" ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ

(àì)BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−
:Lã÷ í÷îa§¨¬Ÿ¨«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים .קדׁשי ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ



devzמ zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים .ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«
(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦

:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ
האילים  ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזרּות

הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל ּומדרׁשוהּלחם, זה. מקרא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' .'ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

˙‡hÁÂ∑" חּטּוי קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון ‡˙B.ּותדּכי", zÁLÓe∑ וכל הּמׁשחה, ּבׁשמן ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»…ְְְִֶֶַָָ
ּכ"ף  ּכמין .יונית הּמׁשיחֹות ְְְִִִַָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(glÎfl).òâpä ìkWie .zxMfPd dlFr oi` wEqR FzF`A iM ,oEIr Kixve .'eke iE`x Fpi`W oiA iE`x oiA ip` rnFW i"Wx WxiR ¨©Ÿ¥©¥©©¦¥©£¦¥¨¥¤¥¨§¨¦¦¦§¨¥¨©¦§¤¤§¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i iyiy meil inei xeriy
ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו

ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

ß '` xc` 'i iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,"ּכתית" נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑,ּבתחּלה האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ואחרּֿכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

oOwlC cinY zlr` KinqC xnFlweqt) ©§¨¥©Ÿ©¨¦¦§©¨
(anlM wFgcl Kixv oi`C il d`xpe .§¦§¤¦§¥¨¦¦§¨

aizM wEqR FzF`aC ,KMmFIl mipW ¨¦§¨§¦§©¦©
cinYirYWn dlFraC `prci `p`e ¨¦©£¨¨©§¨¦§¨¦§¨¥

zFpAxw zWxtA xn`wCn `xwxacna) §¨¦§¨¨©§¨¨©¨§¨
(b gk`nize .cinz dlr mFIl mipW§©¦©Ÿ¨¨¦§¥©

i"Wx WxiR oicinY zWxtaCweqt my) ¦§¨¨©§¦¦¥©©¦
(cÎs` ,xwAa dUrY cg` UaMd z ¤̀©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤©

dY`e zWxtA xn`p xaMW iRÎlr©¦¤§¨¤¡©§¨¨©§©¨
dEvYdUrY xW` dfedzid `id ,'ebe §©¤§¤£¤©£¤¦¨§¨

devn `id Ffe mi`ENOl dxdf ©̀§¨¨©¦¦§¦¦§¨
zFxFCl i`dC il d`xpe .zFxFCl©§¦§¤¦§©©

EaixwdW mi`ENn x`Wl Kixhv ¦̀§§¦¦§¨¦¦¤¦§¦
oke ,dWn iniA FnM `xfr iniA¦¥¤§¨§¦¥¤§¥
cFre .EpiniA dxdnA dpAIWM cizrl¤¨¦§¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥§
hwpC i"Wx oFWl EdGW ,xnF` ip £̀¦¥¤¤§©¦§¨©
mi`ENOl dxdf` dzid `id¦¨§¨©§¨¨©¦¦

:mzqhl dxez §¨



מי devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'h iying meil inei xeriy

(áì)íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤
:ãòBî ìäà çút ìqa øLà£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר .ּכל ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúà Lc÷ì§©¥´Ÿ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים .ׁשעלֿידי ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ

Ì‰ L„˜ Èk∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, לּדבר קדׁשי טעם הּמקרא ׁשּנתן ƒ…∆≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם" ד"קדׁש .מּׁשּום ְִֵֶֹ

(ãì)-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©
Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå ø÷aä©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤

:àeä«
(äì)éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦

:íãé àlîz íéîé úòáL äëúàŸ¨®¨¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«
i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑,ּבענין האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם נתמּלאּו אֹותÎ˙‡∑‰.לא lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿
הּללּו, ּובּקרּבנֹות הּזה יֹום ּבענין .ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ מּכל הּמזּבח על לכּפר הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְִִִִִִֵֵַַַַַָ
האילים  ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ידם", ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזרּות

הצר לכ ׁשמענּו, לא - הּמזּבח לחּטּוי ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל ּומדרׁשוהּלחם, זה. מקרא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול ּדבר איׁש התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' .'ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

˙‡hÁÂ∑" חּטּוי קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון ‡˙B.ּותדּכי", zÁLÓe∑ וכל הּמׁשחה, ּבׁשמן ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»…ְְְִֶֶַָָ
ּכ"ף  ּכמין .יונית הּמׁשיחֹות ְְְִִִַָָ

(æì)Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®
çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©

:Lc÷é¦§¨«
i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑,עליו ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(glÎfl).òâpä ìkWie .zxMfPd dlFr oi` wEqR FzF`A iM ,oEIr Kixve .'eke iE`x Fpi`W oiA iE`x oiA ip` rnFW i"Wx WxiR ¨©Ÿ¥©¥©©¦¥©£¦¥¨¥¤¥¨§¨¦¦¦§¨¥¨©¦§¤¤§¥

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` 'i iyiy meil inei xeriy
ּבין  ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹקּדׁשֹו

ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר ּכגֹון ראּוי, וכּיֹוצא ׁשאינֹו והּטרפה ְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר "וזה לֹומר: ּתלמּוד צו)ּבהן? פרשת כהנים ראּויה,(תורת ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: לעזרה, מּׁשּבא ונפסל ּכבר לֹו וחּוץ ׁשּנראה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ּבהן וכּיֹוצא נז)למקֹומֹו .(זבחים ְְִֵֶַָ

ß '` xc` 'i iyiy mei ß

(çì)äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðL§©¬¦©−¨¦«

(èì)Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤
:íéaøòä ïéa äNòz éðMä©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø Cñðå§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑,"ּכתית" נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶַָָֹ
ּתלמּוד  למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי להכׁשיר, ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאּלא
ּבריחים  הּטחּון ׁשאף "ּכתית", צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא "ּכתית", ּכאן ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלֹומר

ּבהן פו)ּכׁשר ‰‰ÔÈ.(מנחות Ú·¯∑ לֹוגין ספלים לספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ֵֶָָ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים הּמזּבח ּבראׁש היּו ּכסף ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשל

לּׁשיתין  יֹורד ּומּׁשם הּמזּבח ּגג על ונֹופל הּמזּבח החטם מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית ּבמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ
.לארץ  ֶָָ

(àî)íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦
ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑,ּבתחּלה האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הּמנחה, כג)ואחרּֿכ ּומנחה"(ויקרא "עֹולה :. ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ

(áî)éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà ýåýé:íL E §Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

oOwlC cinY zlr` KinqC xnFlweqt) ©§¨¥©Ÿ©¨¦¦§©¨
(anlM wFgcl Kixv oi`C il d`xpe .§¦§¤¦§¥¨¦¦§¨

aizM wEqR FzF`aC ,KMmFIl mipW ¨¦§¨§¦§©¦©
cinYirYWn dlFraC `prci `p`e ¨¦©£¨¨©§¨¦§¨¦§¨¥

zFpAxw zWxtA xn`wCn `xwxacna) §¨¦§¨¨©§¨¨©¨§¨
(b gk`nize .cinz dlr mFIl mipW§©¦©Ÿ¨¨¦§¥©

i"Wx WxiR oicinY zWxtaCweqt my) ¦§¨¨©§¦¦¥©©¦
(cÎs` ,xwAa dUrY cg` UaMd z ¤̀©¤¤¤¨©£¤©Ÿ¤©

dY`e zWxtA xn`p xaMW iRÎlr©¦¤§¨¤¡©§¨¨©§©¨
dEvYdUrY xW` dfedzid `id ,'ebe §©¤§¤£¤©£¤¦¨§¨

devn `id Ffe mi`ENOl dxdf ©̀§¨¨©¦¦§¦¦§¨
zFxFCl i`dC il d`xpe .zFxFCl©§¦§¤¦§©©

EaixwdW mi`ENn x`Wl Kixhv ¦̀§§¦¦§¨¦¦¤¦§¦
oke ,dWn iniA FnM `xfr iniA¦¥¤§¨§¦¥¤§¥
cFre .EpiniA dxdnA dpAIWM cizrl¤¨¦§¤¦¨¤¦§¥¨§¨¥§
hwpC i"Wx oFWl EdGW ,xnF` ip £̀¦¥¤¤§©¦§¨©
mi`ENOl dxdf` dzid `id¦¨§¨©§¨¨©¦¦

:mzqhl dxez §¨



devzמב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` `"i ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף עׂשּיתֹו.(ל, סדר ּומפרט , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, ּבפרׁשת (רמב"ן, ולא ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ְְְִִֵַַַָָּתרּומה
ה  מזּבח לעבֹודת הּכלים ׁשאר עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר לֹומר הּכהן ויׁש ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר ּזהב. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיּכנס  לאדם אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעבֹודתֹו
וגֹו'" מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל הּקטרת להקטרת ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹעם

יז) טז, .(אחרי
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק ּבאהל (יומא יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ׁש"אפילּו מּזֹו יתירה איתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּקטרת. הקטרת ּבׁשעת מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמֹועד",
ּדהעבֹודה  מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה הּזהב מזּבח עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

והּקּב"ה. העֹובד הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין הּקּב"ה, את עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהכי
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים לפני ּכׁשּנעׂשית אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ּובּסתר ּבצנעה ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשביל

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c).åécö éðL ìòipW ,i"Wx WxiR ©§¥¦¨¥©©¦§¥
zFIefA xW` ei.eiCv ipWdxF`kle ¨¦¨£¤¦§¥¦¨§¦§¨

mipW KixSW zFrAh rAx` Epiid©§©§©©¨¤¨¦§©¦
`l df gAfn ixdW ,Dnize .cv lkl§¨©§¥©¤£¥¦§¥©¤Ÿ

m`ÎiM didFAgx dO`e FMx` dO`, ¨¨¦¦©¨¨§§©¨¨§
dO`A ixab ixY ixar ikid oM m`e§¦¥¥¦¨§¦§¥©§¥§©¨

EkxvEd oFx`d iAB `lde ,`cg£¨©£Ÿ©¥¨¨§§
FAgxl oirEaw zFrAHd EidW Wxtl§¨¥¤¨©©¨§¦§¨§
,FMx`l oicnFr oi`UFPd EidIW icM§¥¤¦§©§¦§¦§¨§
Eed `lC iniiw Evn `l FAgxl iM¦§¨§¨¨¨§¦§¨¨
iAB oMWÎlke ,`BltE `zO` `N ¤̀¨©§¨©§¨§¨¤¥©¥
Kixve .dO` `N` ied `lC gAfn¦§¥©§¨¨¥¤¨©¨§¨¦

FzF` oi`UFp Eid `l `kdC xnFl©§¨¨Ÿ¨§¦
,cv lkl cg` ,mc` ipA ipW m`ÎiM¦¦§¥§¥¨¨¤¨§¨©
miCAd ipW oiA cnFr did `Ede§¨¨¥¥§¥©©¦
iYW oiA miCAd iW`x ipWE§¥¨¥©©¦¥§¥

:eitzMd dxez §¥¨



מג devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְֵֵֵֶֶֶַַָ
מׁשה אקּבעּנּו עם מדּבר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש לבא. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: ויׁש הּמׁשּכן. כה)מּׁשהּוקם ו"אׁשר (שמות הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר אהלֿמֹועד על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו ּכאן האמּור לכם" .אּועד ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ ¿«¿ƒ»»ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿ƒ¿«

ׁשּלי.∑È„·Îa.הּמׁשּכן  ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ְִַָƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמתֹו, ּביֹום אהרן ּבני מיתת לֹו רמז י)ּכאן ּבקרֹובי (ויקרא לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבכבדי" "ונקּדׁש ּדּבר? והיכן .אּקדׁש", ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

"אתּועד  רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . . ּבדּבּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעּמם

הּקבּוע  הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
לתפּלה  ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל יׂשראל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלתפּלת

להקּב"ה יׂשראל ּבני ׁשל הפסוק)ּולדּבּור על לאבן־עזרא הקצר פירוש .(וראה ְְְִִֵֵֶַָָָ

(ãî)-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà: ©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: ¥«Ÿ¦«

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýéúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦
ì íéøöî õøàî íúàýåýé éðà íëBúá éðëL Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬
ìàý:íäé ¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן .עלֿמנת ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß '` xc` `"i ycew zay ß

ì(à)íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו .להעלֹות ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 171 cenr ,` jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zkl rpvdA 'd zcFar£©§©§¥©¤¤

קטרת" מקטר מזּבח "ועׂשית ּכתּוב ּפרׁשתנּו א)ּבסֹוף עׂשּיתֹו.(ל, סדר ּומפרט , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy
המפרׁשים ועוד)והקׁשּו כאן. החיים' 'אור ש"ך, ספורנו, ּבפרׁשת (רמב"ן, ולא ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף רק הּקטרת מזּבח הזּכר מּדּוע ְְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּכלים? ׁשאר עם ּביחד ְְְִִֵַַַָָּתרּומה
ה  מזּבח לעבֹודת הּכלים ׁשאר עבֹודֹות ּבין חּלּוק מצינּו ּדהּנה הּדרּוׁש, ּבדר לֹומר הּכהן ויׁש ּכׁשעבד הּכלים ּדבׁשאר ּזהב. ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּיּכנס  לאדם אסּור הּקטרת, הקטרת ׁשהיא הּזהב, מזּבח ּבעבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מֹועד. ּבאהל לבד היה לא ּבהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹעבֹודתֹו
וגֹו'" מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל הּזה ׁשּבּזמן מֹועד, ּבאהל הּקטרת להקטרת ּבנֹוגע ׁשּכתּוב ּוכמֹו העֹובד, הּכהן ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹעם

יז) טז, .(אחרי
ב)ּוב'ירּוׁשלמי' הלכה סוף ה פרק ּבאהל (יומא יהיּו לא אדם, ּפני ּפניהם ּודמּות ּבהן ׁשּכתּוב אֹותן ׁש"אפילּו מּזֹו יתירה איתא ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

הּקטרת. הקטרת ּבׁשעת מֹועד ּבאהל היּו לא הּמלאכים ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמֹועד",
ּדהעבֹודה  מֹועד. ּבאהל ׁשהיּו העבֹודֹות ועיּקר ּתכלית היתה הּזהב מזּבח עבֹודת ּכי הּכלים, מּׁשאר הּזהב מזּבח הבּדל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻולכן

והּקּב"ה. העֹובד הּכהן רק אּלא אחרים אנׁשים נמצאים אין הּקּב"ה, את עֹובדים ּבֹו ׁשּבּמקֹום ּבׁשעה היא נעלית ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהכי
רק  היא ׁשהעבֹודה חׁשׁש יׁש אז ּכי אחרים, אנׁשים לפני ּכׁשּנעׂשית אינּה ה' ּבעבֹודת ׁשהּׁשלמּות הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוזה

ּבעצמֹו. ה' לׁשם ורק ּובּסתר ּבצנעה ּכׁשּנעׂשית אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ּפרסּום אֹו ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבׁשביל

(á)íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦
åéúðø÷ epnî Búî÷: «Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«

(â)åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå áéáñ̈¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה .זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
·‰Ê ¯Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא .סימן ≈»»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ
íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö ézL§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´

:änäa Búà úàNì íécáì§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא ׁשּבׁשני ּכאן זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּטּבעֹות ∑È‰Â‰.צּדיו  ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית .לבד לכל ִָ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: ¨¨«

(å)úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®
Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä éðôì¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−

:änL̈«¨

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c).åécö éðL ìòipW ,i"Wx WxiR ©§¥¦¨¥©©¦§¥
zFIefA xW` ei.eiCv ipWdxF`kle ¨¦¨£¤¦§¥¦¨§¦§¨

mipW KixSW zFrAh rAx` Epiid©§©§©©¨¤¨¦§©¦
`l df gAfn ixdW ,Dnize .cv lkl§¨©§¥©¤£¥¦§¥©¤Ÿ

m`ÎiM didFAgx dO`e FMx` dO`, ¨¨¦¦©¨¨§§©¨¨§
dO`A ixab ixY ixar ikid oM m`e§¦¥¥¦¨§¦§¥©§¥§©¨

EkxvEd oFx`d iAB `lde ,`cg£¨©£Ÿ©¥¨¨§§
FAgxl oirEaw zFrAHd EidW Wxtl§¨¥¤¨©©¨§¦§¨§
,FMx`l oicnFr oi`UFPd EidIW icM§¥¤¦§©§¦§¦§¨§
Eed `lC iniiw Evn `l FAgxl iM¦§¨§¨¨¨§¦§¨¨
iAB oMWÎlke ,`BltE `zO` `N ¤̀¨©§¨©§¨§¨¤¥©¥
Kixve .dO` `N` ied `lC gAfn¦§¥©§¨¨¥¤¨©¨§¨¦

FzF` oi`UFp Eid `l `kdC xnFl©§¨¨Ÿ¨§¦
,cv lkl cg` ,mc` ipA ipW m`ÎiM¦¦§¥§¥¨¨¤¨§¨©
miCAd ipW oiA cnFr did `Ede§¨¨¥¥§¥©©¦
iYW oiA miCAd iW`x ipWE§¥¨¥©©¦¥§¥

:eitzMd dxez §¥¨



devzמד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות "נרֹות" ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה. עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gÎf).ïøäà åéìò øéè÷äåxnFl Kixv §¦§¦¨¨©£Ÿ¨¦©
zxFhTd ixdW ,`weC e`l oxd`C§©£Ÿ¨©§¨¤£¥©§¤
wxR opixn`cM ,hFicd odkA dxWM§¥¨§Ÿ¥¤§¦§¨§¦©¤¤

[dpFW`xA] (dpennd mdl xn`)`nei) ¨¦¨
(.ek.Eqitde Ecnr zxFhTl miWcg£¨¦©§¤¦§§¨¦

aizkCn cFreoxd` zFlrdaE'ebe §¦¦§¦§©£©£Ÿ
dPxihwioM m` zFxPA zxhw dlzCn , ©§¦¤¨¦§¨¨§Ÿ¤©¥¦¥

xWM zFxp zwlcdl xWMd lM̈©¨¥§©§¨©¥¨¥
aizM zFxPaE ,zxhTl(`k fk lirl)Kxri ©§Ÿ¤©¥§¦©£Ÿ

,xnFl Wi cFre .eipaE oxd` FzŸ̀©£Ÿ¨¨§¥©

nCzFlrdaEaizM `dC `weC e`l §¦§©£¨©§¨§¨§¦
,xg` mFwnA eipaE oxd` Fz` Kxri©£ŸŸ©£Ÿ¨¨§¨©¥

inp `kdoxd` eilr xihwdee`l ¨¨©¦§¦§¦¨¨©£Ÿ¨
:`weCh dxez ©§¨

äåöú úùøô úìñç

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(é)ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e jxk zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

éø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oihib(iyily meil)

dzid m`y meyn ,daege xeht oeyln ezpeeky xnel xazqny
.'dExHR' oeyl xnele yibcdl el did ,'oixeht hb' oeyll ezpeek©§¨

:ozp iaxl dpynd ly `pzd oia zwelgnd mrh edn x`an `ax
àeä äàìáac ïúð éaø ,àáø øîàeid myy ,laan dlry ozp iax - ¨©¨¨©¦¨¨§©§¨¨

`ed ,inx` oeyla minrte ixar oeyla minrt mixacnïéa ÷ééã̈¥¥
äeøhôì äeøèétxn` okle ,dexhtl dexhit oia weliga wiic - ¦§¨§©§¨

oeyll oiekzp ,'dexht' yebc oeyla lrad xn` xy`ky xazqny
ok oi`y dn .oiniiw eixac okle ,oixehit hb oeyln `edy ,inx`
xeht oeylne ixar oeyla xacl oiekzp 'dexhit' lw oipaa hwpyk

j` .daege¯ àeä ìàøNé õøà øác ,ïãéc àpzoay epizpyna `pzd ©¨¦¨§©¤¤¦§¨¥
`ed ,ixar oeyla wx mixacn myy ,`ed l`xyi ux`÷ééc àìŸ¨¥

,df weligaoiae ,yebc oeyl lrad xn`yk oiay xn` okle
xeht oeyln epiide ,ixar oeyla xacl oiekzp ietx oeyl xn`yk

.melk jka oi`e ,daege
oeyl ozernyn m`d ,lrad xn`y mitqep zepeyla dpc `xnbd

:oiyexibeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -lrad xn` m` ¦©§¨§
,eäî ,äeàéöBäweqtd oeyln ezpeek m`d(a ck mixac)d`vie' ¦¨©

'd`vie' `ed weqtd oeyl ixdy ,oiekzp jkl `ly e` ,'ezian
lrad xn`yk oke .'ezian d`ivede' `le dnvrn epiidc,äeáæò¦§¨

,eäîoi`y oeik `ny e` ,'oiweay zxb`' oeyln ezpeek m`d ©
oeyl daifr oi` ,ynn daifr oeyl hba oiazekjkl `le oiyexib

lrad xn`yk oke .oiekzp,eäî ,äeøézäoeyln ezpeek m`d ©¦¨©
zxzd oeyln ezpeeky e` ,hbd oeyln `edy 'mc` lkl zxzen'
oiyexib oeyl epi`e dgizt oeyl `edy ,dxebg zxzd e` ,mixcp

,`xnbd zwtzqn oke .llkdì eNò ,eäî ,dì eìéòBä ,eäî ,äeçéðä£¦¨©¦¨©£¨
.eäî ,úckegipiy ezpeek m`d ,wtzqdl yi el` zepeyl lkay ©¨©

jxevl ezpeeky e` ,dly zc edfe ,hb zpizpa dl elireiye dl
.llk oiyexib oiprl `le dy`d ly xg`

:'zck dl eyr' lrad xn`yk ,oexg`d wtqd z` zhyet `xnbd
àãç àäéî èBLtixacn heytl jl yi zewitqd on cg` - §¦¨£¨

,`ziixad,àéðúclrad xn` m`ñeîépk dì eNò ,úck dì eNò §©§¨£¨©¨£¨©¦
,[wegk-],íeìk øîà àì ,éeàøk dì eNòezpeeky gken df oi`y £¨¨¨Ÿ¨©§

oeyl epi` 'zck dl eyr' oeyly mipt lk lr jl ixd .hbd ikxvl
.oiyexib

äðùî
yxit `ly s` mday minieqn mixwn dpen epiptly dpynd
z` ep` micne` ,ezy`l hbd z` epziy epevxy eixaca lrad

.oiekzp jkly ezrc
íéøîBà eéä äðBLàøa,minkg exn` dligza -øìB÷a àöBiä- ¨¦¨¨§¦©¥§¨

,bxdil lfxa ly ze`lylya `vie ,zeklnl dzin aiigzpy mc`
øîàåmipyleðzéå eázëé elà éøä ,ézLàì èb eáúks` lr ,dl §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

jkly ezrc z` ep` micne`y oeik ,dl zzl mdl deiv `ly
xg`le .eixac yxit `l ecgta cexh didy jezn `l` ,oiekzp

okneøæçminkg,øîBìyóàmc`Løônä,mil dpitqaàöBiäå ¨§©©©§¨¥§©¥
àøééLael` s`y ,mipzepe miazek ,eazk micrl xn` m` ,xacnl §©¨¨

.ie`xk mdixac eyxit `l mileda mdy jezny `l` jka mpevx
ïkeñîä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømiazek ,eazk xn`y dlegd - ©¦¦§§¦¥©©§¨

x`ia `ly s` oiekzp jkl i`ceae ,eilga cexh `ed s`y ,mipzepe
.ie`xk eixac

àøîâ
:ezpzn iabl 'xlewa `veid' oic x`az `xnbdàáéðb[mc` my-] §¦¨

äåä øìB÷a àöBé,bxdil lfxa ly ze`lylya `vi -à÷ äåä ék ¥§¨£¨¦£¨¨
÷éôðez`ivi jxca -,àðéáà éaøì éæeæ äàî òaøà eáä ,øîà ¨¦¨©¨©§©¥¨¥§©¦£¦¨

àéðt øäðc àøîçîyiy oiid on ,fef ze`n rax` `pia` iaxl epz - ¥©§¨¦§©©§¨
`ipt xdp enyy mewna ilepziy ezpeek m` `xnbd x`az oldl]

.[oii inc e` oii el
,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
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מה devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑,"הּכּפרת "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר: ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
מּבחּוץ  הארֹון ּכנגד .מכּון ְְִֶֶַָָָֻ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשהּוא ∑‰p¯˙.ּובקר  העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות "נרֹות" ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש ֶֹ«≈…ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הדלקה  .לׁשֹון ְְַָָ

(ç)íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
.הערּבים  ְִַַָ

(è)Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤
:åéìò eëqú àì¬Ÿ¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr fh jxk y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע  ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית צרי(ראה מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנן ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ּבלּבֹו ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלעׂשֹות
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת היא (ראה ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבהמה  ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני עם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻההתעּסקּות
לה'". ניחֹוח "ריח להיֹות אֹותּה ּומעלים ְְֲִִִִֵַַַַַָּגׁשמית,

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג העבֹודה (חלק הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור האדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָּבּה

והּוא  ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
הּקטרת. ּבׁשביל ְְִִֶַַֹרק

ּופנימּיּות  האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
להיֹות  צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה. עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָלּבֹו,

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא החיצֹון", "מזּבח עם ְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָרק

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gÎf).ïøäà åéìò øéè÷äåxnFl Kixv §¦§¦¨¨©£Ÿ¨¦©
zxFhTd ixdW ,`weC e`l oxd`C§©£Ÿ¨©§¨¤£¥©§¤
wxR opixn`cM ,hFicd odkA dxWM§¥¨§Ÿ¥¤§¦§¨§¦©¤¤

[dpFW`xA] (dpennd mdl xn`)`nei) ¨¦¨
(.ek.Eqitde Ecnr zxFhTl miWcg£¨¦©§¤¦§§¨¦

aizkCn cFreoxd` zFlrdaE'ebe §¦¦§¦§©£©£Ÿ
dPxihwioM m` zFxPA zxhw dlzCn , ©§¦¤¨¦§¨¨§Ÿ¤©¥¦¥

xWM zFxp zwlcdl xWMd lM̈©¨¥§©§¨©¥¨¥
aizM zFxPaE ,zxhTl(`k fk lirl)Kxri ©§Ÿ¤©¥§¦©£Ÿ

,xnFl Wi cFre .eipaE oxd` FzŸ̀©£Ÿ¨¨§¥©

nCzFlrdaEaizM `dC `weC e`l §¦§©£¨©§¨§¨§¦
,xg` mFwnA eipaE oxd` Fz` Kxri©£ŸŸ©£Ÿ¨¨§¨©¥

inp `kdoxd` eilr xihwdee`l ¨¨©¦§¦§¦¨¨©£Ÿ¨
:`weCh dxez ©§¨

äåöú úùøô úìñç

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` `"i ycew zayl inei xeriy

(é)ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìò ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º
íëéúøãì åéìò øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ¯tÎÂ∑ ּדמים Ma‰.מּתן ˙Á‡∑"מֹות ּב"אחרי ׁשּנאמר הּוא הּכּפּורים, יז)ּביֹום "ויצא (ויקרא : ¿ƒ∆«¬…ִַַָ«««»»ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָ

עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר הּמזּבח ‰ÌÈ¯tk.אל ˙‡hÁ∑ על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְִִִִֵֶַַַַַָ
וקדׁשיו  מקּדׁש ˜„ÌÈL.טמאת L„˜∑:אחרת לעבֹודה ולא ּבלבד הּללּו לּדברים מקּדׁש הּמזּבח ְְְִַָָָָֻ…∆»»ƒְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr e jxk zegiy ihewl)

אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּגׁשמי,(רש"י ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, אכילה הּלב',החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּכגֹון ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו יתרה. התלהבּות ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָּבלי
ּובהתלהבּות. ּבלהט היינּו ְְְְֲִֵַַַַַהּלב,

סימן. מיכא"ל פסוקים, תצוה ק"א פרשת חסלת

ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

éø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oihib(iyily meil)

dzid m`y meyn ,daege xeht oeyln ezpeeky xnel xazqny
.'dExHR' oeyl xnele yibcdl el did ,'oixeht hb' oeyll ezpeek©§¨

:ozp iaxl dpynd ly `pzd oia zwelgnd mrh edn x`an `ax
àeä äàìáac ïúð éaø ,àáø øîàeid myy ,laan dlry ozp iax - ¨©¨¨©¦¨¨§©§¨¨

`ed ,inx` oeyla minrte ixar oeyla minrt mixacnïéa ÷ééã̈¥¥
äeøhôì äeøèétxn` okle ,dexhtl dexhit oia weliga wiic - ¦§¨§©§¨

oeyll oiekzp ,'dexht' yebc oeyla lrad xn` xy`ky xazqny
ok oi`y dn .oiniiw eixac okle ,oixehit hb oeyln `edy ,inx`
xeht oeylne ixar oeyla xacl oiekzp 'dexhit' lw oipaa hwpyk

j` .daege¯ àeä ìàøNé õøà øác ,ïãéc àpzoay epizpyna `pzd ©¨¦¨§©¤¤¦§¨¥
`ed ,ixar oeyla wx mixacn myy ,`ed l`xyi ux`÷ééc àìŸ¨¥

,df weligaoiae ,yebc oeyl lrad xn`yk oiay xn` okle
xeht oeyln epiide ,ixar oeyla xacl oiekzp ietx oeyl xn`yk

.melk jka oi`e ,daege
oeyl ozernyn m`d ,lrad xn`y mitqep zepeyla dpc `xnbd

:oiyexibeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -lrad xn` m` ¦©§¨§
,eäî ,äeàéöBäweqtd oeyln ezpeek m`d(a ck mixac)d`vie' ¦¨©

'd`vie' `ed weqtd oeyl ixdy ,oiekzp jkl `ly e` ,'ezian
lrad xn`yk oke .'ezian d`ivede' `le dnvrn epiidc,äeáæò¦§¨

,eäîoi`y oeik `ny e` ,'oiweay zxb`' oeyln ezpeek m`d ©
oeyl daifr oi` ,ynn daifr oeyl hba oiazekjkl `le oiyexib

lrad xn`yk oke .oiekzp,eäî ,äeøézäoeyln ezpeek m`d ©¦¨©
zxzd oeyln ezpeeky e` ,hbd oeyln `edy 'mc` lkl zxzen'
oiyexib oeyl epi`e dgizt oeyl `edy ,dxebg zxzd e` ,mixcp

,`xnbd zwtzqn oke .llkdì eNò ,eäî ,dì eìéòBä ,eäî ,äeçéðä£¦¨©¦¨©£¨
.eäî ,úckegipiy ezpeek m`d ,wtzqdl yi el` zepeyl lkay ©¨©

jxevl ezpeeky e` ,dly zc edfe ,hb zpizpa dl elireiye dl
.llk oiyexib oiprl `le dy`d ly xg`

:'zck dl eyr' lrad xn`yk ,oexg`d wtqd z` zhyet `xnbd
àãç àäéî èBLtixacn heytl jl yi zewitqd on cg` - §¦¨£¨

,`ziixad,àéðúclrad xn` m`ñeîépk dì eNò ,úck dì eNò §©§¨£¨©¨£¨©¦
,[wegk-],íeìk øîà àì ,éeàøk dì eNòezpeeky gken df oi`y £¨¨¨Ÿ¨©§

oeyl epi` 'zck dl eyr' oeyly mipt lk lr jl ixd .hbd ikxvl
.oiyexib

äðùî
yxit `ly s` mday minieqn mixwn dpen epiptly dpynd
z` ep` micne` ,ezy`l hbd z` epziy epevxy eixaca lrad

.oiekzp jkly ezrc
íéøîBà eéä äðBLàøa,minkg exn` dligza -øìB÷a àöBiä- ¨¦¨¨§¦©¥§¨

,bxdil lfxa ly ze`lylya `vie ,zeklnl dzin aiigzpy mc`
øîàåmipyleðzéå eázëé elà éøä ,ézLàì èb eáúks` lr ,dl §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

jkly ezrc z` ep` micne`y oeik ,dl zzl mdl deiv `ly
xg`le .eixac yxit `l ecgta cexh didy jezn `l` ,oiekzp

okneøæçminkg,øîBìyóàmc`Løônä,mil dpitqaàöBiäå ¨§©©©§¨¥§©¥
àøééLael` s`y ,mipzepe miazek ,eazk micrl xn` m` ,xacnl §©¨¨

.ie`xk mdixac eyxit `l mileda mdy jezny `l` jka mpevx
ïkeñîä óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaømiazek ,eazk xn`y dlegd - ©¦¦§§¦¥©©§¨

x`ia `ly s` oiekzp jkl i`ceae ,eilga cexh `ed s`y ,mipzepe
.ie`xk eixac

àøîâ
:ezpzn iabl 'xlewa `veid' oic x`az `xnbdàáéðb[mc` my-] §¦¨

äåä øìB÷a àöBé,bxdil lfxa ly ze`lylya `vi -à÷ äåä ék ¥§¨£¨¦£¨¨
÷éôðez`ivi jxca -,àðéáà éaøì éæeæ äàî òaøà eáä ,øîà ¨¦¨©¨©§©¥¨¥§©¦£¦¨

àéðt øäðc àøîçîyiy oiid on ,fef ze`n rax` `pia` iaxl epz - ¥©§¨¦§©©§¨
`ipt xdp enyy mewna ilepziy ezpeek m` `xnbd x`az oldl]

.[oii inc e` oii el
,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שלישי עמ' ב



מו

יום ראשון - ה' אדר א'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' אדר א'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' אדר א'
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' אדר א'
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' אדר א'
פרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' אדר א'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א אדר א'
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 

'` xc` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ה' ראשון יום
æë÷øôיום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אדר א ' ,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úçð éðéî éðùå,68 'nr cr.àìéòì ä"á÷ã

א' אדר ו' שני יום
,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,68 'nr cr.äáøä àìéòì

çeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara -Cøaúé åéðôì §¥¦¥©©©§¨¨¦§¨¥
àëtäúàå ,éøîâì àøçà-àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî,weznl xixnd zkitdne -àëBLçîe ¦§¦§¦§¨¥£¨
,àøBäðìdyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé-ìò- ¦§¨©§¥©©¦¦

`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad
"jyeg" z`e ,"aeh"l
ly "lky"de oigend
md ,zindad mytp
dyecwle "xe`"l mikted
ote` dlrnl mxeb df lk -
;gex zgp ly cg`

úéðMäåipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp lyãk©

àøçà-àøèqä àéôkúà¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
`xhq"d z` mitekyk -

,"`xg`dt÷úa dãBòa§¨§¨§¨
dúøeáâe`xhq"dyk - §¨¨

lka oiicr `id "`xg`
,dzxeabe dtwezíMîe ,øLpk dîöò déaâîemewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabdàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly

mxbp ,dlrnl gex.íéðBðéaä éãé-ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d
mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy
z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna
.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv

áeúkä øîàL eäæå6¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦
ì "íénòèî",íéaø ïBL'd zceara ,zeipgexa mzernyny - ©§©¦§©¦

:`id,çeø úçð éðéî éðL,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©
àeäå,"'ebe minrhn il dyre" -äéðáì äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨§¨¤¨

,íéðewza Løôãk ìàøNé úeììkipewiz"a yxtny enk - §¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦
zywand ,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny ,"xdef

.gex zgp - "minrhn"l enxbi mzcearayíénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦
íéìëànî ãçà :íépãòî éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥©£©¦¤¨¦©£¨¦

,íéöeîç Bà íéôéøç íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò- £¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦£¦¦£¦
lk`nl miaeh md oi` ,axr lk`nl mze` mikxery iptly
e` mzetixg z`tn

,mzevingíäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
`xhq"d mr mglidl xzei
`id mzcear lke ,"`xg`
dyecwdn "jiynd"l
"gex zgp" (a ;xe` xzei
mzcearn ,dlrnl mxbpd
yi oiicry ,"mipepia"d ly
mixacd mr "wqr" mdl
,miaehÎ`ld ,"mixn"d
zeaygnd z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl

.mirxd mixedxddeáeúkä øîàL eäæå7'ä ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke
,`l` - ?d"awd ornlBlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàå íBéefy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernynàéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà-àøèñ,"`xg` `xhq"d z` sekiyk -àø÷é ÷lzñàå ¦§¨¨¢¨§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meilryxd mby - "
,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi
`ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry
zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn

.dlrnl gex

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek
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íéøîà éèå÷éì
çåø úçð éðéî éðùå
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי



מז '` xc` 'eÎ'd ipyÎoey`x mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ה' ראשון יום
æë÷øôיום ראשון ֿ שני ה 'ֿ ו 'אדר א ' ,cl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úçð éðéî éðùå,68 'nr cr.àìéòì ä"á÷ã

א' אדר ו' שני יום
,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àìà ãåò àìå,68 'nr cr.äáøä àìéòì

çeø úçð éðéî éðLe,l`xyi ipa ly mzceara -Cøaúé åéðôì §¥¦¥©©©§¨¨¦§¨¥
àëtäúàå ,éøîâì àøçà-àøèqä ìehaî ¯ ãçà :äìòîì§©§¨¤¨¦¦©¦§¨¨¢¨§©§¥§¦§©§¨

à÷úîì eøéønî,weznl xixnd zkitdne -àëBLçîe ¦§¦§¦§¨¥£¨
,àøBäðìdyrp dfe ,xe`l jyegne -;íé÷écvä éãé-ìò- ¦§¨©§¥©©¦¦

`xhq"d z` milhand
z`e ,ixnbl "`xg`
ly "rx"d ,"xixn"d
mytpny zecnd
mikted md ,zindad
"jyeg" z`e ,"aeh"l
ly "lky"de oigend
md ,zindad mytp
dyecwle "xe`"l mikted
ote` dlrnl mxeb df lk -
;gex zgp ly cg`

úéðMäåipyd ote`d - §©¥¦
:`ed ,gex zgp lyãk©

àøçà-àøèqä àéôkúà¦§©§¨©¦§¨¨¢¨
`xhq"d z` mitekyk -

,"`xg`dt÷úa dãBòa§¨§¨§¨
dúøeáâe`xhq"dyk - §¨¨

lka oiicr `id "`xg`
,dzxeabe dtwezíMîe ,øLpk dîöò déaâîemewnn - ©§¦©©§¨©¤¤¦¨

,dzdabdàzúìc àúeøòúàa 'ä dãéøBîezexxerzd i"r - ¦¨§¦§¨¨¦§©¨
zgp ly df ote` ."`xg` `xhq"d z` xeayl ,dhnl icedi ly

mxbp ,dlrnl gex.íéðBðéaä éãé-ìòzcear iciÎlr - ©§¥©¥¦
,ixd .zindad ytpa dtilwd z` ripkdl mingeld ,"mipepia"d
mwa`na ,mipepiad zcearn dlrnl "gex zgp" miiwy
z`xa" :mibeqd ipy mifnex jkl .mirxd mixedxdae zeaygna
.zicinz dnglna micnery dl`k - "miryx z`xa"e "miwicv

áeúkä øîàL eäæå6¯ "ézáäà øLàk íénòèî éì äNòå" : §¤¤¨©©¨©£¥¦©§©¦©£¤¨©§¦
ì "íénòèî",íéaø ïBL'd zceara ,zeipgexa mzernyny - ©§©¦§©¦

:`id,çeø úçð éðéî éðL,l`xyi ipa ly mzcearn ,dlrnl - §¥¦¥©©©
àeäå,"'ebe minrhn il dyre" -äéðáì äðéëMä øîàî §©£©©§¦¨§¨¤¨

,íéðewza Løôãk ìàøNé úeììkipewiz"a yxtny enk - §¨¦§¨¥¦§¥©©¦¦
zywand ,l`xyi ipal dpikyd zxne` el` milny ,"xdef

.gex zgp - "minrhn"l enxbi mzcearayíénòèîaL Bîëe§¤§©§©¦
íéìëànî ãçà :íépãòî éðéî éðL Lé ,ìLî-Cøc ,íéiîLb©§¦¦¤¤¨¨¥§¥¦¥©£©¦¤¨¦©£¨¦

,íéöeîç Bà íéôéøç íéøácî éðMäå ,íéwúîe íéáøò- £¥¦§ª¦§©¥¦¦§¨¦£¦¦£¦
lk`nl miaeh md oi` ,axr lk`nl mze` mikxery iptly
e` mzetixg z`tn

,mzevingíäL ÷ø©¤¥
áèéä íéðwúîe íéìaúî§ª¨¦§ª¨¦¥¥
íépãòî eNòpL ãò©¤©£©£©¦

.Lôpä áéLäìmpyi jk - §¨¦©¤¤
zgp ibeq ipy dlrnl mb
mxbpd "gex zgp" (` :gex
"miaeh" mixacn
zcear - "miwezn"e
mikixv mpi`y ,miwicvd
`xhq"d mr mglidl xzei
`id mzcear lke ,"`xg`
dyecwdn "jiynd"l
"gex zgp" (a ;xe` xzei
mzcearn ,dlrnl mxbpd
yi oiicry ,"mipepia"d ly
mixacd mr "wqr" mdl
,miaehÎ`ld ,"mixn"d
zeaygnd z` zegcle zindad mytpay "rx"d mr wa`idl

.mirxd mixedxddeáeúkä øîàL eäæå7'ä ìòt ìk" : §¤¤¨©©¨Ÿ¨©
;"äòø íBéì òLø íâå ,eäðòîì,eprnl d"awd dyr lkd - §©£¥§©¨¨§¨¨

ryxd mb `xap ,dxe`kl ,cvik ."drx meil" ryxd z` mb oke
,`l` - ?d"awd ornlBlL òøä äNòéå BòLøî áeLiL ,Leøt¥¤¨¥¦§§©£¤¨©¤
,äìòîì øBàå íBéefy ,"drx"d z` "mei"l jetdiy ick - §§©§¨

,iciÎlr z`fe ."drxÎmeil ,ryx mbe" zernynàéôkúà ãk©¦§©§¨
àøçà-àøèñ,"`xg` `xhq"d z` sekiyk -àø÷é ÷lzñàå ¦§¨¨¢¨§¦§©¥§¨¨
éøa-àLã÷c.àìéòì àeä-Cd"awd ly eceak dlrzie - §ª§¨§¦§¥¨

ryx mbe" aezkd yexit edf .dlrnldrx meilryxd mby - "
,o`k cr epcnl .xe`l - xnelk ,"mei"l "drx"d z` jetdi
`ede ,icedi ly egena zerx zeaygn zeltepy iciÎlry
zgp mxebe "`xg` `xhq"d z` jka dtek `ed - odilr hlzyn

.dlrnl gex

- zerx zeaygnl qgia wx `l xaecny ,owfd epax xiaqi oldl
qgia mb `l` - `hg lr xaer did oze` dgec did `leli`y

ly miyrne mixeaiclxzidxg`n ,oky :llk xeqi` mda oi`y ,
myl dpeeka `ly dl` miinyb mipipr miyer e` mixacn m`y

,mda mixeywd ytpd iyeal oke dl` mixac milawn - miny
wx `ed "dyecwd cv" ik ,"`xg` `xhq"dn mzeig z`
xeb`l ick - lek`l :lynl) miny myl xacd z` miyeryk
rinydl ;zay bper zevn miiwl e` lltzdle cenll gek

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

íéøîà éèå÷éì
çåø úçð éðéî éðùå
àëôäúàå éøîâì à"ñä ìåèéáî 'à .äìòîì 'úé åéðôì

åøéøîî.íé÷éãöä é"ò àøåäðì àëåùçîå à÷úîì
äúøåáâå äô÷úá äãåòá à"ñä àéôëúà ãë úéðùäå
àúåøòúàá 'ä äãéøåî íùîå øùðë äîöò äéáâîå

éì äùòå áåúëä ù"æå .íéðåðéáä é"ò àúúìãíéîòèî
çåø úçð éðéî éðù íéáø ïåùì íéîòèî éúáäà øùàë

úåììë äéðáì äðéëùä øîàî àåäå'éôãë ìàøùé
éðù ùé î"ã íééîùâ íéîòèîáù åîëå .íéðå÷éúá

íéìëàîî ãçà íéðãòî éðéîéðùäå .íé÷åúîå íéáøò
'éð÷åúîå íéìáåúî íäù ÷ø 'éöåîç åà íéôéøç íéøáãî

ãò áèéä'åúëä ù"æå .ùôðä áéùäì íéðãòî åùòðù
áåùéù 'éô äòø íåéì òùø íâå åäðòîì 'ä ìòô ìë
àéôëúà ãë äìòîì øåàå íåé åìù òøä äùòéå åòùøî

.àìéòì ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñàå à"ñ
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ז.6. כז, ד.7.בראשית טז, משלי



`'מח xc` 'f iyily mei Ð fk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ז' שלישי יום
,68 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úëùîð åæ äùåã÷îå,dl 'nr cr:èòî èòî

,dgny jezn cenll ick (dgica ixac) `zegicac `zlin
,dl` mixzen mixac zeyrln rpnp icediyk ,okle - (dnecke
"`xg` `xhq"d z` jka zetkl ezpeeke ,miny myl mpi`yk

:oldlcke - dlrnl gex zgp dfÎiciÎlr mxeb `ed -,ãBò àìå§Ÿ
iciÎlry cala ef `l -
lr zehlzydd
,zerxd zeaygnd
gex zgpl minxeb
dfÎiciÎlr ik ,dlrnl
`xhq,,d z` mitek

"`xg`elôà àlà¤¨£¦
íéøznä íéøáãa¦§¨¦©ª¨¦

,éøîâìíãàäM äî ìk §©§¥¨©¤¨¨¨
Bøöé çáBæ"aixwn" - ¥©¦§

,rxd exvia hleyeelôà£¦
,äl÷ äòLo`k xaecn - ¨¨©¨

,ezeyrl xzeny xaca
,ezeyrl jxhvi `ede
eze` dgec `edy `l`
,xzei xge`n onfl

,éìàîOä ììçaL àøçà-àøèñì àéôkàì ïekúîe- ¦§©¥§¦©§¨§¦§¨¨¢¨¤¤¨¨©§¨¦
,alayäòL øçàì ãò Búãeòñ øçàîe ,ìëàì õôçL ïBâk§¤¨¥¤¡Ÿ§©¥§¨©§©©¨¨

,äòL dúBàa äøBza ÷ñBòå ,úBçt Bàdze`a m` ,oky - ¨§¥©¨§¨¨¨
dvex zindad ytpdy mixg` miinyb mipipra wqer `ed ,dry
bdep `ed jk oia ixd ik ,(ditk) "`itkz`" meyn jka oi` ,mda
wqer `ed ,dry dze`a m` ,wx .zindad ytpd oevx itl
mb ik ,dxez cenil ly onf jka gieexn `ed oi`y s`e - dxeza
dnvr dlik`d z` mb ,cere z`f .cenll jiyni dlik`d ixg`
,lk`i ok` - "dry" dze` ixg` ik ,ixnbl dgec `ed oi`

`edy dcaerd mvr mewnÎlknxg`nda yi - ezcerq z`
.dlrnl gex zgp mxebd xac ,"`xg` `xhq"d ziitk meyn

àúéàãk,mi`ven ep`y enk -àøîba8úéòéáø äòL" :- ¦§¦¨©§¨¨¨¨§¦¦
,xwead zerynéãéîìz ìëàî úéML äòL ,íãà ìk ìëàî©£©¨¨¨¨¨¦¦©£©©§¦¥

,"íéîëç,zn`a ,recn - £¨¦
minkgd icinlz exgi`
?miizrya mzcerq z`

eéäå,minkgd icinlz - §¨
ézL íîöò íéáéòøî©§¦¦©§¨§¥

,Bæ äðeëì úBòLick - ¨§©¨¨
`xhq"d z` zetkl

,"`xg`øçà íbL óà©¤©©©
ìk íéãîBì eéä äãeòqä©§¨¨§¦¨

,íBiäeyr `l md ixd - ©
onf gieexdl ick z`f
ick wxe j` `l` ,cenill
`xhq"d z` zetkl
x`ya mb jke ."`xg`
xeaic :ytpd iyeal

,daygneíìBa íà ïëå§¥¦¥
éðéðòî íøaãì ãàî äeàúî BalL íéøác øaãlî åét¦¦§©¥§¨¦¤¦¦§©¤§Ÿ§©§¨¥¦§§¥

,íìBòäwx - llk xeqi` meyn oi` envr xeaica m` mb - ¨¨
`ed - dl` mixeaic xnel jk lk dee`zn `edy zngn

.rxd exvi z` xeayl ick ,wt`zn,BzáLçî éøeäøäa ïëå- §¥§¦§¥©£©§
,jkn rpnpe ,inyb oipra xdxdl dee`zn `edyèòîa elôà£¦¦§©

àzúì àøçà-àøèñ àéôkúàc øéòfîdhren ditka mb - ¦§¥§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§©¨
,dhnl "`xg` `xhq"d lyéøa-àLã÷c àø÷é ÷lzñà-C ¦§©¥§¨¨§ª§¨§¦

.äaøä àìéòì BúMã÷e àeäly eceak daxda dlrzn - §ª¨§¥¨©§¥
.dlrnl ezyecwe d"awd

Bæ äMãwîe,dlrnly -íãàä ìò äðBéìò äMã÷ úëLîð ¦§ª¨¦§¤¤§ª¨¤§¨©¨¨¨
.Cøaúé BúãBáòì íeöòå áø òeiñ Bòiñì ,ähîìzceara - §©¨§©§¦©©§¨©£¨¦§¨¥

.ely 'dì"æø eøîàL eäæå9ähîì èòî Bîöò Lc÷î íãà" : §¤¤¨§©©¨¨§©¥©§§©§©¨
äaøä BúBà ïéLc÷î ¯§©§¦©§¥
äî ãáì ,"äìòîlî¦§©§¨§©©

íi÷nM,jka -- úåöî ¤§©¥¦§©
äøBz ìL äNò10: £¥¤¨
,"'eëå ízLc÷úäå"- §¦§©¦§¤§

,miiwn `edyLc÷nLk§¤§©¥
.Bì øzna Bîöò- ©§©ª¨

.el mixzend mixaca
,`id "mzycwzde" zevn

ezee`z myl mzeyrln icedi rpni ,mixzend mixaca mby
"mzycwzde" ly ef devn .miny myl wxe j` `l` ,ziptebd
,"rx"l zekiiy mey mdl oi`y ,cala miwicvl dxn`p `l ixd
miyp` mze`l `wec `l`
,"rx"d mr wqr mdl yiy

:oldl xaqeiy itkLeøôe¥
eNòzL ¯ "ízLc÷úäå"§¦§©¦§¤¤©£
;íéLBã÷ íëîöò©§§¤§¦
úîàaL óà ,øîBìk§©©¤¤¡¤
ìcáîe LBã÷ Bðéà¥¨ª§¨

,àøçà-àøèqî- ¦¦§¨¨¢¨
n "dyecw"- drny
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àìå'éôà àìà ãåò
åøöé çáåæ íãàäù äî ìë éøîâì íéøúåîä íéøáãá

ïéåëúîå äì÷ äòù 'éôàììçáù à"ñì àéôëàì
øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù ïåâë éìàîùä

÷ñåòå úåçô åà äòùàúéàãë .äòù äúåàá äøåúá
ìëàî úéùù äòù íãà ìë ìëàî úéòéáø äòù 'îâá

åéäå .ç"úóà åæ äðååëì úåòù éúù íîöò íéáéòøî
íà ïëå .íåéä ìë íéãîåì åéä äãåòñä øçà íâù
íøáãì ãàî äåàúî åáìù íéøáã øáãìî åéô íìåá
èòîá 'éôà åúáùçî éøåäøäá ïëå íìåòä éðééðòî
ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà àúúì à"ñ àéôëúàã øéòæî

äáøä àìéòì åúùåã÷å

úëùîð åæ äùåã÷îåäùåã÷
åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñì äèîì íãàä ìò äðåéìò

ùã÷î íãà ì"æø ù"æå .'úéïéùã÷î äèîì èòî åîöò
äùò úåöî íéé÷îù äî ãáì äìòîìî äáøä åúåà

ú ìùíúùã÷úäå äøååì øúåîá åîöò ùã÷îùë 'åëå
óà øîåìë íéùåã÷ íëîöò åùòúù íúùã÷úäå 'éôå

åðéà úîàáùäô÷úá àéä éë à"ñî ìãáåîå ùåã÷

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

א.8. י, ב.9.שבת לט, 10Ô‡Î.יומא ¯ÈÚ‰ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î בעבודתו שיש מפני כו' לבבו ירע שלא נתבאר כאן) (עד "ע"כ :
- הוא שהנ"ל מוסיף ולזה טוב-) (דֿועשה דועש"ט בקו גם להיות) (צריר צ"ל היתרון הרי אבל בצדיקים, שאין מה רוח) (נחת נח"ר

וכו'". עשה) (מצות מ"ע שמקיים מה לבד

'` xc` 'g iriax mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ח' רביעי יום
,dl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åìéôàå .çë ÷øô,70 'nr cr:åîò ùîî

zpigany s` ,ixd ."rx"dne "dtilw"dn zelcazde dyixt
,"`xg` `xhq"dn wgxzdle envr ycwl oiicr eilr ,ezbixcn
milawnd mixacl de`z mey eala oi`y dbxca `ed oi` :xnelk

,"`xg` `xhq"dn mzeigàéä ékeytpny "`xg` `xhq"d - ¦¦
,zindaddt÷úa§¨§¨

dzãìBúk dúøeáâáe¦§¨¨§©§¨
,éìàîOä ììça- ¤¨¨©§¨¦

ly dnewin eay ,alay
xvide zindad ytpd

,rxdBøöé LáBkL ÷ø©¤¥¦§
.Bîöò Lc÷îewzpne - §©¥©§

`xhq"dn envr z`
"mzycwzde" z` jka miiwne ok dyer `ed m` ixd ,"`xg`
:jynda aezkk ,"mzycwzde" ixg` xen`d meiwl ribn `ed

"íéLBã÷ íúééäå",ieeiv oeyla ,heytd yexitd lr sqep - ¦§¦¤§¦

eidzyly oeyla "miyecw mziide" yxtl mb xyt` ,miyecw
,zeycwzd ly dietk zelirt "mzycwzde" iciÎlr ,dghad

,"miyecw eidz" ok`y dghad dpyiúBéäì BôBñ ,øîBìk§©¦§
íéLc÷nL éãé-ìò ,àøçà-àøèqäî úîàa ìcáîe LBã÷̈ª§¨¤¡¤¥©¦§¨¨¢¨©§¥¤§©§¦
,äìòîlî äaøä BúBà©§¥¦§©§¨
iciÎlry ,epcnly itk -

envr ycwn mc`yhrn
eze` miycwn - dhnl

daxd,dlrnln
dLøâì BúBà íéòiñîe§©§¦§¨§¨
"`xg` `xhq"d z` -

:èòî èòî Balî- ¦¦§©§©
eala mby ,"`xg` `xhq"d z` yxbl ecia didi ,ealn mby
`xhq"dn `id "mzeig"y mipiprl dee`z mey didz `l

."`xg`

.çë ÷øtly ezaygna miltep m`y ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
l` - miinybd eipipra weqr `edy drya - zee`ze dxiar ixedxd mc`

lr ezehlzyd iciÎlr ixdy ,genyl eilr - daxc` ;jkn egex leti

ixg` exezz `le" zevn miiwn `ed ,odn ezrc zgqde zeaygn oze`

dtek ,"mkipir ixg`e mkaal

zgz "`xg` `xhq"d z`

zgp mxebe ,"dyecw"d oehly

.dlrnl ax gex

Bì íéìôBð íà elôàå©£¦¦§¦
øàLe úBåàz éøeäøä¦§¥©£§¨
úòLa úBøæ úBáLçî©£¨¨¦§©

äãBáòä`edy drya - ¨£¨
'd zceara weqräøBza©¨

äðeëa älôúa Bào`ke - ¦§¦¨§©¨¨
"oeayg"l mewn oi` ixd

zevn miiwn `edy lr gny zeidl eilry ,mcewd wxtay
mixedxdd ixdy - "`xg` `xhq"d z` dteke dyrzÎ`l

,'d zcearl ,ef drya ,el zerixtn zerxd zeaygndeúéLé ìà©¨¦
áì,ïäéìà,mirxd mixedxdle zeaygnl -Bzòc çéqé àlà ¥£¥¤¤¨©¦©©§

,òâøk ïäî,cin -úBcnä úàìòäa ÷ñòì äèBL éäé ìà íâå ¥¤§¤©§©©§¦¤©£Ÿ§©£¨©©¦
òãBpk ,äøæ äáLçnä ìL1,ly dcear zxev zniiw - ¤©©£¨¨¨¨©©

dxewn dxf daygn lk ,oky .dxfd daygndn "dcnd z`lrd"
z`hazn cqgd zcn :lynl .zindad ytpa zniieqn dcna
oi`y dxf d`xi zxxern d`xid zcn ;de`z ly daygna
dryay "dcear" beq epyie - dnecke ,dl wwfp zeidl icedil
dze` zraep drx dcn efi`n xxai ,dxf daygn el zltepy
,ziwl`d ytpa `idy itk dcn dze` eytpa xiabie ,daygn
`idy zindad ytpd ly drxd dcnd z` dlri dfÎiciÎlry

.dxfd daygnd z` dlri jkae ,dxf daygn dze`l daiqd
z` eytpa xiabi - de`zn zraep dxfd daygnd m` :lynl
,zindad ytpd ze`z lr ritynd xac ,d"awdl dad`d
ezece` - "ipepia"d didi `ly o`k xne` owfd epax - dnecke
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Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë¥©¦Ÿ¦§¦§
äæáð áöò äfî úBéäì¦§¦¤¨¥¦§¤
éøvL ,äãBáòä úòLaC ¦§©¨£¨¤¨¦
,äaø äçîNa úBéäì- ¦§§¦§¨©¨

,'d z` caer `edy drya
÷fçúé äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§©¥

éñBéå øúBéìëa õîà ó ¥§¦Ÿ¤§¨
älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨
,äøúé äçîNå äåãça§¤§¨§¦§¨§¥¨
ék ,Baì ìà BîeNa§¤¦¦
äøæ äáLçnä úìéôð§¦©©©£¨¨¨¨
ììçaL ätìwäî àéä¦¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOäytpdn - ©§¨¦
,dtilwd ony zindad
il`nyd llga dnewiny
zeraep dpnne ,alay

,zexfd zeaygndäNBòä̈¨
,zldpnd -äîçìî¦§¨¨

úéäìà Lôð íò éðBðéáa©¥¦¦¤¤¡Ÿ¦
Cøc òãBðå ,BaL¤§©¤¤

íéîçìpäly ezxhny - ©¦§¨¦
elit`e gvpl ,mgel lk
,ecbp mglpd z` bexdl

,ãçé íé÷áàpä ïëå- §¥©¤¡¨¦©©
litdl oeekzn cg` lky

:`ed bdepd ixd - ipyd z`,øabúî ãçàLkz` d`xne - §¤¤¨¦§©¥
,ezxeab,Bçk évîàî ìëa ïk íb øabúäì õnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥©¥§¨©£©¥Ÿ

ïëìåytpd oial ziwl`d ytpd oiay dnglna mb jk - §¨¥
,zindad,ìltúäì úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpLk- §¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤§¦§©¥

ytpd z` gvple yilgdl epevxa ,dpeeka dlitzd iciÎlry
,zindadätìwä íb éæà,zindad ytpd ly -úøabúî £©©©§¦¨¦§©¤¤
,dcâðk,ziwl`d ytpd cbpk -äáLçîa dìétäìe dìaìáì §¤§¨§©§§¨§©¦¨§©£¨¨

.dlL äøæ,ziwl`d ytpd z` zindad ytpd ze`xa - ¨¨¤¨
ytpl rixtdl zlczyn `id ,dpeeka lltzdl zxabzn
zpeek z` lalal dvex `id jka ,zexf zeaygn iciÎlr ziwl`d
ok` `edy ,dgiken dxfd daygnd ,df itl .dlitza lltznd
ezlitzay dyg zindad ytpdy jka yi oniq ;dpeeka lltzn
- .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl dpkq meyn yi
ezlitza une` ea siqedl dkixv ef dcaer - daxc` ,ixd

.dpeekaúìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©

,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ äøæ äáLçnämiayegd - ©©£¨¨¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§
,melk deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy zerha

meynBì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦
.úBøæ úBáLçî,zexf zeaygn egena zeltep ok`y xg`ne - ©£¨¨

,jkn miwiqn md
jezn dppi` mzlitzy

,dpeekäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨
àéä ,dcáì úçà Lôð¤¤©©§©¨¦
àéäå úìltúnä©¦§©¤¤§¦
úøäøäîe úáMçîä©§©¤¤§©§¤¤

.úBøæ úBáLçnä- ©©£¨¨
eli` ,oekp did xacd

ytp ef dzidzg`
,xen`d lk z` dyery
zexfd zeaygna did f`
,dgked meyn
itk epi` "lltzn"dy
m` ,oky .zeidl jixvy
dzid efd dcigid ytpd
dlitza dlek lk drewy
meyl f` mewn oi` -

,zexf zeaygnìáà£¨
ézL ïä Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥§¥
Bæ úBîçìpä ,úBLôð§¨©¦§¨
,íãà ìL Bçîa Bæ íò¦§Ÿ¤¨¨
`id zn`d ixd -
zeytp izy zeniiwy
odipia zenglp ode zepey
`id dipipra `lenn didiy ,mc`d ly egena dhilyd lr

,calaBa ìLîì dðBöøe döôç úçà ìk,gena -úBéäìå ¨©©¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§
úàøéå äøBz éøeäøä ìëå ,dcáì äpnî àlîî çnä©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨§¨¦§¥¨§¦§©

íéîL,miraep -,úéäìàä Lôpîjci`ne -élî ìëå ¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§¨¦¥
àîìòcmiraep mler ipipra mixedxdde zeaygnd lk - §¨§¨

,úéîäaä Lôpîytpdn `id dlitzd zpeeky ,ixd - ¦¤¤©§¥¦
- o`kn ,zindad ytpdn od zexfd zeaygnd eli`e ,ziwl`d
enk dlitzd oi`y dgked meyn zexfd zeaygna oi`y
`id `id ziwl`d ytpdy ,jk m` ,mxa .zeidl dkixvy
ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd
:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn zindad

.da úLaìî úéäìàäL ÷øytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨
,zindad ytpd ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad

dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl2.íãà ìLîk àeäå§¦§©¨¨
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa ìltúnä,ieb -çéNîe ,òLø ©¦§©¥§©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©
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íéøîà éèå÷éì
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה איֿההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות באותה

'` xc` 'h iying mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט' חמישי יום
,70 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò êà èë ÷øô,el 'nr cr.ïúåñâå ïúåéøîåç

,Bìaìáì éãk Bnò øaãîe-za el rixtdledid `lel .ezlit §©¥¦§¥§©§§
eze` le`yl wx `l` ,icedid z` lalal iebd ly ezrca
`ede ,ezl`y lr el zeprl ,dvrd f` zniiw - znieqn dl`y
`id ryxd ly ezpeeky xg`n ,j` .ezlitza elalaln wiqti

`l ,ezlitz z` lalal
,ez` zepiiczdd lirez

,éàcåa Búöò úàfL- ¤Ÿ£¨§©©
,lltznl daehd dvrd

,`idBì áéLäì àlL¤Ÿ§¨¦
,òø ãòå áBhî`ly - ¦§©¨

cr aehn ryxl zeprl
,rxBîöò úBNòìå§©£©§

íi÷ìe ,òîLé àì Løçk§¥¥Ÿ¦§©§©¥
áeúkM äî3ïòz ìà" : ©¤¨©©©

ït ,Bzìeàk ìéñk§¦§¦©§¤
Ck ."äzà íb Bì äåLz¦§¤©¨¨¨
egena zeltepyk -

,zexf zeaygnáéLé ìà©¨¦
äðòè íeLå äîeàî§¨§©£¨
äáLçnä ãâð äðòîe©£¤¤¤©©£¨¨

,äøægvpl cvik mixedxde zeaygnle gekie meyl qpki l` - ¨¨
,dxfd daygnd z`;ïk íb ìeðúî ¯ ìeðî íò ÷aàúnä ék¦©¦§©¥¦§ª¨¦§©¥©¥

,dxfd daygnd mr llk wqrzi l` ,okle -Bîöò äNòé ÷ø©©£¤©§
íøéñéå ,Bì eìôpL íéøeäøää òîBL àìå òãBé àìk§Ÿ¥©§Ÿ¥©©¦§¦¤¨§¦¦¥

éñBéå ,Bzòcî.Búðek çëa õîà ó.ezlitza -äL÷é íàå ¦©§§¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨§¦¦§¤

íøéñäì Bì,zexfd zeaygnd z` -íéãøBhL éðtî ,Bzòcî ©£¦¨¦©§¦§¥¤§¦
Bì ïpçúéå 'äì BLôð ìétLé éæà ¯ ä÷æça ãàî Bzòc©§§Ÿ§¨§¨£©©§¦©§©§¦§©¥

,BzáLçîa Cøaúédlitzd irhwa f` wqer `ed m` - ¦§¨¥§©£©§
,z"iydl ezaygna lltzi `l` ,xeaica mda wiqtdl xeq`y
åéîçøa åéìò íçøì§©¥¨¨§©£¨
ìò áà íçøk ,íéaøîä©§ª¦§©¥¨©
,Bçnî íéëLîpä íéðä¦©¦§¨¦¦Ÿ
BLôð ìò 'ä íçøé äëëå§¨¨§©¥©©§
,Cøaúé Bzàî úëLîpä©¦§¤¤¥¦¦§¨¥
íén"î dìéväì§©¦¨¦©¦

,"íéðBãfäzeaygndn - ©¥¦
ytpd ony zexfd

,zindad,äNòé Bðòîìe§©£©£¤
ornl dyri d"awd -

,lekiak envrék4÷ìç ¦¥¤
:Bnò Lnî 'ä,oky - ©¨©

engxiy lltzi m`eilr
,minrtl ,lelr `ed -
,mipic envr lr xxerl
m` eze` ehtyi :dlilg
ornl ,"eprnl" `id ezywa m` eli`e ,eilr engxiy i`kf `ed
"lltzn"d z` hetyl mewn f` oi`y ,xacd oaen - d"awd
,gihan owfd epax :jka yi sqep yexit .zepngxl i`kf `ed m`
dnypd ixdy ,eilr mgxie ,eprnl z`f dyri ok` d"awdy

.'dn wlg `id

.èë ÷øtcvik ,zevr ly dxey owfd epax dlrd ,mincewd miwxta ¤¤
ep`y wxta .'d zcearl drxtd meyn da yiy ,zeavrn xxgzydl

zxg` drxtdn xxgzydl cvik owfd epax dxen ,cenll micner

mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh - `ide ,'d zceara

oi` okle ,dybxdÎxa epi`e

xe` z` helwl lbeqn `ed

lr ritydl lretd "lky"d

zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile 'd

éøö úçà ãBò CàC ©©©¨¦
ìúBöò úéLytgl - ¨¦¥

,zevrúBLôða§©§
,íéðBðéaä"ipepia"d zbixcna mdy dl` zeytpa -øLà ©¥¦£¤

äNòpL álä íeèîè íäì Lé íéaø íézòå íéîòôì,ald - ¦§¨¦§¦¦©¦¥¨¤¦§©¥¤©£¤
Bæ álaL äãBáòì ïôà íeLa Baì çzôì ìBëé àìå ,ïáàk§¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ©¦§Ÿ¤©£¨¤©¥

älôz1,,`id dpeekd ,zeciqgd zxeza miyxtny itk - §¦¨
dcear `id dlitzdyjezaaldmreald jeza dceard ;ald

ly dznbne ;eala xi`i ,egena oian mc`dy dny :epiid -
,daehl eizeybx z` zepyl ald lr ritydl ,`id ef dcear
'd zad` el dpiidz - miipteb mixacl ald zee`z mewnay

ald zgiztl mc`d wewf ,ef dcearl ,mxa .'d z`xieealy
dn helwl gezt didi
rtyene oian gendy
epi`e mezq aldyk .epnn
jka yi - helwl lbeqn
zcearl drxtd meyn

.dlitzay aldíâå§©
ìëeé àì íéîòôì¦§¨¦Ÿ©
,øöiä íò íçläì§¦¨¥¦©¥¤

.BaìaL úeãák éðtî ,Bì øzna Bîöò Lc÷ìepcnly itk - §©¥©§©ª¨¦§¥§¥¤§¦
envr z` ycwl `ed ,"ipepia"d ly ezcearn wlg ,e"k wxta
,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl `l :mixzend mixaca
df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk - lek`ln rpnidl :enk
rxd xvid mr mgldl mc`d lr - dngln ly jxca `a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò
òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå

äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî
äðòè íåùå äîåàî áéùé ìà êëäáùçîä ãâð äðòîå

åîöò äùòé ÷ø ë"â ìååðúî ìååðî íò ÷áàúîä éë äøæ
àìå òãåé àìëåúòãî íøéñéå åì åìôðù 'éøåäøää òîåù

éñåéåíøéñäì åì äù÷é íàå åúðååë çëá õîåà óåúòãî
åùôð ìéôùé éæà ä÷æçá ãàî åúòã íéãøåèù éðôî

íçøì åúáùçîá 'úé åì ïðçúéå 'äìåéîçøá åéìò
äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä

úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî
:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ד.3. כו, ט.4.משלי לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י ספרי,



ני '` xc` 'g iriax mei Ð gk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ely "rx"dnéìàîOä ììça BaìaL òøä úðéçaî- ¦§¦©¨©¤§¦¤¨¨©§¨¦
- zindad eytpny zerxd eizecnnéàeäìòé C,"rx"d z` - ¥©£¥
:ähîì øM÷î Bîöò àeäå ,äìòîì"ipepia"l `id zehy okl - §©§¨§©§§ª¨§©¨

.dil` zekiiy lk el oi`y "dcear"a wqrzdl-ét-ìò-óà Cà©©©¦
Baø÷a Baì ìté ìà ,ïë¥©¦Ÿ¦§¦§
äæáð áöò äfî úBéäì¦§¦¤¨¥¦§¤
éøvL ,äãBáòä úòLaC ¦§©¨£¨¤¨¦
,äaø äçîNa úBéäì- ¦§§¦§¨©¨

,'d z` caer `edy drya
÷fçúé äaøcà àlà¤¨©§©¨¦§©¥

éñBéå øúBéìëa õîà ó ¥§¦Ÿ¤§¨
älôzä úðeëa BçkŸ§©¨©©§¦¨
,äøúé äçîNå äåãça§¤§¨§¦§¨§¥¨
ék ,Baì ìà BîeNa§¤¦¦
äøæ äáLçnä úìéôð§¦©©©£¨¨¨¨
ììçaL ätìwäî àéä¦¥©§¦¨¤¤¨¨

,éìàîOäytpdn - ©§¨¦
,dtilwd ony zindad
il`nyd llga dnewiny
zeraep dpnne ,alay

,zexfd zeaygndäNBòä̈¨
,zldpnd -äîçìî¦§¨¨

úéäìà Lôð íò éðBðéáa©¥¦¦¤¤¡Ÿ¦
Cøc òãBðå ,BaL¤§©¤¤

íéîçìpäly ezxhny - ©¦§¨¦
elit`e gvpl ,mgel lk
,ecbp mglpd z` bexdl

,ãçé íé÷áàpä ïëå- §¥©¤¡¨¦©©
litdl oeekzn cg` lky

:`ed bdepd ixd - ipyd z`,øabúî ãçàLkz` d`xne - §¤¤¨¦§©¥
,ezxeab,Bçk évîàî ìëa ïk íb øabúäì õnàúî éðMä éæà£©©¥¦¦§©¥§¦§©¥©¥§¨©£©¥Ÿ

ïëìåytpd oial ziwl`d ytpd oiay dnglna mb jk - §¨¥
,zindad,ìltúäì úøabúîe úönàúî úéäìàä LôpLk- §¤¤¤¨¡Ÿ¦¦§©¤¤¦§©¤¤§¦§©¥

ytpd z` gvple yilgdl epevxa ,dpeeka dlitzd iciÎlry
,zindadätìwä íb éæà,zindad ytpd ly -úøabúî £©©©§¦¨¦§©¤¤
,dcâðk,ziwl`d ytpd cbpk -äáLçîa dìétäìe dìaìáì §¤§¨§©§§¨§©¦¨§©£¨¨

.dlL äøæ,ziwl`d ytpd z` zindad ytpd ze`xa - ¨¨¤¨
ytpl rixtdl zlczyn `id ,dpeeka lltzdl zxabzn
zpeek z` lalal dvex `id jka ,zexf zeaygn iciÎlr ziwl`d
ok` `edy ,dgiken dxfd daygnd ,df itl .dlitza lltznd
ezlitzay dyg zindad ytpdy jka yi oniq ;dpeeka lltzn
- .ef dpeek xtdl zlczyn `id okle ,dcnrnl dpkq meyn yi
ezlitza une` ea siqedl dkixv ef dcaer - daxc` ,ixd

.dpeekaúìéôpî çéëBäì íéòBhL ,íìBòä úeòèk àìå§Ÿ§¨¨¨¤¦§¦©¦§¦©

,íeìk íúlôz ïéàL ììkî ¯ äøæ äáLçnämiayegd - ©©£¨¨¨¨¦§¨¤¥§¦¨¨§
,melk deey mzlitz oi`y dgiken daygnd zlitpy zerha

meynBì íéìôBð eéä àì ¯ ïBëðå éeàøk ìltúä elàL¤¦¦§©¥¨¨§¨Ÿ¨§¦
.úBøæ úBáLçî,zexf zeaygn egena zeltep ok`y xg`ne - ©£¨¨

,jkn miwiqn md
jezn dppi` mzlitzy

,dpeekäéä úîàäå§¨¡¤¨¨
äúéä íà ,íäéøáãk§¦§¥¤¦¨§¨
àéä ,dcáì úçà Lôð¤¤©©§©¨¦
àéäå úìltúnä©¦§©¤¤§¦
úøäøäîe úáMçîä©§©¤¤§©§¤¤

.úBøæ úBáLçnä- ©©£¨¨
eli` ,oekp did xacd

ytp ef dzidzg`
,xen`d lk z` dyery
zexfd zeaygna did f`
,dgked meyn
itk epi` "lltzn"dy
m` ,oky .zeidl jixvy
dzid efd dcigid ytpd
dlitza dlek lk drewy
meyl f` mewn oi` -

,zexf zeaygnìáà£¨
ézL ïä Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦¥§¥
Bæ úBîçìpä ,úBLôð§¨©¦§¨
,íãà ìL Bçîa Bæ íò¦§Ÿ¤¨¨
`id zn`d ixd -
zeytp izy zeniiwy
odipia zenglp ode zepey
`id dipipra `lenn didiy ,mc`d ly egena dhilyd lr

,calaBa ìLîì dðBöøe döôç úçà ìk,gena -úBéäìå ¨©©¤§¨§¨¦§Ÿ§¦§
úàøéå äøBz éøeäøä ìëå ,dcáì äpnî àlîî çnä©Ÿ©§ª¨¦¤¨§©¨§¨¦§¥¨§¦§©

íéîL,miraep -,úéäìàä Lôpîjci`ne -élî ìëå ¨©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§¨¦¥
àîìòcmiraep mler ipipra mixedxdde zeaygnd lk - §¨§¨

,úéîäaä Lôpîytpdn `id dlitzd zpeeky ,ixd - ¦¤¤©§¥¦
- o`kn ,zindad ytpdn od zexfd zeaygnd eli`e ,ziwl`d
enk dlitzd oi`y dgked meyn zexfd zeaygna oi`y
`id `id ziwl`d ytpdy ,jk m` ,mxa .zeidl dkixvy
ytpdy dn ,dl rixtn dn - dlitzd zepeeka dweqrd
:owfd epax jk lr xne` - !?zexf zeaygna zxdxdn zindad

.da úLaìî úéäìàäL ÷øytpa zyaeln ziwl`d ytpd - ©¤¨¡Ÿ¦§ª¤¤¨
,zindad ytpd ly zexfd zeaygnd zelalan okle ,zindad

dlitzd zepeeka ziwl`d ytpl2.íãà ìLîk àeäå§¦§©¨¨
ìøò Bcâðì ãîBòå ,äðeëa ìltúnä,ieb -çéNîe ,òLø ©¦§©¥§©¨¨§¥§¤§¨¥¨¨¥¦©
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íéøîà éèå÷éì
êà :äèîì øùå÷î åîöò àåäå äìòîì åäìòé êéà

áöò äæî úåéäì åáø÷á åáì ìåôé ìà ë"ôòàäæáð
àìà äáø äçîùá úåéäì êéøöù äãåáòä úòùá

éñåéå øúåé ÷æçúé äáøãàåçë ìëá õîåà óúðååëá
úìéôð éë åáì ìà åîåùá äøéúé äçîùå äåãçá äìôúä

äôéì÷äî àéä äøæ äáùçîääùåòä éìàîùä ììçáù
êøã òãåðå .åáù úéäìà ùôð íò éðåðéáá äîçìî

íé÷áàðä ïëå íéîçìðäéðùä éæà øáâúî ãçàùë ãçé
ùôðùë ïëìå .åçë éöîàî ìëá ë"â øáâúäì õîàúî

úéäìàääôéì÷ä íâ éæà ììôúäì úøáâúîå úöîàúî
äìù äøæ 'áùçîá äìéôäìå äìáìáì äãâðë úøáâúî
äáùçîä úìéôðî çéëåäì íéòåèù íìåòä úåòèë àìå

ììôúä åìéàù íåìë íúìôú ïéàù ììëî äøæéåàøë
äéä úîàäå .úåøæ úåáùçî åì íéìôåð åéä àì ïåëðå

äãáì úçà ùôð äúéä íà íäéøáãëúììôúîä àéä
ìáà .úåøæ úåáùçîä úøäøäîå úáùçîä àéäå

úåùôð éúù ïä åúéîàì úîàáåçåîá åæ íò åæ 'åîçìðä
úåéäìå åá ìåùîì äðåöøå äöôç úçà ìë íãà ìù

äðîî àìåîî çåîäúàøéå äøåú éøåäøä ìëå .äãáì
úéîäáä ùôðî àîìòã éìéî ìëå úéäìàä ùôðî íéîù

÷øíãà ìùîë àåäå .äá úùáåìî úéäìàäù
øáãîå çéùîå òùø â"åò åãâðì ãîåòå 'ðååëá ììôúîä
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הזרה 2. במחשבה אין אז - שבתפילה האלקי בענין העמוקה ההתבוננות ובהתחלת בהכנה מדובר זה שכל כתוב, כן, פי על אף אלא,
הוכחה  משום בכך יש - הענין בעומק נתון כשהוא ההתבוננות, של בעיצומה אך להיות. שצריך כמו ה"מתפלל" שאין  הוכחה משום
שקוע  כולו המוח היה לו אחד. אותו  הרי הוא המוח אך נפשות, שתי כאן פועלות אכן  שכן, ההתבוננות; של המלאה איֿההצלחה על

זרה. מחשבה בו שתעלה במוח אז מקום כל אין - שבתפילה התבוננות באותה

'` xc` 'h iying mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט' חמישי יום
,70 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò êà èë ÷øô,el 'nr cr.ïúåñâå ïúåéøîåç

,Bìaìáì éãk Bnò øaãîe-za el rixtdledid `lel .ezlit §©¥¦§¥§©§§
eze` le`yl wx `l` ,icedid z` lalal iebd ly ezrca
`ede ,ezl`y lr el zeprl ,dvrd f` zniiw - znieqn dl`y
`id ryxd ly ezpeeky xg`n ,j` .ezlitza elalaln wiqti

`l ,ezlitz z` lalal
,ez` zepiiczdd lirez

,éàcåa Búöò úàfL- ¤Ÿ£¨§©©
,lltznl daehd dvrd

,`idBì áéLäì àlL¤Ÿ§¨¦
,òø ãòå áBhî`ly - ¦§©¨

cr aehn ryxl zeprl
,rxBîöò úBNòìå§©£©§

íi÷ìe ,òîLé àì Løçk§¥¥Ÿ¦§©§©¥
áeúkM äî3ïòz ìà" : ©¤¨©©©

ït ,Bzìeàk ìéñk§¦§¦©§¤
Ck ."äzà íb Bì äåLz¦§¤©¨¨¨
egena zeltepyk -

,zexf zeaygnáéLé ìà©¨¦
äðòè íeLå äîeàî§¨§©£¨
äáLçnä ãâð äðòîe©£¤¤¤©©£¨¨

,äøægvpl cvik mixedxde zeaygnle gekie meyl qpki l` - ¨¨
,dxfd daygnd z`;ïk íb ìeðúî ¯ ìeðî íò ÷aàúnä ék¦©¦§©¥¦§ª¨¦§©¥©¥

,dxfd daygnd mr llk wqrzi l` ,okle -Bîöò äNòé ÷ø©©£¤©§
íøéñéå ,Bì eìôpL íéøeäøää òîBL àìå òãBé àìk§Ÿ¥©§Ÿ¥©©¦§¦¤¨§¦¦¥

éñBéå ,Bzòcî.Búðek çëa õîà ó.ezlitza -äL÷é íàå ¦©§§¦Ÿ¤§Ÿ©©¨¨§¦¦§¤

íøéñäì Bì,zexfd zeaygnd z` -íéãøBhL éðtî ,Bzòcî ©£¦¨¦©§¦§¥¤§¦
Bì ïpçúéå 'äì BLôð ìétLé éæà ¯ ä÷æça ãàî Bzòc©§§Ÿ§¨§¨£©©§¦©§©§¦§©¥

,BzáLçîa Cøaúédlitzd irhwa f` wqer `ed m` - ¦§¨¥§©£©§
,z"iydl ezaygna lltzi `l` ,xeaica mda wiqtdl xeq`y
åéîçøa åéìò íçøì§©¥¨¨§©£¨
ìò áà íçøk ,íéaøîä©§ª¦§©¥¨©
,Bçnî íéëLîpä íéðä¦©¦§¨¦¦Ÿ
BLôð ìò 'ä íçøé äëëå§¨¨§©¥©©§
,Cøaúé Bzàî úëLîpä©¦§¤¤¥¦¦§¨¥
íén"î dìéväì§©¦¨¦©¦

,"íéðBãfäzeaygndn - ©¥¦
ytpd ony zexfd

,zindad,äNòé Bðòîìe§©£©£¤
ornl dyri d"awd -

,lekiak envrék4÷ìç ¦¥¤
:Bnò Lnî 'ä,oky - ©¨©

engxiy lltzi m`eilr
,minrtl ,lelr `ed -
,mipic envr lr xxerl
m` eze` ehtyi :dlilg
ornl ,"eprnl" `id ezywa m` eli`e ,eilr engxiy i`kf `ed
"lltzn"d z` hetyl mewn f` oi`y ,xacd oaen - d"awd
,gihan owfd epax :jka yi sqep yexit .zepngxl i`kf `ed m`
dnypd ixdy ,eilr mgxie ,eprnl z`f dyri ok` d"awdy

.'dn wlg `id

.èë ÷øtcvik ,zevr ly dxey owfd epax dlrd ,mincewd miwxta ¤¤
ep`y wxta .'d zcearl drxtd meyn da yiy ,zeavrn xxgzydl

zxg` drxtdn xxgzydl cvik owfd epax dxen ,cenll micner

mezq mc` ly ealy dxew mizrly ,ald mehnh - `ide ,'d zceara

oi` okle ,dybxdÎxa epi`e

xe` z` helwl lbeqn `ed

lr ritydl lretd "lky"d

zad`l ezlitza ribiy ,ald

.'d z`xile 'd

éøö úçà ãBò CàC ©©©¨¦
ìúBöò úéLytgl - ¨¦¥

,zevrúBLôða§©§
,íéðBðéaä"ipepia"d zbixcna mdy dl` zeytpa -øLà ©¥¦£¤

äNòpL álä íeèîè íäì Lé íéaø íézòå íéîòôì,ald - ¦§¨¦§¦¦©¦¥¨¤¦§©¥¤©£¤
Bæ álaL äãBáòì ïôà íeLa Baì çzôì ìBëé àìå ,ïáàk§¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ©¦§Ÿ¤©£¨¤©¥

älôz1,,`id dpeekd ,zeciqgd zxeza miyxtny itk - §¦¨
dcear `id dlitzdyjezaaldmreald jeza dceard ;ald

ly dznbne ;eala xi`i ,egena oian mc`dy dny :epiid -
,daehl eizeybx z` zepyl ald lr ritydl ,`id ef dcear
'd zad` el dpiidz - miipteb mixacl ald zee`z mewnay

ald zgiztl mc`d wewf ,ef dcearl ,mxa .'d z`xieealy
dn helwl gezt didi
rtyene oian gendy
epi`e mezq aldyk .epnn
jka yi - helwl lbeqn
zcearl drxtd meyn

.dlitzay aldíâå§©
ìëeé àì íéîòôì¦§¨¦Ÿ©
,øöiä íò íçläì§¦¨¥¦©¥¤

.BaìaL úeãák éðtî ,Bì øzna Bîöò Lc÷ìepcnly itk - §©¥©§©ª¨¦§¥§¥¤§¦
envr z` ycwl `ed ,"ipepia"d ly ezcearn wlg ,e"k wxta
,zeyrl dee`zn `edy dn z` zeyrl `l :mixzend mixaca
df xac .dnecke ,lek`l dvex `edyk - lek`ln rpnidl :enk
rxd xvid mr mgldl mc`d lr - dngln ly jxca `a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åì áéùäì àìù éàãåá åúöò úàæù åìáìáì éãë åîò
òîùé àì ùøçë åîöò úåùòìå òø ãòå áåèîíéé÷ìå

äúà íâ åì äåùú ïô åúìåàá ìéñë ïòú ìà 'åúëù äî
äðòè íåùå äîåàî áéùé ìà êëäáùçîä ãâð äðòîå

åîöò äùòé ÷ø ë"â ìååðúî ìååðî íò ÷áàúîä éë äøæ
àìå òãåé àìëåúòãî íøéñéå åì åìôðù 'éøåäøää òîåù

éñåéåíøéñäì åì äù÷é íàå åúðååë çëá õîåà óåúòãî
åùôð ìéôùé éæà ä÷æçá ãàî åúòã íéãøåèù éðôî

íçøì åúáùçîá 'úé åì ïðçúéå 'äìåéîçøá åéìò
äëëå åçåîî íéëùîðä íéðá ìò áà íçøë íéáåøîä

úëùîðä åùôð ìò 'ä íçøéíéîî äìéöäì 'úé åúàî
:åîò ùîî 'ä ÷ìç éë äùòé åðòîìå íéðåãæä

êà èë ÷øô'åùôðá úåöò úéùì êéøö úçà ãåò
íéúòå íéîòôì øùà íéðåðéáä

íåèîè íäì ùé íéáøìåëé àìå ïáàë äùòðù áìä
.äìôú åæ áìáù äãåáòì ïôåà íåùá åáì çåúôì

àì íéîòôì íâååîöò ùã÷ì øöéä íò íçìäì ìëåé
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ד.3. כו, ט.4.משלי לב, יג.1.דברים יא, דברים רש"י ספרי,



`'נב xc` 'i iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י' שישי יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äáéñäå,el 'nr cr.íãà øùá

`vnp aldyke .xac lka eizee`z z` wtqi mc`dy dvexy
mr ef dngln ldpl lbeqn `ed oi` - zecake mehnh ly avna

.rxd xvidLBãwä øäfa äöeòéä äöò àéä úàæå2øîàc , §Ÿ¦¥¨©§¨©Ÿ©©¨§¨©
,ïãò ïâa àúáéúî áø,ocr oba daiyid y`x xn`y -àòà" ©§¦§¨§©¥¤¨¨

¯ àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨
,'eë déì ïéLháîlea - §©§¦¥

ea zfge` y`d oi`y ur
ea mikn ,eze` miyhan -
.zekizgl eze` micixtne
oi`y ur lea wilcdl ick
on oi` - ea zfg`p y`d
dwfg y` siqedl jxevd
oikdl xyt` `l` ,xzei
helyz y`dy urd z`
iciÎlr - z`fe ,ea

jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze` micixtny
:"xdef"aïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦

."'eë déì- dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb - ¥

zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn - f` .eze` miyhan
.(dnypd xe`) "`znypc `xedp","àúîLðc àøBäð" Leøt- ¥§¨§¦§¨¨

xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp" zernyn
,(sebaìò ìLîì Ck-ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨©¦§Ÿ©

.óebaL úeéøîç,oky - ¨§¦¤©
,dnypd ly "lky"d lr
sebd zeixnega helyl
ocic oecipa eli`e .dkkfle
dnypd xe` oi` (eppipra)
lr mirityn lkyde

.zeixnegdïéánL óàå§©¤¥¦
úlãâa BìëNa ïðBaúîe¦§¥§¦§¦§ª©

'ä"zeppeazd"a :xnelk -
lkae ,melk el xqg `l

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck-ìk Bçîa,egena jk lk zwacpe zqtzp dpi` ef dpad - §Ÿ¨©

,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,z`fe -ïúeéøîç úîçî ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥¥£©¨§¦¨
.ïúeqâåalde gend ly -3. §©¨

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn ,dtilw
,ziwl`d ytpd.døBà äëéLçîe úøzñîexe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨

ytpd ly dyecwd
,lynay myk .ziwl`d
leaa zfg`p y`d oi`yk
`wec yxcp `l ,urd
`l` ,y` xzei siqedl
urd lea z` micixtn
,zephw zekizgl
zelbeqn dpiidzy
,lynpa mb jk - wlcidl
zeppeazd zyxcp `l
xzei dwenre dlecb

mc`dy ick ,dtilwd zeixneg z` xeayl yi `l` ,'d zlecba
.ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` ekeza helwl ie`x didi

úàæìå,okle -éøöeðéäc ,øôòì dìétLäìe dLháì C §¨Ÿ¨¦§©§¨§©§¦¨§¨¨§©§
,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ìerityiy "zepeayg" zeyrl - ¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§

,ezltyd lr"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì4áì"å ,áeúkk ¦§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§¥
"äøaLð çeø" ¯ "øaLð5,àøçà-àøèqä àéä ,iciÎlr - ¦§¨©¦§¨¨¦©¦§¨¨¢¨

gex zxayp dltydd
,"`xg` `xhq"dàéäL¤¦

Bîöò íãàä àéä¦¨¨¨©§
,íéðBðéáaytpd - ©¥¦

,dtilwd ly zindad
`iddl`a envr mc`d

zbixcn `id mzbixcny
,"ipepia"dLôpL¤¤¤

,óebä äiçîä úéðeiçä©¦¦©§©¨©
dzãìBúë dt÷úa àéä¦§¨§¨§©§¨

,Baìa,"ipepia"d ly - §¦
àéä àéä àöîð,dtilwd ony ytpd -.Bîöò íãàä- ¦§¨¦¦¨¨¨©§

z` jka xaey `ed ,envr z` xaey `edyke ."ipepia"a
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äöåòéä äöò àéä úàæå åáìáù úåãáë éðôî åì øúåîá
øäæáàìã àòà ïãò ïâá àúáéúî áø øîàã ùåã÷ä

àìã àôåâ .'åë äéì ïéùèáî àøåäð äéá ÷éìñ÷éìñ
àøåäð 'éô 'åë äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá

øéàî åðéà ìëùäå äîùðä øåàù àúîùðãêë ìë
ïðåáúîå ïéáîù óàå .óåâáù úåéøîåç ìò ìåùîì

÷áãðå ñôúð åðéà 'ä úìåãâá åìëùáêë ìë åçåîá
ïúåñâå ïúåéøîåç úîçî áìä 'åéøîåç ìò ìåùîì ìëåéù

úåñâ àéä äáéñäåøåà ìò äîöò äéáâîù äôéì÷ä
úàæìå .äøåà äëéùçîå úøúñîå úéäìàä ùôð úùåã÷

äùèáì êéøöíéúò òåá÷ì åðééäã øôòì äìéôùäìå
áìå áåúëë ñàîð åéðéòá äæáð úåéäì åîöò ìéôùäì
åîöò íãàä àéä àéäù à"ñä àéä äøáùð çåø øáùð

àéä óåâä äéçîä úéðåéçä ùôðù íéðåðéááäô÷úá
ìòå .åîöò íãàä àéä àéä àöîð åáìá äúãìåúë
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א.2. קסח, ג הוא 3.חלק כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים,
הכלל  כפי הלב . על ישפיע שזה ההכרח מן כראויֿ ההתבוננות את מקבל המוח  אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה
השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך  המסובב  בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על ‰ÈÚ¯להשפיע
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' בנדו"ז)".‚Ìברשותו הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ברשעים
ד.4. טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים

'` xc` `"i ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"א קודש שבת יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenììä øîàîëå...ï÷æä,el 'nr cr.åîöò íãàä

."`xg` `xhq"døîàð BaL úéäìàä Lôð ìòå6äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè éa zúpL-ia,`wec , ¤¨©¨¦§¨¦¤¨©¨¦©§¨

ììkî,o`kn -íãàäL ¦§¨¤¨¨¨
äîLpä epðéà Bîöò©§¥¤©§¨¨

,äøBähä`l f` ,ixdy - ©§¨
."ia zzpy" xne` did
xne` mc`dy drya
z`f mixne` ,"ia zzpy"
sebd ik ,etebe eytp
mc` eppi` envrlyk

ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd zernyn .xnel lekiy

ziwl`d ytpd lr zxne` `ide ,sebd z` dignd zindad
zzpy""ia.,íé÷écöa íà-ék- zindad ytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦

;envr mc`dàeä íäaL¤¨¤
äøBähä äîLpL ,Côäì§¥¤¤§¨¨©§¨
¯ úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦

,íãàä àeälk ,oky - ¨¨¨
ytpdn d`a mzeig
sebd mb ,cala ziwl`d
,ziwl`d ytpdn ig

àø÷ð íôeâå7øNa" §¨¦§¨§©
,"íãà.envr mc`l lth - ¨¨

åéãéîìúì ï÷fä ìlä øîàîëe8äéä ,ìëàì CìBä äéäLk , §©£©¦¥©¨¥§©§¦¨§¤¨¨¥¤¡Ÿ¨¨
ìîâì CìBä àeäL øîBà¥¤¥¦§Ÿ
äiðòå äáeìòä íò ãñç¤¤¦¨£¨©£¦¨

ék ,Bôeb àeä ¯,sebd - ¦
,Bìöà áLçð øæ Bîk§¨¤¡¨¤§
ìîBb àeäL øîà ïëìå§¨¥¨©¤¥
äîa Bnò ãñç¤¤¦§©

,BìéëànMenk - ¤©£¦
mipzepyk cqg miyery

.zlefl lek`làeä ék¦
Lôð ÷ø Bðéà Bîöò©§¥©¤¤
àéä ék ,ãáì úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¦¦

dcáì,ziwl`d ytpd - §©¨
,BøNáe Bôeb äiçî§©¨§¨

¯ BøNáe Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL òøäL¤¨©¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨§¨

,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðå ,áBèì Ctäúð¦§©¥§§¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨
.íé÷écva,`linne - §©¦¦

`id ziwl`d ytpd
.miwicva envr mc`d
øçàî ,éðBðéáa ìáà£¨©¥¦¥©©
ìL dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¤
úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦

,àøçà-àøèqnL¤¦¦§¨¨¢¨
,BøNáe Bîãa úLaìîä©§ª¤¤§¨§¨
éøä ¯ áBèì Ctäð àìŸ¤§©§£¥

àéä àéäytpd - ¦¦
,dtilwd ony zindad

.Bîöò íãàämc`yke - ¨¨¨©§
`ed ,envr z` xaey

."`xg` `xhq"d z` jka xaey
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùá

ììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì

àåä äéðòåàåäù øîà ïëìå åìöà áùçð øæ åîë éë åôåâ
åðéà åîöò àåä éë åìéëàîù äîá åîò ãñç ìîåâ÷ø

åøùáå åôåâ äéçî äãáì àéä éë ãáì úéäìàä ùôð
úùáåìîä úéðåéçä ùôðá äéäù òøäùåøùáå åîãá

ùîî úéäìàä ùôð úùåã÷á ììëðå áåèì êôäúð
øçàî éðåðéáá ìáà .íé÷éãöáìù äúåîöòå äúåäîù

åîãá úùáåìîä à"ñîù úéîäáä úéðåéçä ùôð
éøä áåèì êôäð àì åøùáååîöò íãàä àéä àéä
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא

'` xc` `"i ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"א קודש שבת יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenììä øîàîëå...ï÷æä,el 'nr cr.åîöò íãàä

."`xg` `xhq"døîàð BaL úéäìàä Lôð ìòå6äîLð" : §©¤¤¨¡Ÿ¦¤¤¡©§¨¨
,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè éa zúpL-ia,`wec , ¤¨©¨¦§¨¦¤¨©¨¦©§¨

ììkî,o`kn -íãàäL ¦§¨¤¨¨¨
äîLpä epðéà Bîöò©§¥¤©§¨¨

,äøBähä`l f` ,ixdy - ©§¨
."ia zzpy" xne` did
xne` mc`dy drya
z`f mixne` ,"ia zzpy"
sebd ik ,etebe eytp
mc` eppi` envrlyk

ytpd `ed envr mc`dy `id mixacd zernyn .xnel lekiy

ziwl`d ytpd lr zxne` `ide ,sebd z` dignd zindad
zzpy""ia.,íé÷écöa íà-ék- zindad ytpd oi` ,mda - ¦¦§©¦¦

;envr mc`dàeä íäaL¤¨¤
äøBähä äîLpL ,Côäì§¥¤¤§¨¨©§¨
¯ úéäìàä Lôð àéäL¤¦¤¤¨¡Ÿ¦

,íãàä àeälk ,oky - ¨¨¨
ytpdn d`a mzeig
sebd mb ,cala ziwl`d
,ziwl`d ytpdn ig

àø÷ð íôeâå7øNa" §¨¦§¨§©
,"íãà.envr mc`l lth - ¨¨

åéãéîìúì ï÷fä ìlä øîàîëe8äéä ,ìëàì CìBä äéäLk , §©£©¦¥©¨¥§©§¦¨§¤¨¨¥¤¡Ÿ¨¨
ìîâì CìBä àeäL øîBà¥¤¥¦§Ÿ
äiðòå äáeìòä íò ãñç¤¤¦¨£¨©£¦¨

ék ,Bôeb àeä ¯,sebd - ¦
,Bìöà áLçð øæ Bîk§¨¤¡¨¤§
ìîBb àeäL øîà ïëìå§¨¥¨©¤¥
äîa Bnò ãñç¤¤¦§©

,BìéëànMenk - ¤©£¦
mipzepyk cqg miyery

.zlefl lek`làeä ék¦
Lôð ÷ø Bðéà Bîöò©§¥©¤¤
àéä ék ,ãáì úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¦¦

dcáì,ziwl`d ytpd - §©¨
,BøNáe Bôeb äiçî§©¨§¨

¯ BøNáe Bîãa úLaìîä úéðeiçä Lôpa äéäL òøäL¤¨©¤¨¨©¤¤©¦¦©§ª¤¤§¨§¨

,Lnî úéäìàä Lôð úMã÷a ììëðå ,áBèì Ctäúð¦§©¥§§¦§¨¦§ª©¤¤¨¡Ÿ¦©¨
.íé÷écva,`linne - §©¦¦

`id ziwl`d ytpd
.miwicva envr mc`d
øçàî ,éðBðéáa ìáà£¨©¥¦¥©©
ìL dúeîöòå dúeänL¤¨¨§©§¨¤
úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦

,àøçà-àøèqnL¤¦¦§¨¨¢¨
,BøNáe Bîãa úLaìîä©§ª¤¤§¨§¨
éøä ¯ áBèì Ctäð àìŸ¤§©§£¥

àéä àéäytpd - ¦¦
,dtilwd ony zindad

.Bîöò íãàämc`yke - ¨¨¨©§
`ed ,envr z` xaey

."`xg` `xhq"d z` jka xaey

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éá úúðù äîùð øîàð åáù úéäìàä ùôðàéä äøåäè
äîùðä åððéà åîöò íãàäù ììëî à÷ééã éá úúðù

íäáù íé÷éãöá íà éë äøåäèääîùðù êôäì àåä
àø÷ð íôåâå íãàä àåä úéäìàä ùôð àéäù äøåäèä

.íãà øùá

ììä øîàîëåêìåä äéäùë åéãéîìúì ï÷æä
äáåìòä íò ãñç ìåîâì êìåä àåäù øîåà äéä ìåëàì

àåä äéðòåàåäù øîà ïëìå åìöà áùçð øæ åîë éë åôåâ
åðéà åîöò àåä éë åìéëàîù äîá åîò ãñç ìîåâ÷ø

åøùáå åôåâ äéçî äãáì àéä éë ãáì úéäìàä ùôð
úùáåìîä úéðåéçä ùôðá äéäù òøäùåøùáå åîãá

ùîî úéäìàä ùôð úùåã÷á ììëðå áåèì êôäúð
øçàî éðåðéáá ìáà .íé÷éãöáìù äúåîöòå äúåäîù

åîãá úùáåìîä à"ñîù úéîäáä úéðåéçä ùôð
éøä áåèì êôäð àì åøùáååîöò íãàä àéä àéä
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oihib(oey`x meil)

,dì ïúå CìBä àlàm` i`ce dfa,øBæçé ,øBæçì äöødliby oeik ¤¨¥§¥¨¨¨©£©£
.dkled gily ezepnl `l` ezpeek oi` 'jled' xn`y dny ezrc

,`xnbd dywn,àn÷ àpz eðééä éaøikfk jled' mdipy zrcly ©¦©§©¨©¨
.'inc,`xnbd zvxznàîéà úéòaéàz m` -,xnel xyt` dvxéà' ¦¨¥¥¨¦

ïðéòeîLàì àúà 'éLôéàiaxy `l` ,`nw `pzk iax zrc ok` - ¦§¦¨¨§©§¦¨
oze jled `l` dl lawzy iyt` i`' yexita xn` m`y eprinyd

.'xefgi xefgl dvx dlïì òîLî à÷ àä ,àîéà úéòaéàå,`ziixad §¦¨¥¥¨¨¨©§©¨
càn÷ àpz ïàî,`nw `pzd `ed in -.éaø ©©¨©¨©¦

ì 'Cìéä' ,eäì àéòaéàzrc,éîc éëæk ,ïúð éaøenk jlid xne`ke ¦©§¨§¥¨§©¦¨¨¦§¦¨¥

,dxn`y,éîc éëæk åàì Bàoi` 'dl ikf' yexita xn` `ly lky ¨¦§¦¨¥
.hbd dl jileiy `l` ezpeek

íà ,ézLàì äæ èb CìBä Bà ,ézLàì äæ èb ìa÷úä øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥¤§¦§¦¦
,øBæçé ,øBæçì äöøgily' wx `l` zepnl leki lrad oi`y ¨¨©£©£

la` .'dkledäøîàL äMàädligzndgelyl,éhéb éì ìa÷úä ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦
e` 'lawzd' ,`yixa epipyy el` zepeyln cg`a lrad el xn`e

,izy`l df hb 'jled'äöø íàlradøBæçì,ea,øBæçé àìciny ¦¨¨©£Ÿ©£
.zyxebn ,dgely cil hbd ribdy
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נג '` xc` 'i iyiy mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י' שישי יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéä äáéñäå,el 'nr cr.íãà øùá

`vnp aldyke .xac lka eizee`z z` wtqi mc`dy dvexy
mr ef dngln ldpl lbeqn `ed oi` - zecake mehnh ly avna

.rxd xvidLBãwä øäfa äöeòéä äöò àéä úàæå2øîàc , §Ÿ¦¥¨©§¨©Ÿ©©¨§¨©
,ïãò ïâa àúáéúî áø,ocr oba daiyid y`x xn`y -àòà" ©§¦§¨§©¥¤¨¨

¯ àøBäð déa ÷éìñ àìc§¨¨¦¥§¨
,'eë déì ïéLháîlea - §©§¦¥

ea zfge` y`d oi`y ur
ea mikn ,eze` miyhan -
.zekizgl eze` micixtne
oi`y ur lea wilcdl ick
on oi` - ea zfg`p y`d
dwfg y` siqedl jxevd
oikdl xyt` `l` ,xzei
helyz y`dy urd z`
iciÎlr - z`fe ,ea

jiynn - mb jk .zewce zephw zekizgl eze` micixtny
:"xdef"aïéLháî ¯ àúîLðã àøBäð déa ÷éìñ àìc àôeb¨§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨§©§¦

."'eë déì- dnypd ly xe`de y`d ea hlwp `ly seb - ¥

zhilwl ie`x sebd dyrp "xdef"d miiqn - f` .eze` miyhan
.(dnypd xe`) "`znypc `xedp","àúîLðc àøBäð" Leøt- ¥§¨§¦§¨¨

xi`n epi`y) - dnypd xe` - "`znypc `xedp" zernyn
,(sebaìò ìLîì Ck-ìk øéàî Bðéà ìëOäå äîLpä øBàL¤©§¨¨§©¥¤¥¥¦¨©¦§Ÿ©

.óebaL úeéøîç,oky - ¨§¦¤©
,dnypd ly "lky"d lr
sebd zeixnega helyl
ocic oecipa eli`e .dkkfle
dnypd xe` oi` (eppipra)
lr mirityn lkyde

.zeixnegdïéánL óàå§©¤¥¦
úlãâa BìëNa ïðBaúîe¦§¥§¦§¦§ª©

'ä"zeppeazd"a :xnelk -
lkae ,melk el xqg `l

,z`fñtúð Bðéà÷aãðå ¥¦§¨§¦§¨
Ck-ìk Bçîa,egena jk lk zwacpe zqtzp dpi` ef dpad - §Ÿ¨©

,álä úeiøîç ìò ìLîì ìëeiL,z`fe -ïúeéøîç úîçî ¤©¦§Ÿ©¨§¦©¥¥£©¨§¦¨
.ïúeqâåalde gend ly -3. §©¨

äaqäå,jkl -øBà ìò dîöò déaânL ,ätìwä úeqb àéä §©¦¨¦©©§¦¨¤©§¦©©§¨©
,úéäìàä Nôð úMã÷ly ytp `idy ,zindad ytpd - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦

ly dyecwd xe` cbpk ,dzeixnega dnvr z` ddiabn ,dtilw
,ziwl`d ytpd.døBà äëéLçîe úøzñîexe` z` - ©§¤¤©£¦¨¨

ytpd ly dyecwd
,lynay myk .ziwl`d
leaa zfg`p y`d oi`yk
`wec yxcp `l ,urd
`l` ,y` xzei siqedl
urd lea z` micixtn
,zephw zekizgl
zelbeqn dpiidzy
,lynpa mb jk - wlcidl
zeppeazd zyxcp `l
xzei dwenre dlecb

mc`dy ick ,dtilwd zeixneg z` xeayl yi `l` ,'d zlecba
.ziwl`d ytpd ly dyecwd xe` z` ekeza helwl ie`x didi

úàæìå,okle -éøöeðéäc ,øôòì dìétLäìe dLháì C §¨Ÿ¨¦§©§¨§©§¦¨§¨¨§©§
,Bîöò ìétLäì íézò òa÷ìerityiy "zepeayg" zeyrl - ¦§Ÿ©¦¦§©§¦©§

,ezltyd lr"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì4áì"å ,áeúkk ¦§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§¥
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א.2. קסח, ג הוא 3.חלק כאן ואילו בלבד, בלב הוא שהטמטום הזקן, רבנו אמר הפרק שמתחילת אף שמענו: החסידים זקני מפי
להיות, שצריך כמו אינו שהלב ממה אלא והמוח? הלב של שניהם, של ולגסות לחומריות מזיק שזה וגסותן, חומריותן מחמת מסיים,
הכלל  כפי הלב . על ישפיע שזה ההכרח מן כראויֿ ההתבוננות את מקבל המוח  אם כראוי. ההתבוננות נתקבלה לא במוח שגם הוכחה
השכל  ביכולת אין אם - ולכן ממילא. בדרך  המסובב  בא קיימת וכשהסיבה ומסובב, סיבה ועלול", "עילה הם ומדות ששכל הידוע,

- אלה דברים על המוח. וגסות מחומריות נובע וזה עצמו, במוח כראוי מאיר אינו שהשכל לומר, ההכרח מן הלב, על ‰ÈÚ¯להשפיע
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î מוחו תמיד ובינוני בבינונים, קאי בר"פ הנ"ל על התירוץ אולי - המוח? ע"ד בר"פ גם אמר לא למה "א"כ

דמדבר פשיטא ובזהר הזהר, מפרש כאן משא"כ פי"ז). (עיין כו' בנדו"ז)".‚Ìברשותו הביאו שלכן קאי, בבינונים שגם - (אף ברשעים
ד.4. טו, נשבר.5.תהלים לב נשברה רוח יט: נא, תהלים
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא

'` xc` `"i ycew zay mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenììä øîàîëå...ï÷æä,el 'nr cr.åîöò íãàä
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,à÷éc "éa zúpL" ,"àéä äøBäè éa zúpL-ia,`wec , ¤¨©¨¦§¨¦¤¨©¨¦©§¨

ììkî,o`kn -íãàäL ¦§¨¤¨¨¨
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ב.6. ס, ברכות השחר: לב.7.ברכות ל, ג.8.שמות לד, רבה ויקרא
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' א



היום יום . . . נד

ה'תש"גה אדר איום רביעי

חומש: תרומה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ושני . . . 68 דקב"ה לעילא.

ף ַרְגֵלינּו, ַהּכֹל הּוא ְלַזּכֹות ּוְלַטֵהר ֶאת  ָכל ְמקֹום ִמְדַרְך ּכַ ה ּבְ ִלי ׁשּום ֵצל ָסֵפק ּוְסֵפק ְסֵפָקא, ִהּנֵ ּבְ
ְזָרה  ר ּגָ ֲאׁשֶ ַרֲחָמָנא ָאנּו, ִאיׁש ִאיׁש ּכַ לּוֵחי ּדְ ָרֵאל ׁשְ ל ִיׂשְ ה, ַוֲאַנְחנּו ּכָ ִפּלָ אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהּתְ ָהָאֶרץ ּבְ

ְכֵמנּו. ר ָהֳעְמָסה ַעל ׁשִ י ֵמֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש, ֲאׁשֶ ָחה ָהֶעְליֹוָנה, ֵאין ָחְפׁשִ ּגָ ָעָליו ַהׁשְ

ה'תש"גו אדר איום חמישי

חומש: תרומה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ולא עוד . . . 68 לעילא הרבה.

משיחות אאמו"ר: עס איז א מעלה נפלאה, ווָאס דער אויבערשטער ב"ה איז מזכה 
און מען קריגט א חוש מיט א געשמַאק א אידען ַא טובה טָאן, ביז אז יענער ווערט 
בא אים טייערער ווי ער בא זיך, ווארום אויף זיך קען ער געפינען כמה טעמים פאר 
ווָאס עס קומט איהם זָאל, ח"ו, זיין ניט גוט, ָאבער אויף דעם ַאנדערען איז דָאס ניט 

שייך כלל.

יִגים  ה, ּוַמּשִׂ רּוְך־הּוא ְמַזּכֶ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[: זֹו ַמֲעָלה ִנְפָלָאה, ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ן ַעל ַעְצמֹו  ּכֵ ֵעיֵני ַעְצמֹו. ׁשֶ הּוא ּבְ ֵעיָניו ָיָקר יֹוֵתר ִמׁשֶ ַהּזּוַלת ּבְ ת טֹוָבה ִליהּוִדי, ַעד ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ חּוׁש ְוֹעֶנג ּבַ
ָלל  לֹום, לֹא טֹוב, ַאְך ַעל ַהּזּוַלת ֶזה ּכְ ְהֶיה לֹו, ַחס־ְוׁשָ ּיִ יַע ׁשֶ ה ִנּמּוִקים ַמּדּוַע ַמּגִ ּמָ ָיכֹול הּוא ִלְמֹצא ּכַ

ְך. ּיָ לֹא ׁשַ

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִליַח ֲאדֹון ּכֹל, ְלַמַען ָהִביא ְלֹפַעל – ּבְ י הּוא ׁשְ ָרֵאל ָעָליו ָלַדַעת, ּכִ ִיׂשְ ל ִאיׁש ּבְ ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם 
אותם את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך 
וועל דיר געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון 
- דָאס איז געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



נה היום יום . . . 
דָאס ערשטע לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון 
אויבען, א ּפינטעלע פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, 
אז דער אלף פון תורה איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון 
אמונה ווָאס באהעפט זיי. נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, 

א איד למטה דָאס איז דער גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ַדְרּכֹו – "ָעַלי ֵיׁש ִמְצַות  ִנּגּון, ּכְ יד, ְוָאַמר לֹו – ּבְ ּגִ ְלִמיֵדי ַהּמַ ַעם ַאְבֵרְך ִמּתַ ן ֵאָליו ּפַ ֵקן ִזּמֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֵדי  ן ְלָך ּכְ ף: ֲאִני ֶאּתֵ יתֹו, ָהָבה ִנְתַחּלֵ ֵני ּבֵ ֵניֶכם", ָעֶליָך ֵיׁש ִמְצַות ָלזּון ּוְלַפְרֵנס ּבְ ם ֹאָתם ֶאת ּבְ ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ִני – ָהָיה ֶזה ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי, – ּוֵבֵאר לֹו ֵסֶדר  ּבְ ה ְלַמד ִעם  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ם ֶאת ַהּמִ ּתּוַכל ְלַקּיֵ ׁשֶ
ֶאְמַצע –  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ זֹוִהי "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ל ִיְרַאת  ה – ֶזהּו ַהּגּוף, ְוַקו ׁשֶ ָמה, "ְיהּוִדי" ְלַמּטָ ׁשָ ְרָסה נֹוֶסֶפת: ""יּוד" ְלַמְעָלה זֹוִהי ַהּנְ ּגִ ָנּה  ֶיׁשְ
ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין 
גאס )סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, 

מען דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ֶזה  ה  ַעּתָ ֲהֵרי  ים  ִהּלִ ּתְ ׁש,  ֻחּמָ ֲחנּות ִעם  ּבַ ִבים  ְויֹוׁשְ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ִמׁשְ ִבים  ְוחֹוׁשְ ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ׁשֶ ּכְ
ְרחֹוב "ַעל ֵלב ֵריָקן".  ְך ּבָ אֹור ּתֹוָרה. ָאסּור ְלַהּלֵ ָהְרחֹוב ָהָיה מּוָאר ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִפי ׁשֶ ָיָקר יֹוֵתר ִמּכְ

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ֵיׁש ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת
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ה'תשע"ו  א' אדר ה' ראשון יום השרוני  היין מזיגת

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰âeænä ïéik©©¦©¨
éç ,ìàøOé õøà ìL éðBøMä ïéiä ïî ,ïéé ãçà ÷ìç ?ãöék¥©¥¤¤¨©¦¦©©¦©¨¦¤¤¤¦§¨¥©

.íéî íé÷ìç éðLe ,Lãçå§¨¨§¥£¨¦©¦
במשנה הוא הדברים א)מקור יט, דמים (נדה "חמשה ,

מן  יין ואחד מים חלקים שני – וכמזוג באישה... טמאים
רק נתפרשה במשנה אולם, השרוני". היין,zenkהיין

של  מקורו ומהו מים. שלישים ושני שליש, להיות שצריך
לגבי וחדש'?`zekiהרמב"ם 'חי להיות שצריך היין,

בגמרא מזו: א)יתירה כא, "תנא,(נדה ברייתא, מובאת
ופירוש  ישן". ולא חדש מזוג, ולא חי ככרמלי נידון השרוני

הוא שם)הדברים רש"י במראהו (ראה שווה 'מזוג' שרוני שיין
שדברי  ונמצא ישן'. ולא חדש מזוג, ולא 'חי כרמלי ליין

ביין הם ישן' ולא חדש מזוג, ולא 'חי ,ilnxkdהברייתא
שהיין הרמב"ם לדברי מקור אין כן להיות ipexydואם צריך

וחדש'! 'חי
הגמרא במפרשי שם)ומבואר נדה לנר, ערוך מהרש"ל, (מהרש"א,

בגמרא אחרת גירסא היתה שם)שלרמב"ם ברש"י גם :(הובאה

בין  שרוני "בין זו גירסא ולפי הכרמלי", נדון "כשרוני
וחדש" חי נידון לנר)כרמלי הערוך הרמב"ם (לשון כתב ולכן

וחדש". "חי להיות צריך שהשרוני
קשה  'חי', להיות צריך השרוני שהיין זו הלכה שעל אלא

להיות צריך היין כי האומרת המשנה "שני befnמדברי :
יין"! ואחד מים חלקים

המהרש"א :(שם)ותירץ
לתוכו  שיתן עד היין על מברכין "אין ברכה של בכוס

א)מים" נ, של (ברכות ב'כוס שנאמרו הדברים אחד אבל ,
'חי' להיות צריך שהיין הוא א)ברכה' נא, לתווך (שם וכדי .

רש"י מפרש הדברים חי)בין ד"ה בכוס (שם היין שנתינת
חי". בכוס שנתנו לאחר במים, ו"מוזגו חי כשהיין נעשית
היין  שמלכתחילה כאן הרמב"ם בדעת גם לומר צריך וכך
צריך  הדם, בו לדמות שבא "בשעה ורק חי, להיות צריך
ולא  מים. חלקים בשני ולמוזגו חי היין מן אחד חלק ליקח

בו". לדמות שבא קודם כבר כן מזוג שיהיה

ה'תשע"ו  א' אדר ו' שני יום נגיחות  ושלוש ראיות ארבע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰dì LiL Bæå§¤¥¨
Bà ,íBé íéøOòì íBé íéøOòî Bà ,òeá÷ íBé dì LiL àéä ,úñå¤¤¦¤¥¨¨©¥¤§¦§¤§¦
.øúBé Bà úBçt Bà ,íBé íéøOòå äòaøàì íBé íéøOòå äòaøàî¥©§¨¨§¤§¦§©§¨¨§¤§¦¨¥

שתקבענו (ה"ד)להלן עד וסת קובעת האשה 'אין נאמר:
ראיות  שלוש לאחר לכאורה, זה ולפי פעמים'. שלש
קבוע. וסת כבעלת האשה תיחשב זהה ימים מספר שביניהן

לאחר רק נקבעת זו וסת הראשונים, רוב לדעת `raxאך
הימים מספר על מתבססת הוסת קביעות כי oiayראיות,

,di`xl di`xמהראיה מתחילה הבאה dipydוהספירה –
עוד  וכשראתה הראשונה, הראיה לאחר מסוים ימים מספר

פעמים. שלוש של חזקה זו הרי זהה בהפרש פעמיים
בגמרא אמרו מועד שור לגבי להקשות: א)ויש לז, (ב"ק

ושוב  נגחו, ולא שור ראה כך ואחר ונגחו, שור ראה שאם
נעשה  פעמים שלוש נגח אם הלאה, וכן ונגחו שור ראה
למרות  מועד נעשה נגיחות שבשלוש הרי לסירוגין', 'מועד

הפרשים! שני רק ביניהן שהיו

לחלק: ויש
אנו  כי הראיות, שבין ההפרש מחמת נקבעת הוסת
ולכן  דם, לראות עתידה מסוים ימים מספר שלאחר מניחים
שלש  עצמו על חוזר הפרש אותו כאשר נקבעת הוסת

ראיות. בארבע היינו פעמים,
הנגיחות  שבין ההפרש מחמת נקבעת לא המועדות אך
שלש  נוגח היה אילו שהרי עצמן, הנגיחות מחמת אלא
הוחזק  לסירוגין שנגח מאחר ורק מועד, היה רצופות פעמים
הנגיחות  מחמת נקבעת שהמועדות ונמצא לסירוגין, מועד
מצמצות  ההפסקות (ואדרבה, ביניהן ההפסקות מחמת ולא
ולא  לגמרי מועד היה ההפסקות ללא כי המועדות, את
לפי  ולא הנגיחות מספר לפי נקבעת היא ולכן לסירוגין),
מוחזק  השור נגיחות שלש ולאחר ביניהן, ההפסקות מספר

כנגחן.
(d ,htw izlte izxk)

ה'תשע"ו  א' אדר ז' שלישי יום לאדום  הנוטה מראה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk eéäiLå§¤¦§¨
.íéàîè íéîã äàøî©§¥¨¦§¥¦

כפי  המטמאים, דם של סוגים חמישה רק יש התורה מן
לעיל הרמב"ם ואילך)שפירט ה"ז החמירו (פ"ה "חכמים אבל .

לאדמומית" הנוטה מראה כל ואסרו קפח).. ר"ס כי (ש"ך
חכמי  בימי שאפילו דדמא, בחזותא בקיאין לא "האידנא
כלֿשכן  דמים, לראות נמנעים שהיו החכמים מן יש התלמוד
דם  שום לטהר ואין חכמתו, על לישען לאדם שאין האידנא

אדמומית" למראה סק"א)הדומה שם אדה"ז .(שו"ע
הגמרא, מחכמי האחרונים חכמים "גזרת היא זו והחמרה
מראה  כל "לטמא שגזרו הגמרא" שאחר הגאונים גזרת או
– במראות בקיאין שאין הזה בזמן ואדמומיות שחורות

הטמא" מראה לטהר אחד יבוא סק"ב)שמא .(שם
צדק' ה'צמח קכד)וכתב סי' יו"ד להסתפק (שו"ת שיש

לאדום: הנוטה מראה כל לטמא זו בהחמרה
שהיום  כיון כי – הספק מצד שהיא לומר, יש אחד מצד
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בו  שיש מראה בכל הרי הטמאים, במראות בקיאין אנו אין
שמא  לחשוש יש ביותר, הקלושה בצורה אפילו אדמומית,
זה  "ולפי מדאורייתא. האסורים מהסוגים לאחד דומה הוא
הוא  אם אפילו אודם מראה בכל ממש דאורייתא ספק יש

הרבה".[חלש]כהה
כהה  הוא אם "שבאמת לומר, אפשר שני מצד אבל
דמים  מחמשה אחד הוא אולי כלל בו להסתפק אין הרבה

לאוסרו". לבד חומרא דרך מחמירים שאנו אלא הטמאים,
דרבנן  איסור רק כלל, דאורייתא ספק בזה "אין ולפיֿזה,

לבד".
כל  לטמא ההחמרה כי ה'צמחֿצדק' הוכיח ולמסקנה,
מהסוגים  אחד הוא שמא הספק מחמת היא אדום מראה
אפילו  אדום, מראה כל כי ונמצא, התורה. מן הטמאים

דאורייתא. מספיקא טמא – ביותר הכהה

ה'תשע"ו  א' אדר ח' רביעי יום מחדש  להיוולד

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰,äøBz ïéc¦¨
Bnàî BúBçà Bà Bnà àOiL úBìæîe íéáëBk ãáBòì øznL¤ª¨§¥¨¦©¨¤¦¨¦£¥¦

.eøibúpL¤¦§©§
שנולד' כקטן שנתגייר 'גר כי הוא א)והטעם כב, (יבמות

הגירות. ברגע ניתק לקרוביו בינו המשפחתי הקשר ולכן
הנכריה ולכ  מאמו לאחיו קרוב נחשב הגר אין תורה מדין ן

עליהם להעיד יבמות ויכול ראה מדרבנן, הדין לגבי אמוראים (ונחלקו

קרוביו.שם) על מתאבל ואינו אביו את יורש אינו וכן ,
בגמרא מבואר ב)ועוד מח, על (יבמות נענש אינו גר כי ,

כקטן  הוא שהתגייר משעה כי נכרי, בעודו שעשה חטאים
חידש באסאן ומהר"י מחדש, ה)שנולד סי' תודה לחמי כי (שו"ת

גר  כך עשרים, גיל עד שמים בדיני נענש אינו שיהודי כשם
מגירותו! שנה עשרים לאחר עד חטאיו על נענש אינו

ד)והרמ"א מו, סי' 'שלא (או"ח ברכת לברך יכול שגר פסק
הב"ח ותמה גוי', שלאחר (שם)עשני אלא כנכרי נברא הרי :

והשיב  גוי? בראו שלא על ה' את יברך  וכיצד התגייר מכן
נברא  כאילו זה הרי שנולד כקטן ונחשב מאחר הט"ז:

גוי'. עשני 'שלא מברך כך ועל מחדש, הגירות בשעת
הגר  בהגדרת חומרא יוצאת לכאורה 'יחוד' איסור ולגבי
להקפיד  יצטרכו גרים ואחות אח זה לפי כי שנולד', כ'קטן
כתב  למעשה אך לזה! זה כזרים הם שהרי יחוד דין על

פיינשטיין סד)הגר"מ ד, אהע"ז משה כי (אגרות ביחוד שמותרים
הנובעים  דינים לגבי אמורה אינה שנולד' כ'קטן גר הגדרת
היחוד  היתר והרי קרובים, בין הטבעי המציאותי מהקשר
לחשוש  אין העולם טבע שמצד משום הוא לאחות אח בין
לאחר  גם משתנה אינו זה וטבע ביניהם, עבירה לדבר

שהתגיירו.
הרבי מחדש בזה, 145)כיוצא ע' ה, שיחות שיתכן (לקוטי

העריות  איסורי מיתר שונה אשתו אחות נישואי ואיסור
בתורה  מפורש שכן שהתגיירו, באחיות גם מהתורה ונוהג
הטבעית  האהבה מקלקול להימנע כדי הוא האיסור שטעם
זו  צרות ויהיו אחד לאיש שיינשאו בכך אחיות, בין הקיימת
טבעית  אהבה שוררת שהתגיירו אחיות בין וגם ומאחר לזו,

אשתו אחות את לשאת 23)אסור הערה שם ראה .(אך

ה'תשע"ו  א' אדר ט' חמישי 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 ïéøeqà 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

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,
והוסיף  הראשון. האיסור על רק תשובה לעשות צריך

התוספות בין)שלדעת ד"ה שם סובר (יבמות שמעון רבי גם

עליו נענש שאינו אלא חל השני יוסי)שהאיסור רבי (כדעת

גמורים' 'רשעים בין נקבר שאינו - הקבורה לענין וחולק
הראשון. האיסור על רק שנענש כיון

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 טריפה סי 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
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ה'תשע"ו  א' אדר ה' ראשון יום השרוני  היין מזיגת

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰âeænä ïéik©©¦©¨
éç ,ìàøOé õøà ìL éðBøMä ïéiä ïî ,ïéé ãçà ÷ìç ?ãöék¥©¥¤¤¨©¦¦©©¦©¨¦¤¤¤¦§¨¥©

.íéî íé÷ìç éðLe ,Lãçå§¨¨§¥£¨¦©¦
במשנה הוא הדברים א)מקור יט, דמים (נדה "חמשה ,

מן  יין ואחד מים חלקים שני – וכמזוג באישה... טמאים
רק נתפרשה במשנה אולם, השרוני". היין,zenkהיין

של  מקורו ומהו מים. שלישים ושני שליש, להיות שצריך
לגבי וחדש'?`zekiהרמב"ם 'חי להיות שצריך היין,

בגמרא מזו: א)יתירה כא, "תנא,(נדה ברייתא, מובאת
ופירוש  ישן". ולא חדש מזוג, ולא חי ככרמלי נידון השרוני

הוא שם)הדברים רש"י במראהו (ראה שווה 'מזוג' שרוני שיין
שדברי  ונמצא ישן'. ולא חדש מזוג, ולא 'חי כרמלי ליין

ביין הם ישן' ולא חדש מזוג, ולא 'חי ,ilnxkdהברייתא
שהיין הרמב"ם לדברי מקור אין כן להיות ipexydואם צריך

וחדש'! 'חי
הגמרא במפרשי שם)ומבואר נדה לנר, ערוך מהרש"ל, (מהרש"א,

בגמרא אחרת גירסא היתה שם)שלרמב"ם ברש"י גם :(הובאה

בין  שרוני "בין זו גירסא ולפי הכרמלי", נדון "כשרוני
וחדש" חי נידון לנר)כרמלי הערוך הרמב"ם (לשון כתב ולכן

וחדש". "חי להיות צריך שהשרוני
קשה  'חי', להיות צריך השרוני שהיין זו הלכה שעל אלא

להיות צריך היין כי האומרת המשנה "שני befnמדברי :
יין"! ואחד מים חלקים

המהרש"א :(שם)ותירץ
לתוכו  שיתן עד היין על מברכין "אין ברכה של בכוס

א)מים" נ, של (ברכות ב'כוס שנאמרו הדברים אחד אבל ,
'חי' להיות צריך שהיין הוא א)ברכה' נא, לתווך (שם וכדי .

רש"י מפרש הדברים חי)בין ד"ה בכוס (שם היין שנתינת
חי". בכוס שנתנו לאחר במים, ו"מוזגו חי כשהיין נעשית
היין  שמלכתחילה כאן הרמב"ם בדעת גם לומר צריך וכך
צריך  הדם, בו לדמות שבא "בשעה ורק חי, להיות צריך
ולא  מים. חלקים בשני ולמוזגו חי היין מן אחד חלק ליקח

בו". לדמות שבא קודם כבר כן מזוג שיהיה

ה'תשע"ו  א' אדר ו' שני יום נגיחות  ושלוש ראיות ארבע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰dì LiL Bæå§¤¥¨
Bà ,íBé íéøOòì íBé íéøOòî Bà ,òeá÷ íBé dì LiL àéä ,úñå¤¤¦¤¥¨¨©¥¤§¦§¤§¦
.øúBé Bà úBçt Bà ,íBé íéøOòå äòaøàì íBé íéøOòå äòaøàî¥©§¨¨§¤§¦§©§¨¨§¤§¦¨¥

שתקבענו (ה"ד)להלן עד וסת קובעת האשה 'אין נאמר:
ראיות  שלוש לאחר לכאורה, זה ולפי פעמים'. שלש
קבוע. וסת כבעלת האשה תיחשב זהה ימים מספר שביניהן

לאחר רק נקבעת זו וסת הראשונים, רוב לדעת `raxאך
הימים מספר על מתבססת הוסת קביעות כי oiayראיות,

,di`xl di`xמהראיה מתחילה הבאה dipydוהספירה –
עוד  וכשראתה הראשונה, הראיה לאחר מסוים ימים מספר

פעמים. שלוש של חזקה זו הרי זהה בהפרש פעמיים
בגמרא אמרו מועד שור לגבי להקשות: א)ויש לז, (ב"ק

ושוב  נגחו, ולא שור ראה כך ואחר ונגחו, שור ראה שאם
נעשה  פעמים שלוש נגח אם הלאה, וכן ונגחו שור ראה
למרות  מועד נעשה נגיחות שבשלוש הרי לסירוגין', 'מועד

הפרשים! שני רק ביניהן שהיו

לחלק: ויש
אנו  כי הראיות, שבין ההפרש מחמת נקבעת הוסת
ולכן  דם, לראות עתידה מסוים ימים מספר שלאחר מניחים
שלש  עצמו על חוזר הפרש אותו כאשר נקבעת הוסת

ראיות. בארבע היינו פעמים,
הנגיחות  שבין ההפרש מחמת נקבעת לא המועדות אך
שלש  נוגח היה אילו שהרי עצמן, הנגיחות מחמת אלא
הוחזק  לסירוגין שנגח מאחר ורק מועד, היה רצופות פעמים
הנגיחות  מחמת נקבעת שהמועדות ונמצא לסירוגין, מועד
מצמצות  ההפסקות (ואדרבה, ביניהן ההפסקות מחמת ולא
ולא  לגמרי מועד היה ההפסקות ללא כי המועדות, את
לפי  ולא הנגיחות מספר לפי נקבעת היא ולכן לסירוגין),
מוחזק  השור נגיחות שלש ולאחר ביניהן, ההפסקות מספר

כנגחן.
(d ,htw izlte izxk)

ה'תשע"ו  א' אדר ז' שלישי יום לאדום  הנוטה מראה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk eéäiLå§¤¦§¨
.íéàîè íéîã äàøî©§¥¨¦§¥¦

כפי  המטמאים, דם של סוגים חמישה רק יש התורה מן
לעיל הרמב"ם ואילך)שפירט ה"ז החמירו (פ"ה "חכמים אבל .

לאדמומית" הנוטה מראה כל ואסרו קפח).. ר"ס כי (ש"ך
חכמי  בימי שאפילו דדמא, בחזותא בקיאין לא "האידנא
כלֿשכן  דמים, לראות נמנעים שהיו החכמים מן יש התלמוד
דם  שום לטהר ואין חכמתו, על לישען לאדם שאין האידנא

אדמומית" למראה סק"א)הדומה שם אדה"ז .(שו"ע
הגמרא, מחכמי האחרונים חכמים "גזרת היא זו והחמרה
מראה  כל "לטמא שגזרו הגמרא" שאחר הגאונים גזרת או
– במראות בקיאין שאין הזה בזמן ואדמומיות שחורות

הטמא" מראה לטהר אחד יבוא סק"ב)שמא .(שם
צדק' ה'צמח קכד)וכתב סי' יו"ד להסתפק (שו"ת שיש

לאדום: הנוטה מראה כל לטמא זו בהחמרה
שהיום  כיון כי – הספק מצד שהיא לומר, יש אחד מצד
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בו  שיש מראה בכל הרי הטמאים, במראות בקיאין אנו אין
שמא  לחשוש יש ביותר, הקלושה בצורה אפילו אדמומית,
זה  "ולפי מדאורייתא. האסורים מהסוגים לאחד דומה הוא
הוא  אם אפילו אודם מראה בכל ממש דאורייתא ספק יש

הרבה".[חלש]כהה
כהה  הוא אם "שבאמת לומר, אפשר שני מצד אבל
דמים  מחמשה אחד הוא אולי כלל בו להסתפק אין הרבה

לאוסרו". לבד חומרא דרך מחמירים שאנו אלא הטמאים,
דרבנן  איסור רק כלל, דאורייתא ספק בזה "אין ולפיֿזה,

לבד".
כל  לטמא ההחמרה כי ה'צמחֿצדק' הוכיח ולמסקנה,
מהסוגים  אחד הוא שמא הספק מחמת היא אדום מראה
אפילו  אדום, מראה כל כי ונמצא, התורה. מן הטמאים

דאורייתא. מספיקא טמא – ביותר הכהה

ה'תשע"ו  א' אדר ח' רביעי יום מחדש  להיוולד

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰,äøBz ïéc¦¨
Bnàî BúBçà Bà Bnà àOiL úBìæîe íéáëBk ãáBòì øznL¤ª¨§¥¨¦©¨¤¦¨¦£¥¦

.eøibúpL¤¦§©§
שנולד' כקטן שנתגייר 'גר כי הוא א)והטעם כב, (יבמות

הגירות. ברגע ניתק לקרוביו בינו המשפחתי הקשר ולכן
הנכריה ולכ  מאמו לאחיו קרוב נחשב הגר אין תורה מדין ן

עליהם להעיד יבמות ויכול ראה מדרבנן, הדין לגבי אמוראים (ונחלקו

קרוביו.שם) על מתאבל ואינו אביו את יורש אינו וכן ,
בגמרא מבואר ב)ועוד מח, על (יבמות נענש אינו גר כי ,

כקטן  הוא שהתגייר משעה כי נכרי, בעודו שעשה חטאים
חידש באסאן ומהר"י מחדש, ה)שנולד סי' תודה לחמי כי (שו"ת

גר  כך עשרים, גיל עד שמים בדיני נענש אינו שיהודי כשם
מגירותו! שנה עשרים לאחר עד חטאיו על נענש אינו

ד)והרמ"א מו, סי' 'שלא (או"ח ברכת לברך יכול שגר פסק
הב"ח ותמה גוי', שלאחר (שם)עשני אלא כנכרי נברא הרי :

והשיב  גוי? בראו שלא על ה' את יברך  וכיצד התגייר מכן
נברא  כאילו זה הרי שנולד כקטן ונחשב מאחר הט"ז:

גוי'. עשני 'שלא מברך כך ועל מחדש, הגירות בשעת
הגר  בהגדרת חומרא יוצאת לכאורה 'יחוד' איסור ולגבי
להקפיד  יצטרכו גרים ואחות אח זה לפי כי שנולד', כ'קטן
כתב  למעשה אך לזה! זה כזרים הם שהרי יחוד דין על

פיינשטיין סד)הגר"מ ד, אהע"ז משה כי (אגרות ביחוד שמותרים
הנובעים  דינים לגבי אמורה אינה שנולד' כ'קטן גר הגדרת
היחוד  היתר והרי קרובים, בין הטבעי המציאותי מהקשר
לחשוש  אין העולם טבע שמצד משום הוא לאחות אח בין
לאחר  גם משתנה אינו זה וטבע ביניהם, עבירה לדבר

שהתגיירו.
הרבי מחדש בזה, 145)כיוצא ע' ה, שיחות שיתכן (לקוטי

העריות  איסורי מיתר שונה אשתו אחות נישואי ואיסור
בתורה  מפורש שכן שהתגיירו, באחיות גם מהתורה ונוהג
הטבעית  האהבה מקלקול להימנע כדי הוא האיסור שטעם
זו  צרות ויהיו אחד לאיש שיינשאו בכך אחיות, בין הקיימת
טבעית  אהבה שוררת שהתגיירו אחיות בין וגם ומאחר לזו,

אשתו אחות את לשאת 23)אסור הערה שם ראה .(אך

ה'תשע"ו  א' אדר ט' חמישי 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 ïéøeqà 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

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,
והוסיף  הראשון. האיסור על רק תשובה לעשות צריך

התוספות בין)שלדעת ד"ה שם סובר (יבמות שמעון רבי גם

עליו נענש שאינו אלא חל השני יוסי)שהאיסור רבי (כדעת

גמורים' 'רשעים בין נקבר שאינו - הקבורה לענין וחולק
הראשון. האיסור על רק שנענש כיון

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 טריפה סי 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
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר
ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.à‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.á‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13˜ Ì‡ ,dLc «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת

סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין
עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם

אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.â‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.ã‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.ä‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר י' שישי יום לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן(תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה, מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר
'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך

התורה. מן לחומרא דאורייתא'
א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב

בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב
ספק  והבהמה הרוב אחר הולכין אין אם גם הרי התורה,

להקריבה? מותר טריפה
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,
- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה ראוי אינו ספק אבל להקרבה, ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו

ה'תשעו  א' אדר יא קודש שבת לנישואין  מילה ברית בין

:Ï ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íãà àOé àìŸ¦¨¨¨
e÷æçäL àeäå .ïétëð úçtLnî àìå íéòøöî úçtLnî äMà¦¨¦¦§©©§Ÿ̈¦§Ÿ¦¦§©©¦§¦§¤ª§§

ìL.Ck íäéða eàBáiL íéîòt äL §¨§¨¦¤¨§¥¤¨
יש  נכפים, או מצורעים הם המשפחה מבני שלושה אם
ילדים  לו תלד זו ממשפחה שבאה האשה שמא לחשוש

חיים. לסכנת להגיע היכולים
היוצר  הפעמים במספר תנאים נחלקו מילה לענין והנה,

ב)חזקה סד, שלישי (יבמות ומת, השני ומת, הראשון "מלה :
שלישי  אומר גמליאל בן שמעון רבי רבי. דברי תמול, לא
נוצרת  חזקה רבי לדעת כלומר, תמול". לא רביעי תמול,
בשלוש  גמליאל בן שמעון רבי ולדעת פעמים, בשתי
כרבי  הלכה סכנה של בדברים כי נפסק, להלכה פעמים.
הוא  נפשות "דספק חזקה, זו הרי בלבד פעמים שבשתי

להקל" נפשות שם)וספק .(רי"ף
מילה בהלכות הרמב"ם פסק הי"ח)וכן שמלה (פ"א "אשה :

מלה  וכן כחו, את שהכשילה מילה מחמת ומת ראשון בנה
השלישי  את ימול לא זה הרי מילה... מחמת ומת השני את

כחו". ויתחזק שיגדיל עד לו ממתינין אלא בזמנו
"... מצורעים ממשפחת אשה אדם ישא "לא בדין אולם
פעמים, שלש כך כשהוחזק רק הוא שהאיסור בגמרא נאמר

הוא" בעלמא אקראי זמני בתרי שם)"אבל הרי"ף וכך (לשון ,
שיבואו  פעמים שלשה שהוחזקו "והוא כאן: הרמב"ם כתב

כך". בניהם
לתמוה: ויש

כבר  פעמים שבשתי כרבי, נפסק למילה בנוגע מדוע
שלש  מצריכים כאן ואילו מילה, מחמת למות הבנים הוחזקו

פעמים?
לחלק: ויש

עצמה, האשה של בחזקה מדובר מילה, מחמת הבן במת
המשפחה  שכל כדי כאן, אבל פעמים. שתי מספיק ולכך
לחוש  שאין מודה רבי "אפילו נכפין, או כמצורעים תוחזק

זמני". מתלתא בפחות במשפחה,
(bl 'iq my dnly ly mi ,my zenai sqei iwenp)

אגרות קודש
]כ"א אדר, ה'תשל"ב[

אזכיר עה"צ לכ"ז.

והוספה בבטחון ושמחה )אמיתית( מלמטה – מוסיפה בכ"ז מלמעלה כהוראת הזוה"ק )תצוה 

קפד, ב(: תא חזי אי איהו קיימא בנהירו דאנפין מתתא כדין הכי נהרין לי מעילא כו' חדוה דב"נ משיך 

לגבי' חדוה אחרא עילאה.
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d`iA ixEQ` zFkld
ספר קדושה -הלכות איסורי ביאה 
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר
ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.à‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.á‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13˜ Ì‡ ,dLc «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת

סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין
עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם

אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.â‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.ã‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.ä‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
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ה'תשע"ו  א' אדר י' שישי יום לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן(תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה, מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר
'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך

התורה. מן לחומרא דאורייתא'
א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב

בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב
ספק  והבהמה הרוב אחר הולכין אין אם גם הרי התורה,

להקריבה? מותר טריפה
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,
- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה ראוי אינו ספק אבל להקרבה, ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו

ה'תשעו  א' אדר יא קודש שבת לנישואין  מילה ברית בין

:Ï ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íãà àOé àìŸ¦¨¨¨
e÷æçäL àeäå .ïétëð úçtLnî àìå íéòøöî úçtLnî äMà¦¨¦¦§©©§Ÿ̈¦§Ÿ¦¦§©©¦§¦§¤ª§§

ìL.Ck íäéða eàBáiL íéîòt äL §¨§¨¦¤¨§¥¤¨
יש  נכפים, או מצורעים הם המשפחה מבני שלושה אם
ילדים  לו תלד זו ממשפחה שבאה האשה שמא לחשוש

חיים. לסכנת להגיע היכולים
היוצר  הפעמים במספר תנאים נחלקו מילה לענין והנה,

ב)חזקה סד, שלישי (יבמות ומת, השני ומת, הראשון "מלה :
שלישי  אומר גמליאל בן שמעון רבי רבי. דברי תמול, לא
נוצרת  חזקה רבי לדעת כלומר, תמול". לא רביעי תמול,
בשלוש  גמליאל בן שמעון רבי ולדעת פעמים, בשתי
כרבי  הלכה סכנה של בדברים כי נפסק, להלכה פעמים.
הוא  נפשות "דספק חזקה, זו הרי בלבד פעמים שבשתי

להקל" נפשות שם)וספק .(רי"ף
מילה בהלכות הרמב"ם פסק הי"ח)וכן שמלה (פ"א "אשה :

מלה  וכן כחו, את שהכשילה מילה מחמת ומת ראשון בנה
השלישי  את ימול לא זה הרי מילה... מחמת ומת השני את

כחו". ויתחזק שיגדיל עד לו ממתינין אלא בזמנו
"... מצורעים ממשפחת אשה אדם ישא "לא בדין אולם
פעמים, שלש כך כשהוחזק רק הוא שהאיסור בגמרא נאמר

הוא" בעלמא אקראי זמני בתרי שם)"אבל הרי"ף וכך (לשון ,
שיבואו  פעמים שלשה שהוחזקו "והוא כאן: הרמב"ם כתב

כך". בניהם
לתמוה: ויש

כבר  פעמים שבשתי כרבי, נפסק למילה בנוגע מדוע
שלש  מצריכים כאן ואילו מילה, מחמת למות הבנים הוחזקו

פעמים?
לחלק: ויש

עצמה, האשה של בחזקה מדובר מילה, מחמת הבן במת
המשפחה  שכל כדי כאן, אבל פעמים. שתי מספיק ולכך
לחוש  שאין מודה רבי "אפילו נכפין, או כמצורעים תוחזק

זמני". מתלתא בפחות במשפחה,
(bl 'iq my dnly ly mi ,my zenai sqei iwenp)
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ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.å‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.æÏÚ Û‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆««
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Ètƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.çL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
כניסתה 38) אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

לחופה.

.è‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.é‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»

‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»
‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.àé‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.áé·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.âé‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
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עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית
לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.ãé˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.åè- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.æè‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.æé‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין

משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.à˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
 ֿ דיבור א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.áelÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.â?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
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סי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'd '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.å‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.æÏÚ Û‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆««
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Ètƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.çL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
כניסתה 38) אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

לחופה.

.è‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.é‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»

‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»
‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.àé‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.áé·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.âé‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
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עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית
לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.ãé˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.åè- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.æè‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.æé‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזבות: נדות בענין לקטנה גדולה בין

משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.à˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.
 ֿ דיבור א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין

דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה
מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות

נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,
משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם

אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה
דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין

- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.áelÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.â?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
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ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.ã‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.ä¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
 ֿ ואףֿעל עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.åÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.æÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.ç‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.è˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.é‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.àé- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.áédzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»
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ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.âé¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.ãéÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.åèÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.æè˙BÚev‰55ÔÓˆÚ e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿«¿»
‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆¬»

˜c·zL „Ú LnLÏ56ÈLa ˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»
Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»
‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…

Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.æéB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.çé‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.èé,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
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ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.ã‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«

,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.ä¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
 ֿ ואףֿעל עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.åÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.æÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.ç‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.è˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.é‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון

או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.àé- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.áédzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»
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ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.âé¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.ãéÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.åèÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.æè˙BÚev‰55ÔÓˆÚ e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿«¿»
‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆¬»

˜c·zL „Ú LnLÏ56ÈLa ˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»
Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»
‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…

Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.æéB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.çé‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו

(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה
אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.èé,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
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d`iaסד ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'd '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם
כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.ë˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.àë‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.áë‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול

בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה
נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.àÒ‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.áÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.â‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם
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.ãBÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.ä¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.åÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.æÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.ç„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.è˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.éÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.àéda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
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(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם
כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.ë˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.àë‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא
מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק

בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.áë‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול

בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה
נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.àÒ‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.áÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.â‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם

1
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21
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27

28

29
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32

33
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35

36

37

38

39
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42
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44

45
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49

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'd '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ãBÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.ä¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.åÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.æÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.ç„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.è˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.éÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.àéda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
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יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.áé‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.âé‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.ãé‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
 ֿ שתים של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.

ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה
(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.åèÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.æè‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.æé,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.çé‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.èé‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.ë˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ
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‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.àë‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.áëÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.âë?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.ãëLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.äëdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

ה'תשע"ו  א' אדר ו' ב' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה

אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;
נקיים. לשבעה עולין

.àÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.á‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.âÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.ãÔ‰ - Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»≈
‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»

Ìc Ô‰a7Ô‰L ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.äÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.å˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
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יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.áé‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.âé‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.ãé‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
 ֿ שתים של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.

ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה
(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.åèÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.æè‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.æé,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.çé‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.èé‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.ë˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ
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‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.àë‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.áëÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.âë?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.ãëLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.äëdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

ה'תשע"ו  א' אדר ו' ב' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה

אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;
נקיים. לשבעה עולין

.àÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.á‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.âÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.ãÔ‰ - Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»≈
‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»

Ìc Ô‰a7Ô‰L ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.äÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.å˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
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d`iaסח ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'e 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.æB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.ç˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.è‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.éBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.àé- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.áéB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»

,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»
.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.âé¯Á‡ ‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»««
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.ãé‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.åè‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.æè‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו

בזב  זרע שכבת פולטת או בזב הימים קרי את סותרת אינה ה
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.æéÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
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dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»
˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈

L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»
dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»

.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.çéÈ¯‰ - ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»¬≈
‰pË˜ ‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ20; ¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»¿«»

elÙ‡Â .ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»≈

ÌeÏk CÎa21ÌBiÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈«
.ÂÈÙlL∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.èé˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.ë‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.àë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.áë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.âë‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.à‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.æB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.ç˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.è‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.éBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.àé- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.áéB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»

,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»
.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.âé¯Á‡ ‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»««
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.ãé‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.åè‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.æè‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו

בזב  זרע שכבת פולטת או בזב הימים קרי את סותרת אינה ה
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.æéÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
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dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»
˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈

L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»
dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»

.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.çéÈ¯‰ - ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»¬≈
‰pË˜ ‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ20; ¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»¿«»

elÙ‡Â .ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»≈

ÌeÏk CÎa21ÌBiÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈«
.ÂÈÙlL∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.èé˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.ë‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.àë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.áë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.âë‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.à‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
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d`iaע ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'e 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.áÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.â,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.ãÏk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.äÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.å˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.æ¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.çCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.è,‰¯aÚ˙ dlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»ƒ¿«¿»
È¯‰ - ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ¬≈

ÌÈÏÙpÏ ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰20ÏkL ; «…«««ƒ∆≈ƒ«¿»ƒ∆»
„Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë - ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«»«

„Ïe‰ ÏÈtzL21Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰z - ÏÈtzLÎe . ∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆¿≈»≈»ƒ
˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ƒƒ»»»À¿«»»¿ƒƒƒ»¿≈»À¿«
.ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈¿…ƒ»»≈ƒ

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡22‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰ ‰ÏÈt‰Â , ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»«∆»¿ƒƒ»
ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ - ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰»«≈¬ƒ«««»»ƒ»«≈ƒ¿≈

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈¿…
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מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.éÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ ≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.àé- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.áéEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, האחרונים 30)גדולה.29)שם ימים שני
זיבה. ימי זיבה.31)של ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.âée¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.ãé¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.åèÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.æèÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ
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וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.áÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.â,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.ãÏk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.äÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.å˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.æ¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.çCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.è,‰¯aÚ˙ dlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»ƒ¿«¿»
È¯‰ - ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ¬≈

ÌÈÏÙpÏ ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰20ÏkL ; «…«««ƒ∆≈ƒ«¿»ƒ∆»
„Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë - ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«»«

„Ïe‰ ÏÈtzL21Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË ‰È‰z - ÏÈtzLÎe . ∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆¿≈»≈»ƒ
˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ƒƒ»»»À¿«»»¿ƒƒƒ»¿≈»À¿«
.ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈¿…ƒ»»≈ƒ

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡22‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰ ‰ÏÈt‰Â , ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»«∆»¿ƒƒ»
ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ - ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰»«≈¬ƒ«««»»ƒ»«≈ƒ¿≈

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈¿…
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מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.éÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ ≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.àé- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.áéEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, האחרונים 30)גדולה.29)שם ימים שני
זיבה. ימי זיבה.31)של ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.âée¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.ãé¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.åèÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.æèÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ
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כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.æéÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51·eLÂ ,d˙c ¯Á‡L ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»¿

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡52. ≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.çéÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53ÌÈÓÈ ‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»»ƒ
ÌÈ¯B‰Ë54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -d˙cÏ ÌÈÎe55, ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ56. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.èéÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.ë‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת משלימים

נגמרים 79) הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום המתחיל
צ. צח.80)ביום ביום וגומר צב, ביום המתחיל

זיבה.81) ימי שהם קה, ביום וגומר צט ביום המתחיל
קיב.82) ביום וגומר קו ביום ביום 83)המתחיל המתחיל

וראתה  קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי בֿקיט. וגומר קיג,
גדולה. זבה ונעשית הזיבה, בימי ימים ארבעה

אחד,84) שבוע משמשת הראשונים שבועות בארבעה
חמשה  עשר, השנים ובשבוע ימים. ששה - העשירי בשבוע

יום. שמונהֿעשר בסךֿהכל נמצא היא 85)ימים. שבהן
הזיבה. בימי דם ראתה לא אם טהורה

.àë- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.áëÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
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‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÌÈÚa¯‡ ÏÎa ÌBÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»¿»«¿»ƒ

.‰BÓLe¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.âëÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.ãë,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.à,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆

dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»
BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»

B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.á˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.âe¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.ãÚ„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.ä˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
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כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.æéÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»»ƒ
ÔÈ¯B‰Ë50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51·eLÂ ,d˙c ¯Á‡L ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»¿

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡52. ≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.çéÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53ÌÈÓÈ ‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»»ƒ
ÌÈ¯B‰Ë54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -d˙cÏ ÌÈÎe55, ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ56. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.èéÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.ë‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת משלימים

נגמרים 79) הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום המתחיל
צ. צח.80)ביום ביום וגומר צב, ביום המתחיל

זיבה.81) ימי שהם קה, ביום וגומר צט ביום המתחיל
קיב.82) ביום וגומר קו ביום ביום 83)המתחיל המתחיל

וראתה  קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי בֿקיט. וגומר קיג,
גדולה. זבה ונעשית הזיבה, בימי ימים ארבעה

אחד,84) שבוע משמשת הראשונים שבועות בארבעה
חמשה  עשר, השנים ובשבוע ימים. ששה - העשירי בשבוע

יום. שמונהֿעשר בסךֿהכל נמצא היא 85)ימים. שבהן
הזיבה. בימי דם ראתה לא אם טהורה

.àë- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.áëÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
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‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÌÈÚa¯‡ ÏÎa ÌBÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»¿»«¿»ƒ

.‰BÓLe¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.âëÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.ãë,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.à,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆

dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»
BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»

B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.á˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.âe¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.ãÚ„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.ä˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
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d`iaעד ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'e 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.å‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק אולי 17)ראתה השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו תראה
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.æ‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.çÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ

;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ
Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ

.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.èd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.é˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.àéBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.áé‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.âé¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.ãé,¯B˜na dÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»«»
‰¯B‰Ë ‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡46Ìc‰Â , ««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«»

¯B‰Ë47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ49. ¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.åèdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.æè‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙ »ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.æédzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.çé‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.èé;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.ë.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.àë- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.áë˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשע"ו  א' אדר ז' ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
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˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.å‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק אולי 17)ראתה השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו תראה
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.æ‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.çÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ

;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ
Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ

.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.èd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.é˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי
זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.àéBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.áé‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»
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במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.âé¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.ãé,¯B˜na dÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»«»
‰¯B‰Ë ‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡46Ìc‰Â , ««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿«»

¯B‰Ë47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ49. ¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.åèdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.æè‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙ »ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.æédzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.çé‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.èé;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.ë.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.àë- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי

.áë˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשע"ו  א' אדר ז' ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
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d`iaעו ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.à‰·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

.ád¯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««∆∆»

.â˙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.

.ã,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,

.ä‰Ïe˙a11Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««ƒ
Ïk - ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»…

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL12BÊ È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ ∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ƒ¿≈»…∆¿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

.åÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.æ- ‰‡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∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
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.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

.ç‡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

.èB‡ ‰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,

.é‰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

.àé˙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

.áé‰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

.âéÌÈÓ˙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

.ãé¯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»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.åèdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.æèÔÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»ƒ
Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»ƒ
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»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
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עז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.à‰·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

.ád¯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««∆∆»

.â˙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.

.ã,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,

.ä‰Ïe˙a11Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««ƒ
Ïk - ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»…

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL12BÊ È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ ∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ƒ¿≈»…∆¿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

.åÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.æ- ‰‡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∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
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.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

.ç‡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

.èB‡ ‰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,

.é‰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

.àé˙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

.áé‰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

.âéÌÈÓ˙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

.ãé¯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»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.åèdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.æèÔÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»ƒ
Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»ƒ
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»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
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‰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

.æé¯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

.çéÌBiÓ ‰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

.èéLÈ 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

.ëB‡ ,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≈∆≈∆»«∆∆

.àëÌ˙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

.áë‰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

.âë‰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

.ãë,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∆≈¬»»

.äë.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≈¿»≈«¬»

.åë‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.æë‰˜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¿»
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‡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

.çëÌÈ¯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

.èë˙„·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

.ì,¯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≈»

.àìBa ‡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

.áì¯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.

.âìÈÓ ‰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»¿≈

.ãìeLÈÂ ‰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

.äì‰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∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.åì‰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

.æì,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

כיבוס 68) כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל בגדים

.çì˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
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עט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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

.æé¯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

.çéÌBiÓ ‰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

.èéLÈ 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

.ëB‡ ,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≈∆≈∆»«∆∆

.àëÌ˙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

.áë‰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

.âë‰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

.ãë,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∆≈¬»»

.äë.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≈¿»≈«¬»

.åë‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.æë‰˜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¿»
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‡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

.çëÌÈ¯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

.èë˙„·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

.ì,¯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≈»

.àìBa ‡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

.áì¯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.

.âìÈÓ ‰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»¿≈

.ãìeLÈÂ ‰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

.äì‰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∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.åì‰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

.æì,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

כיבוס 68) כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל בגדים

.çì˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
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d`iaפ ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯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»≈

.èì‰‡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

.à‰˙‡¯ ‡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

.á‰‡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

.â?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

CÒÎÒÓ18‡e‰L Úe„Èa -ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ¿«¿≈¿»«∆»»¿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.
 ֿ יום 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"

.ã‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.äÔÙ„ ‡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»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»
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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".

.åÏÚ ‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»«
˜BM‰ ‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»«

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â30dÈ‡ - ¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆≈»
Blk BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË31 ¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…À

Bk¯„k ‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»¿«¿
·¯ ‡ˆzMÓ -32BzÁct33Èt ÏÚ Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»««ƒ

.Ck ¯Á‡ CzÁpL∆∆¿«««»

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).

.æ‰„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

.çÂÈt 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

.èÁˆn‰ ‰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

.éÈtÓ ,‰„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,

.àéÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
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¯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»≈

.èì‰‡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

.à‰˙‡¯ ‡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

.á‰‡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

.â?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

CÒÎÒÓ18‡e‰L Úe„Èa -ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ¿«¿≈¿»«∆»»¿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.
 ֿ יום 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"

.ã‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.äÔÙ„ ‡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»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»
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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".

.åÏÚ ‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»«
˜BM‰ ‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»«

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â30dÈ‡ - ¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆≈»
Blk BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË31 ¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…À

Bk¯„k ‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»¿«¿
·¯ ‡ˆzMÓ -32BzÁct33Èt ÏÚ Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»««ƒ

.Ck ¯Á‡ CzÁpL∆∆¿«««»

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).

.æ‰„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

.çÂÈt 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

.èÁˆn‰ ‰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

.éÈtÓ ,‰„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,

.àéÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
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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

.áéÌ„‡‰ 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

.âé˙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∆«

לח,60) (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. וערפל מים.61)ט) של  א.62)נאד כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט דקה יוצאין 63)פירוש: "שהדקין
שם. גמרא ממנה".

.ãé‰·˜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«»»¿≈
ÏÂÏ ÔÈLLBÁ.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ ¿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

.åèÏL „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

.æè‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.æéÈÓÈ 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

.çé‰·˜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¿≈»
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„·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,

.èé‰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,

.ë„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

.àë‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה
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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

.áéÌ„‡‰ 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

.âé˙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∆«

לח,60) (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. וערפל מים.61)ט) של  א.62)נאד כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט דקה יוצאין 63)פירוש: "שהדקין
שם. גמרא ממנה".

.ãé‰·˜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«»»¿≈
ÏÂÏ ÔÈLLBÁ.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ ¿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

.åèÏL „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

.æè‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.æéÈÓÈ 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

.çé‰·˜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¿≈»
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„·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,

.èé‰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,

.ë„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

.àë‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה
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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

.àe¯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) המקורי,3)בפרקים התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו קודם

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

.á˙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

.âÈÓÈ·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.

.ãe¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה
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.ä˙„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

.å‰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.

.æÔÈ„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

.çÔÎÂ41‰˙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

.è¯˙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

.é˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

ÌÏBÚÏCÎÈÙÏ .49Ïk ,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

.àée¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.áé- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»
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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

.àe¯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) המקורי,3)בפרקים התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו קודם

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

.á˙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

.âÈÓÈ·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.

.ãe¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה
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.ä˙„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

.å‰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.

.æÔÈ„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

.çÔÎÂ41‰˙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

.è¯˙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

.é˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

ÌÏBÚÏCÎÈÙÏ .49Ïk ,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

.àée¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.áé- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»
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d`iaפו ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'g 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜¯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

.âé,‰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

.ãé˙·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

.åè‡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.

.æèd˙‡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

.æéÈt 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.

.çéÌÈÓÈ ˙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

.èé‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

ה'תשע"ו  א' אדר ח' ד' 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

.à˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
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˙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

גיור  לפני אבל אין כשנתגיירו, כי חיתון, כלל שייך לא
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

.áÏÚ ‡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

.â;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

.ã,˙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

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.ä,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.åÌÈ‡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
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˜¯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

.âé,‰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

.ãé˙·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

.åè‡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.

.æèd˙‡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

.æéÈt 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.

.çéÌÈÓÈ ˙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

.èé‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰¯Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰¯Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰¯·Ú ¯·„Ï ‡B·È»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ ,d¯O·a ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

¯zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של

(מגידֿמשנה). מותר מים ב.83)של סד, שבת

ה'תשע"ו  א' אדר ח' ד' 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

.à˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
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˙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

גיור  לפני אבל אין כשנתגיירו, כי חיתון, כלל שייך לא
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

.áÏÚ ‡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

.â;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

.ã,˙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

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.ä,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ

L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.åÌÈ‡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
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:¯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

.æÏ‡ ,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¿«¬≈¿»

כולו.26) ישראל לעם

.ç,˙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¿…

.èÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.éLÏL ˙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

.àéeÏa˜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

.áé‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»

LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.âé˙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

.ãé‰¯·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

.åèÔ‰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

.æè˜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

.æéÔ‰ÈÏÚ eÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿¬≈∆
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk47È¯‰ - »«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿¬≈

˙Á‡ ‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»««
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‡e‰Â .„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È48 ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»¿
ÈÏ‡¯Oi‰ ‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ
:Ì‰Â ,„·Ïa ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bibƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈
,el‡‰ ˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À»≈
,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»»»

‡l‡49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ ∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.çé.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,

.èé¯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¿≈

.ëÈL 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

.àëÈBnÚ „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

.áëÔÓ 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¿»

.âë˙„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¿»

.ãë‰‡¯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

.äë˙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

.àÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.á‰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
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פט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'g 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

:¯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

.æÏ‡ ,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¿«¬≈¿»

כולו.26) ישראל לעם

.ç,˙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¿…

.èÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.éLÏL ˙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

.àéeÏa˜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

.áé‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»

LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.âé˙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

.ãé‰¯·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

.åèÔ‰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

.æè˜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

.æéÔ‰ÈÏÚ eÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿¬≈∆
e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk47È¯‰ - »«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿¬≈

˙Á‡ ‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»««
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‡e‰Â .„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È48 ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»¿
ÈÏ‡¯Oi‰ ‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ
:Ì‰Â ,„·Ïa ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bibƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈
,el‡‰ ˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À»≈
,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»»»

‡l‡49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ ∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.çé.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,

.èé¯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¿≈

.ëÈL 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

.àëÈBnÚ „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

.áëÔÓ 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¿»

.âë˙„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¿»

.ãë‰‡¯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

.äë˙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

.àÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.á‰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
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במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ"א). ס"א,

.â:¯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

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

.ã‰ ‰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.

.ä‰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

.å,¯‚ 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"

.æ˙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.

.ç,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.

.èÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
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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

.é¯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

.àéÌLk46ÔÈÏÓ 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 יטבלנו,
נראית 52) שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת שם.

שם). (רש"י עבדות" במצוות 53)כטבילת חייב שהעבד
כאשה.

.áé˙¯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:

.âéÌL - ‰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

.ãé˙‡ 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)

.åèeÏa˜ ‡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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במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?
מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ"א). ס"א,

.â:¯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

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

.ã‰ ‰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.

.ä‰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

.å,¯‚ 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"

.æ˙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.

.ç,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.

.èÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
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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

.é¯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

.àéÌLk46ÔÈÏÓ 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 יטבלנו,
נראית 52) שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת שם.

שם). (רש"י עבדות" במצוות 53)כטבילת חייב שהעבד
כאשה.

.áé˙¯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:

.âéÌL - ‰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

.ãé˙‡ 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)

.åèeÏa˜ ‡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

.æè¯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

.æé˙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

.çéÌÈ¯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

.à„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

.áÌM‰ „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,

"הואיל  גירות: מרצון להתחרט עליו מקפידין תשפיע והן
. . . 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

.âCk ,˙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).

.ãÈÂ‰ :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)

.ä·¯ 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

.å‰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,

.æ˙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

.çÏ·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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צג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'g 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜„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

.æè¯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

.æé˙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

.çéÌÈ¯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

.à„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

.áÌM‰ „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,

"הואיל  גירות: מרצון להתחרט עליו מקפידין תשפיע והן
. . . 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

.âCk ,˙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).

.ãÈÂ‰ :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)

.ä·¯ 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

.å‰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,

.æ˙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

.çÏ·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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שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

תורה 35)ה"ו). דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
דקדוק  ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר חוץ
להשאר  הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת אחד".
אין  לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות בגיותו

אותו. מקבלין

.è˙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

.é˙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

.àé¯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

.áé‰¯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

.âéÌ‡ ?¯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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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.

.ãé‡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"

.åè‡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

.æè˙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'

.æéCÈ¯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

.çé- ‰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

.èé¯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, ד)83)נדה כא, (שמות דרשב"י מכילתא
לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא "יכול
נותן  אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד תלמודֿלומר
אחת  שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים, אחת שפחה

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג ראה אשת 84)לשנים". שתקרא
עליה. שבא מי לחייב וכל 85)איש ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין עליה, שבא מי
גוי.86) של איש אבל 87)אשת חייב. עליה הבא שגוי

"אשת  איש אשת משום פטור גוי, אשת על הבא ישראל
על  הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים" לאשת פרט רעהו,
למעלה  כמבואר גוי מכלל שיצא פטור, כן גם - גוי אשת

עבד.88)(הי"ז). הבא 89)אשת העבד את לחייב
עבד.90)עליה. עבד 91)אשת אשת על הבא שישראל

'מנחת  ראה חייב. - עבד אשת על הבא גוי אבל פטור. -
ועכו"ם. ד"ה לה, מצוה חינוך'
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שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

תורה 35)ה"ו). דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
דקדוק  ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר חוץ
להשאר  הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת אחד".
אין  לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות בגיותו

אותו. מקבלין

.è˙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

.é˙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

.àé¯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

.áé‰¯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

.âéÌ‡ ?¯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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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.

.ãé‡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"

.åè‡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

.æè˙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'

.æéCÈ¯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

.çé- ‰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

.èé¯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, ד)83)נדה כא, (שמות דרשב"י מכילתא
לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא "יכול
נותן  אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד תלמודֿלומר
אחת  שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים, אחת שפחה

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג ראה אשת 84)לשנים". שתקרא
עליה. שבא מי לחייב וכל 85)איש ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין עליה, שבא מי
גוי.86) של איש אבל 87)אשת חייב. עליה הבא שגוי

"אשת  איש אשת משום פטור גוי, אשת על הבא ישראל
על  הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים" לאשת פרט רעהו,
למעלה  כמבואר גוי מכלל שיצא פטור, כן גם - גוי אשת

עבד.88)(הי"ז). הבא 89)אשת העבד את לחייב
עבד.90)עליה. עבד 91)אשת אשת על הבא שישראל

'מנחת  ראה חייב. - עבד אשת על הבא גוי אבל פטור. -
ועכו"ם. ד"ה לה, מצוה חינוך'
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ה'תשע"ו  א' אדר ט' ה' 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

.à‰¯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

תלוייה  וממזרות בנדה תופסין בתפיסת שקידושין גם
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.á‡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

.âÏ‡¯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

.ã„·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".

.ä„·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

.å‰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.

.æ.¯‚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‰¿̃«¿»

.çÈt 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

.èÏ‡¯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

.é,˜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

.àé¯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

.áé‰˙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

.âé- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.ãéÌ‡ ,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡34˙Ó‡ dÈ‡Â ,35 ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»∆¡∆∆

ÔÈLLBÁL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿ƒ
‰È¯·„Ï36ÈBÏt B˙B‡ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÈ‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»∆¡∆∆ƒ¿
‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰«≈«¿≈«««ƒ»¿∆≈«¿∆»ƒ¿∆

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

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

.åè‰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

.æèÔÓ‡ 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

.æé„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,

.çé‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ
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צז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  א' אדר ט' ה' 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

.à‰¯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

תלוייה  וממזרות בנדה תופסין בתפיסת שקידושין גם
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.á‡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

.âÏ‡¯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

.ã„·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".

.ä„·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

.å‰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.

.æ.¯‚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‰¿̃«¿»

.çÈt 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

.èÏ‡¯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

.é,˜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

.àé¯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

.áé‰˙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

.âé- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.ãéÌ‡ ,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡34˙Ó‡ dÈ‡Â ,35 ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»∆¡∆∆

ÔÈLLBÁL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ∆¿ƒ
‰È¯·„Ï36ÈBÏt B˙B‡ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿¿ƒ

˙BÈ‰Ï ˙Ó‡ dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»∆¡∆∆ƒ¿
‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰«≈«¿≈«««ƒ»¿∆≈«¿∆»ƒ¿∆

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ¿≈«¿≈

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

.åè‰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

.æèÔÓ‡ 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

.æé„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,

.çé‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ
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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

.èé‰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

.ë˙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.

.àë;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¿»≈

.áë¯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

.âë- 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

.ãëB‡ ˙¯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

.äëÌÈ·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

.åëÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול
הנזק.

.æë˘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

.çë‰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

.èë¯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¿¿¿∆¿»

.ìÈa :¯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∆∆¡»

.àìÏzÁ‰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.

.áì‰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

.âì¯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

.àe‡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

.áe¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»

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



צט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.èé‰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

.ë˙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.

.àë;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¿»≈

.áë¯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

.âë- 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

.ãëB‡ ˙¯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

.äëÌÈ·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

.åëÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,

שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
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כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול
הנזק.

.æë˘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

.çë‰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

.èë¯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¿¿¿∆¿»

.ìÈa :¯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∆∆¡»

.àìÏzÁ‰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.

.áì‰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

.âì¯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

.àe‡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

.áe¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
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d`iaק ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯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

.â.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

.ã‰¯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

.ä,dÓˆÚ ‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»«¿»
.ÏeÒt - ·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆»
‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»≈¬»»

Bc‚kL16‰¯ËÚ‰L ;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»∆»¬»»
.˙·kÚÓ dlkÀ»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.åÚ¯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

.æ˙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

.çÈ¯‰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¿«∆«¬≈∆»≈

.èÈ„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

.é‰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¿»≈∆

.àé¯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:

.áéÔÈ¯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

.âé‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא
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.àe¯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

.á‡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"

.â,˙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

.ãÌÈzL ‰˜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)

.ä‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÌB˜Ó ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»»
L¯Ù‰ ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L∆≈∆ƒ≈»»∆≈∆¿≈
‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa19. ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.å- 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

.æÌÈ¯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)

.çÔÈ‡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

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



קי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯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

.â.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

.ã‰¯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

.ä,dÓˆÚ ‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»«¿»
.ÏeÒt - ·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆»
‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»≈¬»»

Bc‚kL16‰¯ËÚ‰L ;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»∆»¬»»
.˙·kÚÓ dlkÀ»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.åÚ¯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

.æ˙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

.çÈ¯‰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¿«∆«¬≈∆»≈

.èÈ„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

.é‰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¿»≈∆

.àé¯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:

.áéÔÈ¯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

.âé‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא
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d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àe¯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

.á‡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"

.â,˙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

.ãÌÈzL ‰˜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)

.ä‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÌB˜Ó ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»»
L¯Ù‰ ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L∆≈∆ƒ≈»»∆≈∆¿≈
‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa19. ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.å- 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

.æÌÈ¯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)

.çÔÈ‡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,

.èCÎÈÙÏ35,‰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

.é˙¯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

.àé‰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

.áéÔÓ ‡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.

.âé‰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

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

.ãéıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.åè‰˜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
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'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.æè 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

.æé- 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

.çéÏ·‡ .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»

אחיה 66) והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא ואמה
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה פי"א,67)הקטנה
זו  הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל הט"ז:
קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה שלא כמי

מעוברת.68) ונמצאת ליבמתו החולץ לה,שם69)כגון
ב.

.èé·˙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

.ëdÓL ‡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. ֿ 78)פ"י, בבית הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.àëÏB˜ ‡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»

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'תשע"ו  א' אדר י' ו' 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

.à‰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.

.á‰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
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היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור
אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.èCÎÈÙÏ35,‰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

.é˙¯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

.àé‰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

.áéÔÓ ‡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.

.âé‰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

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

.ãéıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.åè‰˜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

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.æè 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

.æé- 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

.çéÏ·‡ .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»

אחיה 66) והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא ואמה
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה פי"א,67)הקטנה
זו  הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל הט"ז:
קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה שלא כמי

מעוברת.68) ונמצאת ליבמתו החולץ לה,שם69)כגון
ב.

.èé·˙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

.ëdÓL ‡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. ֿ 78)פ"י, בבית הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.àëÏB˜ ‡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»

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'תשע"ו  א' אדר י' ו' 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

.à‰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.

.á‰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
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d`iaקד ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.â‡ ,˙¯¯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

.ã˙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

.äÏL ‰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≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.åÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆

‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»
- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»

.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.æÌeMÓ ‰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

.ç˙¯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

.èÈt 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

.éÔÓÊ ¯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,
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בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה
נאנסה. אם

.àé‰˙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

.áé‡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

.âée¯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

.ãé‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.åè¯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

.æè˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ««
ÔÈa ˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆≈

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk44Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â . »≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»¿…≈
dÏˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz -≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ∆¿»

ÌÈ¯Lk45. ¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.æé‰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¿»
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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

.â‡ ,˙¯¯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

.ã˙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

.äÏL ‰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≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.åÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆

‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»
- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»

.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.æÌeMÓ ‰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

.ç˙¯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

.èÈt 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

.éÔÓÊ ¯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,
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בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה
נאנסה. אם

.àé‰˙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

.áé‡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

.âée¯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

.ãé‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.åè¯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

.æè˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ««
ÔÈa ˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆≈

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk44Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â . »≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»¿…≈
dÏˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz -≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ∆¿»

ÌÈ¯Lk45. ¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.æé‰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¿»
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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

.çéBnz 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

.èé‡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»∆¡∆∆

.ë‡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…»«»¿»

.àë;˙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

.áë˙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»∆

.âëelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»

,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.ãëÈ¯‰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

.äëÏÈ‡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¿»¿

.åëÈ„·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¿«»¿∆≈«¿

.æëeÚ„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»««¬≈«∆∆««…

.çëÈ‡ ‰¯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

.èë,˙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‡¬

.ìÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.àÔÎÂ .‰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

.áÔÈa 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

.âÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן

נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה
לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.ã‡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

.äB‡ ,‰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

.ådÏlÁ - ˙¯¯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

.æ,¯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

.ç.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

.èB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
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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

.çéBnz 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

.èé‡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»∆¡∆∆

.ë‡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…»«»¿»

.àë;˙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

.áë˙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»∆

.âëelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»

,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.ãëÈ¯‰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

.äëÏÈ‡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¿»¿

.åëÈ„·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¿«»¿∆≈«¿

.æëeÚ„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»««¬≈«∆∆««…

.çëÈ‡ ‰¯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

.èë,˙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‡¬

.ìÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»
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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

.àÔÎÂ .‰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

.áÔÈa 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

.âÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן

נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה
לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.ã‡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

.äB‡ ,‰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

.ådÏlÁ - ˙¯¯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

.æ,¯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

.ç.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

.èB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
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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¿≈»»

.é‡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,

.àé¯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,

.áé,˙a e„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ«
Ô‰a ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈»∆

Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê32Ì‡Â . ∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O33.‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»ƒ¿À»

Ï‡¯OÈ B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈
‰p‰kÏ ‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»«¿À»

‰lÁzÎÏ34. ¿«¿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

.âéÈL 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»»«¬≈»«¬≈
k Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL˙B¯L ¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.ãéÔa ÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆
‡e‰ ¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
,‰p‰kÏ ‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ«¿À»
„Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»¬»»«»»
‰p‰kÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈ƒ»≈«¿À»

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.åè,‰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

.æèÌÈ„·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,

.æé˙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¿«¿¿…
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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,

.çée„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

.èéÌiÂÏ ¯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,

.ëÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.àëBÊ ‰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»≈»∆

‰ ‡lL ÈtÓÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.áë,˜˙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

.âë‰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

.à‰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¿∆¿»
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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¿≈»»

.é‡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,

.àé¯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,

.áé,˙a e„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ«
Ô‰a ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈»∆

Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê32Ì‡Â . ∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈¿ƒ
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O33.‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»ƒ¿À»

Ï‡¯OÈ B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈
‰p‰kÏ ‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»«¿À»

‰lÁzÎÏ34. ¿«¿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

.âéÈL 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»»«¬≈»«¬≈
k Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL˙B¯L ¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.ãéÔa ÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈∆
‡e‰ ¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
,‰p‰kÏ ‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ«¿À»
„Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»¬»»«»»
‰p‰kÏ ‡Opz BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈ƒ»≈«¿À»

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

.åè,‰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

.æèÌÈ„·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,

.æé˙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¿«¿¿…
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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,

.çée„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

.èéÌiÂÏ ¯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,

.ëÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.àëBÊ ‰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»≈»∆

‰ ‡lL ÈtÓÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.áë,˜˙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

.âë‰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

.à‰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¿∆¿»
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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,

.áÌÈ„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

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.âÏL 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'

.ã‰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).

.äÔÈ‡ - ‡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)

.åeÚ„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

.æBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·eCÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â27 »»¿»«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)

.çel‡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

.è‰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
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˙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.

.éBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.àé,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

.áé„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

.âé,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

.ãéÔÓ‡ - 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

.åè¯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,

.æè‡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

.æédÏÚa ¯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
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קיי d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

.áÌÈ„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

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.âÏL 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'

.ã‰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).

.äÔÈ‡ - ‡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)

.åeÚ„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

.æBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·eCÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â27 »»¿»«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)

.çel‡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

.è‰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

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙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.

.éBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.àé,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

.áé„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

.âé,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

.ãéÔÓ‡ - 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

.åè¯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,

.æè‡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

.æédÏÚa ¯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
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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

.çéÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.èéÁkÓ 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

.ë,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'תשע"ו  א' אדר י"א ש"ק 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

.à‰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

.áÏÚ „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

.âÈ·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

.ãÏÚ Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿««
‰pnÓ ·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈ƒ∆»
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‡a BÈ‡ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«≈»
L‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈…

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.äÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.åÌ„‡ 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,

.æBnÚ 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

.ç˙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

.è‰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¿

.é‰˙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

.àé‰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

.áéBaÏÂ 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

.âé‡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»

.ãé˙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

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



קיג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.çéÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.èéÁkÓ 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

.ë,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'תשע"ו  א' אדר י"א ש"ק 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

.à‰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

.áÏÚ „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

.âÈ·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

.ãÏÚ Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿««
‰pnÓ ·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Ètƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈ƒ∆»
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‡a BÈ‡ - ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«≈»
L‡¯ Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈…

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.äÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.åÌ„‡ 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,

.æBnÚ 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

.ç˙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

.è‰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¿

.é‰˙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

.àé‰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

.áéBaÏÂ 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

.âé‡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»

.ãé˙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
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d`iaקיד ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.åè¯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«∆¿»

.æèÏÚa 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¿∆»«∆¿»

.æéÈÚe¯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

.çé‡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,

.èé‡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

.ë‰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¿

.àëÔ‰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¿

.áëCl‰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¿«∆∆«≈»

.âë,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

.ãë¯‡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".

.äëCeÓÒ 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

.åë‡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

.æë¯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
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מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.çë;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.èë‰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»

.ì‡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.

.àìÈLÈÏLÏ - 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

.áì‰ÏB‚ B‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈∆
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa -»»«≈»»∆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»»

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

.à˙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

.á.‰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

.âBÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.ãBzL‡ ‰˙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
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.åè¯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«∆¿»

.æèÏÚa 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¿∆»«∆¿»

.æéÈÚe¯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

.çé‡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,

.èé‡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

.ë‰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¿

.àëÔ‰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¿

.áëCl‰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¿«∆∆«≈»

.âë,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

.ãë¯‡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".

.äëCeÓÒ 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

.åë‡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

.æë¯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
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מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.çë;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.èë‰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»

.ì‡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.

.àìÈLÈÏLÏ - 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

.áì‰ÏB‚ B‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈∆
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa -»»«≈»»∆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»»

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

.à˙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

.á.‰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

.âBÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.ãBzL‡ ‰˙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
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d`iaקטז ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ä¯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"

.åÛBÚÂ ‰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

.æÈtÓ ?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ¿≈
ÌÚ ·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«ƒ
.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ«¿≈»

.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.ç,‰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

.è,˙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¿«»∆»

.éÔa ˜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

.àéÒBÈ‚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...

.áé˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«

‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.âéÈtÓ ,˙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

.ãéÌÚ 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
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.åè¯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¬≈»

.æèda 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

.æéÈtÓ ,‰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»«

.çé·¯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

.èéÌ„‡ 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

.ë,‰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

.àë˙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¦§©£¨£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
‡e·z‰L„Á ‰22L„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.
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

∆¡…∆∆∆…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
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קיז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ä¯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"

.åÛBÚÂ ‰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

.æÈtÓ ?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒƒ¿≈
ÌÚ ·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«ƒ
.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ«¿≈»

.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.ç,‰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

.è,˙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¿«»∆»

.éÔa ˜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

.àéÒBÈ‚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...

.áé˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«

‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.âéÈtÓ ,˙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

.ãéÌÚ 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
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.åè¯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¬≈»

.æèda 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

.æéÈtÓ ,‰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»«

.çé·¯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

.èéÌ„‡ 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

.ë,‰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

.àë˙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¦§©£¨£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
‡e·z‰L„Á ‰22L„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.
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

∆¡…∆∆∆…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
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- 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.23-24)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

.àÚ„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

.á‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.âCÎÈÙÏ15,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»»
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·¯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 חזיר 24)כמבואר שהרי שם. חולין,
פרסה. מפריס ולא 25)הוא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26)ברגלים. לאורך 28)בקצות
(לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר "יש ולרוחב,
שבקצות  שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)" ערב שנקרע ויש
כן  גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו אם הזנב,
גרשום  ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני נקרע
נקרע  אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד מפרש:

הבר.29)בערב. שתי 30)חמור מהלך  תימן: בכת "י
שם.31)וערב. חולין

.ãÛ‡ ,‰‡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

.äÛ‡ ,‰¯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

.åLiL ‰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

.æÈt 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

.ç¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.èe‡ 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

.é‰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‡≈¿¬«¬

(55 ֿ שבעל תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין
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- 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.23-24)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

.àÚ„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

.á‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.âCÎÈÙÏ15,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»»
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·¯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 חזיר 24)כמבואר שהרי שם. חולין,
פרסה. מפריס ולא 25)הוא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26)ברגלים. לאורך 28)בקצות
(לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר "יש ולרוחב,
שבקצות  שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)" ערב שנקרע ויש
כן  גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו אם הזנב,
גרשום  ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני נקרע
נקרע  אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד מפרש:

הבר.29)בערב. שתי 30)חמור מהלך  תימן: בכת "י
שם.31)וערב. חולין

.ãÛ‡ ,‰‡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

.äÛ‡ ,‰¯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

.åLiL ‰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

.æÈt 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

.ç¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.èe‡ 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

.é‰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‡≈¿¬«¬

(55 ֿ שבעל תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין
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`zexeqקכ zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.àéÏ·‡ ;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∆¿¿«»¿«»

.áé‡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 שאולי
כחיה.67) מספק,

.âé- ‰¯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

.ãé‰¯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 יד,79)שם.78)שם.77)חולין דברים
שם.80)יג. שם.81)חולין, יא,82)דברים, ויקרא
בסמ"ג.83)יג. 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,

.åèÈ¯‰ - 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,

.æèÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני
בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם

עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.æéBÈ‡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)

.çéÔÈ‡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∆≈≈¬≈
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˜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)

.èéÔÈ‡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

.ëÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜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.

.àë‰¯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,

.áë„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

.âëÔÈ‡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,

.ãëÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
 ֿ (מגיד קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'
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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

.àéÏ·‡ ;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∆¿¿«»¿«»

.áé‡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 שאולי
כחיה.67) מספק,

.âé- ‰¯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

.ãé‰¯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 יד,79)שם.78)שם.77)חולין דברים
שם.80)יג. שם.81)חולין, יא,82)דברים, ויקרא
בסמ"ג.83)יג. 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,

.åèÈ¯‰ - 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,

.æèÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני
בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם

עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.æéBÈ‡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)

.çéÔÈ‡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∆≈≈¬≈
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˜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)

.èéÔÈ‡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

.ëÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜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.

.àë‰¯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,

.áë„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

.âëÔÈ‡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,

.ãëÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
 ֿ (מגיד קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'
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mixekiaקכב zekld - mirxf xtq - '` xc` 'd '` mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  א' אדר ה' א' יום

mixEMA zFkld
-mirxfxtqmixEMiAzFkld

¦§¦¦
¦§¦¦

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.àÏ‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב) (עשה המצוות בספר
אתה  מדוע ולומר, עלי להקשות למקשה "אפשר רבינו:
ואינך  מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני  מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי

לארץ". בחוץ בין הבית.8)בארץ בפני שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.áÔ‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל

לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.â‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„·Ïa ¯BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰¯eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה],

.ãB¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ ¯eÒ‡ - Ô‰kÏ BÓˆÚa ¯BÓÁ‰ ¯Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .¯·wÈÂ epÙ¯ÚÈ B‡16.‰Ê ¯·c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ ¯BÓÁ ¯Ët ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה,
שקיבל  כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי  ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו או

.äepziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe ¯BÓÁ ¯Ët ÔBÈ„t LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי
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da ˙B‰Ï20ÔzÈ - e‰„tL ¯Á‡ ¯BÓÁ‰ ¯Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a ¯zÓe ,22.‰cÙ ¯·kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי פטר של

.åÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ ·iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„·Ïa ·ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן

ש  לאחר אף עובר אינו אדם לבכור יום.טמאה לושים
ראוי 24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות

עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,
חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.æıÈÙB˜a BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ

Ìc¯˜a ‡ÏÂ ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…
‰¯‚Óa30ıÈÙB˜· ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ ¯„ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«

BzÙ¯ÚÂ :¯Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) שאין 28)מצד מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו מותר
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת סכין
עריפה".31) דרך דווקא.32)"שכן בעריפה לך: לומר

.ç‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡l‡ ‰O Èe¯˜ ÔÈ‡Â ,‰O· ‰cÙz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„·Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה

למד  לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי
זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח,

.è¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.éÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.àé˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï·‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰¯Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt - B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰¯Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ - ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ‰ÂML ¯BÓÁ ¯Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .¯È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.áé¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O· ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.âéB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי, זה הרי ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על
שלו  הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של

.ãé:¯Ó‡pL .¯BÓÁ ¯ËtÓ ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎaÓ ¯eËt - Ì„‡ ¯BÎaÓ ¯eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
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meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  א' אדר ה' א' יום

mixEMA zFkld
-mirxfxtqmixEMiAzFkld

¦§¦¦
¦§¦¦

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.àÏ‡¯OiÓ Ì„‡ Ïk ˙BcÙÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Ët ƒ¿«¬≈ƒ¿»»»ƒƒ¿»≈∆∆
¯BÓÁ3‰Oa4‰OÚ ˙ÂˆÓ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ¬¿∆¿ƒ…»»ƒ¿ƒ¿«¬≈
BÙ¯ÚÏ5‡Ï Ì‡Â ,‰O· ‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL . ¿»¿∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆¿∆¿ƒ…

el‡ ˙BˆÓ ÈzLe .BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙6ÌB˜Ó ÏÎa ˙B‚‰B7 ƒ¿∆«¬«¿¿≈ƒ¿≈¬¿»»
ÔÓÊ ÏÎ·e8‰ÙÈ¯Ú ˙ÂˆÓÏ ˙Ó„B˜ ‰i„t ˙ÂˆÓe .9. ¿»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆∆¿ƒ¿«¬ƒ»

כתב 2) הבן פדיון לעניין אבל אשה, ובין איש בין כלומר,
כיוון  מישראל", איש "כל א: הלכה י"א בפרק למעלה רבינו

בנה. את לפדות חייבת אינה חמור 3)שאשה של בכור
בלבד.4)בלבד. חיים ועיזים כבשים אלא שה, קרוי ואין

לכהן. דמיו ונותן בשוויו, פודהו - שה לו אין למד 5)ואם
קודמת  הפדייה "מצות שם: במשנה ששנינו ממה רבינו כן
שאמרו  ומה מצוה. היא עריפה שגם הרי עריפה", למצות
ונתנו  בשה פדהו שלא (בזה כהן של ממונו הפסיד "הוא
אלא  זה אין עריפה), ידי (על ממונו" יופסד לפיכך לכהן),

העריפה. למצות כתב 6)טעם פב) (עשה המצוות בספר
אתה  מדוע ולומר, עלי להקשות למקשה "אפשר רבינו:
ואינך  מצוות, כשתי ועריפתו חמור) פטר (של פדייתו מונה
כמו  המצוה מהלכות עריפתו ותהיה אחת כמצוה אותן מונה
על  המורה לשון זה בעניין מצאנו - השביעי בכלל שביארת
"מצות  יג.): שם (משנה אמרם והוא מצוות, שתי היותן
למצות  קודמת ייבום ומצות עריפה למצות קודמת פדייה
או  לייבום או עומדת שהיבמה כמו היינו: חליצה".
בפני  מצוה והחליצה שהזכיר, כמו מצוה והייבום לחליצה,
וזו  לעריפה, או לפדייה או עומד חמור פטר כך עצמה,

שאמרו". כמו מצוה וזו לז.7)מצוה בקידושין מפורש כן
בין  ונוהגין ביאה, בהן דכתיב חמור ופטר תפילין "והרי

לארץ". בחוץ בין הבית.8)בארץ בפני שלא גם
וערפתו".9) תפדה לא ואם "שנאמר

.áÔ‰kÏ B˙B Ba ÔÈ„BtL ‰O‰10¯Ët Ïk :¯Ó‡pL , «∆∆ƒ¿«…≈∆∆¡«»∆∆
¯ÓB‚Â ÌÁ¯11. ∆∆¿≈

לכהן.10) דמיו נותן בשוויו, פדאו אם בשר 11)וכן "לכל

לכהן), (כלומר, לך יהיה ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר
הטמאה  הבהמה בכור ואת האדם בכור את תפדה פדה אך
אדם, לבכור טמאה בהמה בכור הכתוב הקיש הרי תפדה",
פדיון  כן כמו לכהן, - האדם בכור שפדיון שכשם לך לומר

טמאה. בהמה בכור

.â‰‡ÓË ‰Ó‰a .‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆¿≈»¿≈»
„·Ïa ¯BÓÁ‰ ‡È‰ Ô‡k ‰¯eÓ‡‰12. »¬»»ƒ«¬ƒ¿«

[תפדה 12) חמור פטר לומר "תלמוד ה: שם בברייתא
וגמלים". סוסים פטרי ולא לך אמרתי חמור פטר בשה],

.ãB¯ÎÓ Ì‡Â ;‰„tiL „Ú ‰‡‰a ¯eÒ‡ ¯BÓÁ ¯Ët∆∆¬»«¬»»«∆ƒ»∆¿ƒ¿»
ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÔBÈ„t Ì„˜13˙Ó Ì‡Â .14ÔBÈ„t Ì„˜ …∆ƒ¿»»¬ƒ¿ƒ≈…∆ƒ¿

Û‡ ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯·wÈ - BÙ¯ÚL B‡∆¬»ƒ»≈ƒ¿≈∆»«¬»»«
CÎÈÙÏ .‰cÙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÙÈ¯Ú ¯Á‡Ï15‡Ï Ì‡ , ¿««¬ƒ»ƒ¿…ƒ¿»¿ƒ»ƒ…

Ô‰kÏ ¯eÒ‡ - Ô‰kÏ BÓˆÚa ¯BÓÁ‰ ¯Ët Ô˙Â e‰„t»»¿»«∆∆«¬¿«¿«…≈»«…≈
,BÓˆÚÏ ‰O‰ ÁwÈÂ ,‰Oa e‰cÙiL „Ú Ba LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈¿∆¿ƒ««∆¿«¿

ÌÈ‰k‰Â .¯·wÈÂ epÙ¯ÚÈ B‡16.‰Ê ¯·c ÏÚ ÌÈ„eLÁ ««¿∆¿ƒ»≈¿«…¬ƒ¬ƒ«»»∆
‡l‡ ,Ô‰kÏ ¯BÓÁ ¯Ët ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒ≈∆∆¬«…≈∆»

ÂÈÙa Ô‰k‰ e‰„t Ôk Ì‡17. ƒ≈»»«…≈¿»»

החמור),13) פטר (של דמיו בהנאת רישא, שם: בכורות
יהודה  רבי אוסר בשניהם כלומר, גופו, בהנאת סיפא,
הוא, יהודה רבי של וטעמו מתיר. שמעון ורבי בהנאה,
שקיבל  כסף אלא פדיון, כסף שבידו הכסף שאין שכיוון
תופס  ההנאה איסור שאין פי על אף לכן הנאה, איסור עבור
שהוא  שנמצא מהם, ליהנות אסור זאת בכל הדמים, את
אחר  אבל למוכר, אלא אינו זה איסור וכל האיסור. מן נהנה
בכמה  שם, בקידושין שנינו ולכן מהדמים. ליהנות מותר -
בדמיהן  וקידש מכרן ש"אם בכלל, חמור ופטר איסורים
אלו. בדמים ליהנות מותרת שהאשה לפי מקודשת"

שהפריש 14) (לאחר חמור פטר "מת יב: בבכורות משנה
וכו', ייקבר אומר אליעזר רבי לכהן), ליתנו הספיק ולא טלה
אלא  נחלקו ולא להיקבר", צריך אין אומרים וחכמים
הפרשת  עם מיד החמור פטר שנפדה טלה, הפריש כשכבר
לדברי  ייקבר פדיון, קודם החמור פטר מת אם אבל הטלה,

עד 15)הכל. בהנאה אסור חמור שפטר לפי כלומר,
שהוא 16)שייפדה. לפדותו, מבלי חמור בפטר להשתמש

הוא  תחתיו שאפריש השה הרי באמרו: לעצמו היתר מורה
לפדותו. לי ולמה בפניו.17)שלי, ערפו או

.äepziL Ì„˜ ‰O‰ ˙Óe ¯BÓÁ ¯Ët ÔBÈ„t LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒƒ¿∆∆¬≈«∆…∆∆ƒ¿∆
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ô‰kÏ18Ô‰kÏ ‰Ï·p‰ ÔzÈÂ ,19 «…≈≈«»¿«¬»¿ƒ≈«¿≈»«…≈

של 18) וטעמו קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה "דמעידנא
פטר  קדושת פוקעת השה הפרשת ידי שעל שכיוון דבר,
ונמצא  הכהן, של השה הרי הפרשתו עם מיד לכן החמור,
משעת  שלו שהוא שיו, את לכהן נותן החמור שבעל

מת.19)הפרשה. הכהן של השה שהרי
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da ˙B‰Ï20ÔzÈ - e‰„tL ¯Á‡ ¯BÓÁ‰ ¯Ët ˙Ó . ≈»»≈∆∆«¬««∆»»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰Ïh‰21B˙È‰a ¯zÓe ,22.‰cÙ ¯·kL , «»∆«…≈À»«¬»»∆¿»ƒ¿»

בעלים 20) בי דמית אלא וכו', בו, נהנים מת "ואם שם,
קאי". דכהן ברשותיה דאפרשיה דמעידנא כהן, בו ונהנה

שלו.21) הוא החמור.22)שהרי פטר של

.åÈ˙ÓÈ‡Ó23ÌÈLÏL „ÚÂ „ÏeiMÓ ?B˙BcÙÏ ·iÁ ≈≈»««»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈¿«¿ƒ
BÙ¯ÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Óe .ÌBÈ24- ≈««¿ƒƒ»»¿»¿

‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â ,‰„Bt - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ;BÙ¯BÚ¿ƒ»»ƒ¿∆¿≈»∆»
„·Ïa ·ekÚ ˙ÂˆÓ25. ƒ¿«ƒƒ¿«

(בכור 23) של "מצוותו חמא בר רמי שהביא כברייתא
או  פודהו או ואילך מכאן יום, שלושים כל טמאה) בהמה
ש"מצוותו", ששת, רב לדעת שם שאמרו וכמו עורפו",
שם, רבא שאמר וכמו יום, שלושים כל לפדותו מצוה היינו
בהמה  בכור מקישים ואינם אליעזר ר' על שחולקים שלרבנן

ש  לאחר אף עובר אינו אדם לבכור יום.טמאה לושים
ראוי 24) אינו יום שלושים שתוך נראה, הלשון [מפשטות

עיון]. וצריך אף 25)לעריפה. עליו עובר אינו כלומר,
חכמים: שאמרו אלא יום, שלושים עליו שעברו לאחר
את  לעכב לו היה ולא תחמיצנה", אל לידך הבאה "מצוה

הפדיון.

.æıÈÙB˜a BÙ¯BÚ - B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï26ÂÈ¯BÁ‡Ó27; …»»ƒ¿¿¿ƒ≈¬»
BzÙ¯ÚÂ ‰cÙ˙ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL28ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â . ∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒƒ

Ìc¯˜a ‡ÏÂ ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡29‡ÏÂ …¿«≈¿…¿»∆¿…¿À¿…¿…
‰¯‚Óa30ıÈÙB˜· ‡l‡ ,31ÏÚÈÂ ¯„ÁÏ epÒÈÎÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈»∆»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿∆∆¿ƒ¿«

BzÙ¯ÚÂ :¯Ó‡pL ;˙eÓiL „Ú ÂÈÙa ˙Ïc‰32. «∆∆¿»»«∆»∆∆¡««¬«¿

הבשר".26) בו חותכים שהקצבים גרזן כמין גדול, "סכין
ערפו.27) שאין 28)מצד מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו מותר
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת סכין
עריפה".31) דרך דווקא.32)"שכן בעריפה לך: לומר

.ç‰Oa ‡ÏÂ ,‰iÁa ‡ÏÂ ,Ï‚Úa ‡Ï ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ…¿≈∆¿…¿«»¿…¿∆
‰Ù¯Ëa ‡ÏÂ ,ËeÁL33ÌÈ‡ÏÎa ‡ÏÂ ,34ÈBÎa ‡ÏÂ ,35; »¿…ƒ¿≈»¿…¿ƒ¿«ƒ¿…¿

ÌÈO·k ‡l‡ ‰O Èe¯˜ ÔÈ‡Â ,‰O· ‰cÙz :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿∆¿∆¿≈»∆∆»¿»ƒ
„·Ïa ÌÈiÁ ÌÈfÚÂ36. ¿ƒƒ«ƒƒ¿«

חיה.33) דבר,34)שאינה של וטעמו העז. על הבא כבש
שכתב  ומה מינים. שני של תערובת אלא "שה", זה שאין
ועז  מכבש הבא "כלאיים ה הלכה ט בפרק למעלה רבינו
שה" "אם שנאמר משום אלא זה אין שמא במתנות", חייב

שה". מקצת "אפילו מכאן ספק 35)ולמדו חיה ספק
כשהוא  זה וכל שה. ואינו עצמה, בפני ברייה שהוא בהמה,
שאמרה  שה במקום אלא שוויו, מחמת לא בעגל, לפדות בא
דבר. בכל פודה בשוויו, לפדות רוצה אם אבל  התורה,

בג 36) בן דתניא היא, בג בג בן מני, "מתניתין שם: בגמרא
מה  "שה", (בפסח) להלן ונאמר "שה" כאן נאמר אומר, בג
השמות  לכל פרט כאן אף הללו, השמות לכל פרט להלן
גזירה  סובר אינו בתרא שהוא אשי שרב סובר, ורבינו הללו".
זוטרא  למר אשי רב ליה "אמר שם: אמרו שהרי זו, שווה

למד  לא עצמו אשי שרב הרי - מפסח" דילפת דעתיך מאי
זו. שווה גזירה הביא לא ולפיכך מפסח,

.è¯Á‡Ï ‰ÓBc‰ ‰Oa ÔÈ„Bt ÔÈ‡37- ‰„t Ì‡Â ; ≈ƒ¿∆«∆¿«≈¿ƒ»»
Èe„t38ÈÏeÒÙa ‡Ï Ï·‡ ,‰Úe˜t Ô·a ÔÈ„BÙe . »ƒ¿∆¿»¬»…ƒ¿≈

È·v ‰Ó ;Ïi‡ÎÂ È·vk :Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆¬≈∆¡«»∆«¿ƒ¿»«»«¿ƒ
ÔÈ„Bt ÔÈ‡ ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Û‡ ,Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - Ïi‡Â¿«»≈ƒ«¿≈«À¿»ƒ≈ƒ

.Ì‰a»∆

המדובר 37) כי אומרים ויש עז. מין שילדה רחל כלומר,
כשל  סימניו מקצת אם אבל לרחל, כלל דומה הוולד כשאין

בו. פודין נסתפקו 38)רחל, שלא היא, רבינו שדעת נראה
אלא  אחר), למין הדומה (=שה ב"נדמה" פודין אם שם
הוא  שהרי בו, שפודין הוא פשוט מדאורייתא אבל מדרבנן,
אחר. למין אלא אמו למין דומה אינו אם בכך ומה "שה",

.éÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.àé˙‡ Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ BÁ˜lL ‰O∆∆¿»ƒ¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆
‰O BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .˜Ùq‰ ˙‡ Ba ÔÈ„Bt Ï·‡ ,È‡ce‰«««¬»ƒ∆«»≈ƒ≈∆
‰¯Ó‡ ‡Ï .Ô‰kÏ ÂÈÓc Ô˙BÂ BÈÂLa e‰„Bt - B˙BcÙÏƒ¿≈¿»¿¿≈»»«…≈…»¿»
‰È‰ Ì‡L ;ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰O ‰¯Bz»∆¿«¿ƒ»»∆»¿»≈»»∆ƒ»»
B˙BcÙÏ BÏ LÈ - ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ‰ÂML ¯BÓÁ ¯Ët BÏ∆∆¬∆»∆∆∆¿»ƒ≈ƒ¿
,Lc˜‰‰ ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡ÏÂ .¯È„ ‰ÂL ‰Oa¿∆»∆ƒ»¿…ƒ¿∆∆»ƒ«∆¿≈

.BÈÂLa ÛÒÎa ‰cÙpL∆ƒ¿∆¿∆∆¿»¿

.áé¯BÓÁ ¯Ët ÈÓ„ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆∆¬
˙BÁt ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓƒ¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»»»»

‰O· ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈÊeÊ ‰LÏMÓ39B‡ ƒ¿»ƒ≈ƒ∆»¿∆
‰Ú¯ ÔÈÚÂ ,ÚÏqÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï ‰ÙÈ ÔÈÚÂ .ÌÈÊeÊ ‰LÏLaƒ¿»ƒ¿«ƒ»»…ƒ¿…ƒ∆«¿«ƒ»»

.ÌÈÊeÊ ‰LÏLa - ˙ÈBÈ·e ,ÚÏÒ ÈˆÁa -«¬ƒ∆«≈ƒƒ¿»ƒ

שהוא.39) כל שווה אפילו

.âéB¯·Á ÏL ¯BÓÁ ¯Ët ‰„Bt‰Â40Èe„t ‰Ê È¯‰ -41, ¿«∆∆∆¬∆¬≈¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯BÓÁ‰Â42. ¿«¬ƒ¿»»

החמור.40) פטר בעל של בשה ובין הפודה, של בשה בין
החמור 41) פטר בעל על מוטל אינו חמור פטר שפדיון

ולכן  בהקדש, כמו לפדותו, יכול ואחד אחד כל אלא בלבד,
ולכן  פדוי, זה הרי ישראל של חמור פטר פדה גוי אם אף
שפדה". "ישראל כתב: ולא סתם, "הפודה" רבינו כתב

ואף 42) הבעלים. כממון נחשב חמור שפטר דבר, של וטעמו
שלו  להיות ראוי הוא הרי עתה, בהנאה אסור שהוא פי על
שלו  הוא הרי חבירו, פדאו אם אפילו ולכן שפדהו לאחר

ההנאה. איסור שפקע אלא החמור), בעל (=של

.ãé:¯Ó‡pL .¯BÓÁ ¯ËtÓ ÔÈ¯eËt - ÌiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¬∆∆¡«
Ïk ;‰cÙz ‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â Ì„‡‰ ¯BÎa¿»»»¿≈¿«¿≈»«¿≈»ƒ¿∆…
,‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎ·a BLÈ - Ì„‡ ¯BÎ·a BLiL∆∆¿ƒ¿»»∆¿ƒ¿¿≈»¿≈»

‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÎaÓ ¯eËt - Ì„‡ ¯BÎaÓ ¯eËt‰Â43. ¿«»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈»¿≈»

פטורים 43) לכן הבן, מפדיון פטורים ולויים שכהנים וכיוון
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והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.åèB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,¯BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ -49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ¯·‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי,45)שהרי חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור,
חיוב  ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
פוט 49)באמו. גוי ששותפות שאסור כיוון פי על ואף רת.

קנסוהו. לא  הגוי עם ומלבד 51)לגוי.50)להשתתף
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף

.æè‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.

שפטר  (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק אלא

.æé¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.çé¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -70‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú - ÌÈÓÚt ÈzL ,¯BÓÁ ¯ËÙe ‰O·¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .¯BÓÁ „ÏBp‰Â ¯BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰¯BÎaa ·iÁ - ¯BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף

מינים  ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס בפטר

הוא  הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור

.èéÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a ¯zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB ¯Îf‰ ‡nL75- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור שהרי
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי

.ëÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)שאין

ב  הראשון באופן באופן וכן חמור, פטר הוא שהזכר רור
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.àëÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ
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‡nL :‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי
כאן 79)חמור. אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

פטר  הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.áëÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡Ï B‡ ‰¯ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע כדי

.âëBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
¯BÓÁ ¯Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
¯OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ¯‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך
ושניתן  הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני
בהמה. ממעשר גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח. חולין

.ãëÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È·‡90- ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰¯OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

כי  ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו
בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של כלומר,87)יהיה

וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם
לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם

בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו
וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר ו' ב' יום

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·ÚÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»
(‰ .ÌÈ¯ˆBw‰ C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ
‰Ó ËnLiL (Â .ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆¿«≈«
‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆¿«≈»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (È .BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…«»ƒ∆«
¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰ ˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L∆«¿«≈¿««¬ƒƒƒ¿…«¿»
‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙a ‰¯OÚa«¬»»¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…
„‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ
‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊËƒ≈¿À»»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»
(ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ .‰˜Ó ‰„Oe¿≈ƒ¿»∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒ
ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈcƒ»≈»≈»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ
˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆
ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î .Ì‰a»∆∆…ƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ
L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óe ˙·LÏ ÌÈ¯Ú»ƒ»∆∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«
ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚ ‡l‡ ,Ì‰È¯Ú»≈∆∆»¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈

.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï¿«««≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
האילן 1) ועבודת הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע
עצים  ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ.

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
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והלויים  הכהנים את לפטור ואין חמור. פטר מפדיון אף הם
- הבן בפדיון שאמרו כדרך וחומר, מקל חמור פטר מפדיון
ישראל  של טמאות בהמות ולויים כהנים שפטרו מצינו שלא

מפדיון. בניהם את שפטרו כדרך במדבר,

.åèB¯BÓÁ ¯aÚ Á˜Bl‰44B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL «≈«À«¬∆≈»ƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B¯BÓÁ ¯aÚ ¯ÎBn‰«≈À«¬¿≈»ƒ««ƒ∆≈

È‡M¯45‰¯BÎa‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -46ÔÈÒB˜ ÔÈ‡Â , ««¬≈∆»ƒ«¿»¿≈¿ƒ
‰Ê ¯·c ÏÚ B˙B‡47Ì‡a ÛzL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰ . «»»∆»»»≈»ƒÀ»»≈

Ba ÛÏ‡Ó „Á‡ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,¯BÎaa B‡48 «¿¬ƒ…»»∆»∆»≈∆∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ -49BÏ ‰È‰ .50„Á‡ ¯·‡ Bn‡a B‡ Ba51, ¬≈∆»»»¿ƒ≈∆∆»

BÊ‡ elÙ‡ ,BÏ‚¯ B‡ B„È ÔB‚k52C˙ÁÈ el‡L Ïk : ¿»«¿¬ƒ»¿…∆ƒ≈»≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È53Ì‡Â ;‰¯BÎa‰ ÔÓ ƒ¿∆««¬≈∆»ƒ«¿»¿ƒ

ÌeÓ ÏÚa ‰È‰È ‡Ï ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÏÁ C˙ÁiLk¿∆≈»≈≈∆»≈»ƒ…ƒ¿∆««
ÁaÊnÏ54·iÁ ‰Ê È¯‰ -55ÔÓ ¯BÓÁ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ . «ƒ¿≈«¬≈∆«»¿≈«¿«≈¬ƒ

ÎBk „·BÚ‰Ì‰ÈÈa „Ïe‰Â da ÏthÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈ·56, »≈»ƒƒ¿ƒ«≈»¿«»»≈≈∆
ÔÓ ¯eËt Ïk‰ - Ï‡¯OiÓ ÏawL ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡≈»ƒ∆ƒ≈ƒƒ¿»≈«…»ƒ

‰¯BÎa‰57Ì„‡a Ï‡¯OÈ È·a ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL . «¿»∆∆¡«∆∆∆∆ƒ¿≈ƒ¿»≈»»»
.Ï‡¯OÈa Ïk‰ ‰È‰iL „Ú - ‰Ó‰a·e«¿≈»«∆ƒ¿∆«…¿ƒ¿»≈

לעולם,44) בא שלא דבר לוקח זה ואין בכור. הוא והעובר
קיים. העובר לגוי,45)שהרי חמורו עובר למכור כלומר,

הוא  פטור שהרי הכהן, מן העובר את מפקיע הוא שהרי
השה. את מפסיד הכהן ונמצא פטר 46)מלפדותו, מפדיון

הגוי, של היא האם גוי, של חמורו עובר בלוקח שהרי חמור,
חיוב  ואין הגוי, של הוא העובר חמורו, עובר לו ובמוכר
ישראל. של והוולד כשהאם אלא חמור פטר פדיון

דקא 47) משום אמינא הוה לוקח, תנא דאי "צריכי, שם:
מקדושה, לה מפקע דקא מוכר אבל לקדושה, לה מייתי

לן". משמע קא הבכור), את (שיפדה לקנסיה או 48)אימא
פוט 49)באמו. גוי ששותפות שאסור כיוון פי על ואף רת.

קנסוהו. לא  הגוי עם ומלבד 51)לגוי.50)להשתתף
כלום. לו אין - קטן.52)האבר אבר שם:53)שהוא

מן  פטורה ותהא כוכבים עובד של שותפות תהא "וכמה
אמר  הכי ליה אמר וכו', אזנו, אפילו הונא רב אמר הבכורה,
אחד  אבר לגוי יש אפילו (כלומר, קל מום אפילו יוחנן ר'
זה  הרי טריפה, או נבלה נעשית הבהמה אין יחתכנו שאם
כל  לגוי שיש רבינו כוונת ואין הונא". כדרב וכו', פטור),
ייחתך  שאם האבר, מן חלק רק לו יש אם אפילו אלא האבר,

פטור. זה הרי מום בעל בבהמה 54)יהא הדבר היה אם
חשובה.55)טהורה. שותפותו של 56)שאין כלומר,

הטיפול. בשכר הישראל.57)שניהם, של חציו אף

.æè‰„ÏÈ ¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿≈»«ƒ«∆…ƒ¿«≈»¿»
B¯BÓÁ58¯ib˙pL ¯Á‡ B‡59Û¯ÚÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -60 ¬««∆ƒ¿«≈¬≈∆«»«¬…

˙BcÙÏ B‡61‰Oa ‰„t Ì‡Â .62,¯b ÏL ‰O‰ - ƒ¿¿ƒ»»¿∆«∆∆≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L63. ∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

"בבני 58) זה שאין כיוון חמורו, פטר מפדיון ופטור
בכור 59)ישראל". נעשה שהעובר כיוון חייב, הוא ואז

לכן. קודם ולא לידה בחולין 61)ולקבור.60)משעת
וארבע  לחיוב ארבע בגר, נאמרו ספקות "שמונה קלד.

שפטר  (שכיוון לחיוב וכו', טמאה, בהמה ובכור וכו', לפטור,
לחומרא, דאיסורא ספיקא מספק, בהנאה אסור החמור
לפטור  חמור פטר ופדיון וכו', איסורו), להפקיע כדי ופודהו

לכהן)". השה מלתת פטור שהוא בכסף,62)(כלומר, או
פקע 63)בשוויו. כבר שהרי איסור, ספק זה שאין כיוון

כלל, קדושה בו אין הרי והשה החמור, פטר של איסורו
זה. הוא ממון ספק אלא

.æé¯BÓÁ ¯Ët LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ64ÔÈÚÈ„BÓ - ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ∆∆¬ƒƒ
·iÁ BÈ‡L B˙B‡65¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,66‰„B·ÚÂ ‰f‚a67. ∆≈«»«¬≈À»¿ƒ»«¬»

בפדיון 64) ולא עצמו חמור בפטר המדובר התוספות לדעת
השה. שהוא חמור אסור 65)פטר ואינו חמור. בפטר

שהם  בישראל הגוי יחשוד שלא כדי היא זו והודעה בהנאה.
בקדשים. שהודיעוהו.66)מזלזלים ואין 67)לאחר

כדרך  הפרשתו, ידי על החמור פטר על חל הנאה איסור
מתנדבים. שגויים ונדבות בנדרים חל שהוא

.çé¯BÓÁ ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯t68‰„ÏiL ¯BÓÁ B‡ , »»∆»¿»¿ƒ¬¬∆»¿»
ÒeÒ ÔÈÓk69¯eËt -70‰cÙz ¯BÓÁ ¯ËÙe :¯Ó‡pL ; ¿ƒ»∆∆¡«∆∆¬ƒ¿∆

„ÏBi‰ ‰È‰iL „Ú - ÌÈÓÚt ÈzL ,¯BÓÁ ¯ËÙe ‰O·¿∆∆∆¬¿≈¿»ƒ«∆ƒ¿∆«≈
Ba LÈ Ì‡Â .¯BÓÁ „ÏBp‰Â ¯BÓÁ71ÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ¬¿«»¬¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈
‰¯BÎaa ·iÁ - ¯BÓÁ72. ¬«»«¿»

לחמור.68) הדומה כלל.69)עגל חמור מסימני בו ואין
ששניהם 70) וחמור, לפרה משותף דבר שיש פי על אף

מינים  ששניהם וסוס, לחמור וכן בכורה, לקדושת שייכים
החמור.71)טמאים. מן שנולד חמור.72)בסוס בפטר

הוא  הרי פרה, סימני מקצת בו ויש מפרה, שנולד ובחמור
לכהן. לתיתו וחייב טהורה, בהמה בכור

.èéÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡lL B¯BÓÁ¬∆…ƒ¿»¿»¿»¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ‰ÏË73,„Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ . »∆«…≈»¿»»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»

‰M„˜ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k74,‰È‰a ¯zÓ ‰È‰iL „Ú epnÓ ¿≈¿«¿ƒ«¿À»ƒ∆«∆ƒ¿∆À»«¬»»
‰lÁz „ÏB ¯Îf‰ ‡nL75- LÈ¯Ù‰L ‰Ê ‰ÏËÂ ; ∆»«»»«¿ƒ»¿»∆∆∆ƒ¿ƒ

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,Ô‰kÏ BÈ‡Â ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿≈«…≈∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

חמור.73) פטר הוא הזכרים משני שאחד הוא ברור שהרי
ההנאה,74) איסור כלומר, מיניה, לאיסורא לאפקועי שם:

שצריך  דמים, בקדושת קדוש החמור שפטר רבינו, וכוונת
בשה. חמור.75)לפדותו פטר הוא והרי

.ëÔ˙B - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL ÂÈ¯BÓÁ ÈzL¿≈¬»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ≈
Ô‰kÏ ÌÈ‡ÏË ÈL76ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ . ¿≈¿»ƒ«…≈»»¿≈»¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - ‰·˜e77. ¿≈»≈»∆∆»«…≈

פי 76) על אף חמורים, פטרי ששניהם הדבר ברור שהרי
השני. וכן אמו היא מי זה זכר ידוע הדבר שהרי 77)שאין

ב  הראשון באופן באופן וכן חמור, פטר הוא שהזכר רור
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.àëÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ,¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ»¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙B·˜78LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿≈≈»«…≈¿¿≈»ƒ¿«¿ƒ
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‡nL :‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ Ô‡k LiL ÈÙÏ ,BÓˆÚÏ ‰ÏË»∆¿«¿¿ƒ∆≈»¿≈«¿≈∆»
B‡ ,˙B·˜ ÈzL ‰„ÏÈ ‰iM‰Â ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ˙Á‡‰»««»¿»»»¿«¿ƒ»»¿»¿≈¿≈
B‡ ‰·˜ ÂÈ¯Á‡Â ¯ÎÊ ˙¯Á‡‰Â ‰·˜ ‰„ÏÈ BÊ ‡nL∆»»¿»¿≈»¿»«∆∆»»¿«¬»¿≈»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰·˜79ÈLa LÈ ‰a¯‰ ˙B˜ÙÒ ÔÎÂ . ¿≈»¿«¬∆»»»¿≈¿≈«¿≈≈ƒ¿≈
,‰¯ka ‡lL ˙Á‡Â ‰¯ka ˙Á‡ .˙B·˜ ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿≈¿≈««ƒ¿»¿««∆…ƒ¿»
.Ô‰kÏ „Á‡ ‰ÏË Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»∆∆»«…≈
B˙B BÈ‡Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ ‰ÏË LÈ¯ÙÓ - ‰·˜e ¯ÎÊ»»¿≈»«¿ƒ»∆∆»¿«¿¿≈¿

Â ,˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰kÏÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ «…≈ƒ¿≈∆»≈¿«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

פטר 78) כאן ואין ראשון הזכר היה שלא אפשר שהרי
כאן 79)חמור. אין הרי הוולד על נדון שאם פי על אף

פטר  הוא והרי ראשון נולד הזכר שמא אחד, ספק אלא
צריך  אינו זאת בכל נקבה, אחר נולד שמא או חמור,
לו. שיש מהזכרים אחד כל כנגד טלה לעצמו להפריש
החמורות  מן אחת כל על נדון שאם שכיוון דבר, של וטעמו
זכר  ילדה לא שמא ספיקא, ספק הוא שהדבר יימצא שילדו,
שנולדה  לאחר ילדתו שמא זכר, ילדה אם ואפילו כלל,
הקיים  השקול הספק את מכריע זה דבר שכן, וכיוון הנקבה.

הוולד. על דנים כשאנו

.áëÚe„È ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯BÓÁ Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬ƒ»≈»ƒ¿≈»«
B˙B‡ ‰„Bt - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ‰¯ka ‡Ï B‡ ‰¯ka Ì‡ƒƒ¿»…ƒ¿»¿»¿»»»∆

‰Oa80.˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏÚaÏ ‡e‰Â ¿∆¿«¿»ƒƒ¿≈∆»≈

קדושה.80) ממנו להפקיע כדי

.âëBÏ eÈ‰L ÈÓ81Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ‡ÏË ‰¯OÚ ƒ∆»¬»»¿»ƒ»∆»≈∆
¯BÓÁ ¯Ët ˜ÙÒ ÏÚ BLÈ¯Ù‰82ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ƒ¿ƒ«¿≈∆∆¬¬≈≈¿Àƒ¿»

‰Ó‰a‰ ¯‡Lk ÔÈ¯OÚ˙Óe ,¯·c83„Á‡ LÈ¯ÙÓe . »»ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿≈»«¿ƒ∆»
¯OÚÓ Ô‰Ó84eÈ‰Lk BlL ¯‡M‰Â ,85. ≈∆«¬≈¿«¿»∆¿∆»

לדיר 81) חמור) פטר (=פדיון "נכנס ט. בבכורות משנה
שהפרישו  רגיל חמור פטר בגמרא: זה על ואמרו להתעשר".
במתנה  לו ושניתן הלקוח שנינו שהרי לכהן), ונתנו ישראל
ספק  עשרה לו שהיו בישראל אלא בהמה, ממעשר פטור
שיין  עשרה עליהן שמפריש ביתו, בתוך חמורים פטרי

שלו". והן לכהן 82)ומעשרן נותנם ואינו שלו, שהם
וודאי, חמור פטר פדיון אבל בהמה, במעשר חייב ולפיכך
ושניתן  הלקוח שהרי בהמה. במעשר לחייב אין לכהן, שהוא
החזירו  הכהן אם ואף בהמה. ממעשר פטור במתנה, לו
בכלל  הוא הישראל שאף במעשר, יתחייב לא לישראל

מתנה. מוקדשים 83)מקבל ואילו חולין, שהם מפני
בהמה. ממעשר גבי 84)פטורים על אימורין ומקטיר

ממש.85)המזבח. חולין

.ãëÏ‡¯OÈ86ÔÈ‡cÂ ÌÈ¯BÓÁ È¯Ët ‰¯OÚ BÏ eÈ‰L87 ƒ¿»≈∆»¬»»ƒ¿≈¬ƒ«»ƒ
BÏ eÏÙpL B˙Èa CB˙a88Ô‰k Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ89B˙B‡Â , ¿≈∆»¿ƒ≈¬ƒƒ…≈¿

Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙ÈaÓ BÏ eÏÙ Ô‰k‰ Bn‡ È·‡90- ¬ƒƒ«…≈»¿ƒ≈¬ƒƒƒ¿»≈
BlL Ô‰Â ÔÈÈO ‰¯OÚ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰91, ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆¬»»≈ƒ¿≈∆

¯OÚÓa ÔÈ·iÁÂ92. ¿«»ƒ¿«¬≈

אבהו,86) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא שם. בכורות

כי  ייתכן וודאי, חמור פטר בפדיון שאף בזה, והשמיעונו
בהמה. במעשר ויתחייב הישראל, של כלומר,87)יהיה

וודאין. שלא 89).בירושה 88)אפילו כיוון זה, וירשם
לאמו. אחים בירושה,90)היו הכהן ליד נפלו לא שאם

בפדיון. חייבים אינם ברשותו, נולדו חייב 91)אלא שאינו
וטעמו  בו. שפודין שה כל לכהן שנותן כדרך לכהן לתיתם
אותו. שירש הכהן מכח בא זה שישראל כיוון דבר, של
החמורים  פטרי את לפדות חייב שהיה פי על אף והכהן
אף  ולכן שלו, הן השיין הרי בשיין, הישראל מן שירש

לכהן. נותנם אינו דבר.92)הישראל לכל חולין הם שהרי

ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר ו' ב' יום

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

,‰OÚ ˙BˆÓ ÚLz :˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿≈«ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
„·ÚÈ ‡lL (· .dzÎ‡ÏnÓ ˙ÈÚÈ·La ı¯‡‰ ˙aLzL∆ƒ¿…»»∆«¿ƒƒƒ¿«¿»∆…«¬…

‰La ı¯‡‰ ˙„B·ÚÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»
(‰ .ÌÈ¯ˆBw‰ C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ
‰Ó ËnLiL (Â .ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆¿«≈«
‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆¿«≈»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (È .BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…«»ƒ∆«
¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰ ˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L∆«¿«≈¿««¬ƒƒƒ¿…«¿»
‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙a ‰¯OÚa«¬»»¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…
„‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ
‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊËƒ≈¿À»»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»
(ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ .‰˜Ó ‰„Oe¿≈ƒ¿»∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒ
ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈcƒ»≈»≈»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ
˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆
ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î .Ì‰a»∆∆…ƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ
L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óe ˙·LÏ ÌÈ¯Ú»ƒ»∆∆ƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«
ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚ ‡l‡ ,Ì‰È¯Ú»≈∆∆»¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈

.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï¿«««≈
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
האילן 1) ועבודת הארץ מעבודת לשבות שמצותֿעשה יבאר

ואם  התורה. מן לוקה עבודה איזו על השביעית. בשנה
בשביעית  הזרעים שורין אם סרק. אילן בשביעית נוטעין
מותר  אם האנסים משרבו בשביעית. המותרים והדברים
או  לפת הטומן או מארצו קוצים המעביר בשביעית. לזרוע
עצים  ללקוט אוסרים היו בראשונה בהן. וכיוצא לוף או צנון
שרשיו  להוציא מותר אם אילן הקוצץ השדה. מתוך ואבנים

בשביעית. שקמה בתולת קוצצין ואם מהארץ.

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
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ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»
¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆

‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»
:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«

Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין
אבל  נב). סימן ב חלק (מהרי"ט התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע
שהמצוה  ונראה קיב). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ היא:
לשבת  אחרון בקונטרס וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי
ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואףֿעלֿפי  שביעית. לענין זה פסוק רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה
פ"א  (שביעית הירושלמי על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב נתן ורבינו צדק, מלכי בן ר"י פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי
לפי  לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ"ד להלן (ראה קרקע לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע
אברהם  רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, כדלהלן 9)פד, זריעה, היא
(ועיין  הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה, בסוף
פ"ד  להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג: בשבת
רבינו  כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן א), הלכה
שם  נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה בפירוש
השביעית  ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש אחריה
תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון שבת

ז  שגם הן הרי הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. שבת עבודת 10)בכלל זו

לפסוק 11)הארץ. גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
לא  נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את שלאחריו:
המלה  כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת תבצור,
לוקה  "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר), וגו'

שכבר  הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה מן
שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם דיבר

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר "או

.áÏÚ B‡ ‰ÚÈ¯f‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆ƒ«»∆»««¿ƒ»«
Ì¯k‰ „Á‡Â .‰¯Èˆa‰ ÏÚ B‡ ‰¯Èˆw‰ ÏÚÂ ,‰¯ÈÓf‰«¿ƒ»¿««¿ƒ»««¿ƒ»¿∆»«∆∆

˙BÏÈ‡‰ ¯‡L „Á‡Â12. ¿∆»¿»»ƒ»

בשאר 12) אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ"ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
 ֿ יום ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית טוב'
רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות

ה. לעמ' זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת

.â‰¯ÈÓÊe13.‰¯Èˆ˜ ÏÏÎa ‰¯Èˆ·e ,‰ÚÈ¯Ê ÏÏÎa ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»
˙B„ÏBz ÈzL ÏÚ :CÏ ¯ÓBÏ ?·e˙k‰ ÔË¯t ‰nÏÂ¿»»≈¿»«»«»«¿≈»

·iÁ ‡e‰ „·Ïa el‡14˙„B·ÚaL ˙B„ÏBz‰ ¯‡L ÏÚÂ , ≈ƒ¿««»¿«¿»«»∆«¬«
ı¯‡‰15- ‰Ê ÔÈÚa eL¯t˙ ‡lL ˙B·‡‰ ¯‡L ÌÚ »»∆ƒ¿»»»∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿»∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡16. ≈∆¬≈∆¬»«ƒ«««¿

כאביי.13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,

.ã¯ÙBÁ‰ ?„ˆÈk17L¯BÁ‰ B‡18Ú˜¯w‰ C¯ˆÏ19B‡ ≈««≈«≈¿…∆««¿«
ÏwÒÓ‰20ÏaÊÓ‰ B‡21˙„B·Ú ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«≈«¿«≈¿«≈»∆ƒ¿»¬«

ÚËBp‰ B‡ ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰22‡ˆBiÎÂ »»∆¿≈««¿ƒ««¿ƒ«≈«¿«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙BÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÓ Ô‰a»∆≈¬«»ƒ»«ƒ«««¿

Ô‰È¯·cÓ23. ƒƒ¿≈∆

לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע בכל עידור שחלוק כיון
שם  הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת

קב. כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ,

י. הלכה פ"ב כדי 21)להלן זריעתה, קודם הקרקע את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא,
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והא  דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה
קוק  להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי  התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק -
אלא  שאינו שתיל, נוטע לבין שם, בגיטין הגמרא כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי

.äÔÈ‡24˜¯Ò ÔÏÈ‡ elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÚËB25‡ÏÂ . ≈¿ƒ«¿ƒƒ¬ƒƒ«¿»¿…
CzÁÈ26˜¯ÙÈ ‡ÏÂ .˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ˙Ïai‰27ÔÈÏÚ‰ «¿…«¿…∆ƒ»ƒ»¿…¿»≈∆»ƒ

ÌÈca‰Â28˜a‡È ‡ÏÂ .ÌÈL·È‰29Bz¯nˆ ˙‡30.˜·‡a ¿««ƒ«¿≈ƒ¿…¿«≈∆««¿¿»»
ÔMÚÈ ‡ÏÂ31˙ÚÏBz‰ ˙eÓiL È„k ÂÈzÁz32‡ÏÂ . ¿…¿«≈«¿»¿≈∆»«««¿…

CeÒÈ33‡lL È„k ,‡Ó‰Ê BÏ LiL ¯·„a ˙BÚÈËp‰ ˙‡ »∆«¿ƒ¿»»∆≈À¬»¿≈∆…
C¯ ‡e‰Lk ÛBÚ‰ B˙B‡ ÏÎ‡È34CeÒÈ ‡ÏÂ .35˙‡ …«»¿∆«¿…»∆

ÔÈbt‰36Ô˙B‡ ·˜È ‡ÏÂ ,37C¯ÎÈ ‡ÏÂ .38˙‡ ««ƒ¿…ƒ¿…»¿…ƒ¿…∆
˙BÚÈËp‰39ÌË˜È ‡ÏÂ ,40‚qÙÈ ‡ÏÂ .Ì˙B‡41˙‡ «¿ƒ¿…ƒ¿…»¿…¿«≈∆

‰OÚ Ì‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú Ïk ¯‡L ÔÎÂ .˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿≈¿»»¬«»ƒ»¿ƒ»»
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÚÈ·Ma el‡Ó ˙Á‡««≈≈«¿ƒƒ«ƒ«««¿

יט 24) הלכה פ"ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג.

פירות.25)הירושלמי. עושה פ"ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב: משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק. המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
אכילת  כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו)
את  המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב העוף
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ" שם. משנה

(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד
צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין

שם. ברש"י וראה מדי.

.åÔÈ˙ÈvÓ ÔÈ‡42ÌÈw‰ ˙LÈ‡a ¯e‡‰ ˙‡43ÈtÓ , ≈«ƒƒ∆»¿ƒ««»ƒƒ¿≈
Ú˜¯˜ ˙„B·Ú ‡È‰L44ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡Â .45‰¯t‰ ˙‡ ∆ƒ¬««¿«¿≈¿«¿ƒ∆«»»
ÏBÁa ‡l‡ L¯ÁÏ46ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â .47ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ «¬∆»¿¿≈¿ƒ∆«¿»ƒ
¯ÙÚ ‡ÏÓ ıÈˆÚa48‡ÏÓ ıÈˆÚa Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ï·‡ , ¿»ƒ»≈»»¬»¿ƒ»¿»ƒ»≈

ÌÈÏÏ‚49ÔÈ¯BLÂ .50ÔÚ¯ÊÏ È„k ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿»¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa51ÈÈBÏ‡‰ ÔÈÓi˜Óe .52,‚b‰ L‡¯a ¿»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈¿…«»

B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡ Ï·‡53. ¬»≈«¿ƒ

יט.42) הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד שם ירושלמי
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית ליונתן המיוחס
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. ליי 44)השולחן כדי כן הקרקע שעושה את פות
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
 ֿ אףֿעל הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי ועיין שם. ירושלמי
זרעים  של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ והכוונה בו. לזרוע דרך שאין
רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב
שאינו  בעציץ אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים"

להלן. וראה בארץ, והראב"ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס:

תזרע",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור
פ"ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה
תוספתא  ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי
וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח. הלכה להלן

.æÔÈ¯˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡¯˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ·‡a57ÔÈ¯„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B¯·‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י.54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד (ראה
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ÔÏÈ‡‰4˙aL ı¯‡‰ ‰˙·LÂ :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·L ‰La »ƒ»¿»»¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»»∆«»
¯Ó‡Â ;ÈÈÏ5LÈ¯Áa :6¯Èˆw·e7‰OBÚ‰ ÏÎÂ .˙aLz «»¿∆¡«∆»ƒ«»ƒƒ¿…¿»»∆

‰Î‡ÏÓ8ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ9- BÊ ‰La ˙BÏÈ‡‰ B‡ ¿»»≈¬«»»∆»ƒ»¿»»
:¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆∆∆¡«

Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O10¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ11. »¿…ƒ¿»¿«¿¿…ƒ¿…

קלה.2) עשה המצוות, בספר כאן 3)ראה רבינו מלשון
ישבות, שהאדם היא שהמצוה נראה, שם המצוות ובספר
לעבוד  לגוי מותר זה, ולפי שתשבות. הארץ על המצוה ואין
אבל  נב). סימן ב חלק (מהרי"ט התורה מן ישראל באדמת
בשביעית  הארץ "שתשבות רבינו: כתב כאן המצוות במנין
ההלכות. סדר על המצוות במנין כתב וכן ממלאכתה",
שביתת  מצות וכדוגמת הארץ, על היא שהמצוה משמע
שהמצוה  ונראה קיב). מצוה (מנחתֿחינוך בשבת בהמתו
אלא  אינו שביתתה שביטול אלא תשבות, שהארץ היא:
לשבת  אחרון בקונטרס וראה אותה. העובד ישראל עלֿידי
ואילך. פז מעמוד ב, מהדורה זצ"ל קוק להראי"ה הארץ

הנעשית 4) בצירה וגם ההלכה, בסוף כדלהלן זמירה, היא
בכלל  הן ואף כב), הלכה פ"ד להלן (ראה האילן לעבודת
הנ"ל  הפסוקים באותם שהרי הנ"ל, הארץ" "ושבתה

תבצור". לא וגו' תזמור "לא גם נאמר וגם 5)שלאחריה,
סדר  שעל המצוות ובמנין שם) (עשה המצוות בספר
ואףֿעלֿפי  שביעית. לענין זה פסוק רבינו הביא ההלכות,
ר' דברי שלפי יוצא ד.) קטן (מועד הבבלי דברי שלפי
כמותו  פוסקים שאנו השביעית), תוספת (בענין ישמעאל
שביעית  לענין נאמר לא זה פסוק א), הלכה פ"ג להלן (ראה
פ"א  (שביעית הירושלמי על רבינו סמך – שבת לענין אלא
נאמר, שביעית לענין זה פסוק ישמעאל לר' שגם ג), הלכה
ראה  הישיבה. אב נתן ורבינו צדק, מלכי בן ר"י פירשו וכן

תקצג. נוספת הערה שם, המצוות הנאמר 6)בספר לפי
לפי  לוקה, ואינו בעשה, עובר בשביעית שהחורש יוצא כאן

י. והלכה ד הלכה להלן וראה לאו, בה הכוונה 7)שאין
א), הלכה פ"ד להלן (ראה קרקע לעבודת שהוא לקציר
בו  אין – בלבד הפירות לאסיפת אלא שאינו קציר שאילו

"תשבות". הנשים 8)משום שגם רבינו, מלשון משמע
אברהם  רבינו כתב (וכן שביעית. של במצוותֿעשה חייבות
כספים  שמיטת לענין ו) עמוד יד כרך ("סיני" רבינו של בנו
מצוות  בחינוך וראה לגברים"). כמו לנשים שמיטה ש"דין

שם. ובמנחתֿחינוך קיב, כדלהלן 9)פד, זריעה, היא
(ועיין  הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה, בסוף
פ"ד  להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג: בשבת
רבינו  כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן א), הלכה
שם  נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה בפירוש
השביעית  ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש אחריה
תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון שבת

ז  שגם הן הרי הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. שבת עבודת 10)בכלל זו

לפסוק 11)הארץ. גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
לא  נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את שלאחריו:
המלה  כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת תבצור,
לוקה  "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר), וגו'

שכבר  הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה מן
שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם דיבר

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר "או
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בשאר 12) אף אסורה שזמירה לומר, רבינו כוונת אין
פ"ב  לשבעית המשנה בפירוש כתב שהרי התורה, מן אילנות
מפורש  אמרו ד. קטן ובמועד זימור, הוא שזירוד ג, משנה
בצירה, לענין כוונתו אלא מדרבנן. אלא אינו זירוד שאיסור
וראה  (חזוןֿאיש. התורה מן אסורה אילנות בשאר שאף
 ֿ יום ה'תוספות אבל תקצב). ובהערה שם, המצוות בספר
(שם  ראשונה" וה"משנה ד, משנה פ"ד לשביעית טוב'
רבינו, דברי את ביארו טו, להלכה והאורֿשמח ה) משנה
להלן  וראה התורה. מן אילנות בשאר אף אסורה שזמירה
משקין  מסכת לפירוש ותיקונים ובהוספות כאֿכב. הלכות

ה. לעמ' זק"ש) הגרמי"ל (הוצאת
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כאביי.13) ולא כרבא שם, קטן משום 14)מועד מלקות,
הנ"ל. כבהלכה 15)הלאו זה, בכלל האילן ועבודת

הסמוכה.16)הסמוכה. בהלכה ראה מדרבנן,
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לניכוש 17) מנין וזימור, זירוע אלא לי אין שם: קטן במועד
הכוונה  ש"עידור" רבינו ומפרש וכו' ולכיסום, ולעידור
שבשדה  מלאכה היא שאז לצרכה, הקרקע בכל לחופר
תחת  לעדור שמותר להלן, שם כשאמרו ולכן ושבכרם.
בקשקוש, שהקשו כדרך הנ"ל, מהעידור הקשו לא הגפנים,
בלבד  הגפנים תחת מעידור הקרקע בכל עידור שחלוק כיון
שם  הארץ' ב'שבת וראה ב). אות כ סימן השולחן (פאת

קב. כמבואר 18)עמוד בו, יש עשה אבל לאו, בו שאין
א. הלכה ולא 19)למעלה ושבכרם, שבשדה מלאכה היא

ז. בהלכה להלן וראה כנ"ל. בלבד, הגפנים תחת
והמדובר 20) שם. קטן במועד וראה השדה. מן אבנים

נוגעות  אינן אם אפילו אסור ואז השדה, לצורך כשעושה
ראה  האבנים, לצורך אפילו אסור בארץ נוגעות ואם בארץ,

י. הלכה פ"ב כדי 21)להלן זריעתה, קודם הקרקע את
מזבלין. ד"ה שם ברש"י וראה אב 22)להשביחה. שהוא

נג: ובגיטין ג) הלכה שבת מהלכות (פ"ז שבת לענין
בין  ובשביעית יעקר, במזיד וכו' בשבת, הנוטע "דתניא,
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והא  דאורייתא הא מכדי וכו', יעקר, במזיד בין בשוגג
שנטיעה  הרי שביעית". שנא ומאי שבת שנת מאי דאורייתא,
זו  סוגיא רבינו שדחה ונראה התורה. מן אסורה בשביעית
מן  חייבין שאין בה שאמרו הנ"ל קטן במועד הסוגיא מפני
שם  השולחן (פאת הנ"ל המלאכות ארבע על אלא התורה
קוק  להגרא"י שם) לונץ (הוצאת וביאורים ובהגהות ד). אות
וזוהי  התורה, מן זריעה שהיא גרעין, זריעת בין חילק -
אלא  שאינו שתיל, נוטע לבין שם, בגיטין הגמרא כוונת

טייב 23)מדרבנן. על ב, הלכה פ"ד שביעית בירושלמי
שמיע  "ולא שם): המשנה פירוש – אותה (=חרש שדהו
שם). (מפרשים מרדות מכת היינו לוקה", שהוא ירמיה רבי
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יט 24) הלכה פ"ג שם ובתוספתא ד, הלכה שם בירושלמי
סרק  אילן נוטעין אומר גמליאל בן שמעון רבן "היה אמרו:
אוסרים, חכמים ואילו מתיר, הוא שרק נראה בשביעית",
קטן  למועד הרא"ש ותוספות (כסףֿמשנה). כרבים והלכה
בשם  שם במאירי וראה מיבלין", "אין שם בגמרא גרס ג.

פירות.25)הירושלמי. עושה פ"ב 26)שאינו שביעית
עד  וכו' מהאילנות) יבלות כורתים =) "מיבלין ב: משנה

אסור. – השנה ראש שאחרי הרי השנה". יסיר 27)ראש
שם. קטן מועד המשנה). שם 29)ענפים.28)(פירוש

מאבקין". "מאבקין"30)"ואין מפרשים ויש האילן. ראש
באבק. המגולים השרשים הדביקה 32)שם.31)לכרות

שם). המשנה (פירוש פריו ואוכלת שביעית 33)באילן
– כן שאחר הרי השנה", ראש עד "מזהמין ד: משנה שם,

"תרי 34)אסור. נ: זרה ובעבודה הנטיעה. כלומר,
כלומר, להעמידו, =) אילני לאוקומי חד הוי, זוהמומי
להברותו, =) לאברויי וחד ושרי, בלבד) היזק ממנו למנוע
אכילת  כשעלֿידי כאן והמדובר ואסור". אילני להועילו)
את  המונע שהזיהום נמצא האילן, גידול רק מתעכב העוף
וראה  "לאברויי". זה והרי האילן לגידול גורם העוף, אכילת
קז  עמוד שם בשבתֿהארץ יא, אות שם בפאתֿהשולחן

הפגים 35)ובחזוןֿאיש. את "סכין ה: משנה שם בשמן.
השנה". ראש עד צרכן.36)– כל נגמרו שלא "תאנים

שם). המשנה (פירוש בישולן" למהר כדי כן ועושים
שאינן 37) אצלנו מקומות בקצת התאנים מנהג "כן

תאנה  כל בו ונוקבים דק, עץ בשמן ימשחו עד מתבשלין
(שם). (=את 38)מהם" אותן "וכורכין שם משנה

השנה". ראש עד – הענפים 39)הנטיעות) שיקבץ "הוא
על  ינטו ולא במישור למעלה שיעלו כדי ויקשרם והפארות

שם). המשנה (פירוש והיינו 40)הארץ" שם. משנה

(שם). לזה כשנצרך קצתם "ואין 41)לכרות ג. קטן מועד
צעיר  שהוא אילן בעצים, יסמוך לא כלומר, באילן", מפסגין

שם. ברש"י וראה מדי.
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יט.42) הלכה פ"ג שם ותוספתא ד, הלכה פ"ד שם ירושלמי
ובתרגום 43) הקנים. סבך כלומר, הקנים. ברחישת כמו:

בסבך", "נאחז מתרגם יג) כב, (בראשית ליונתן המיוחס
בפאת  וראה כפשוטה). (תוספתא דאילנא ברחישותא אחיד

שם. ליי 44)השולחן כדי כן הקרקע שעושה את פות
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
 ֿ אףֿעל הפרה, את ללמד אסור לזריעה, הראוי במקום אבל

ממש. חורש שאינו בתוספתא 47)פי ועיין שם. ירושלמי
זרעים  של דוגמא שלוקח הוא הבדיקה ועניין פ"א. סוף

כפשוטה). (תוספתא צומחים הם אם וכן 48)לראות
כזורע  נראה שהוא לפי (רדב"ז). הקרקע על בגללים

שאינו 49)בשביעית. לעציץ והכוונה בו. לזרוע דרך שאין
רדב"ז). ועיין בכסף", "נחפה בשם רוקח (מעשה נקוב
שאינו  בעציץ אפילו הזורע חייב שבת, שלענין ואףֿעלֿפי
לספר  רבינו ובתשובות שד, עמ' יח כרך ב"סיני" (ראה נקוב
זריעה  אין בשביעית – (10 והערה 4 עמ' א חלק "זמנים"

להלן. וראה בארץ, והראב"ד 50)אלא במים. כלומר, שם.
בתוספתא  וראה שם. בתוספתא הגירסא וכן ומשיירין. גורס:

תזרע",51)כפשוטה. לא "שדך בכלל לא זו זריעה שאין
שם). ("סיני" הארץ" "ושבתה בכלל כלומר,52)ולא

והם  ריח, הנותן עץ הוא ו"אלוי" המזיקו. דבר ממנו מונעים
עליו  וחלה יד), (ד, בשירֿהשירים הנזכרות ה"אהלות"
מקום  והיה יט. הלכה פ"ז להלן כמבואר שביעית, קדושת
חשד  ויש ואדום, רך שלו שהגזע מאחר קיומו, לאסור
פ"ד  (להלן רכים ירקות לקיים אסרו שכן בשביעית, שנטעו
על  שהוא כיון גזרו, לא שבאילוי בזה והשמיענו יח), הלכה
תוספתא  ועיין (כסףֿמשנה). שם לזרוע דרך ואין הגג
יֿיא, הלכות מעשר מהלכות פ"א למעלה [וראה כפשוטה.

שדך]. בכלל אינו להשקות 53)שגג אסור שהרי
וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,

ח. הלכה להלן

.æÔÈ¯˜BÒ54ÔÏÈ‡‰ ˙‡55‡¯˜Òa56B˙B‡ ÔÈÚBËÂ , ¿ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»¿¬ƒ
ÌÈ·‡a57ÔÈ¯„BÚÂ .58ÌÈÙb‰ ˙Áz59L˜L˜Ó‰Â . «¬»ƒ¿¿ƒ«««¿»ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ˙ÈÊa60˙B¯·‰Ï Ì‡ :61Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¿≈ƒƒ¿«¿∆»ƒ»»¿ƒ

ÌÈÓÈˆt‰ ˙‡ ÌzÒÏ62¯zÓ -63. ƒ¿…∆«¿ƒƒÀ»

י.54) הלכה שם ותוספתא שם, המשיר 55)ירושלמי
זמנו. קודם אדום 56)פירותיו בצבע אותו צובעים כלומר,

שם). ובהערות א, הלכה גירושין מהלכות בפ"ד (ראה
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אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי וליבעי
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי "כי שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח האילן מן פסולת מיני

עי  כמו הוא בגפנים שקשקוש וזה בזיתים שזה אלא דור,
רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,

האילן,63)הסדקים.62) מן היזק מונע אלא זה שאין
הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר ואין

.çÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÏÈ·LaÔ70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב. קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ כל ימות ישקה, לא שאם

ממי  המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי
ונראה  ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה
הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי לא
מחמת  ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת

ועיי  ד, עמ' שם מפריש ר"י לתלמיד בשיטה  שם (ראה ן
הירושלמי). בשם כן "רבי 67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי  דברי לבן, בעפר "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית
שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי  השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי
ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם.
לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים כנגד אף
ניאפולי  לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי  שאף בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי  הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה

.èÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.é?‰l‡ Ïk e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B·‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.àéeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È¯‰ -90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב"ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז
ב.86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו
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ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה שכתב כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ"ג סנהדרין בירושלמי הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי  וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ,

.88 עמוד (כסףֿמשנה אףֿעל 88)שם מלך שאינו ֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון

של  ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא
יכול  יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב. אות

.áéÚËBp‰91- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡¯OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ ¯Ó‡È - Ìi˜È ‚‚BLa ¯Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ"ב בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי
בשבת 93)נד. נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי  יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ"ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.âéL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‡ ,‰¯ea È‰z ‡l ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב: משנה פ"ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה

שביעית". במוצאי ויש 95)תיזרע "כרה", רומי: בדפוס
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר
פ"ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף

.ãé¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.åèÔÓBh‰106:˙ÈÚÈ·Ma Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡ - ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

¯eÒ‡ - Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï -112ÁÙËÂ ,ÁÙË d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma Ê¯‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï·‡118. ¬»…ƒ¿«

ט.106) משנה פ"א תזרע",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע" מחובר צמח שאינם "מפני
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע, פ"ה שביעית
מאיר. כרבי ולא כחכמים הבצלים"110)ב, "ממיני

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו
הוא  וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), (=פחות מועט שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא כטומן שנראה
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין
שם). ראשונה" "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם מותר,

בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

 ֿ (כסף שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח.
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן

שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה

.æè‰BL‡¯a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

B¯·Á ‰„O125¯Ó‡È ‡lL ;‰·BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ ·BË ‰nk ‰‡¯ :BÏE„O È˙Èw È¯‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד שביעית
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אינשי, דליחזיה היכי כי – בסיקרא "סוקרו עח. ובחולין
רחמים  ויבקשו אנשים שיראוהו =) עלויה" רחמי וליבעי
קרקע. עבודת זו שאין הוא ופשוט פירותיו). ישיר שלא עליו

את 57) משיר הוא שהרי חיליה". דניכחוש היכי "כי שם:
כוחו. את מחלישים ולפיכך ושומן, כוח מרוב פירותיו
אדרבה  אלא אילן, את מברה שאינו כיון כן לעשות והתירו

כפשוטה). (תוספתא כוחו את ג.58)מחליש קטן מועד
בלבד 59) בכרם אלא ובכרם, שבשדה עבודה זו שאין כיון

טז. בהערה למעלה וראה מסיר 60)(שם). כלומר, שם.
מפרשים  ויש נ:). זרה לעבודה (ר"ח האילן מן פסולת מיני

עי  כמו הוא בגפנים שקשקוש וזה בזיתים שזה אלא דור,
רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,

האילן,63)הסדקים.62) מן היזק מונע אלא זה שאין
הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר ואין

.çÔÈ˜LÓ64˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏM‰ ˙Èa65‰„O ‡È‰Â , «¿ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
¯˙BÈa ‰‡ÓvL ‰ÚÈ¯f‰66˙BÏÈ‡‰ ‰„O ÔÎÂ .67Ì‡ , «¿ƒ»∆¿≈»¿≈¿≈¿≈»ƒ»ƒ

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚÓ ¯˙È ‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰68- »¿À»ƒ∆ƒ∆»≈≈∆∆¿≈¿»
e˜LÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ69˙‡ ¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»¿ƒ»¬»…«¿∆

‰‡Ò ˙È·Ï ¯OÚ ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·¯˜Ó eÈ‰ Ì‡Â ;‰„O‰ Ïk»«»∆¿ƒ»¿…»ƒ∆»∆∆∆¿≈¿»
‰„O‰ Ïk ÔÈ˜LÓ -ÏÈ·LaÔ70Ô·l‰ ¯ÙÚ ÔÎÂ .71- «¿ƒ»«»∆ƒ¿ƒ»¿≈»»«»»

‡lL ˙BÏÈ‡‰ ÏÈ·La ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó«¿ƒƒ¿«ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»∆…
.e„ÒtÈƒ»≈

במועד 64) השלחין בית "משקין ב. קטן במועד משנה
שבה,65)ובשביעית". עץ כל ימות ישקה, לא שאם

ממי  המסתפקת שדה משקין אין אבל י. בהלכה כדלהלן
מרביצין. ד"ה בתוספות ו: שם ועין שם:66)גשמים.

דכתיב  היא, דצחותא לישנא השלחין בית דהאי משמע ומאי
ונראה  ולאי. משלהי ואת ומתרגמינן, ויגע. עיף ואתה
הקילון, וממי הגשמים ממי שאפילו רבינו, דברי מסתימת
משקין  אין "אבל שם: במשנה שאמרו ומה להשקות, מותר
במועד  אלא זה אין הקילון", ממי ולא הגשמים ממי לא
מחמת  ואסרום ב), הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ז (ראה
אלא  נאסרה לא בשביעית אבל ד.), (שם יתירה טירחא
הראשונים  רוב כתבו וכן יתירה, טירחא ולא הארץ עבודת

ועיי  ד, עמ' שם מפריש ר"י לתלמיד בשיטה  שם (ראה ן
הירושלמי). בשם כן "רבי 67)שהביא ו: שם משנה

לאילן, מאילן המים את מושכין אומר, יעקב בן אליעזר
מתירין". וחכמים וכו', השדה כל את ישקה שלא ובלבד
רבי  דברי לבן, בעפר "ומרביצין י: משנה פ"ב ובשביעית
שם, בירושלמי ואמרו אוסר". יעקב בן אליעזר רבי שמעון.
כל  השקאת כדין לבן, עפר הרבצת שדין במסקנא, ושם
אלא  אליעזר ורבי שמעון רבי נחלקו ולא השדה.
אילנות  מעשר פחות שישנם דהיינו מרוחקין, כשהאילנות
ורבי  השדה, כל להשקות מתיר שמעון שרבי סאה, בבית
אף  סאה, בבית אילנות עשרה כשישנם אבל אוסר. אליעזר
לשביעית  המשנה בפירוש וראה שמותר, מודה אליעזר רבי
ונקי, קב שמשנתו יעקב, בן אליעזר כרבי רבינו ופסק שם.
לרש"ש, הרמב"ם במקורי וראה ס. (יבמות רבים כנגד אף
ניאפולי  לדפוס כ"י בהגהות הוא וכן הרכבי). הוצאת
ליברמן  הגר"ש של במבואו (ראה שם המשנה בפירוש

ז). עמוד להרמב"ם הירושלמי יותר 68)להלכות כלומר,
והיינו, סאה, בבית עשרה כשהם האילנות שבין המרחק מן

סאה. מבית ביותר אילנות עשרה שאף 69)כשהם כיון
האילנות. יפסדו לא זו, השקאה יפסדו,70)בלי שלא

כמו 71)כדלהלן. שהמדובר נראה "וכן", שכתב מזה
אלא  סאה. לבית עשר לזה זה מקורבין כשהאילנות למעלה
שונה  סאה, לבית אילנות עשרה בו הנטועים לבן, שעפר
אלא  התירו לא אחר אילן שבשדה בזה אחר, אילן משדה
השקאה  בין להרביץ גם התירו לבן בעפר ואילו להשקות,
בלי  שאף בשבילם, מרביצין אין המרוחקין, אבל להשקאה.
וכרבי  הנ"ל, השדה כל בהשקאת כמו יפסדו, לא ההרבצה
שם). השולחן (פאת שם שביעית במשנה יעקב בן אליעזר

שם. ובהערות ג הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח וראה

.èÔÈOBÚÂ72˙Bi‚eÚ73ÌÈÙbÏ74ÔÈOBÚÂ .75˙n‡ ˙‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ∆««
‰lÁza ÌÈn‰76ÔÈ‡ÏÓÓe .77ÌÈÚ˜p‰ ˙‡78.ÌÈÓ ««ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«ƒ

ג.72) קטן במועד עיקרי 73)ברייתא סביב שיחפור "הוא
המשנה  (פירוש המים" שם יתקבצו קטנות חפירות האילנות

לתקן 74)שם). רק התירו ובחולֿהמועד להשקותם. כדי
מתחילה  לעשותן לא אבל שנתקלקלו, עשויות עוגיות
הקודמת. להלכה בהערות וראה שם). יוםֿטוב (הלכות

עזריה,75) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים ב. שם משנה
אגפיה  שמכשיר מפני או כעוזר שנראה משום האוסר

לתקנה 76)לזריעה. אלא התירו לא ובחולֿהמועד שם.
שם). יוםֿטוב (הלכות ג.77)כשנתקלקלה שם ברייתא

האילנות.78) סביבות אשר העוגיות את המחברת תעלה

.é?‰l‡ Ïk e¯Èz‰ ‰Ó ÈtÓe79- ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L ƒ¿≈»ƒƒ»≈∆∆ƒ…«¿∆
‰ÁÏÓ ı¯‡‰ ‰OÚz80daL ıÚ Ïk ˙eÓÈÂ81ÏÈ‡B‰Â ; ≈»∆»»∆¿≈»¿»»≈∆»¿ƒ

‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯eq‡Â¿ƒ«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒƒ¿≈∆…
ÈL Ô˙B‡ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡L .el‡ ÏÚ e¯Ê‚»¿«≈∆≈ƒƒ«»∆»»¿≈

e¯‡aL BÓk ,Ì‰lL ˙B„ÏBz ÈzLe ˙B·‡82. »¿≈»∆»∆¿∆≈«¿

למעלה.79) הנזכרות מה 80)ההשקאות על מוסב זה
שלחין. שדה להשקות שדה 81)שהתירו על מוסב זה

(חזוןֿאיש). למעלה 82)האילנות וראה בֿג. בהלכות
אלא  התורה, מן אסורה חרישה שגם ד, והלכה א הלכה

וחזוןֿאיש. פאתֿהשולחן ועיין עליה. לוקין שאין

.àéeÏÈh‰Â ÔÈÒ‡‰ ea¯MÓ83ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ ƒ∆«»¬»ƒ¿ƒƒ«¿≈¿≈»ƒ
˙BÁÓ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ÏÚ84e¯Èz‰ ,Ô‰È˙BÏÈÁÏ85 «ƒ¿»≈«¬«¬¿≈≈∆ƒƒ

Ú¯ÊÏ86È„·Ú Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙ÈÚÈ·Ma ƒ¿…««¿ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ»∆«¿≈
„·Ïa CÏn‰87Òp‡ B‡ÙkL ÈÓ ÔÎÂ .88ÚÏ˙BO «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ∆¿»«»«¬

ÌpÁa ˙ÈÚÈ·La89Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ˙„B·Ú BÓk , «¿ƒƒ¿ƒ»¿¬««∆∆¿«≈»∆
‰OBÚ ‰Ê È¯‰ -90. ¬≈∆∆

ארנונא"83) נינהו ומאי האנסים, "משרבו כו. בסנהדרין
רש"י). – התבואות מן המלך שגובה בהגהה 84)(=מס

נראה  וכן "מזונות". אחרים: ספרים בשם הגליון, שעל
ברדב"ז. וראה כד: שם המשנה שם:85)מפירוש

ארנונא. משום בשביעית וזרעו פוקו ינאי, ר' כדמכריז
ב.86) בהלכה כנ"ל התורה, מן היא שזריעה אףֿעלֿפי
הזה 87) בזמן בארץ ששביעית שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו
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ה, הלכה לפ"ד הכסףֿמשנה שכתב כמו התורה, מן היא
נפש, פיקוח משום בשביעית לעבוד התירו – ט הלכה ולפ"י
ד"ה  שם (תוספות ה הלכה פ"ג סנהדרין בירושלמי הוא וכן
אלא  בשביעית לזרוע התירו שלא הראב"ד, ודעת משרבו).
שביעית  היתה ולא בבל, עולי בהם החזיקו שלא במקומות
תרומות  מהלכות בפ"א כנ"ל מדרבנן, אלא בהם נוהגת
מפירות  חומש נוטל שהמלך זה הוא ו"ארנונא" ה. הלכה
מאירי  וראה הימנו. אותה גוזלין עובדה שאינו ומי הארץ,

.88 עמוד (כסףֿמשנה אףֿעל 88)שם מלך שאינו ֿפי
בחזוןֿאיש. וראה שמא 89)ורדב"ז), בשכר, לא אבל

כופים  אנסים כשאין גם בשביעית ולעבוד להערים יבואו
אם 90)(כסףֿמשנה). לי מה הוא, נפש שפיקוח שכיון

של  ומקורו (רדב"ז). כופה אנס סתם אם או כופה, המלך
גברא  לההוא לקיש) (ריש חזייה שם: שאמרו ממה רבינו
כהן  להן: אמר בשביעית). כלומר (=חורש, כריב דקא
יכול  יהוצדק), בן שמעון ורבי חייא (ר' לו אמרו וחורש.
בעל  הגוי שאנסני רבינו: (ומפרש בתוכה אני אגיסטון לומר
כ  סימן בפאתֿהשולחן וראה בשביעית). לו לעבוד השדה

לב. אות

.áéÚËBp‰91- „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙ÈÚÈ·Ma «≈««¿ƒƒ≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈtÓ .¯˜ÚÈ92˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ï‡¯OiL93Ì‡ , «¬…ƒ¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ««¿ƒƒƒ

.È˙ÈÈ‰ ‚‚BL „ÈÊn‰ ¯Ó‡È - Ìi˜È ‚‚BLa ¯Ó‡z…«¿≈¿«≈…««≈ƒ≈»ƒƒ

ג.91) משנה פ"ב בגיטין 92)תרומות וכן שם, ירושלמי
בשבת 93)נד. נטע אם ולכן (שם). השבתות על לא אבל

במוצאי  יאכל בשוגג, בשבת בישל אם וכן יקיים, בשוגג
בהלכה  וראה כג). הלכה שבת מהלכות (פ"ו מיד שבת

לג. אות שם ובפאתֿהשולחן הסמוכה,

.âéL¯BÁ‰94d¯ B‡ e‰„O ˙‡95dÏaÊ B‡96 «≈∆»≈»»ƒ¿»
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÙÈ ‰È‰zL È„k ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ -97ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰pÚ¯ÊÈ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆»¿»≈¿ƒƒ¿≈
ÔÈ¯ÎBÁ98dÚ¯ÊÏ È„k epnÓ d˙B‡99‡ ,‰¯ea È‰z ‡l ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿»¿»∆»¿ƒ»

˙Ó Ì‡Â .ÂÈÙÏ100.Ba ‰pÚ¯ÊÈ - ¿»»¿ƒ≈ƒ¿»∆»¿

(=חידשו 94) שנטייבה וכו', "שדה ב: משנה פ"ד שביעית
לא  וכו' המשנה) פירוש – היטב אותה והפכו היטב, אותה

שביעית". במוצאי ויש 95)תיזרע "כרה", רומי: בדפוס
של  דיר שעשה והיינו (חזוןֿאיש). "דרה" שצ"ל אומרים
מה  וזהו ד), הלכה פ"ב להלן (ראה כדין שלא בהמות
הר"ש  פירשו וכן שנידיירה". "או שם במשנה שאמרו

שם. שם.96)והרא"ש "נידיירה" מדין כיון 97)נלמד
להלן. וראה לד), אות שם (פאתֿהשולחן לזריעה שהכינה

ג.98) משנה שעבדוה 99)שם, מפני להם קנס "להיות
המשנה). (פירוש בשביעית" מד:100)והפכוה בגיטין

זורעה. בנו ומת, הטיבה נקטינן, חנינא: בר יוסי ר' "ואמר
פ"ג  להלן וראה רבנן". קנסו לא לבריה רבנן, קנסו לדידיה

יא. הלכה סוף

.ãé¯È·Ún‰101ÌÈˆB˜102È„k ˙ÈÚÈ·Ma Bˆ¯‡Ó ««¬ƒƒ≈«¿«¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·‡ ‰pnÓ ÏwqL B‡ ,˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ dw˙Ï103, ¿«¿»¿»≈¿ƒƒ∆ƒ≈ƒ∆»¬»ƒ

È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡104Ò˜ ‡Ï -B˙B‡ e105¯zÓe , ««ƒ∆≈««…»¿À»
.˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa dÚ¯ÊÏ BÏ¿»¿»¿»≈¿ƒƒ

במוצאי 101) תזרע שנתקוצה, "שדה ב: משנה שם.
שנתקווצה.102)שביעית". ד"ה שם גיטין תוספות ראה

הקודם,103) מהדין רבינו ולמדו שם, במשנה נמצא לא זה
לזריעה. מוכן שדהו אין עדיין בשניהם שהרי

שם).104) (פאתֿהשולחן טז בהלכה כיון 105)כדלהלן
(שם). לזריעה מוכן שדהו אין שעדיין

.åèÔÓBh‰106:˙ÈÚÈ·Ma Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BBˆe ˙ÙÏ «≈∆∆¿¿«≈»∆«¿ƒƒ
LLBÁ BÈ‡ - ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡107Ì‡Â , ƒ»ƒ¿»∆»ƒ¿Àƒ≈≈¿ƒ

¯eÒ‡ - Â‡Ï108ÔÓBh‰ .109Ûel‰ ˙‡110Ba ‡ˆBiÎÂ111 «»«≈∆«¿«≈
ÌÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï -112ÁÙËÂ ,ÁÙË d·b ÏÚ …ƒ¿…≈«¿»»«ƒ«…«∆«¿∆«

ÂÈab ÏÚ ¯ÙÚ113È„k ,Ì„‡‰ ˙ÒÈ¯c ÌB˜Óa BÓBËÂ . »»««»¿¿ƒ¿¿ƒ«»»»¿≈
ÁÓˆÈ ‡lL114¯zÓe .115Ò¯ÓÏ116˙ÈÚÈ·Ma Ê¯‡a117, ∆…ƒ¿«À»¿»≈»…∆«¿ƒƒ

ÁÒÎÈ ‡Ï Ï·‡118. ¬»…ƒ¿«

ט.106) משנה פ"א תזרע",107)כלאים לא "שדך משום
וגם  המשנה) (פירוש בקרקע" מחובר צמח שאינם "מפני
יא). הלכה כלאים מהלכות (פ"ב בהשרשתם רוצה אינו

משרישים 108) הם זה שבאופן בשביעית, זורע משום
בהשרשתם. רוצה והוא משנה 109)בקרקע, פ"ה שביעית
מאיר. כרבי ולא כחכמים הבצלים"110)ב, "ממיני

המשנה). בפירוש 111)(פירוש הוא כן בצלים. כגון
שם. בירושלמי יונה ר' וכדעת שם, כלומר,112)המשנה

למעלה  ראה שלנו, המדות לפי ושיעורו לוף. קבים מארבעת
להטמין  לו מותר ו"אינו טו. הלכה ביכורים מהלכות פ"ו
הוא  וכאילו לזרע שדומה מפני מזה), (=פחות מועט שיעור
שם). המשנה (פירוש טומנו" שהוא נראה ואינו זורעו,

עליו 113) מקצת שאין [וכנראה כזורע. ולא כטומן שנראה
ואףֿעלֿפיֿכן  וצנונות), לפת בדין למעלה (ראה מגולין
שם). ראשונה" "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם מותר,

בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

 ֿ (כסף שם המשנה מפירוש נראה וכן לחלוק. ולא חכמים
בעפר.116)משנה). המים ולערבב האורז עפר להשקות

שם. המשנה ובפירוש ג משנה פ"ד ביומא כדי 117)וראה
שלא  בשביל לבן עפר שמרביצין כדרך האורז, יפסד שלא

ח. הלכה בסוף כנ"ל האילנות, הוא,118)יפסידו כסוח
לא  תזמור, לא תרגם, ואונקלוס היוצאות. הנטיעות כריתת
האורז. יפסד לא כן בלא שגם כיון כן, לעשות ואסרו תכסח.
אסור  וזימור זימור, הוא שכיסוח שכיון מפרש, והאורֿשמח
להתירו. חכמים יכלו לא לכן האילנות, בשאר אף התורה מן

שם. ובהערות ב בהלכה למעלה וראה

.æè‰BL‡¯a119ÌÈˆÚ Ì„‡ ËwÏÓ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ¿«≈»»≈ƒ
e‰„O CBzÓ ÌÈ·OÚÂ ÌÈ·‡Â120Òb‰ ÏhiL ‡e‰Â , «¬»ƒ«¬»ƒƒ»≈¿∆ƒ…««

Òb‰121ı¯‡‰ ˙BwÏ Ôek˙È ‡lL È„k ,122Ï·‡ ; ««¿≈∆…ƒ¿«≈¿«»»∆¬»
Òb ÔÈa ˜c ÔÈa ÏËB - B¯·Á ‰„OÓ123ea¯MÓ . ƒ¿≈¬≈≈≈«≈«ƒ∆«

Òb‰ Òb‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙BwÏ ÔÈek˙nL ,‰¯·Ú È¯·BÚ¿≈¬≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ««««
e‰„OÓ Ì„‡ ÏhÏ e¯Ò‡ - ÔÈÏËB e‡124CBzÓ ‡l‡ , »¿ƒ»¿ƒ…»»ƒ»≈∆»ƒ

B¯·Á ‰„O125¯Ó‡È ‡lL ;‰·BËa ËwÏÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿≈¬≈¿∆…¿«≈¿»∆……«
,EÏ È˙ÈOÚ ·BË ‰nk ‰‡¯ :BÏE„O È˙Èw È¯‰L126. ¿≈«»»ƒƒ¿∆¬≈ƒ≈ƒ»¿

שם.119) בירושלמי יונה רבי וכפירוש מ"א, פ"ד שביעית
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המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט המדובר
והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא

הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא
ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין

הדק. גם ליטול הגס.124)מותר הגס בין 125)אפילו
בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. גס, בין דק

שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.æé‰˙È‰127ËwÏÓ - e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ - B˙¯Èk ÌL ‰˙È‰131B˙¯ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי וראה הגס. ובין הדק בין
ֿ 130)לאכילה.129) ואףֿעל הארץ. לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק שהוא פי
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס"ק שיד, סימן הגס,131)במגןֿאברהם ובין הדק בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב"ז.

.çéıˆBw‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
לא  בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק שהוא "מפני
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב לא
רוצה  חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו

(רדב"ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.èé˙Èfa Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÙÚa Úewa‰138.‰qÎÓ Ï·‡ «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ·‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי

רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.ë·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e Ìc¯˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת

הגלילי. יוסי וזה 141)כרבי בכרתו, שינוי צריך "שאין
דומה  הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב,
רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.àëÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

ÛÈÒB˙Â Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·Ú145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ"ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני "מין
הזמיר 145) כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

להלכה  ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב, רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,

חכמים  דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא היא,
(כסףֿמשנה).

.áë„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע.149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ: בתרא בבבא

עלויי  ולאו לה, קשי מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע
– לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי
(כיון  לה קשי דודאי מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה,
אףֿעלֿפי  טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). (פירוש ופשח" לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק
אילנא".154) "לאוקומי זה והרי (שם). "להבקע"

ה'תשע"ו  א' אדר ז' ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
זבל להוציא הותר אם האשפה. צאן שיעור של הסוהר מן

מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך
ואם  עשרה. גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. לתוך
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.àe‰„O CB˙a ÔzÈÂ B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï…ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
‰ÙÈ ‰È‰zL e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»
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.¯zÓ - ‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .‰ÚÈ¯ÊÏƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»À»
ÔÓÊ ¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…¿«
.˜B˙n‰ ¯L˜iMÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ba ÔÈÏaÊnL∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿ƒ∆ƒ¿…«»
ÏL ‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ ‰˙eÁt ‰tL‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬∆«¿»¿»ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆
‰ˆ¯È Ì‡Â .‰tL‡ ‡È‰L ˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ - ËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ .ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ»»»»»ƒ»»
LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ‰OÚÈ ‡ÏÂ .CÏB‰Â¿≈¿…«¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»

.˙BztL‡«¿«

.á˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰Â¿»∆«¬»»≈»»«¿«
¯ˆB‡ BÏ·Ê ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰Â .‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿»

.‰OBÚ -∆

.âı¯‡a ˜ÈÓÚ‰L B‡ ,ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ ‰È‰»»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ»»∆
ı¯‡‰ ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«»»∆
.¯eÚL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL d·b…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒƒ
ÔÈa ,‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈¿»≈
ÔÈ‡L ¯k ¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b¿≈¿«À»∆¬≈«»»ƒ»∆≈»

.Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

.ãÔ˙BÂ Ô‡ˆ ÏL ¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓÀ»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…¿≈
¯È„ ‰OBÚ‰Â .Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆¿»∆ƒ
˙Èa ÏÚ ¯˙È e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈»≈«≈
¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe ,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ ,ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿ƒ«…¿¿∆¿«¿∆»«ƒ
¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰ ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ -«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈«ƒ¿∆ƒ«≈
.ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ .Bcˆa¿ƒƒ¿»¿«≈¿»≈≈«¿««¿ƒ

.ä‰pnÓ ¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk ‰˙È‰»¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆»
Ô‡v‰L Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ,˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…∆«…
e‰„O Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»»≈

.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

.åe‰„O CB˙Ï ‰lÁza ·ˆÁÓ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï…ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ
ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÚÏq‰ ‰pnÓƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
LÏL ÏÚ LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ‰pnÓƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«»
Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ«»»∆∆≈∆«»««»¿
epnÓ ¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈ƒ∆

.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

.æB‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL ¯„b»≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ :ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È»≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ
BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡»≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ
¯OÚÓ ˙BÁt eÈ‰L B‡ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ .ÏËB≈»»»≈¬»»∆»»≈∆∆
ÏËB - ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ≈

.ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú«∆«ƒ«∆«»»»∆

.ç,e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈»≈
Ôek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ ÏÈÁ˙‰L (B‡)∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ…ƒ¿«≈
ÏËB - ˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ ,e‰„O Ôw˙Ï¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒ≈
„Ú ÌÓB‚Â ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»¿≈«
Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ ÏËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ı¯‡Ï»»∆¿≈ƒ»»≈ƒ¿≈¬≈««ƒ

.ı¯‡Ï „Ú ÌÓB‚ - ÔÏa˜ ‡e‰L∆«¿»≈«»»∆

.èB‡ ,‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L ÌÈ·‡¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
ÈBOÓ ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ :elb˙Â ˙BqÎÓ eÈ‰L∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆«
˙BpË˜ eÈ‰ ;Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»¿«

.eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓƒ∆…ƒ»¿

.éCÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ÏwÒÓ‰«¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡Ï»¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
B‡ ˙B¯B¯ˆ ÏL ¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ı¯‡a»»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿
˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ÏhÈ - L˜ B‡ ÚÏÒ Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰«¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««ƒ…

.Ôlk ˙‡∆À»

.àéÈtÓ ,¯ÙÚa epw˙È B‡ ¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï…¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»ƒ¿≈
Èt ÏÚ ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ«¿≈
‡e‰Â dÏhÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ ,‡Èb‰««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»¿ƒ¿»¿

.ÏËpz BÊ È¯‰ - ‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ≈«¿«««¿¬≈ƒ»≈

.áéÛ˙k‰ ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ Ì‰Â ,Û˙k È·‡«¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»««»≈
ÔÈa B¯·Á ‰„OÓ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ -À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈¬≈≈
ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ‡È·Ó ÔÏaw‰ ÔÎÂ .e‰„OÓƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»»«¬ƒ¬»ƒ
‰„OÓ ÔÈa dÏawL ‰„OÓ ÔÈa ,[˙BpË˜] ˙BÏB„b¿¿«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆

.dÏa˜ ‡lL∆…ƒ¿»

.âé˙‡ ˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ‰‚eÒ ‡È‰L ‰ˆ¯tƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆∆
˙‡ ˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ;d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆∆
‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»

.d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

.ãé‰„OÏ e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï BÏ ¯eÒ‡»ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈ƒ¿≈
¯zÓe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ·e BÈa ¯„‚ ‰Ba Ï·‡ ;B¯·Á¬≈¬»∆»≈≈≈¿»«ƒÀ»
CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe .ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ««∆«ƒ∆∆»»¿¿¿
¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ï·Ê ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k ,e‰„O»≈¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆¿≈ƒ»«
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ,e ¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ≈∆»»¿»≈

.ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k¿∆∆»«¿ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר ח' ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר
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המשנה. בפירוש לצורך 120)וראה במלקט המדובר
והעשבים. האבנים הקטנים.121)העצים, הדקים, ולא

הלכה 122) למעלה כמפורש ואסור, שדהו את מסקל ונמצא
ולפיכך 123)ד. חבירו, שדה לנקות שיתכוין חשש שאין

הדק. גם ליטול הגס.124)מותר הגס בין 125)אפילו
בגס. אלא התירו לא הרדב"ז, ולדעת כנ"ל. גס, בין דק

שדהו.126) לנקות חבירו יבוא כן, לו יאמר שאם

.æé‰˙È‰127ËwÏÓ - e‰„O CB˙a ˙„ÓBÚ BzÓ‰a128 »¿»¿∆¿∆∆¿»≈¿«≈
‰ÈÙÏ ‡È·Óe129ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ BzÓ‰aL ;130Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»∆»∆¿∆¿««»»¿≈ƒ

Ïk‰ ËwÏÓ - B˙¯Èk ÌL ‰˙È‰131B˙¯ÈkL ;˜ÈÏ„Óe »¿»»ƒ»¿«≈«…«¿ƒ∆ƒ»
ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ132. ««»»

שם.127) להלן.128)ירושלמי וראה הגס. ובין הדק בין
ֿ 130)לאכילה.129) ואףֿעל הארץ. לנקות מתכוין שאינו

מלאכה  אלא אינו שמסקל כיון – רישיה" "פסיק שהוא פי
"פסיק  אסרו לא ד), הלכה (למעלה בשביעית דרבנן
דבריהם  (הובאו והתרומתֿהדשן התוספות כדעת רישיה",

ה). ס"ק שיד, סימן הגס,131)במגןֿאברהם ובין הדק בין
מה,132)כנ"ל. אות כ סימן בפאתֿהשולחן וראה כנ"ל.

וברדב"ז.

.çéıˆBw‰133¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÌÈL B‡ ÔÏÈ‡ «≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ¬≈∆À»
ÔL¯LÏ134‡Ï - ‰Ê „ˆa ‰Ê ¯˙È B‡ ‰LÏL ıv˜ . ¿»¿»ƒ≈¿»»≈∆¿«∆…

ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ó È¯‰L ,L¯LÈ135ÏÚÓ ıˆB˜ ‡l‡ ; ¿»≈∆¬≈¿«≈∆»»∆∆»≈≈«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡a ÂÈL¯L ÁÈpÓe ,ı¯‡‰»»∆«ƒ«»»»»»∆«∆¿»ƒ¬ƒ

L¯LÏ ¯zÓ - B¯·Á ‰„OÓ Ï·‡ ;BlL CBzÓ136. ƒ∆¬»ƒ¿≈¬≈À»¿»≈

כביתֿהלל.133) ד, משנה השרשים.134)שם, עם לעקרן
הקרקע  ונמצאת האדמה, נהפכת שעלֿידיֿזה ואףֿעלֿפי
לא  בו, לזרוע דרך שאין כזה קטן במקום – לזריעה מוכנה
שמצד  הקודמת הלכה וראה לעצים. קוצץ שהוא כיון אסרו,

כאן. נאסר לא רישיה" מקום 135)"פסיק שהוא "מפני
להחזירם  אילנות עוקר כאילו ויהיה בו, לזרוע ומותקן גדול
המשנה). (פירוש הארץ" עבודת זה וכל הלבן, לשדה
למעלה  וראה לזריעה. לתקן שיתכוין חשש יש כלומר,

טז. וכאן 136)הלכה זה. בצד זה יותר, או שלשה אפילו
לך", עשיתי טובה כמה ראה לו, יאמר "שלא רבינו כתב לא
רוצה  חבירו אם ידוע לא שכאן טז, הלכה בסוף כמו

(רדב"ז). לו היא טובה ואם האילנות, בעקירת

.èé˙Èfa Úw·Ó‰137ÌB˜Ó ‰tÁÈ ‡Ï - ÌÈˆÚ ÏhÏ «¿«≈«««ƒƒ…≈ƒ…¿«∆¿
‰„B·Ú ‡È‰L ÈtÓ ,¯ÙÚa Úewa‰138.‰qÎÓ Ï·‡ «ƒ«¿»»ƒ¿≈∆ƒ¬»¬»¿«∆

L˜a B‡ ÌÈ·‡a139. «¬»ƒ¿«

ה.137) משנה שם הזית, מעץ ענפים כלומר,138)הכורת
האילן. משביח שעלֿידיֿזה האילן, שהרי 139)עבודת

דווקא, לאו וזית (רע"ב). ייבש שלא שומר כמושיב הוא
אבל  בעפר, יחפהו לא שקמה קורות "הקוצץ שנינו שהרי

רדב"ז. ועיין בקש". או באבנים הוא מכסה

.ë·pÊÓ‰140ıˆB˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ ıˆBw‰Â ÌÈÙ‚a «¿«≈ƒ¿»ƒ¿«≈»ƒ¬≈∆≈
Bk¯„k141.‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎ·e ‰¯‚n·e Ïbn·e Ìc¯˜a ¿«¿«À¿…««»«¿≈»¿»«∆ƒ¿∆

ולא 140) עקיבא כרבי ו, משנה שם הענפים. מן קצת הכורת

הגלילי. יוסי וזה 141)כרבי בכרתו, שינוי צריך "שאין
דומה  הזינוב ואין המשנה), (פירוש לזמור" נתכוין כשלא
ואילו  הגזע. ראש חותך שהזומר התורה, מן האסור לזימור
(תפארת  מדרבנן אלא אסור ואינו הצד מן חותך מזנב,
רישיה", "פסיק בו נאסר לא ולפיכך ל). אות שם ישראל
שמא  במזנב, חשש שאין וכנראה .129 הערה למעלה ראה
במלקט  שאסרו כדרך כאן, אסרו לא ולכן לומר, יתכוין

טז. בהלכה למעלה שדהו מתוך ואבנים עצים

.àëÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

ÛÈÒB˙Â Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·Ú145Ì‡Â . ¬«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
d˙„B·Ú C¯„k ‡lL d˙B‡ ıˆB˜ - ‰ÈˆÚÏ CÈ¯ˆ146. »ƒ¿≈∆»≈»∆…¿∆∆¬»»

ה.142) משנה (תוספתא 143)שם, מימיה" נקצצה "שלא
שם). כפשוטה בתוספתא וראה טו, הלכה פ"ג שם

המשנה).144) (פירוש התאנים" ממיני "מין
הזמיר 145) כמו לרוב, בעתו פריו ויתן כחו "שיתחזק

להלכה  ובהערות ראשונה", ב"משנה וראה (שם). לכרמים"
וב  הסמוכה.ב, רבינו 146)הלכה ודעת יהודה. כרבי שם,

חכמים  דברי לפרש אלא לחלוק יהודה רבי בא שלא היא,
(כסףֿמשנה).

.áë„ˆÈk147?dˆˆB˜148ı¯‡‰ ÌÚÓ149‰ÏÚÓÏ B‡ ≈«¿»≈ƒ»»∆¿«¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ150ÔÏÈ‡ .151ÁLÙpL152ÔÈ¯LB˜ - ≈¬»»¿»ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÚiL ‡Ï ;˙ÈÚÈ·Ma B˙B‡153ÛÈÒBÈ ‡lL ‡l‡ ,154. «¿ƒƒ…∆«¬∆∆»∆…ƒ

שם.147) כנ"ל.148)משנה עבודתה, כדרך שלא כלומר,
לקרקע.149) (מן 150)סמוך ואילך מכאן פ: בתרא בבבא

עלויי  ולאו לה, קשי מקשי לא טפחים), עשרה עד הקרקע
– לו מועיל אינו ספק לאילן, מועיל ספק (כלומר, לה מעלי
(כיון  לה קשי דודאי מידי עבדינן שביעית גבי שם), תוספות
מן  היא אילנות בשאר שזמירה דאורייתא, ספק שהוא
עשרה  בתוך קוצץ אינו ולכן ב, בהלכה כנ"ל התורה,
אףֿעלֿפי  טפחים, עשרה בתוך לקצוץ התירו ולא טפחים)".
שהדבר  שכיון לאילן, להועיל ולא לעצים מתכוין שהוא
טז. בהלכה כנ"ל לכך, להתכוין יבא לאילן מועיל

ו.151) משנה (שמואלֿא 152)שם, וישסף תרגום "נבקע.
המשנה). (פירוש ופשח" לג), ויהיה 153)טו, "שיתחבר

אילנא". "לאברויי זהו ואז כלומר, (שם). ונקשר" נדבק
אילנא".154) "לאוקומי זה והרי (שם). "להבקע"

ה'תשע"ו  א' אדר ז' ג' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
זבל להוציא הותר אם האשפה. צאן שיעור של הסוהר מן

מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך
ואם  עשרה. גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. לתוך
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.àe‰„O CB˙a ÔzÈÂ B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï…ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
‰ÙÈ ‰È‰zL e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Laƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»
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laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` 'g 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.¯zÓ - ‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .‰ÚÈ¯ÊÏƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»À»
ÔÓÊ ¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…¿«
.˜B˙n‰ ¯L˜iMÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ba ÔÈÏaÊnL∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿ƒ∆ƒ¿…«»
ÏL ‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ ‰˙eÁt ‰tL‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ¿…«¬∆«¿»¿»ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆
‰ˆ¯È Ì‡Â .‰tL‡ ‡È‰L ˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ - ËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ .ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ»»»»»ƒ»»
LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ‰OÚÈ ‡ÏÂ .CÏB‰Â¿≈¿…«¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»

.˙BztL‡«¿«

.á˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰Â¿»∆«¬»»≈»»«¿«
¯ˆB‡ BÏ·Ê ˙BOÚÏ ‰ˆB¯‰Â .‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿»

.‰OBÚ -∆

.âı¯‡a ˜ÈÓÚ‰L B‡ ,ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ ‰È‰»»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ»»∆
ı¯‡‰ ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«»»∆
.¯eÚL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL d·b…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒƒ
ÔÈa ,‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈¿»≈
ÔÈ‡L ¯k ¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b¿≈¿«À»∆¬≈«»»ƒ»∆≈»

.Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

.ãÔ˙BÂ Ô‡ˆ ÏL ¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓÀ»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…¿≈
¯È„ ‰OBÚ‰Â .Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆¿»∆ƒ
˙Èa ÏÚ ¯˙È e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈»≈«≈
¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe ,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ ,ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿ƒ«…¿¿∆¿«¿∆»«ƒ
¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰ ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ -«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈«ƒ¿∆ƒ«≈
.ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ .Bcˆa¿ƒƒ¿»¿«≈¿»≈≈«¿««¿ƒ

.ä‰pnÓ ¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk ‰˙È‰»¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈ƒ∆»
Ô‡v‰L Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ ,˙ˆ˜Óƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…∆«…
e‰„O Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»»≈

.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

.åe‰„O CB˙Ï ‰lÁza ·ˆÁÓ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï…ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ
ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .ÚÏq‰ ‰pnÓƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
LÏL ÏÚ LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L ‰pnÓƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«»
Ìe¯a ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ«»»∆∆≈∆«»««»¿
epnÓ ¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈ƒ∆

.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

.æB‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL ¯„b»≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ :ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È»≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ
BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡»≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ
¯OÚÓ ˙BÁt eÈ‰L B‡ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ .ÏËB≈»»»≈¬»»∆»»≈∆∆
ÏËB - ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ≈

.ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú«∆«ƒ«∆«»»»∆

.ç,e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈»≈
Ôek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ ÏÈÁ˙‰L (B‡)∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ…ƒ¿«≈
ÏËB - ˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ ,e‰„O Ôw˙Ï¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒ≈
„Ú ÌÓB‚Â ÌB˜Ó ÏkÓ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»»¿≈«
Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ ÏËB ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ı¯‡Ï»»∆¿≈ƒ»»≈ƒ¿≈¬≈««ƒ

.ı¯‡Ï „Ú ÌÓB‚ - ÔÏa˜ ‡e‰L∆«¿»≈«»»∆

.èB‡ ,‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L ÌÈ·‡¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
ÈBOÓ ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ :elb˙Â ˙BqÎÓ eÈ‰L∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆«
˙BpË˜ eÈ‰ ;Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL ÌÈL¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»¿«

.eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓƒ∆…ƒ»¿

.éCÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ÏwÒÓ‰«¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡Ï»¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
B‡ ˙B¯B¯ˆ ÏL ¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ı¯‡a»»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿
˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ÏhÈ - L˜ B‡ ÚÏÒ Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰«¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««ƒ…

.Ôlk ˙‡∆À»

.àéÈtÓ ,¯ÙÚa epw˙È B‡ ¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï…¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»ƒ¿≈
Èt ÏÚ ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ«¿≈
‡e‰Â dÏhÏÂ B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ ,‡Èb‰««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»¿ƒ¿»¿

.ÏËpz BÊ È¯‰ - ‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ≈«¿«««¿¬≈ƒ»≈

.áéÛ˙k‰ ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ Ì‰Â ,Û˙k È·‡«¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»««»≈
ÔÈa B¯·Á ‰„OÓ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ -À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈¬≈≈
ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó ÏkÓ ‡È·Ó ÔÏaw‰ ÔÎÂ .e‰„OÓƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»»«¬ƒ¬»ƒ
‰„OÓ ÔÈa dÏawL ‰„OÓ ÔÈa ,[˙BpË˜] ˙BÏB„b¿¿«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆

.dÏa˜ ‡lL∆…ƒ¿»

.âé˙‡ ˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ‰‚eÒ ‡È‰L ‰ˆ¯tƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆∆
˙‡ ˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ;d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆∆
‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»

.d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

.ãé‰„OÏ e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï BÏ ¯eÒ‡»ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈ƒ¿≈
¯zÓe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ·e BÈa ¯„‚ ‰Ba Ï·‡ ;B¯·Á¬≈¬»∆»≈≈≈¿»«ƒÀ»
CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓe .ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ««∆«ƒ∆∆»»¿¿¿
¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .Ï·Ê ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k ,e‰„O»≈¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆¿≈ƒ»«
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ,e ¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ≈∆»»¿»≈

.ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k¿∆∆»«¿ƒ

ה'תשע"ו  א' אדר ח' ד' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר
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.àı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,
המקדש  שבית בזמן אלא אינו נטיעות עשר דין גם כן קיים,

קיים.

.áÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.â,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»

‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»
‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»

BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.ã‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.ä¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.å˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.æ‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,
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.çÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.èBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.é˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות

לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו
ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם

מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.àéÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zLÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא

ה'תשע"ו  א' אדר ט' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט עשה מצות אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה
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.àı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת
השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,
המקדש  שבית בזמן אלא אינו נטיעות עשר דין גם כן קיים,

קיים.

.áÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆

ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.â,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»

‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»
‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»

BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.ã‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.ä¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו
לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.å˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.æ‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,
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.çÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.èBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה

בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.é˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
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ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות

לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו
ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם

מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.àéÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈
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˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:
יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא

ה'תשע"ו  א' אדר ט' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט עשה מצות אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה
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‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של

דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שבתורה,11)בהערות]. לאֿתעשה על עובר כל כדין
אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו שיש

ואף 12)קט. מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
שהיא  זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו נכלל זה
או  הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ, לעבודת

אֿב).13)לא. הלכות פ"א  למעלה כמו 14)(ראה
לענין  כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן רבינו שכתב

מביא 15)בצירה. וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט לביתו
להלן  וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא מעט

ג. הלכה ופ"ח כד, הלכה
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כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי

בשביעית.18)

.âz„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
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¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)
שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית

שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין הוא
והוא 24) המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש "הם

ישראל). (תפארת מדברי אין 25)איספרגוס אלה שבכל
בסתר. אדם בני שיזרעום הקודמת.26)חשש כבהלכה

עבר 27) הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא כן
פ"א  בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד וחמי בשמיטתא
הרי  – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה אמר א] הלכה
עולים  אינם שספיחין שכיון הלקיטה, את גם שאסרו
ואסור  קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש דרכם – בצפיפות

ה. הלכה להלן וראה א), הלכה (למעלה

.ãÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.äÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.)38 הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא

בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,
נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין

עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין
כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.åÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.æÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
 ֿ בפאת ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קלה laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` 'h 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àÚ¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של

דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שבתורה,11)בהערות]. לאֿתעשה על עובר כל כדין
אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו שיש

ואף 12)קט. מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
שהיא  זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו נכלל זה
או  הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ, לעבודת

אֿב).13)לא. הלכות פ"א  למעלה כמו 14)(ראה
לענין  כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן רבינו שכתב

מביא 15)בצירה. וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט לביתו
להלן  וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא מעט

ג. הלכה ופ"ח כד, הלכה

.áÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי

בשביעית.18)

.âz„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
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פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)
שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית

שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין הוא
והוא 24) המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש "הם

ישראל). (תפארת מדברי אין 25)איספרגוס אלה שבכל
בסתר. אדם בני שיזרעום הקודמת.26)חשש כבהלכה

עבר 27) הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא כן
פ"א  בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד וחמי בשמיטתא
הרי  – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה אמר א] הלכה
עולים  אינם שספיחין שכיון הלקיטה, את גם שאסרו
ואסור  קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש דרכם – בצפיפות

ה. הלכה להלן וראה א), הלכה (למעלה

.ãÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.äÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.)38 הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא

בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,
נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין

עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין
כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.åÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.æÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
 ֿ בפאת ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
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(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין
ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא

המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת
(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,

משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,
ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.

(רדב"ז). לארץ מחוצה

.çÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.èÈ¯L˙a „Á‡a66.˙BÏ·BÈÏe ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ¿¿
˙ÈML ˙B¯t67B‡ ‰‡e·z eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.é‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.àéÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.áé˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

שביעית 83)חדשים. שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ספיחין  אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא הרי

כדלהלן. שביעית, בקדושת אכילתו שלענין 84)ולגבי
בראש  יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו חומרא
אפילו  לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג טו: השנה
בהלכות  וראה טבל". משום עליה חייבין ככר ונעשית כזית

שם. שני הפרי.85)מעשר שלחומרא 86)שנגמר
יוחנן  ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו אחר הולכין
ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש לקיש וריש
(בראש  זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים אליעזר

בכסףֿמשנה. וראה שם). חנטה,87)השנה אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות וראה כנ"ל,

.âéÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»
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כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.ãéÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.åè¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102Ì‡ :˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
 ֿ שאףֿעל יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין

ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי
חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי

(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי
בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)

י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.æèÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.æéÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). בו 114)(פירוש שהולכים לזרע. שזרעו בין
לירק  שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר אחר
"משנה  – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר בו שהולכים

אותם 115)ראשונה"). שישקו מפני השקאות. שלש
שם. וראה ידועים. שבבצלים 116)לימים שאףֿעלֿפי

הלכו  לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק, לקיטה אחר הלכו
– הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו פריו, גמר אחר
כתבואה  הם הרי מהם, ומנע מים הרבה צריכים שהם כיון
ט  הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם שהלכו וקיטנית

ישראל). ותפארת ראשונה (משנה

.çéÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
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˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ
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(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין
ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא

המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת
(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,

משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,
ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.

(רדב"ז). לארץ מחוצה

.çÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.èÈ¯L˙a „Á‡a66.˙BÏ·BÈÏe ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ¿¿
˙ÈML ˙B¯t67B‡ ‰‡e·z eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה

האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.é‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.àéÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.áé˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

שביעית 83)חדשים. שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ספיחין  אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא הרי

כדלהלן. שביעית, בקדושת אכילתו שלענין 84)ולגבי
בראש  יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו חומרא
אפילו  לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג טו: השנה
בהלכות  וראה טבל". משום עליה חייבין ככר ונעשית כזית

שם. שני הפרי.85)מעשר שלחומרא 86)שנגמר
יוחנן  ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו אחר הולכין
ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש לקיש וריש
(בראש  זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים אליעזר

בכסףֿמשנה. וראה שם). חנטה,87)השנה אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות וראה כנ"ל,

.âéÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
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כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.ãéÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו

ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.åè¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102Ì‡ :˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
 ֿ שאףֿעל יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין

ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי
חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי

(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי
בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)

י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.æèÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.æéÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). בו 114)(פירוש שהולכים לזרע. שזרעו בין
לירק  שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר אחר
"משנה  – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר בו שהולכים

אותם 115)ראשונה"). שישקו מפני השקאות. שלש
שם. וראה ידועים. שבבצלים 116)לימים שאףֿעלֿפי

הלכו  לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק, לקיטה אחר הלכו
– הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו פריו, גמר אחר
כתבואה  הם הרי מהם, ומנע מים הרבה צריכים שהם כיון
ט  הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם שהלכו וקיטנית

ישראל). ותפארת ראשונה (משנה

.çéÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ
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Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.èéÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,

צלעות  של פואה הארץ ובין בעומק והיא צלעות, לה שיש ,
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ëÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ

el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈
ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆

ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈
ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
 ֿ בפאת וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.àëÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,
בטילתה  קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.áë˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆
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למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה אלא

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

"והיתה 149) נאמר: שהרי כלל, יבצרנו שלא הכוונה שאין
כדרך  תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה", לכם הארץ שבת
בתורתֿכהנים  השניה וכהדיעה שנים. שאר פירות שבוצרים

ט. הערה למעלה ראה ג, הלכה א פרק ראה 150)בהר
שם. למעלה

.âë?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
 ֿ וכסף קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת

שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.ãë‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168ÍB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה חכמים 172)סוף שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך כי
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.äëÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
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Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר

(שם). כנ"ל.134)בארץ

.èéÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,

צלעות  של פואה הארץ ובין בעומק והיא צלעות, לה שיש ,
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ëÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ

el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈
ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆

ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈
ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
 ֿ בפאת וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.àëÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,
בטילתה  קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),
אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.áë˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆
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למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה אלא

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

"והיתה 149) נאמר: שהרי כלל, יבצרנו שלא הכוונה שאין
כדרך  תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה", לכם הארץ שבת
בתורתֿכהנים  השניה וכהדיעה שנים. שאר פירות שבוצרים

ט. הערה למעלה ראה ג, הלכה א פרק ראה 150)בהר
שם. למעלה

.âë?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
 ֿ וכסף קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת

שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.ãë‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168ÍB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה חכמים 172)סוף שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך כי
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.äëÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



laeieקמ dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו
ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.åëÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו החזיקו 177)שביעית לא עצמה וכזיב
(הלכות  בבל עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה,

ג). הלכה מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות
שם).178) תרומות (הלכות מצרים נחל והוא 179)והוא

(שם). הקודמת.180)אמנום כבהלכה כן 181)מדרבנן,
(ועיין  נעבד" לא אבל "נאכל שם: ששנינו מה רבינו מפרש
אלא  שם נוהגת שביעית שאין שכיון המשנה), בפירוש שם

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן.182)מדרבנן, אפילו

.æë‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
ישראל 188) שרוב כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

בשביעית  אבל במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין
אלא  חששו לא כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש
כארץ  שלהיות אףֿעלֿפי לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא,
ומואב  בעמון אבל ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל
(שם), דבר לכל לארץ כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים

שם. ישתקעו שמא חשש אין

.çëÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.èëÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
 ֿ כסף – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.ì˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

ה'תשע"ו  א' אדר י' ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.à‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰z :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿ƒ¿∆

.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ -«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

.áBk¯cL ¯·c ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

.ÈL ¯OÚÓe«¬≈≈ƒ

.â‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c .ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«…
ÔÈ‡ - ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È…¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»≈
.‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈¿≈»
,‰LtÚL ˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ÏthÓ BÈ‡Â¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿»

.¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

.ã,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
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„iÓ BÏÎ‡Â ËÚÓ ÏMa Ì‡Â .ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»ƒ»
Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ -.ÏeÒt È„È À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

.äÔ˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙B¯t≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ»
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

.ÏÎ‡Ï d˙‡e·z¿»»∆¡…

.åCeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
˙‡ ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆
ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÁ¯na CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰«∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«

.ÒÎÂ¿ƒ¿»

.æ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓL∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«¿ƒ«ƒ
ÌÈ„Èa B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ¿»«ƒ
.˙B‡ÓË ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ .˙B‡ÓË¿≈»««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿≈
BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»»«¿
.‡ÈÏ·Ë˜ Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈««≈»»»¿»

.çÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B‡ ¯Á‡ ÔÓL Ba Á˜ÏÂ B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈
;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ÛÈÏÁ‰L∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
CB˙Ï ÔÓM‰ ÔzÈ ‡ÏÂ .˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆¿

.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ ,‰¯e„n‰«¿»∆»«¿ƒ¿≈

.èÛ‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ï·‡ .Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»
ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
.‰Ó‰· ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈¿≈»

.é˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ - Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,ÌÈÒeaÎ ÈÈÓƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«¿ƒƒ
È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ˙aL ‰˙ »»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»««

˙B¯Ùa ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈¿«¿ƒ¿≈
‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ;‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿¿»∆∆¡«¿»¿»
‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL««»»∆»∆¿»¿»¿…ƒ¿¿»¿…
.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ ,‰¯LÓÏ ‡ÏÂ ,‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ¿ƒ¿…¿»ƒ¿…¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

.àé‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…
ÏÎÂ .‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ
‡Ï Ï·‡ ,Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰»«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
ÔB‚k ,‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .‰Ó‰aÏ«¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆¿
ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
;ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

ÏÎ‡ÓÏe Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ .˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»¿«¬«
ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L ,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ ,‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»∆≈¿ƒ

.B˙B‡

.áéÌ‰a ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ ¯kÓÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«»∆
Ì‰a ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«»∆
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰a Á˜Ï Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ»«»∆
Ô‰ È¯‰ - ‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¬≈≈
.Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»»»»

.âéı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏÔ˙B‡ ÔÈ ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ»

˙aL ¯ÈÎO ‰È‰ Ì‡Â .¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ«»
ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡¿ƒ»»¿ƒ…∆∆ƒ≈¿»
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ»»¬≈¿«¿≈≈«¬ƒƒ

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈¿ƒƒ

.ãéÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈
‡È‰ ˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆ƒ

.dÏÚa ÏMÓƒ∆«¿»

.åè:¯Ó‡pL ;¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆∆∆¡«
‰OÚzL „Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ eÏÎ‡z…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«∆≈»∆
,ÔÈbt Ì‰Lk ‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .‰‡e·z¿»¬»≈≈∆¿««»∆¿∆≈«ƒ
ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«¿…«¿ƒ∆¡…

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a¿≈«∆«ƒ¿««««¿

.æè‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
Ô‰a ÏÎB‡ eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰ ?˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈»∆
‡ÈˆBiMÓ - ¯Òa‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bztƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆ƒ∆ƒ
- ÌÈ˙Èf‰ .Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa BÏÎB‡Â ÌÈÓ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈«≈ƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò eÒÈÎiMÓƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆≈«¿≈
eÒÈÎ‰ .‰„Oa CÒÂ L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈¿»«»∆ƒ¿ƒ
˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - LÈÏL¿ƒÀ»¿«¿ƒ¿≈∆¬≈ƒƒ¿«

.˙B¯OÚn‰«««¿

.æé‰È‰iL Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï ¯zÓÀ»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿∆
ı˜È ‡Ï - È¯t ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .È¯t Ô‰a»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ…»…
- ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ „ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆¿»¿»
˙BÚÏ eÚÈb‰Â ˙B¯t ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ¿«
,ÂÈ˙B¯t ‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿À»»…∆¬≈ƒ≈»

.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e»«ƒ¿ƒƒƒ∆

.çéÔÈ·e¯Á‰ ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ∆»ƒ
- ÌÈ˙Èf‰Â ,eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,eÏLÏLiMÓ -ƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿¿«≈ƒ
ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le ,eˆiMÓƒ∆»≈¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ…∆¿≈
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באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו
ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.åëÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו החזיקו 177)שביעית לא עצמה וכזיב
(הלכות  בבל עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה,

ג). הלכה מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות
שם).178) תרומות (הלכות מצרים נחל והוא 179)והוא

(שם). הקודמת.180)אמנום כבהלכה כן 181)מדרבנן,
(ועיין  נעבד" לא אבל "נאכל שם: ששנינו מה רבינו מפרש
אלא  שם נוהגת שביעית שאין שכיון המשנה), בפירוש שם

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן.182)מדרבנן, אפילו

.æë‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
ישראל 188) שרוב כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

בשביעית  אבל במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין
אלא  חששו לא כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש
כארץ  שלהיות אףֿעלֿפי לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא,
ומואב  בעמון אבל ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל
(שם), דבר לכל לארץ כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים

שם. ישתקעו שמא חשש אין

.çëÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.èëÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
 ֿ כסף – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.ì˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא
שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,

לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

ה'תשע"ו  א' אדר י' ו' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  מח"ל אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.à‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰z :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿ƒ¿∆

.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ -«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

.áBk¯cL ¯·c ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

.ÈL ¯OÚÓe«¬≈≈ƒ

.â‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c .ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«…
ÔÈ‡ - ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È…¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»≈
.‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈¿≈»
,‰LtÚL ˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ÏthÓ BÈ‡Â¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««∆ƒ¿»

.¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

.ã,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
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laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` 'i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„iÓ BÏÎ‡Â ËÚÓ ÏMa Ì‡Â .ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»ƒ»
Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ -.ÏeÒt È„È À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

.äÔ˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙B¯t≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ»
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

.ÏÎ‡Ï d˙‡e·z¿»»∆¡…

.åCeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
˙‡ ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆
ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÁ¯na CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰«∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«

.ÒÎÂ¿ƒ¿»

.æ,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓL∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«¿ƒ«ƒ
ÌÈ„Èa B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ¿»«ƒ
.˙B‡ÓË ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ .˙B‡ÓË¿≈»««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿≈
BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»»«¿
.‡ÈÏ·Ë˜ Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈««≈»»»¿»

.çÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B‡ ¯Á‡ ÔÓL Ba Á˜ÏÂ B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈
;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ÛÈÏÁ‰L∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
CB˙Ï ÔÓM‰ ÔzÈ ‡ÏÂ .˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆¿

.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ ,‰¯e„n‰«¿»∆»«¿ƒ¿≈

.èÛ‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ï·‡ .Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»
ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
.‰Ó‰· ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈¿≈»

.é˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ - Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,ÌÈÒeaÎ ÈÈÓƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«¿ƒƒ
È‰Â :¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ˙aL ‰˙ »»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»««

˙B¯Ùa ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈¿«¿ƒ¿≈
‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ;‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿¿»∆∆¡«¿»¿»
‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL««»»∆»∆¿»¿»¿…ƒ¿¿»¿…
.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ ,‰¯LÓÏ ‡ÏÂ ,‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ¿ƒ¿…¿»ƒ¿…¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

.àé‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ÏB„b ÏÏk¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…
ÏÎÂ .‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ
‡Ï Ï·‡ ,Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰»«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
ÔB‚k ,‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .‰Ó‰aÏ«¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆¿
ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
;ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

ÏÎ‡ÓÏe Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ .˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»¿«¬«
ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L ,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ ,‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»∆≈¿ƒ

.B˙B‡

.áéÌ‰a ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ ¯kÓÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«»∆
Ì‰a ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«»∆
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰a Á˜Ï Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ»«»∆
Ô‰ È¯‰ - ‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¬≈≈
.Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»»»»

.âéı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏÔ˙B‡ ÔÈ ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ»

˙aL ¯ÈÎO ‰È‰ Ì‡Â .¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ«»
ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡¿ƒ»»¿ƒ…∆∆ƒ≈¿»
.B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ÂÈÏÚ»»¬≈¿«¿≈≈«¬ƒƒ

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈¿ƒƒ

.ãéÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈
‡È‰ ˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆ƒ

.dÏÚa ÏMÓƒ∆«¿»

.åè:¯Ó‡pL ;¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆∆∆¡«
‰OÚzL „Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ eÏÎ‡z…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«∆≈»∆
,ÔÈbt Ì‰Lk ‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .‰‡e·z¿»¬»≈≈∆¿««»∆¿∆≈«ƒ
ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«¿…«¿ƒ∆¡…

.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a¿≈«∆«ƒ¿««««¿

.æè‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
Ô‰a ÏÎB‡ eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰ ?˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈»∆
‡ÈˆBiMÓ - ¯Òa‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bztƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆ƒ∆ƒ
- ÌÈ˙Èf‰ .Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa BÏÎB‡Â ÌÈÓ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈«≈ƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò eÒÈÎiMÓƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ∆∆≈«¿≈
eÒÈÎ‰ .‰„Oa CÒÂ L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈¿»«»∆ƒ¿ƒ
˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - LÈÏL¿ƒÀ»¿«¿ƒ¿≈∆¬≈ƒƒ¿«

.˙B¯OÚn‰«««¿

.æé‰È‰iL Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï ¯zÓÀ»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿∆
ı˜È ‡Ï - È¯t ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .È¯t Ô‰a»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ…»…
- ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ „ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆¿»¿»
˙BÚÏ eÚÈb‰Â ˙B¯t ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ¿«
,ÂÈ˙B¯t ‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿À»»…∆¬≈ƒ≈»

.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e»«ƒ¿ƒƒƒ∆

.çéÔÈ·e¯Á‰ ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ∆»ƒ
- ÌÈ˙Èf‰Â ,eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,eÏLÏLiMÓ -ƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿¿«≈ƒ
ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le ,eˆiMÓƒ∆»≈¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ…∆¿≈
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„ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma ˙BiÙk‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜¿ƒ∆««¿ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈
- ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â .È¯t¿ƒ¿ƒ≈«¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒ

.˙BiÙk Ô˙B‡ ı˜Ï ¯zÓÀ»»…»«¿ƒ

.èé‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÏL ÔÈbÊ·e ˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡»̄¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆¿«ƒ∆

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

.ë¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ‰˜q‰L ıÁ¯Ó∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒÀ»
;¯eÒ‡ - ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â .¯ÎOa da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»»
‰È‰iL È„k BÏÈ·La ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ≈̄»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

.àë- ÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ - ¯Bw‰Â .‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«¿ƒƒ

.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ»»»»

.áëCB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z ¯¯Bv‰«≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ :ÏÈL·z‰««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»
˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ;¯·c»»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

.âë¯k‰ CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿««
¯epz .¯Ú·Ók ‰Ê È¯‰ - Ô˙ Ì‡Â .ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆ƒ¿…»«
„¯zMÓe .ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a e‰e˜Èq‰L∆ƒƒ¿∆∆¿«∆¿ƒƒ«ƒ∆≈≈
Ô·za ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆

.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e¿«∆¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר י"א ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו ח"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.à˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים

מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן
סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר

[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"
ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה

אחרים. לדברים

.áÁ˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על לפני 13)לא

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל
חובה 14) עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם

עצמו  כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה".
מוכר.

.âÔÈ¯ÎBnLk15‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»…
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa16 ¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.ã„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.äeÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»
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ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.åLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.æ- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.ç˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.è˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.é·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא תשלום 37)שהרי כלומר,
חבירו. לו שעשה טובה עבור את 38)ותגמול נותנים אין

הכנסת, בבית לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי
הסתם  מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון

חולין. מעות לשלם כדי 39)התחייב המתנה, למקבל
לו  יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות  שינהג

זה. עבור ביותר שביעית 40)טובה בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.àéÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי שאין 46)"בעל
מאכל. דבר אלא בהם חסד.47)קונים כגמילות זה שהרי

שהאומנין  פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם וצריך
בטובה  שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו

בטובה. ושלא

.áé˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר

.âé˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
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קמג laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` `"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma ˙BiÙk‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜¿ƒ∆««¿ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈
- ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â .È¯t¿ƒ¿ƒ≈«¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒ

.˙BiÙk Ô˙B‡ ı˜Ï ¯zÓÀ»»…»«¿ƒ

.èé‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÏL ÔÈbÊ·e ˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ Ï·‡ .‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡»̄¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆¿«ƒ∆

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

.ë¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ‰˜q‰L ıÁ¯Ó∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒÀ»
;¯eÒ‡ - ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â .¯ÎOa da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»»
‰È‰iL È„k BÏÈ·La ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ≈̄»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

.àë- ÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ - ¯Bw‰Â .‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«¿ƒƒ

.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ»»»»

.áëCB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z ¯¯Bv‰«≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ :ÏÈL·z‰««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»
˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ;¯·c»»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

.âë¯k‰ CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿««
¯epz .¯Ú·Ók ‰Ê È¯‰ - Ô˙ Ì‡Â .ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆ƒ¿…»«
„¯zMÓe .ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a e‰e˜Èq‰L∆ƒƒ¿∆∆¿«∆¿ƒƒ«ƒ∆≈≈
Ô·za ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆

.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e¿«∆¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר י"א ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו ח"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.à˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים

מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן
סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר

[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"
ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה

אחרים. לדברים

.áÁ˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על לפני 13)לא

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן לאכלם, שהתחיל
חובה 14) עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן יקח "שאם

עצמו  כשהמלקט אלא סחורה איסור אין שלעולם בזה".
מוכר.

.âÔÈ¯ÎBnLk15‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»…
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa16 ¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.ã„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.äeÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
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ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.åLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.æ- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.ç˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.è˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.é·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא תשלום 37)שהרי כלומר,
חבירו. לו שעשה טובה עבור את 38)ותגמול נותנים אין

הכנסת, בבית לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי
הסתם  מן שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון

חולין. מעות לשלם כדי 39)התחייב המתנה, למקבל
לו  יחזיק שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות  שינהג

זה. עבור ביותר שביעית 40)טובה בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.àéÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ".45)מדמי שאין 46)"בעל
מאכל. דבר אלא בהם חסד.47)קונים כגמילות זה שהרי

שהאומנין  פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם וצריך
בטובה  שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו יכירו

בטובה. ושלא

.áé˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר

.âé˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



`'קמד xc` 'd oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈
ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.ãéBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.åè‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»

‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»
Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ
‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»

kÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ
‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות
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ה'תשע"ו  א' אדר ה' ראשון יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ֿ ׁשּכן עּקר(b.)ּכל "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין

ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי
ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,

והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ
למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ

הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ֿ הּדברים ׁשּכל epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
אֹו נֹודע לא ואם ―ּבׂשרפה; העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ
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― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" ֿ ּבת "את אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―
יום שני ֿ שלישי ו 'ֿ ז 'אדר א '

ְְִַַָָ

ה'תשע"ו  א' אדר ו' שני יום

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אבי ֿ אחֹות רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה gi)אל ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשע"ו  א' אדר ז' שלישי יום

שמט. שמח. תעשה לא מצות
שאנ. שנ.

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת ֿ תּתן bk)לא ,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 ֿ תעמד ּבפני(my)לא 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

ֿ ּפי ֿ על אף 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 ֿ תעׂשה. לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ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 ֿ זכר "ואת אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה "ולא gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁ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 ֿ זכר "ואת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּ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"
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?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈
ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.ãéBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.åè‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»

‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»
Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ
‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»

kÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ
‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  א' אדר ה' ראשון יום

שלה. שלו. תעשה לא מצות
שלט. שלח. שלז.
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. ֿ ׁשּכן עּקר(b.)ּכל "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין

ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי
ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ

ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,

והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ
למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ

הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ֿ הּדברים ׁשּכל epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
אֹו נֹודע לא ואם ―ּבׂשרפה; העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ
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― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" ֿ ּבת "את אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―
יום שני ֿ שלישי ו 'ֿ ז 'אדר א '

ְְִַַָָ

ה'תשע"ו  א' אדר ו' שני יום

שמא. שמ. תעשה לא מצות
שמה. שדמ. שמג. שמב.

― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אבי ֿ אחֹות רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה gi)אל ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשע"ו  א' אדר ז' שלישי יום

שמט. שמח. תעשה לא מצות
שאנ. שנ.

― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת ֿ תּתן bk)לא ,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 ֿ תעמד ּבפני(my)לא 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

ֿ ּפי ֿ על אף 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 ֿ תעׂשה. לא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ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 ֿ זכר "ואת אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה "ולא gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁ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 ֿ זכר "ואת ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּ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"
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ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

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 ֿ זכר מ"ואת "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'תשע"ו  א' אדר ח' רביעי יום

שנב. תעשה לא מצות
שמו. שמז.

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "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 אבי ֿ אחי "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 ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן

ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות
וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות

ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ
ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין

ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ
ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל 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 ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,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 ֿ ׁשקר, ּונביא ּ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 ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― 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 ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(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 ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
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
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רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר
zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ

האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל 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 ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת 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. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל 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'תשע"ו  א' אדר ט' חמישי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּ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 ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא 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 ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא 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 ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא 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
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא 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 ֿ מין מּכל 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 ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נֹו להביא נתּבארּואּלא ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר תק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ
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קמז '` xc` 'g iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

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 ֿ זכר מ"ואת "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'תשע"ו  א' אדר ח' רביעי יום

שנב. תעשה לא מצות
שמו. שמז.

― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "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 אבי ֿ אחי "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 ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן

ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות
וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות

ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל

ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ
ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין

ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ
ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל 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 ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,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 ֿ ׁשקר, ּונביא ּ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 ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― 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 ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ תּתן לא עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזה

(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 ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
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
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'` xc` 'h iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר
zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ

האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל 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 ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת 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. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל 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'תשע"ו  א' אדר ט' חמישי יום

נג. נב. תעשה לא מצות
שסא. שס. שנד. נד. נה.

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּ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 ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא 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 ֿ הּמצרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת

מצרי" ֿ תתעב "לא 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 ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר ֿ יבא "לא 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
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא 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 ֿ מין מּכל 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 ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נֹו להביא נתּבארּואּלא ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר תק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ
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ה'תשע"ו  א' אדר י' שישי 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 ֿ אּלה את 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
ֿ אחת ּכל 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 ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָ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 ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא 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. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,

הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל 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 ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

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 ֿ יחּלל "ולא 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 ֿ ּפי ֿ על אף 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 ֿ אחת o`kׁשּכל 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: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:
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עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

ז "אּׁשה אמרֹו: יּקחּו"והּוא לא וחללה f)נה ,`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'תשע"ו  א' אדר י"א קודש שבת יום

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל 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 : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּ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 ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני

ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁ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 ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" fk)אנׁשי ,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 ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני c)ּכל dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ
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קמט '` xc` 'i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ו  א' אדר י' שישי 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 ֿ אּלה את 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
ֿ אחת ּכל 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 ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָ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 ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא 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. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,

הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל 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 ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

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 ֿ יחּלל "ולא 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 ֿ ּפי ֿ על אף 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 ֿ אחת o`kׁשּכל 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: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:
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עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

ז "אּׁשה אמרֹו: יּקחּו"והּוא לא וחללה f)נה ,`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'תשע"ו  א' אדר י"א קודש שבת יום

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל 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 : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּ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 ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני

ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁ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 ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" fk)אנׁשי ,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 ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאת

מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני c)ּכל dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ



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



kÎk`קנ wxt diryi - mi`iap

ë ÷øô äéòùéeÎd

ä:ízøàôz íéøöî-ïîe íèaî Lekî eLáå ezçååeðèaî äë-äpä àeää íBia äfä éàä áLé øîàå §©−¨®Ÿ¦Æ©¨½̈¦¦§©−¦¦§©§¨«§Â¨©Ÿ¥̧¨¦´©¤»©´©¼¦¥´Ÿ©¨¥À
éàå øeMà Cìî éðtî ìöpäì äøæòì íL eðñð-øLà(ô) :eðçðà èìnð C £¤©³§¨Æ§¤§½̈§¦̧¨¥½¦§¥−¤´¤©®§¥−¦¨¥¬£¨«§
àë¯÷øô äéòùébÎ`

à:äàøBð õøàî àa øaãnî óìçì áâpa úBôeñk íé¯øaãî àOîá| ãâBaä éì¯ãbä äL÷ úeæç ©−̈¦§©¨®§³©¤Æ¤Æ©«£½Ÿ¦¦§¨´½̈¥¤−¤¨¨«¨¬¨−̈ª©¦®©¥³
:ézaLä äúçðà¯ìk éãî éøeö íìéò éìò ããBL | ããBMäå ãâBaâíéøéö äìçìç éðúî eàìî ïk¯ìò ¥Æ§©¥´¥½£¦³¥¨Æ¦´¨©½¨©§¨−̈¦§©«¦©¥À¨§³¨§©Æ©§¨½̈¦¦´

:úBàøî ézìäáð òîMî éúéåòð äãìBé éøéök éðeæçà£¨½¦§¦¥−«¥¨®©£¥´¦¦§½Ÿ©¦§©−§¦¥§«
i"yx

.Â˘·Â Â˙ÁÂ כוש (‰) עזרת על ומצפים המביטים כל
מצרים: במשען בלעז:˙Ì˙¯‡Ù.והמתפארים וונט''ש

.‰Ê‰ È‡‰ ·˘ÂÈ (Â) על נשענים שהיו ישראל ארץ
לעזרה: הים:‰‡È.פרעה איי Ó„·¯לשון ‡˘Ó (‡)

.ÌÈ וא''ת בה שמפורש כמו בבל על הזאת הנבואה
נס  שאו נשפה הר על יג) (לעיל עליה ניבא כבר הרי
היום  בפיו באה שהנבואה פעמים כולה הפרשה וכל

אחר: בסיגנון זמן ולאחר אחד Ó„·¯בסיגנון ‡˘Ó
.ÌÈ כמי ממדברא דאתיין משרין מטל ירושלמי תרגום

ÛÂÏÁÏ.ימא: ·‚· ˙ÂÙÂÒÎ המתהפך סופה כרוח
רב: אבק מעלה שהיא יבשה יחליפו ÛÂÏÁÏ.בארץ כך

בבל: על רבות מחנות לה:ÓÓ„·¯.לבוא יבואו
.‰‡¯Â ı¯‡Ó ויש חסינין בה דאתעבידא מארעא ת''י

(דברים  שנאמר כמו ועקרב נחש מקום שהוא לפרש
והנורא: הגדול המדבר ˜˘‰.א) ˙ÂÊÁ הנביא (·)

לי: הוגד בבל על קשה זו נבואה ·Â‚„.אומר „‚Â·‰
העברית  ולשון מתבזזין ובזזיא מתאנסין אניסיא ת''י

ובוגד  אחר בא הבוגד את פירושו כך התרגום לפי
אותו  ושודד אחר בא השודד ואת אותך) (ס''א אותו
בבל  את ושודדין שבוזזין ומדי פרס אלו אותך) (ס''א

המדינות: כל את עתה עד ובזזה ÌÏÈÚ.ששדדה ÈÏÚ
עליה: È„Ó.ובואי È¯Âˆ צורי אלהי במצור, בבל על

למעלה  טעמו וזה ברי''ש למטה הטעם כב) (ש''ב
שובי: כמו ‰˘·˙È.בצד''י ‰˙Á‡ ÏÎ ה''א מפיק לא

אנחה  לשון והוא שבעולם אנחות כל כמו שהוא לפי
אנחות  כל בלעז שושפיר''ש רבים אנשים של מרובה
בבל  מלכות של עולה מפני נאנח העולם שהיה השבתי

אותה: השבתי ÏÁÏÁ‰.עתה È˙Ó Â‡ÏÓ הנביא (‚)
מדרש  זו האומות פורענות על ומתאנח רחמני הוא
כאילו  והאנינות הקינה אומר הנביא פשוטו ולפי אגדה

מתאוננת: בבל רבותינו ˆÌÈ¯È.זו וחבלים חיל לשון
צירים  שיש כמו לאשה וצירים דלתות יש אמרו

הביתף בל'È˙ÈÂÚ.לדלתות עוית הקרוי הוא חולי
חכמים:

cec zcevn
(‰).Â˙ÁÂמתפארים והיו כוש לעזרת מביטים  שהיו ישראל

ממבטם ויבושו  יחתו מפלתם  בבוא מצרים  בבטחון
‰Ê‰.(Â)ותפארתם: È‡‰ ·˘ÂÈ:הים בגבול  שהוא א''י זהו
.ÂË·Ó ‰Îאליהם מביטים היינו אשר האומות  עלתה  כזאת

אשור: ממלך להנצל  אליהם לנוס חשבנו אשר ÍÈ‡Âלעזרה 
.ÂÁ‡ ËÏÓעצמם את למלט  יכלו ולא  בהם עלתה כך  אם 

בעזרתם: אנחנו נמלט ÌÈ.(‡)איך  ¯·„Ó בבל על  ר''ל
עליה הבאים ומדי פרס של  במערבו המדבר  אחר  היושבת

ויבשהÂÙÂÒÎ˙.למלחמה: נגובה  בארץ המתהפך  סופה  כרוח 
רב: אבק בבל :ÛÂÏÁÏ.שמעלה על  להלחם רב צבא יחלוף לעת האבק מרבית יהיה ·‡.כן ¯·„ÓÓ:יבוא המדבר  ı¯‡Óמדרך

.‰‡¯Â וכפל א) (דברים והנורא  הגדול המדבר וכמ ''ש בו העובר  את המייראים ועקרבים נחשים מקום שהוא המדבר יקרא  כן
במ ''ש: בבל :ÂÊÁ˙.(·)הדבר  על  לי  נאמר קשה  ·Â‚„.נבואה  „‚Â·‰ משדד לשדד  הרוצה וכל  בו בוגד  לבגוד  הרוצה  כל 

ÌÏÈÚ.אותו: ÈÏÚ:מצור עליה שימי מדי ואת למלחמה  עלי עילם  ‡Á˙‰.את  ÏÎהעכו''ם את  מאנחת בבל  שהיתה  האנחות כל 
האנחות: כל  בטלתי מפלתה בבוא  עתה הנה כבד  עול עליהם  שהטילה ÔÎ.(‚)במה ÏÚ:הצרה גודל  È˙Óבעבור Â‡ÏÓ

.‰ÏÁÏÁ: בבל בלשון  אמר  ‡ÈÂÊÁ.הנביא ÌÈ¯Èˆ:יולדת כאבי כמו אותי אחזו  ÚÂÓ˘Ó.כאבים È˙ÈÂÚ מקול גופי נתעקם
האבדון: פלאי מראיית ונבהלתי השמועה 

oeiv zcevn
(‰).Â˙ÁÂ: שבר כן:Î‰.(Â)ענין ניסהÂÒ.כמו מלשון

וסערה:ÂÙÂÒÎ˙.(‡)ובריחה: סופה  יובש·‚·.רוח  ענין
קכו ): (תהלים בנגב  כאפיקים וחלףÛÂÏÁÏ.כמו כמו  לעבור

ח ): (לעיל  נבואה:ÂÊÁ˙.·)(ביהודה ענין‰·Â‚„.מראה 
עושק :Â˘‰Â„„.מרד: מדי :ÌÏÈÚ.ענין ממדינת ˆÈ¯Â.הוא 

לכבשה: העיר סביב גייסות  הקיף  והוא מצור מלשון
(‚).‰ÏÁÏÁ: ורתת רעדה ציריםˆÌÈ¯È.ענין כמו  כאב ענין 

יג): (לעיל  יאחזון ועקום:È˙ÈÂÚ.וחבלים עוות  מלשון

gkÎfk wxt ilyn - miaezk

æë ÷øô éìùîfkÎck

ãë:øBãå (øåã) øBãì øæð-íàå ïñç íìBòì àì ékäë:íéøä úBáOò eôñàðå àLã-äàøðå øéöç äìb ¦³´Ÿ§¨´®Ÿ¤§¦¥¹À¤§´¨«¨¨´¨ −¦§¦§¨¤®¤§¹¤¤§À¦§¬¨¦«
åë:íéãezò äãN øéçîe ELeáìì íéNákæëéúBøòðì íéiçå Eúéa íçìì Eîçìì íéfò áìç | éãå:E §¨¦¬¦§¤®§¦¬¹̈¤À©¦«§¥³£¥Ä¦¦À§« −©§§§¤´¤¥¤®§¹©¦À§©£¤«

çë ÷øô éìùîeÎ`

à:çèáé øéôëk íé÷écöå òLø óãø-ïéàå eñðáéøàé ïk òãé ïéáî íãàáe äéøN íéaø õøà òLôa:C ¨´§¥Ÿ¥´¨¨®§¹©¦¦À¦§¦¬¦§¨«§¤´©«¤−¤©¦´¨¤®¨§¨¨¬¥¦¬¹Ÿ¥À©¥´©£¦«
â:íçì ïéàå óçñ øèî íélc ÷Lòå Lø øábã:íá eøbúé äøBú éøîLå òLø eììäé äøBú éáæò ¤´¤−̈§Ÿ¥´©¦®¨¨¬¹Ÿ¥À§¥´¨«¤Ÿ§¥´−¨§©«§´¨¨®§Ÿ§¥¬¹À̈¦§¨¬¨«
ä:ìë eðéáé äåäé éL÷áîe ètLî eðéáé-àì òø-éLðàå:øéLò àeäå íéëøc Lwòî Bnúa CìBä Lø-áBè ©§¥−̈Ÿ¨¦´¦§¨®§©§¥¬§¹À̈¨¦¬«Ÿ«−̈¥´§ª®¥¦¥¬§¹¨©À¦§´¨¦«

i"yx
(„Î).ÔÒÂÁ ÌÏÂÚÏ ‡Ï ÈÎ בכסף עשיר אתה שאם

דברים  תבזה אל לכך לעולם יתקיים לא שמא ובזהב
שלך: ÈˆÁ¯.קטנים ‰Ï‚ ניסן בימי החציר כשגלה

לך  ייטיב אז לצמוח עשבים ונאספו הדשא ויראה
ללבושך: כבשים של גזותיהם ÈÁÓÂ¯(ÂÎ)שיהיו

ותמכור ˘„‰. הבשר תאכל כי העתודים לך ישוו
·Í˙È.פרנסתך:È„Â.(ÊÎ)העורות: ÌÁÏÏÂ ÍÓÁÏÏ

פני  הוא, כן והמשל מליצתו. הרי העזים בחלב תסתפק
וינהלם  בחיקו ישאם הצבור על המתמנה הרב צאנך
והקרן  פירות יאכל ובזאת חסן, לעולם לא כי  לאט,

ÈˆÁ¯.קיימת: ‰Ï‚ ותגדל שמועותיו כשיתפשטו
יהיו  לבושו האלה הכבשים יהיו אז ידו על התורה

והדר: הוד ולבוש לשם לו ÔÈ‡Â(‡)התלמידים ÂÒ
.Ú˘¯ Û„Â¯ קל בדבר ויפלו אידם כשיבא הרשעים נסו

רודף: אשר ÌÈ˜È„ˆÂ.מאין ככפיר בהקב''ה לבם אמיץ
בגבורתו: ˘¯È‰.(·)יבטח ÌÈ·¯ ı¯‡ Ú˘Ù· שזהו

אחר  רק הרודפי' רבים שריה בהיות לארץ פורענות
ÔÈ·Ó.בצעם: Ì„‡·Â יתארך מבין אדם ובשביל

מלבוא: ¯˘.(‚)הפורענות הארץ‚·¯ עם ÂÚ˘˜דיין
.ÌÈÏ„ כמטר הוא הרי בדין מתון שאינו על בדין

פירות: עושה ואין השדה את שוטף ÛÁÂÒ.הסוחף
אביריך נסחף וכן שדהו נסתחפה מו)ובמשנה (ירמיה

וכשלו: ומעדו ËÙ˘Ó.(‰)נשטפו ÂÈ·È ‡Ï Ú¯ È˘‡
בה  שיתבוננו העתיד' לפורעניות לב משימים אינם

וינצלו: מדרכם ÏÎ.וישובו ÂÈ·È '‰ È˘˜·ÓÂ טובה
תנחומא  רבי פירש כך בלע''ז יושטיצ''א משפט, ורעה,

המבול: דור ¯˘.(Â)על ·ÂË:שבתורה עני ÍÏÂ‰Âאף
.ÂÓÂ˙·:טובים במעשים

cec zcevn
(„Î).'Â‚Â ÈÎ תנח אל  מזה  גם מ ''מ ידך  מצאה  כביר כי  עם 

בעדרי נושע אז ותהיה העושר חוזק  יתקיים לעולם  לא כי ידך 
Â.¯Êהצאן : Ì‡ימי לכל  המתקיים דבר היא העושר  נזר וכי

במ ''ש: הדבר וכפל החציר‚Ï‰.(Î‰)הדורות נגלה  לפעמים
דעתך  תן לזה הרים עשבות  וכלו נאספו  ופעמים דשא ונראה 

תמצא: לא אשר לעת  יהיהÌÈ˘·Î.(ÂÎ)להכין הכבשים גיזת 
תבואת כמו כי שדה בערך  לך יהיו  והעתודים מלבושך  לצורך
גיזת כן עומדת לעולם והארץ  ושנה  שנה בכל נקצרת  השדה 
נקבותיהם ומעברין קיימים והעתודים תתמיד  העתודים

לבעליהם: קיימים המה ואף  הרבה ולדות  ÌÈÊÚ.(ÊÎ)ומולידים  ·ÏÁ È„Âאנשי ולמאכל  למאכלך עזים חלב  מחסורך  די לך  יהי
פשוטים דברים גם  למוד עיונים בדברים  חכמת  אם  אף לומר למשל והוא ברעב  ימותו ולא  לנערותיך  חיים ימצא  ובזה ביתך 
אותו ותחיה עיונים  דברים להשכיל  דעתו קצרה  אשר מי עם וללמד  העיוני כח  תחלש לעת  בהם לעסוק ותוכל העיון קלי

פשוטים: Â‚Â'.(‡)בדברים  ÂÒכי כולם לשיפחדו מהם אחד  אחר אף ירדוף  מי מבלי וינוסו אלהים  חתת תפול  הרשעים על 
הבוטח  ככפיר  ה' במשענת  ושאנן  בוטח  יהיה יחידי כשהוא  אף מהם כ ''א הצדיקים אבל  בלבם המורך יבוא ועכ ''ז אין  רודף 

נשחתה :·Ú˘Ù.(·)בכחו : הנה והארץ עצמם  טובת  רק  שרוצים קצינים, ירבו הארץ עם  הפשע אדםÌ„‡·Â.בעבור בעבור 
ישחיתו: ולא  ירעו לא  כי קציניה שרבים כן  בהיות אף  הארץ קיום המקום יאריך  מפשעם להשיבם דעתם יודע  ÂÚÂ˘˜(‚)מבין

.ÌÈÏ„:ממנו הוא  חזק  כי  עשרו לגזול  מניח אין  העשיר  כי בהווה ואיןËÓ¯.דבר הזרעים וגורף בחזקה  שוטף כמטר הוא  הרי
חסרון: לו יבוא ועוד  בגזל הונו להרבות חושב  הזה  הרשע כן יפסיד עוד לפעמים מ''מ התבואה  להגדיל  המטר  דרך כי אף לחם 

(„).‰¯Â˙ È·ÊÂÚטובים שלא בעצמו יודע  הרשע כי ממנו גרועים המה א ''כ  הרשע  את  עוד יהללו ועזבוה בתורה  שאחזו אלו 
מכולם : יותר  ופירש  שנה  רז''ל  וכמ''ש מעשיו מהללים הם אבל  לתאבון יעשה אבל  ·Ì.מעשיו Â¯‚˙Èהרשעים עם  מריבה  יעשו

אותם: יחניפו  לא המה רבים  אם ËÙ˘Ó.(‰)אף ÂÈ·È ‡Ïכי באה  שבגמול יבינו לא פורעניות משפט עליהם בבוא אף 
למקרה: הכל  ÏÎ.חושבים ÂÈ·È:במקרה דבר שום תולים ואינם באה  מה ועל באה  למה  יבינו  השמים מן  הבאה דבר  כל

(Â).ÂÓÂ˙· ÍÏÂ‰:בעניו הוא והרי הון לאסוף בפיו מרמה והריÚÓ˜˘.שאינו  הון להרבות  הבריות לרמות דרכיו שמעקש ממי
עשיר: הוא 

oeiv zcevn
(„Î).ÔÒÂÁיקחו ויקר חוסן וכן העושר על  ויאמר  חוזק ענין 

כב): אסףÂÙÒ‡Â.(Î‰)כתר:Ê¯.(יחזקאל כמו כליון  ענין
ח'):אסיפם יקחוÈÁÓÂ¯.(ÂÎ)(ירמיה כמו ושויו הדבר  ערך  ענין
א').במחיר ב' הימים זכרים :ÌÈ„Â˙Ú.(דברי  עניןÈ„Â.(ÊÎ)עזים 

הצורך : ·Í˙È.למאכלך :ÍÓÁÏÏ.ספוק  ÌÁÏÏוללחם כמו
בוי''ו : האריה :ÈÙÎÎ¯.(‡)ביתך משמות עניןÛÁÂÒ.(‚)שם

אביריך נסחף  כמו וגריפה מו):שטיפה  מלשוןÂ¯‚˙È.(„)(ירמיה
ומריבה: תגר



קני `kÎk wxt diryi - mi`iap
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à:äàøBð õøàî àa øaãnî óìçì áâpa úBôeñk íé¯øaãî àOîá| ãâBaä éì¯ãbä äL÷ úeæç ©−̈¦§©¨®§³©¤Æ¤Æ©«£½Ÿ¦¦§¨´½̈¥¤−¤¨¨«¨¬¨−̈ª©¦®©¥³
:ézaLä äúçðà¯ìk éãî éøeö íìéò éìò ããBL | ããBMäå ãâBaâíéøéö äìçìç éðúî eàìî ïk¯ìò ¥Æ§©¥´¥½£¦³¥¨Æ¦´¨©½¨©§¨−̈¦§©«¦©¥À¨§³¨§©Æ©§¨½̈¦¦´
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i"yx

.Â˘·Â Â˙ÁÂ כוש (‰) עזרת על ומצפים המביטים כל
מצרים: במשען בלעז:˙Ì˙¯‡Ù.והמתפארים וונט''ש

.‰Ê‰ È‡‰ ·˘ÂÈ (Â) על נשענים שהיו ישראל ארץ
לעזרה: הים:‰‡È.פרעה איי Ó„·¯לשון ‡˘Ó (‡)

.ÌÈ וא''ת בה שמפורש כמו בבל על הזאת הנבואה
נס  שאו נשפה הר על יג) (לעיל עליה ניבא כבר הרי
היום  בפיו באה שהנבואה פעמים כולה הפרשה וכל

אחר: בסיגנון זמן ולאחר אחד Ó„·¯בסיגנון ‡˘Ó
.ÌÈ כמי ממדברא דאתיין משרין מטל ירושלמי תרגום

ÛÂÏÁÏ.ימא: ·‚· ˙ÂÙÂÒÎ המתהפך סופה כרוח
רב: אבק מעלה שהיא יבשה יחליפו ÛÂÏÁÏ.בארץ כך

בבל: על רבות מחנות לה:ÓÓ„·¯.לבוא יבואו
.‰‡¯Â ı¯‡Ó ויש חסינין בה דאתעבידא מארעא ת''י

(דברים  שנאמר כמו ועקרב נחש מקום שהוא לפרש
והנורא: הגדול המדבר ˜˘‰.א) ˙ÂÊÁ הנביא (·)

לי: הוגד בבל על קשה זו נבואה ·Â‚„.אומר „‚Â·‰
העברית  ולשון מתבזזין ובזזיא מתאנסין אניסיא ת''י

ובוגד  אחר בא הבוגד את פירושו כך התרגום לפי
אותו  ושודד אחר בא השודד ואת אותך) (ס''א אותו
בבל  את ושודדין שבוזזין ומדי פרס אלו אותך) (ס''א

המדינות: כל את עתה עד ובזזה ÌÏÈÚ.ששדדה ÈÏÚ
עליה: È„Ó.ובואי È¯Âˆ צורי אלהי במצור, בבל על

למעלה  טעמו וזה ברי''ש למטה הטעם כב) (ש''ב
שובי: כמו ‰˘·˙È.בצד''י ‰˙Á‡ ÏÎ ה''א מפיק לא

אנחה  לשון והוא שבעולם אנחות כל כמו שהוא לפי
אנחות  כל בלעז שושפיר''ש רבים אנשים של מרובה
בבל  מלכות של עולה מפני נאנח העולם שהיה השבתי

אותה: השבתי ÏÁÏÁ‰.עתה È˙Ó Â‡ÏÓ הנביא (‚)
מדרש  זו האומות פורענות על ומתאנח רחמני הוא
כאילו  והאנינות הקינה אומר הנביא פשוטו ולפי אגדה

מתאוננת: בבל רבותינו ˆÌÈ¯È.זו וחבלים חיל לשון
צירים  שיש כמו לאשה וצירים דלתות יש אמרו

הביתף בל'È˙ÈÂÚ.לדלתות עוית הקרוי הוא חולי
חכמים:

cec zcevn
(‰).Â˙ÁÂמתפארים והיו כוש לעזרת מביטים  שהיו ישראל

ממבטם ויבושו  יחתו מפלתם  בבוא מצרים  בבטחון
‰Ê‰.(Â)ותפארתם: È‡‰ ·˘ÂÈ:הים בגבול  שהוא א''י זהו
.ÂË·Ó ‰Îאליהם מביטים היינו אשר האומות  עלתה  כזאת

אשור: ממלך להנצל  אליהם לנוס חשבנו אשר ÍÈ‡Âלעזרה 
.ÂÁ‡ ËÏÓעצמם את למלט  יכלו ולא  בהם עלתה כך  אם 

בעזרתם: אנחנו נמלט ÌÈ.(‡)איך  ¯·„Ó בבל על  ר''ל
עליה הבאים ומדי פרס של  במערבו המדבר  אחר  היושבת

ויבשהÂÙÂÒÎ˙.למלחמה: נגובה  בארץ המתהפך  סופה  כרוח 
רב: אבק בבל :ÛÂÏÁÏ.שמעלה על  להלחם רב צבא יחלוף לעת האבק מרבית יהיה ·‡.כן ¯·„ÓÓ:יבוא המדבר  ı¯‡Óמדרך

.‰‡¯Â וכפל א) (דברים והנורא  הגדול המדבר וכמ ''ש בו העובר  את המייראים ועקרבים נחשים מקום שהוא המדבר יקרא  כן
במ ''ש: בבל :ÂÊÁ˙.(·)הדבר  על  לי  נאמר קשה  ·Â‚„.נבואה  „‚Â·‰ משדד לשדד  הרוצה וכל  בו בוגד  לבגוד  הרוצה  כל 

ÌÏÈÚ.אותו: ÈÏÚ:מצור עליה שימי מדי ואת למלחמה  עלי עילם  ‡Á˙‰.את  ÏÎהעכו''ם את  מאנחת בבל  שהיתה  האנחות כל 
האנחות: כל  בטלתי מפלתה בבוא  עתה הנה כבד  עול עליהם  שהטילה ÔÎ.(‚)במה ÏÚ:הצרה גודל  È˙Óבעבור Â‡ÏÓ

.‰ÏÁÏÁ: בבל בלשון  אמר  ‡ÈÂÊÁ.הנביא ÌÈ¯Èˆ:יולדת כאבי כמו אותי אחזו  ÚÂÓ˘Ó.כאבים È˙ÈÂÚ מקול גופי נתעקם
האבדון: פלאי מראיית ונבהלתי השמועה 

oeiv zcevn
(‰).Â˙ÁÂ: שבר כן:Î‰.(Â)ענין ניסהÂÒ.כמו מלשון

וסערה:ÂÙÂÒÎ˙.(‡)ובריחה: סופה  יובש·‚·.רוח  ענין
קכו ): (תהלים בנגב  כאפיקים וחלףÛÂÏÁÏ.כמו כמו  לעבור

ח ): (לעיל  נבואה:ÂÊÁ˙.·)(ביהודה ענין‰·Â‚„.מראה 
עושק :Â˘‰Â„„.מרד: מדי :ÌÏÈÚ.ענין ממדינת ˆÈ¯Â.הוא 

לכבשה: העיר סביב גייסות  הקיף  והוא מצור מלשון
(‚).‰ÏÁÏÁ: ורתת רעדה ציריםˆÌÈ¯È.ענין כמו  כאב ענין 

יג): (לעיל  יאחזון ועקום:È˙ÈÂÚ.וחבלים עוות  מלשון

gkÎfk wxt ilyn - miaezk

æë ÷øô éìùîfkÎck

ãë:øBãå (øåã) øBãì øæð-íàå ïñç íìBòì àì ékäë:íéøä úBáOò eôñàðå àLã-äàøðå øéöç äìb ¦³´Ÿ§¨´®Ÿ¤§¦¥¹À¤§´¨«¨¨´¨ −¦§¦§¨¤®¤§¹¤¤§À¦§¬¨¦«
åë:íéãezò äãN øéçîe ELeáìì íéNákæëéúBøòðì íéiçå Eúéa íçìì Eîçìì íéfò áìç | éãå:E §¨¦¬¦§¤®§¦¬¹̈¤À©¦«§¥³£¥Ä¦¦À§« −©§§§¤´¤¥¤®§¹©¦À§©£¤«

çë ÷øô éìùîeÎ`

à:çèáé øéôëk íé÷écöå òLø óãø-ïéàå eñðáéøàé ïk òãé ïéáî íãàáe äéøN íéaø õøà òLôa:C ¨´§¥Ÿ¥´¨¨®§¹©¦¦À¦§¦¬¦§¨«§¤´©«¤−¤©¦´¨¤®¨§¨¨¬¥¦¬¹Ÿ¥À©¥´©£¦«
â:íçì ïéàå óçñ øèî íélc ÷Lòå Lø øábã:íá eøbúé äøBú éøîLå òLø eììäé äøBú éáæò ¤´¤−̈§Ÿ¥´©¦®¨¨¬¹Ÿ¥À§¥´¨«¤Ÿ§¥´−¨§©«§´¨¨®§Ÿ§¥¬¹À̈¦§¨¬¨«
ä:ìë eðéáé äåäé éL÷áîe ètLî eðéáé-àì òø-éLðàå:øéLò àeäå íéëøc Lwòî Bnúa CìBä Lø-áBè ©§¥−̈Ÿ¨¦´¦§¨®§©§¥¬§¹À̈¨¦¬«Ÿ«−̈¥´§ª®¥¦¥¬§¹¨©À¦§´¨¦«

i"yx
(„Î).ÔÒÂÁ ÌÏÂÚÏ ‡Ï ÈÎ בכסף עשיר אתה שאם

דברים  תבזה אל לכך לעולם יתקיים לא שמא ובזהב
שלך: ÈˆÁ¯.קטנים ‰Ï‚ ניסן בימי החציר כשגלה

לך  ייטיב אז לצמוח עשבים ונאספו הדשא ויראה
ללבושך: כבשים של גזותיהם ÈÁÓÂ¯(ÂÎ)שיהיו

ותמכור ˘„‰. הבשר תאכל כי העתודים לך ישוו
·Í˙È.פרנסתך:È„Â.(ÊÎ)העורות: ÌÁÏÏÂ ÍÓÁÏÏ

פני  הוא, כן והמשל מליצתו. הרי העזים בחלב תסתפק
וינהלם  בחיקו ישאם הצבור על המתמנה הרב צאנך
והקרן  פירות יאכל ובזאת חסן, לעולם לא כי  לאט,

ÈˆÁ¯.קיימת: ‰Ï‚ ותגדל שמועותיו כשיתפשטו
יהיו  לבושו האלה הכבשים יהיו אז ידו על התורה

והדר: הוד ולבוש לשם לו ÔÈ‡Â(‡)התלמידים ÂÒ
.Ú˘¯ Û„Â¯ קל בדבר ויפלו אידם כשיבא הרשעים נסו

רודף: אשר ÌÈ˜È„ˆÂ.מאין ככפיר בהקב''ה לבם אמיץ
בגבורתו: ˘¯È‰.(·)יבטח ÌÈ·¯ ı¯‡ Ú˘Ù· שזהו

אחר  רק הרודפי' רבים שריה בהיות לארץ פורענות
ÔÈ·Ó.בצעם: Ì„‡·Â יתארך מבין אדם ובשביל

מלבוא: ¯˘.(‚)הפורענות הארץ‚·¯ עם ÂÚ˘˜דיין
.ÌÈÏ„ כמטר הוא הרי בדין מתון שאינו על בדין

פירות: עושה ואין השדה את שוטף ÛÁÂÒ.הסוחף
אביריך נסחף וכן שדהו נסתחפה מו)ובמשנה (ירמיה

וכשלו: ומעדו ËÙ˘Ó.(‰)נשטפו ÂÈ·È ‡Ï Ú¯ È˘‡
בה  שיתבוננו העתיד' לפורעניות לב משימים אינם

וינצלו: מדרכם ÏÎ.וישובו ÂÈ·È '‰ È˘˜·ÓÂ טובה
תנחומא  רבי פירש כך בלע''ז יושטיצ''א משפט, ורעה,

המבול: דור ¯˘.(Â)על ·ÂË:שבתורה עני ÍÏÂ‰Âאף
.ÂÓÂ˙·:טובים במעשים

cec zcevn
(„Î).'Â‚Â ÈÎ תנח אל  מזה  גם מ ''מ ידך  מצאה  כביר כי  עם 

בעדרי נושע אז ותהיה העושר חוזק  יתקיים לעולם  לא כי ידך 
Â.¯Êהצאן : Ì‡ימי לכל  המתקיים דבר היא העושר  נזר וכי

במ ''ש: הדבר וכפל החציר‚Ï‰.(Î‰)הדורות נגלה  לפעמים
דעתך  תן לזה הרים עשבות  וכלו נאספו  ופעמים דשא ונראה 

תמצא: לא אשר לעת  יהיהÌÈ˘·Î.(ÂÎ)להכין הכבשים גיזת 
תבואת כמו כי שדה בערך  לך יהיו  והעתודים מלבושך  לצורך
גיזת כן עומדת לעולם והארץ  ושנה  שנה בכל נקצרת  השדה 
נקבותיהם ומעברין קיימים והעתודים תתמיד  העתודים

לבעליהם: קיימים המה ואף  הרבה ולדות  ÌÈÊÚ.(ÊÎ)ומולידים  ·ÏÁ È„Âאנשי ולמאכל  למאכלך עזים חלב  מחסורך  די לך  יהי
פשוטים דברים גם  למוד עיונים בדברים  חכמת  אם  אף לומר למשל והוא ברעב  ימותו ולא  לנערותיך  חיים ימצא  ובזה ביתך 
אותו ותחיה עיונים  דברים להשכיל  דעתו קצרה  אשר מי עם וללמד  העיוני כח  תחלש לעת  בהם לעסוק ותוכל העיון קלי

פשוטים: Â‚Â'.(‡)בדברים  ÂÒכי כולם לשיפחדו מהם אחד  אחר אף ירדוף  מי מבלי וינוסו אלהים  חתת תפול  הרשעים על 
הבוטח  ככפיר  ה' במשענת  ושאנן  בוטח  יהיה יחידי כשהוא  אף מהם כ ''א הצדיקים אבל  בלבם המורך יבוא ועכ ''ז אין  רודף 

נשחתה :·Ú˘Ù.(·)בכחו : הנה והארץ עצמם  טובת  רק  שרוצים קצינים, ירבו הארץ עם  הפשע אדםÌ„‡·Â.בעבור בעבור 
ישחיתו: ולא  ירעו לא  כי קציניה שרבים כן  בהיות אף  הארץ קיום המקום יאריך  מפשעם להשיבם דעתם יודע  ÂÚÂ˘˜(‚)מבין

.ÌÈÏ„:ממנו הוא  חזק  כי  עשרו לגזול  מניח אין  העשיר  כי בהווה ואיןËÓ¯.דבר הזרעים וגורף בחזקה  שוטף כמטר הוא  הרי
חסרון: לו יבוא ועוד  בגזל הונו להרבות חושב  הזה  הרשע כן יפסיד עוד לפעמים מ''מ התבואה  להגדיל  המטר  דרך כי אף לחם 

(„).‰¯Â˙ È·ÊÂÚטובים שלא בעצמו יודע  הרשע כי ממנו גרועים המה א ''כ  הרשע  את  עוד יהללו ועזבוה בתורה  שאחזו אלו 
מכולם : יותר  ופירש  שנה  רז''ל  וכמ''ש מעשיו מהללים הם אבל  לתאבון יעשה אבל  ·Ì.מעשיו Â¯‚˙Èהרשעים עם  מריבה  יעשו

אותם: יחניפו  לא המה רבים  אם ËÙ˘Ó.(‰)אף ÂÈ·È ‡Ïכי באה  שבגמול יבינו לא פורעניות משפט עליהם בבוא אף 
למקרה: הכל  ÏÎ.חושבים ÂÈ·È:במקרה דבר שום תולים ואינם באה  מה ועל באה  למה  יבינו  השמים מן  הבאה דבר  כל

(Â).ÂÓÂ˙· ÍÏÂ‰:בעניו הוא והרי הון לאסוף בפיו מרמה והריÚÓ˜˘.שאינו  הון להרבות  הבריות לרמות דרכיו שמעקש ממי
עשיר: הוא 

oeiv zcevn
(„Î).ÔÒÂÁיקחו ויקר חוסן וכן העושר על  ויאמר  חוזק ענין 

כב): אסףÂÙÒ‡Â.(Î‰)כתר:Ê¯.(יחזקאל כמו כליון  ענין
ח'):אסיפם יקחוÈÁÓÂ¯.(ÂÎ)(ירמיה כמו ושויו הדבר  ערך  ענין
א').במחיר ב' הימים זכרים :ÌÈ„Â˙Ú.(דברי  עניןÈ„Â.(ÊÎ)עזים 

הצורך : ·Í˙È.למאכלך :ÍÓÁÏÏ.ספוק  ÌÁÏÏוללחם כמו
בוי''ו : האריה :ÈÙÎÎ¯.(‡)ביתך משמות עניןÛÁÂÒ.(‚)שם

אביריך נסחף  כמו וגריפה מו):שטיפה  מלשוןÂ¯‚˙È.(„)(ירמיה
ומריבה: תגר
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oihib(ycew zay meil)

dépéî à÷ôðc,dze` xenyl epnn z`veid oa`a xidf `die - §©§¨¦¥
àøîéö eäleëì àélòîczgcwd megl ef oa` dlireny meyn - ¦§©§¨§§¦§¨

` fge`d.sebd z
àøîéöìàøa,uegan gcew sebdy ,zipevig zgcw ilegl -ézéì §¦§¨¨¨©§¥

éìôeñ éáéøb àúìz,oixnz ipirxb oi`q yely `iai -éáéøb àúìúe §¨¨§¦¥§¥§¨¨§¦¥
àøãà óøèà,'xc`' `xwpd ur ly oilr oi`q yelye -eäðé÷BìLéðå ©§©£¨¨§¦§¦§

déãeçì ãç ìk.ecegl cg` lk mlyai -eäééðéa áéúéìåxg` - ¨©§¥§¥¦¥©§
,mdipia dlegd ayii mleyiaéìëéLî ézøúa eäðéáúìåmiyie - §©§¦§§©§¥§¦§¥

,zepey zeaixr izya el` oiliyaz ipydéåléò çpðå àøBút éúéðå§¥¥¨¨§©©¦¨¥
,odn zg` iab lr ayie ,zeaixrd z` eilr gipie ogley `iai -

éàä éåléòî íe÷éðåéàä éåléò áéúBìå éàä éåléòîe ,éàä éåléò áéúBìå §¥¥¦¨¥©§¦¦¨¥©¥¦¨¥©§¦¦¨¥©
ayie ef lrn mewi aeye ,zxg`d lr ayie zg`d iab lrn mewie -

dyri jke ,zxg`d iab lrdéa ÷ñéðc ãòàìáädlrie rifiy cr - ©§¥©¥©§¨
,lad eaeäééðéî éçñìå,zeaixray el` oing mina ugxie -éëå §©§¥¦©§§¦

éúLoda ugxy oing min oze`n zezyl `ed dvex xy`ke - ¨¥
,d`etxlézLéì àøãàc àinîmle` ,dzyi xc`d ur inn -àinî ¦©¨©£¨¨¦§¥¦©¨

ézLéì àì éìôeñc,dzyi `l mixnzd ipirxb inn -éøwòéîc íeMî §§¥Ÿ¦§¥¦§¥©§¦
.zexwr icil mi`iany itl -

àðååb àøîéöì,zinipt zgcw ilegl -à÷ìéñc éðBa äòáL ézéì §¦§¨©§¨©§¥¦§¨¥§¦§¨
éøàLî áMî,zebexr raya egnvy wlq zeci ray `elnk `iai - ¦¤©§£¥

ìeëéðå eäééøôòa eäðé÷BìLéðåmr dlerd xtrd mr cgi mlyai - §¦§¦§§©§©§§¥
.mlk`ie mdiyxeyàøëéLa àøãà óøèà ézLéðåilrn dzyie - §¦§¥©§©£¨¨§¦§¨

,xkiy mr xc`d urBàdzyi
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ה  א. עמוד פו התירוץ:דף על תמהה øeîbכיåגמרא äNòú-àì ìò[מלקות בו [שיש §©Ÿ©£¤¨

àì.מכפרת תשובה אין -ïä elà ,eäðéîøeמצוותúBl÷,עליהם מכפרת שתשובה Ÿ§¦§¥¥©
מצוות äNòú-àìå,כל äNò£¥§Ÿ©£¤

àNú àì'î õeç'לּׁשוא אלהי ה' ׁשם ז)את כ שאין (שמות שהטעם סבורה הגמרא . ¦Ÿ¦¨ְֱֵֶֶַָֹ

בה שנאמר משום בזו מועילה לא־תעשה (שם)תשובה בשאר אך ה'', ינקה לא 'כי

ב  מועילה תשובה שאין הברייתא, כוונת הגמרא: מתרצת מועילה. àNú'תשובה àì'Ÿ¦¨
,déì éîãc ìëå.גמור לא־תעשה דהיינו §¨§¨¥¥

לעיל: יהודה רב של תירוצו על מברייתא òîLקושיא àz(ה"ח פ"ד éaø(תוספתא ¨§©©¦
î àeäL ìk ,øîBà äãeäé איסורähîìe 'àNú àì' עשה כגון ממנו, קל שהוא - §¨¥¨¤¦Ÿ¦¨§©¨

äìòîìeאבלúøtëî.לבדäáeLzולא־תעשה, 'àNú àì'î,חמור שאיסורו - §¨§©¤¤¦Ÿ¦¨§©§¨
ואשמות, וחטאות מלקות וכריתות מיתות חייבי äìBzוכגון äáeLz,היסורים מן להגן §¨¨

íéøetkä íBéå.øtëî.גמור לא־תעשה על אף מכפרת שתשובה מתרצת מבואר, §©¦¦§©¥
על מכפרת לבד תשובה שאין יהודה, רבי כוונת déì,הגמרא: éîãc ìëå 'àNú àì'Ÿ¦¨§¨§¨¥¥

גמור. לאו היינו

áøBça øîàpL éôì ,òîL àz ש העגל מעשה נאמר äáeLzלאחר שכן מכפרת, ¨§©§¦¤¤¡©§¥§¨
עליהם להתפלל למרום שעלה בשעה ז)למשה לד מכפרת 'äwðå',(שמות שהתשובה §©¥

העבירה, את óàומנקה ìBëéאיסורïänò 'àNú àì',בו תכפר לבד שתשובה ¨©Ÿ¦¨¦¨¤
øîBì ãeîìzּכי' תשא' 'לא äwðéבאיסור àì:הברייתא שואלת øàLה'. óà ìBëé ©§©ִŸ§©¤¨©§¨
ïéåàì éáéiç תשא ל'לא הדומים גמור] ïk[לא־תעשה מכפרת,' לבד תשובה שאין - ©¨¥¨¦¥

øîBì ãeîìzיׂשא 'אׁשר הפסוק BîLבהמשך úà את הנושא על שרק לומר לּׁשוא', ©§©ֲִֶָ¤§ְַָ

BîLלשואäwðî ìáà ,äwðî Bðéàc àeäעל,ïéåàì éáéiç øàL אף ומשמע §§¥§©¤£¨§©¤§¨©¨¥¨¦
גמור. לאו על

הגמרא: àéäמתרצת éàpz,גמור לאו על מכפרת לבד תשובה האם נחלקו תנאים - ©¨¥¦
להלן. כברייתא סובר יהודה äáeLzורב äî ìò ,àéðúc לחודäNò ìò ,úøtëî §©§¨©©§¨§©¤¤©£¥

äî ìòå .äNòì ÷zépL äNòú-àì ìòå הäáeLzרקäìBzמהיסורים íBéåלהגן §©Ÿ©£¤¤¦©©£¥§©©§¨¨§
ìò ,øtëî íéøetkäבהם שיש ìòåעבירות ,úBúéøkבהם úéaשיש úBúéî ©¦¦§©¥©§¦§©¦¥

.øeîb äNòú-àì ìòå ,ïéc¦§©Ÿ©£¤¨
לעיל: שהביאה הברייתא את לבאר שבה 'äwðå',הגמרא áøBça øîàpL éôì ,øî øîà מבררת מכפרת. לחוד שתשובה למדנו ¨©©§¦¤¤¡©§¥§©¥

ïìהגמרא: àðî:הגמרא משיבה לבד. תשובה ידי על היא שהכפרה הפסוק øLôàשכוונת éà ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc §¨¨§©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨
'äwð' øîBìלפי העבירות, כל את מנקה שהקב"ה כלומר -øîàð øákLבסמוךøîBì øLôà éàå .'äwðé àì'שהקב"הàì ©©¥¤§¨¤¡©Ÿ§©¤§¦¤§¨©Ÿ

äwðéלפי עבירה, ãöékאף àä .'äwð' øîàð øákLאלא הפסוק, ìמתפרש äwðî Bðéàå ,ïéáMì àeä äwðîïðéàL §©¤¤§¨¤¡©©¥¨¥©§©¤©¨¦§¥§©¤§¤¥¨
.ïéáL.לבד תשובה ידי על היא שהכפרה משמע הפסוק ממשמעות כן, אם ¨¦

כפרה: מיני בענין éîBøa,ברייתא äéøæò ïa øæòìà éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàLהאםzòîLאתé÷elç äòaøà ¨©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥
äøtk,מזה זה שחלוקים כפרה מיני -øîà .LøBc ìàòîLé éaø äéäL,לוìLäLבלבד חלוקים כפרה אולם ïäå,מיני ©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§Ÿ¨¥§

äáeLúצריכה שהיא לפי ביניהם, נמנית אינה אותה] מונה ישמעאל ãçàå[שרבי ãçà ìk íò צריכים הכפרה מיני שאר שכל - §¨¦¨¤¨§¤¨
הכפרה: חילוקי הן ואלו תשובה. גם øîàpLא.עמם ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà ,áLå äNò ìò øáò(כב ג (ירמיהו ¨©©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©

íéááBL íéða eáeL'.מכפרת לבד שתשובה עבירה שיש מכאן מתכפר, שמיד משמע מׁשּובתיכם', ìòב.ארּפה øáò ¨¦¨¦ְְֵֶֶָֹ¨©©
äìBz äáeLz ,äáeLz äNòå äNòú-àì,היסורים מן øîàpLלהגן ,øtëî íéøetkä íBéå(ל טז äfä(ויקרא íBiá ék' Ÿ©£¤§¨¨§¨§¨¨§©¦¦§©¥¤¤¡©¦©©¤

íëéìò øtëé'וגו,'íëéúàhç ìkî.הכפורים יום כפרת את שצריכה עבירה שיש ìòג.למדנו øáòבהן שיש úBúéøkעבירות §©¥£¥¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¨©©§¦
ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz ,äáeLz äNòå ,ïéc úéa úBúéîe,עונשו ïé÷øîîלהקל ïéøeqéå,לגמרי החטא øîàpLאת ¦¥¦§¨¨§¨§¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©

לג) פט íðBò',(תהלים íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe'.יסורים ידי על שכפרתה עבירה שיש LiLד.הרי éî ìáà עבירה ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨£¨¦¤¥
Bãéaשל íMä ìeléç,אחרים והחטיא שחטא -ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa çk Bì ïéà ¦©¥§¨¥Ÿ©¦§¨¦§§Ÿ§©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦

øîàpL ,ú÷øîî äúéîe ïéìBz ïlek àlà ,÷øîì(יד כב úBàáö(ישעיה 'ä éðæàá äìâðå'íëì äfä ïBòä øtëé íà §¨¥¤¨¨¦¦¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨§¨¦§ª©¤¨©¤¨¤
,'ïeúeîz ãò.במיתה אלא כפרה לה שאין עבירה שיש מכאן ©§

i"yx

ç .à ãåîò åô óãàùú àìî õå`w .
`l aizkc meyn jzrc `wlq

:dwpiäéì éîãã ìëådyrz `l .
:xenbäáåùú áøåçá øîàðù éôì
ä÷ðådlryk lbrd dyrn xg`l .

yxtn onwle odilr lltzdl dyn
:dlàùú àì óà ìåëédwpi .

:daeyzaä÷ð øîåì øùôà éà
ä÷ðé àì øîàð øáëùdwp aizkc .

:iccd iab dwpi `läøôë é÷åìç.
:jk dfe jk df ozxtka oiwelgy

åì øîàyiy oiwlgpd od yly .
dpi`e dfl dkixv `idy dxiar
on dpi` daeyz la` dfl dkixv

:olekl dkixv `idy oiwelgdåáåù
íéðáyiy zcnl `tx` cine .

:dcal daeyza zxtkny dxiar
øôëé äæä íåéá éëyiy zcnl .

:k''dei dkixvy dxiaréúã÷ôå
íòùô èáùádxiar yiy zcnl .

lwd `xazqne oixeqi dkixvy
:dxengl xengde dlwlìåìéç

íùä:mixg` `ihgne `heg .éðæàá
úåàáö 'äxn` ipf`a `iapd xn` .

oezenz cr oerd xteki m` d''awd
dxtk dl oi`y dxiar yiy epcnl

:dzina `l`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oihib(ycew zay meil)

dépéî à÷ôðc,dze` xenyl epnn z`veid oa`a xidf `die - §©§¨¦¥
àøîéö eäleëì àélòîczgcwd megl ef oa` dlireny meyn - ¦§©§¨§§¦§¨

` fge`d.sebd z
àøîéöìàøa,uegan gcew sebdy ,zipevig zgcw ilegl -ézéì §¦§¨¨¨©§¥

éìôeñ éáéøb àúìz,oixnz ipirxb oi`q yely `iai -éáéøb àúìúe §¨¨§¦¥§¥§¨¨§¦¥
àøãà óøèà,'xc`' `xwpd ur ly oilr oi`q yelye -eäðé÷BìLéðå ©§©£¨¨§¦§¦§

déãeçì ãç ìk.ecegl cg` lk mlyai -eäééðéa áéúéìåxg` - ¨©§¥§¥¦¥©§
,mdipia dlegd ayii mleyiaéìëéLî ézøúa eäðéáúìåmiyie - §©§¦§§©§¥§¦§¥

,zepey zeaixr izya el` oiliyaz ipydéåléò çpðå àøBút éúéðå§¥¥¨¨§©©¦¨¥
,odn zg` iab lr ayie ,zeaixrd z` eilr gipie ogley `iai -

éàä éåléòî íe÷éðåéàä éåléò áéúBìå éàä éåléòîe ,éàä éåléò áéúBìå §¥¥¦¨¥©§¦¦¨¥©¥¦¨¥©§¦¦¨¥©
ayie ef lrn mewi aeye ,zxg`d lr ayie zg`d iab lrn mewie -

dyri jke ,zxg`d iab lrdéa ÷ñéðc ãòàìáädlrie rifiy cr - ©§¥©¥©§¨
,lad eaeäééðéî éçñìå,zeaixray el` oing mina ugxie -éëå §©§¥¦©§§¦

éúLoda ugxy oing min oze`n zezyl `ed dvex xy`ke - ¨¥
,d`etxlézLéì àøãàc àinîmle` ,dzyi xc`d ur inn -àinî ¦©¨©£¨¨¦§¥¦©¨

ézLéì àì éìôeñc,dzyi `l mixnzd ipirxb inn -éøwòéîc íeMî §§¥Ÿ¦§¥¦§¥©§¦
.zexwr icil mi`iany itl -

àðååb àøîéöì,zinipt zgcw ilegl -à÷ìéñc éðBa äòáL ézéì §¦§¨©§¨©§¥¦§¨¥§¦§¨
éøàLî áMî,zebexr raya egnvy wlq zeci ray `elnk `iai - ¦¤©§£¥

ìeëéðå eäééøôòa eäðé÷BìLéðåmr dlerd xtrd mr cgi mlyai - §¦§¦§§©§©§§¥
.mlk`ie mdiyxeyàøëéLa àøãà óøèà ézLéðåilrn dzyie - §¦§¥©§©£¨¨§¦§¨
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ה  א. עמוד פו התירוץ:דף על תמהה øeîbכיåגמרא äNòú-àì ìò[מלקות בו [שיש §©Ÿ©£¤¨

àì.מכפרת תשובה אין -ïä elà ,eäðéîøeמצוותúBl÷,עליהם מכפרת שתשובה Ÿ§¦§¥¥©
מצוות äNòú-àìå,כל äNò£¥§Ÿ©£¤

àNú àì'î õeç'לּׁשוא אלהי ה' ׁשם ז)את כ שאין (שמות שהטעם סבורה הגמרא . ¦Ÿ¦¨ְֱֵֶֶַָֹ

בה שנאמר משום בזו מועילה לא־תעשה (שם)תשובה בשאר אך ה'', ינקה לא 'כי

ב  מועילה תשובה שאין הברייתא, כוונת הגמרא: מתרצת מועילה. àNú'תשובה àì'Ÿ¦¨
,déì éîãc ìëå.גמור לא־תעשה דהיינו §¨§¨¥¥

לעיל: יהודה רב של תירוצו על מברייתא òîLקושיא àz(ה"ח פ"ד éaø(תוספתא ¨§©©¦
î àeäL ìk ,øîBà äãeäé איסורähîìe 'àNú àì' עשה כגון ממנו, קל שהוא - §¨¥¨¤¦Ÿ¦¨§©¨

äìòîìeאבלúøtëî.לבדäáeLzולא־תעשה, 'àNú àì'î,חמור שאיסורו - §¨§©¤¤¦Ÿ¦¨§©§¨
ואשמות, וחטאות מלקות וכריתות מיתות חייבי äìBzוכגון äáeLz,היסורים מן להגן §¨¨

íéøetkä íBéå.øtëî.גמור לא־תעשה על אף מכפרת שתשובה מתרצת מבואר, §©¦¦§©¥
על מכפרת לבד תשובה שאין יהודה, רבי כוונת déì,הגמרא: éîãc ìëå 'àNú àì'Ÿ¦¨§¨§¨¥¥

גמור. לאו היינו

áøBça øîàpL éôì ,òîL àz ש העגל מעשה נאמר äáeLzלאחר שכן מכפרת, ¨§©§¦¤¤¡©§¥§¨
עליהם להתפלל למרום שעלה בשעה ז)למשה לד מכפרת 'äwðå',(שמות שהתשובה §©¥

העבירה, את óàומנקה ìBëéאיסורïänò 'àNú àì',בו תכפר לבד שתשובה ¨©Ÿ¦¨¦¨¤
øîBì ãeîìzּכי' תשא' 'לא äwðéבאיסור àì:הברייתא שואלת øàLה'. óà ìBëé ©§©ִŸ§©¤¨©§¨
ïéåàì éáéiç תשא ל'לא הדומים גמור] ïk[לא־תעשה מכפרת,' לבד תשובה שאין - ©¨¥¨¦¥

øîBì ãeîìzיׂשא 'אׁשר הפסוק BîLבהמשך úà את הנושא על שרק לומר לּׁשוא', ©§©ֲִֶָ¤§ְַָ

BîLלשואäwðî ìáà ,äwðî Bðéàc àeäעל,ïéåàì éáéiç øàL אף ומשמע §§¥§©¤£¨§©¤§¨©¨¥¨¦
גמור. לאו על

הגמרא: àéäמתרצת éàpz,גמור לאו על מכפרת לבד תשובה האם נחלקו תנאים - ©¨¥¦
להלן. כברייתא סובר יהודה äáeLzורב äî ìò ,àéðúc לחודäNò ìò ,úøtëî §©§¨©©§¨§©¤¤©£¥

äî ìòå .äNòì ÷zépL äNòú-àì ìòå הäáeLzרקäìBzמהיסורים íBéåלהגן §©Ÿ©£¤¤¦©©£¥§©©§¨¨§
ìò ,øtëî íéøetkäבהם שיש ìòåעבירות ,úBúéøkבהם úéaשיש úBúéî ©¦¦§©¥©§¦§©¦¥

.øeîb äNòú-àì ìòå ,ïéc¦§©Ÿ©£¤¨
לעיל: שהביאה הברייתא את לבאר שבה 'äwðå',הגמרא áøBça øîàpL éôì ,øî øîà מבררת מכפרת. לחוד שתשובה למדנו ¨©©§¦¤¤¡©§¥§©¥

ïìהגמרא: àðî:הגמרא משיבה לבד. תשובה ידי על היא שהכפרה הפסוק øLôàשכוונת éà ,øîBà øæòìà éaø ,àéðúc §¨¨§©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨
'äwð' øîBìלפי העבירות, כל את מנקה שהקב"ה כלומר -øîàð øákLבסמוךøîBì øLôà éàå .'äwðé àì'שהקב"הàì ©©¥¤§¨¤¡©Ÿ§©¤§¦¤§¨©Ÿ

äwðéלפי עבירה, ãöékאף àä .'äwð' øîàð øákLאלא הפסוק, ìמתפרש äwðî Bðéàå ,ïéáMì àeä äwðîïðéàL §©¤¤§¨¤¡©©¥¨¥©§©¤©¨¦§¥§©¤§¤¥¨
.ïéáL.לבד תשובה ידי על היא שהכפרה משמע הפסוק ממשמעות כן, אם ¨¦

כפרה: מיני בענין éîBøa,ברייתא äéøæò ïa øæòìà éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàLהאםzòîLאתé÷elç äòaøà ¨©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥
äøtk,מזה זה שחלוקים כפרה מיני -øîà .LøBc ìàòîLé éaø äéäL,לוìLäLבלבד חלוקים כפרה אולם ïäå,מיני ©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§Ÿ¨¥§

äáeLúצריכה שהיא לפי ביניהם, נמנית אינה אותה] מונה ישמעאל ãçàå[שרבי ãçà ìk íò צריכים הכפרה מיני שאר שכל - §¨¦¨¤¨§¤¨
הכפרה: חילוקי הן ואלו תשובה. גם øîàpLא.עמם ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà ,áLå äNò ìò øáò(כב ג (ירמיהו ¨©©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©

íéááBL íéða eáeL'.מכפרת לבד שתשובה עבירה שיש מכאן מתכפר, שמיד משמע מׁשּובתיכם', ìòב.ארּפה øáò ¨¦¨¦ְְֵֶֶָֹ¨©©
äìBz äáeLz ,äáeLz äNòå äNòú-àì,היסורים מן øîàpLלהגן ,øtëî íéøetkä íBéå(ל טז äfä(ויקרא íBiá ék' Ÿ©£¤§¨¨§¨§¨¨§©¦¦§©¥¤¤¡©¦©©¤

íëéìò øtëé'וגו,'íëéúàhç ìkî.הכפורים יום כפרת את שצריכה עבירה שיש ìòג.למדנו øáòבהן שיש úBúéøkעבירות §©¥£¥¤¦Ÿ©Ÿ¥¤¨©©§¦
ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz ,äáeLz äNòå ,ïéc úéa úBúéîe,עונשו ïé÷øîîלהקל ïéøeqéå,לגמרי החטא øîàpLאת ¦¥¦§¨¨§¨§¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©

לג) פט íðBò',(תהלים íéòâðáe íòLt èáLá ézã÷ôe'.יסורים ידי על שכפרתה עבירה שיש LiLד.הרי éî ìáà עבירה ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨£¨¦¤¥
Bãéaשל íMä ìeléç,אחרים והחטיא שחטא -ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa çk Bì ïéà ¦©¥§¨¥Ÿ©¦§¨¦§§Ÿ§©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦

øîàpL ,ú÷øîî äúéîe ïéìBz ïlek àlà ,÷øîì(יד כב úBàáö(ישעיה 'ä éðæàá äìâðå'íëì äfä ïBòä øtëé íà §¨¥¤¨¨¦¦¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨§¨¦§ª©¤¨©¤¨¤
,'ïeúeîz ãò.במיתה אלא כפרה לה שאין עבירה שיש מכאן ©§

i"yx

ç .à ãåîò åô óãàùú àìî õå`w .
`l aizkc meyn jzrc `wlq

:dwpiäéì éîãã ìëådyrz `l .
:xenbäáåùú áøåçá øîàðù éôì
ä÷ðådlryk lbrd dyrn xg`l .

yxtn onwle odilr lltzdl dyn
:dlàùú àì óà ìåëédwpi .

:daeyzaä÷ð øîåì øùôà éà
ä÷ðé àì øîàð øáëùdwp aizkc .

:iccd iab dwpi `läøôë é÷åìç.
:jk dfe jk df ozxtka oiwelgy

åì øîàyiy oiwlgpd od yly .
dpi`e dfl dkixv `idy dxiar
on dpi` daeyz la` dfl dkixv

:olekl dkixv `idy oiwelgdåáåù
íéðáyiy zcnl `tx` cine .

:dcal daeyza zxtkny dxiar
øôëé äæä íåéá éëyiy zcnl .

:k''dei dkixvy dxiaréúã÷ôå
íòùô èáùádxiar yiy zcnl .

lwd `xazqne oixeqi dkixvy
:dxengl xengde dlwlìåìéç

íùä:mixg` `ihgne `heg .éðæàá
úåàáö 'äxn` ipf`a `iapd xn` .

oezenz cr oerd xteki m` d''awd
dxtk dl oi`y dxiar yiy epcnl

:dzina `l`



xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oihib(oey`x meil)

àëtéà øîzéà éà àîìLaepic wqt z` ongp ax xne` did eli` - ¦§¨¨¦¦§©¦§¨
dgelyl dy`d dxn`y epiide ,jetd dxwna,éhéb éì ìa÷úä¦§©¥¦¦¦

ådlral xn` gilydéhéb éì àáä äøîà EzLàgily zxeza §¦§§¨§¨¨¥¦¦¦
,dkledàeäå[lrad-]äøîàL äîk Cìéä øîàjl xqen ipixd - §¨©¥¨§¨¤¨§¨

z`,dy`d dxn`y enk izrce ,hbdøîàå¯xne` did df lreáø §¨©©
,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçðBãéì èb òébäL ïåék,gilyd ly ©§¨¨©©¨©£¨¨©©¥¨¤¦¦©¥§¨

àîìà .úLøBâîc gikedl ozip did ok` -à÷c àeä dãéc àøeaécà §¤¤©§¨©¦¨¦¨§¨
éîñCz` lawiy gilyl dy`d dxn`y dn lr lrad jneqy - ¨¦

.ezlawa zyxebn idixde ,hbdénð éà-,jtda wqet did eli` oke ¦©¦
hbd ribdaydãéìgken did ,zyxebn idixdcà÷ déãéc àøeaécà §¨¨©¦¨¦¥¨

éîñC,dkled gilyl edpine ,gilyd ixac lr lrad jneqy - ¨¦
.dcil hbd ribda `l` zyxebn dpi` ok meyneàëä àlàm` s` ¤¨¨¨

gily didiy epevxe dy`d ixac lr lrad jneqy xn`p
,dcil hbd ribda s` yxbzz `l mewn lkn ,dkledlíeMî¦

ì çéìL déø÷òcàeä éøîâì déúeçéìLilydy oeik -z` xwr g §©§¥¨¦©¦§¦¥§©§¥
,ixnbl ezegilyàðéåä àì äëìBäì àðéåä äìa÷ì çéìL øîàc- §¨©¨¦©§©¨¨£¥¨§¨¨Ÿ£¥¨

oi` dkledl gily eli`e ,did` dlawl gily ,xne`k edixdy
.dy`d icil hbd z` xeqnl `ed gxehy ,zeidl ipevx

:epizpynn ongp ax ly epic lr dywn `xnbdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
øîBàä ,òîL àz ,àéiç,exiaglèb CìBä Bà ,ézLàì äæ èb ìa÷úä ¦¨¨§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥

.øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ,`xnbd zwiicnäöøc àîòè- ¤§¦§¦¦¨¨©£©£©§¨§¨¨
,ea xefgl dvx m` `wecàäm` la` -äöø àì,ea xefglèb éåä ¨Ÿ¨¨£¥¥

`xnbd dywn .dcil ribiykçéìL àéåL øa åàì ìòa àä ,éànàå§©©¨©©¨©©§¨¨¦©
àeä äìa÷ìgilye ,dlawl gily zepnl egeka oi` lrad ixd - §©¨¨

.'lawzd' xn` ixdy edpin `l ixd dkledlàlàmrh gxkda ¤¨
c meyn ,`ed epizpynøîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ,ïðéøîà©§¦¨¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©

äLøbîc éëéä ìk Løbézepevx i`ce ,dyxbl `ed utgy oeik - ¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨
i`y el rceiykle ,dyxbl ie`xy ote` lka yxbzzyleki ep

gily didiy el `gip ,dkledl `l` dlawl gily zepnl
.zyxebn `id ixd dcil hbd ribiyk okle ,dkledlok m`eàëä̈¨

énðxn`p ,ongp ax ly epicaøîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ©¦¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©
,äLøbîc éëéä ìk Løbéz,dy`d cil hbd z` `iade ea xfg m`e ¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨

lk lr didiy dry lka lral el `gipy oeik ,zyxebn didz
.hbd legiy ick ,dkledl gily mipt

,`xnbd zvxznàzLä éëä,zencl yi ike -íúäoi` ,epizpyna ¨¦©§¨¨¨
meyn `l` mrhdyïéàL òãBé íãàzepnl ecia,äìa÷ì úeçéìL ¨¨¥©¤¥§¦§©¨¨

øîâåezrcaïúðådligznì,äëìBä íLlawzd' xnel ezpeeke §¨©§¨©§¥¨¨
.'jledela`àëäixacn gilyd dpiyy ongp ax ly epica ¨¨
,dy`déòèoi` `linne ,gilyd ixac lr jneq `edy ,lrad ¨¥

.llk dkled gily ezepnl ezpeek
,òîL àz ,àáø øîàoldl epipy(.dq),äøîàL äpè÷gilyl ¨©¨¨¨§©§©¨¤¨§¨

.dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà ,éhéb éì ìa÷úä`d ,`xnbd zwiicnék ¦§©¥¦¦¦¥¥©¤©¦©¥§¨¨¦
äLøbî àäéî dãéì àhéb éèî.zyxebn idixd ,dcil hbd ribiyk - ¨¥¦¨§¨¨¦¨¦¨§¨

dééåL äëìBäì çéìL åàì àäå ,éànàågily e`yr `l lrad ixd - §©©§¨¨§¦©§¨¨©§¥
wd ly dlaw gily `edy zrc lr hbd el xqn `l` ,dkled.dph

àlàc meynìk Løbéz øîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ïðéøîà ¤¨©§¦¨¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨
,äLøbîc éëéäok m`eénð éëäxn`p ,ongp ax ly epicaïúpL ïåék ¥¦§¦¨§¨¨¦©¦¥¨¤¨©

,äLøbîc éëéä ìk Løbéz øîà øîéî dLøâì åéðéòs` ok m`e ¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨
`iade ea xfg m` edin ,dkled gily dyrp `l dry dze`ay
lka lral el `gipy oeik ,zyxebn didz ,dy`d cil hbd z`
.yxbzze hbd legiy ick dkledl gily mipt lk lr didiy dry

,`xnbd zvxzníúä ,àzLä éëä,dpynaúeçéìL ïéàL òãBé íãà ¨¦©§¨¨¨¨¨¥©¤¥§¦
ïè÷ì,gily zepnl dleki dphwd oi`y -dì ïúðå øîâåìíeL §¨¨§¨©§¨©¨§

déãéc äëìBäzxeza hbd z` ozpe ezrca lrad xnb i`ceae - ¨¨¦¥
j` .dkled gilyàëä,dy`d ixacn gilyd dpiyyéòè,lrad ¨¨¨¥

gily ezepnl ezpeek oi` `linne ,gilyd ixac lr jneq `edy
.llk dkled

ywn `xnbd:`ziixan ongp ax ly epic lr cer d,òîL àz̈§©
gilyl dxn`y dy`d,éhéb éì àáälral eixaca dpiy gilyde ¨¥¦¦¦

å,xn`.éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLàdxn` dy`dy ,jtda e` §¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦
dgelyl,éhéb éì ìa÷úälral eixaca dpiy gilydeå,xn` ¦§©¥¦¦¦§

àeäå ,éhéb éì àáä äøîà EzLà[lrad-]øîàlkn cg` gilyl ¦§§¨§¨¨¥¦¦¦§¨©
,el` zepeyl,dì ìa÷úäå ,dì éëæ ,dì ïúå CìBäribd `ly onf lk ¥§¥¨§¦¨§¦§©¥¨

m` dcil hbdäöølradøBæçì,ea,øBæçémpn`,dãéì èb òébäMî ¨¨©£©£¦¤¦¦©¥§¨¨
idixd.úLøBâî§¤¤

,`xnbd zxxanåàì éàîyxtl jixväëìBäå äìa÷à äìa÷ ©¨©¨¨©©¨¨§¨¨
äëìBäàlrad el xn` 'lawzd' xn` gilydy oey`xd dxwna - ©¨¨

el xn` '`ad' xn` gilydy ipyd dxwnae .'dl lawzd' 'dl ikf'
.'dl oze jled' lrad,`yixdn ongp ax lr dyw ok m`e

,ok zpn lr el xqn lrad s`e dlaw gily `edy xn` gilydy
dcil hbd ribday `ziixaa x`eane ,'dl lawzd' xn` ixdy
dyxbl eipir ozpy oeiky ,xacd mrh jgxk lre .zyxebn idixd

oky lk ok m`e .dkled gily didiy dil `gipax ly dxwna
eixac yxtl xyt`y 'dxn`y enk jlid' xn` lrady ongp
xnel epl yi i`ce ,'ihib il `ad' dxn`y dy`d ixac lr jneqy
ribda mipt lk lr yxbzzy dkled gily s` ezepnl ezpeeky

.dcil hbd
,`xnbd dgecàì'dkled` dklede dlaw` dlaw' zxn`y enk Ÿ

yxtl yi `l`äìa÷à äëìBäå ,äëìBäà äìa÷oey`xd dxwna - ©¨¨©¨¨§¨¨©©¨¨
jled' lrad xn` 'ihib il lawzd dxn` jzy`' gilyd xn`y
'ihib il `ad dxn` jzy`' gilyd xn`y ipyd dxwnae .'dl oze
lr zeywdl oi` df itl xy` .'dl lawzd' e` 'dl ikf' lrad xn`
`idy `yixa mrhd oky ,`ziixad ly `yixdn ongp ax
yexita edpin lrady meyn ,`ed dcil hbd ribda zyxebn
ok oi`y dn ,hbd dl jiledl gilyd dvxzpe dkledl gily
`ny 'dxn`y enk jlid' wx xn` lrady ongp ax ly dxwna

.dlaw gily `edy xn`y gilyd ixacl oiekzp
,`xnbd dywnäëìBäà äìa÷ éà,`tiqa xe`iad `ed ok m` - ¦©¨¨©¨¨

lrad s`e dlaw gily eze` dzpin dy`d zn`d itly oeikn
c oicd zeidl did jixv ,dhib dl lawzd el xn`àhéb éèî ékî¦¦¨¥¦¨

àhéb éåäéì øzìàì ,déãéìixd gilyd icil hbd ribnyk cin - §¨¥§©§©¤¡¥¦¨
dcil hb ribiyn wxy `ziixad dxn` recne ,zyxebn `id

.zyxebndpéî zòîLz` yxtl jpevxa m` `l` ,xnelk - ¨§©§¦¨
heytl epl yi ,'dlaw` dklede dkled` dlaw' `ziixad

ef `ziixanéîñ à÷ déãéc àøeaécàcCixac lr jneq lrady - §©¦¨¦¥¨¨¦
'ihib il `ad dxn` jzy`' gilyd el xn`y `tiqa okle ,gilyd
icil hbd `iaiy dkled gily edpnne eixac lr lrad jneq
xn`y dne ,zn`a dy`d edzpiny itk dlaw gily `le dy`d
ezpeek `l` dlaw gily ezepnl ezpeek oi` 'dl lawzd' lrad

.'dl jlede lawzd' xnel
àzLä éëä,`xnbd wtql ef `ziixa zencl yi ike -íúäwtqa ¨¦©§¨¨¨

c xaecn `xnbddéì øîà÷gilyl lrad xn`y -äîk Cìéä ¨¨©¥¥¨§¨
,äøîàLj` .dy`d dxn`y dnl ezpeek `ny wtzqdl yi okle ¤¨§¨

àëä,`ziixad ly `tiqadéì øîà÷ éîgilyl lrad xn` ike - ¨¨¦¨¨©¥
,äøîàL äîk Cìéärcei mc` lky oeike ,'dl lawzd' el xn` ixd ¥¨§¨¤¨§¨

jlede lawzd' xnel oiekzp i`ce ,dlaw gily zepnl egeka oi`y
.'ihib z` il `ad' dy`d mya gilyd xn`y enke 'dl

:'inc ikfk jled' m`d mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
,ïðaø eðzdgelyl dxn`y dy`d÷úäå ,éhéb éì ìagilyd ok ¨©¨¨¦§©¥¦¦¦§

lral xn`àeäå ,éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLà[lrad-]øîBàel ¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦§¥
,elld zepeyl lkn cg`,dì ïúå CìBäe`å ,dì éëæok,dì ìa÷úä ¥§¥¨§¦¨§¦§©¥¨

m`äöølradøBæçì,ea,øBæçé àì.'inc ikfk jled'yïúð éaø ¨¨©£Ÿ©£©¦¨¨
,øîBàgilyl xn` lrad m`,øBæçé ,øBæçì äöø ,dì ïúå CìBäoeik ¥¥§¥¨¨¨©£©£

.dkled gilyl `l` edpin `le 'ikfk e`l jled'yxn` m` j`
gilylå ,dì éëæok,øBæçé àì ,øBæçì äöø ,dì ìa÷úäxn` ixdy §¦¨§¦§©¥¨¨¨©£Ÿ©£

.dxear hba gilyd dkfiy yexitaïleëa ,øîBà éaølka - ©¦¥§¨
,el` zepeyl,øBæçé àì ,øBæçì äöø íàjled'y xaeq iax mb oky ¦¨¨©£Ÿ©£

.'ikfkdì ìa÷zL éLôéà éà ,Bì øîà íà ìáà,dlaw gily zxeza £¨¦¨©¦¤§¦¤§©¥¨
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המשך בעמוד גג

miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtxifp
éèéâ éì ìá÷úä àëôéà øîúà éà àîìùá àúùä éëä"dxn`y dnk jlid" dil xn` lrae "ihib il `ad dxn` jzy`" lral xn` `ede ,`id dil dxn` ÐÐoiira hytinl `ki`

zyxebn ecil hb ribiyn :dlr ongp ax xn` i`c .ongp axcnÐ.dlaw zxeza dildip dixqne ,dzrca dlz `l` ,dipnid `le jinq dcic `xeaic`c hytinl `ki`éîð éàåÐ

zyxebn dcil hb ribiyn :dlr ongp ax xn` dedÐ.dkled zxeza dicil dixqne ,dxn` ikdc dipnide ,jinq dicic `xeaic`c dpin opihytàìàdpi` :ongp ax xn`c `zyd Ð

zyxebnÐ,dilaw ikd zxeza e`l diteb gilyc ongp ax opireny` ,dkledl gily dieye ,jinq dcic `xeaic` inp i`c .`ed gilyc dixeaic` jnqc meyn `nrhc hytinl `kil

dixwre ,dkledc `gxiha dil `gip `lc

dlawl gily :xn`e ,dizegilylÐiyt`

dkledl gily ,zeidlÐ.zeidl iyt` i`

p i` ,jklddldip diihn`e jiln` inÐe`l

gily zeidl eilr law `l `xwirnc ,`ed `hib

.jiledl lralòîù àú.ongp axl `zaeiz Ð

äöø àì àä øåæçì äöøã àîòèdiihn`e Ð

.zyxebn dcilàéåù øá åàì ìòá àäå éàîà
àåä äìá÷ì çéìù.diadi dlaw zxeza edi`e Ð

àìàab lr s` :opixn`c meyn jigxk lr Ð

diihn`c oeik ,dlaw zxeza `l` diadi `lc

dcilÐeipir ozpy oeikc meyn ,dyxbin

diieyl ivn `lc dil rciizn ikl ,dyxbl

dlawl gilyÐgily iedilc dil `gip

.dkledlàëäå,inp ,ongp axc dizlin iab Ð

gily dyrp `l `zry `iddc ab lr s`

diihn`e jilnin ikl edin ,dkledlÐgpin

.dkledl egely iede ,lral dil `gipïúðå øîâå
äëìåä íùìdil xn`wc "lawzd"e ÐÐ

zxn`wck `nrh `le ,xn`w "jlede lawzd"

.zegily iedip ipyc `kidc ,`edéòè àëä ìáà
,dlawl gily ez`yr `idy xeaqk ,lra Ð

myl `l` dildip diadi `le ,dixeaic` jnqc

.dlawongp axc `nrh iwe`c ,inp iy` axle

dizegilyl gily dixwr `xwirnc meynÐ

`nrhc opivxzck ,ikda dvxzin xity

,xn`w "jlede lawzd"c meyn oizipznc

hwpinl `kixhvi` `le .egely dyrp dligzne

irh `kdÐ`wc ,`nw `pyilc `ail` `l`

`xeaic`c meyn axc `nrh oizrc `wlq

.`ed jinq dicicäãéì èâ òéâéù ãò èâ åðéàÐ

`gely e`l jklid ,gily dyer ohwd oi`y

:opiqxb ikd .`ed dicic egely `l` ,`ed dcic

.äééåù äëìåäì çéìù åàì àä éàîàåòãåé íãà
ïè÷ì úåçéìù ïéàùdlawl gily df oi`e Ð

.dkled meyl ozpe xnbeäøîà êúùàåÐ

.edleka opiqxbìá÷úäå äì éëæ äì ïúå êìåä
äì.el xn` elld zepeyld lkn cg` Ðäöø

øåæçé øåæçì.opilf`e dl opiyxtn Ðåàì éàî
äëìåäà äëìåäå äìá÷à äìá÷"ikf" Ð

ipzwc "lawzd"eÐdxn` jzy`"` i`w

ipzwc "dl oze jled"e ,"lawzdÐi`w

ribiyn :ediiexza ipzwe ,"`ad dxn` jzy`"`

dcil hbÐ"lawzd" xne` `ede "lawzd dxn` jzy`"e "ihib il `ad" :ipzwc ,dlaw` dlawn ongp axc `zaeize .zyxebnÐxa e`l lrae .dlaw zxeza dildip diadi `icdac

dixeaic` e`l xninl `ki`c "dxn`y dnk jlid" el xn`c `kid oky lke .lirlck 'ek dyxbl eipir ozpy oeikc ,dkledl gily `din iedc ipzwe ,diziey `l inp idi`e ,`ed ikd

.dkledl gily inp diieye ,dlz dzrca `l` ,jnqäìá÷ àì"dl lawzd"e "dl ikf" ipzwc ÐÐixdy ,diziey dlawl gily inp idi`c "il `ad dxn` jzy`"` ,dkled` i`w

xefgl dvx m` :jixt dinwle ."lawzd" el dxn`Ð?xefgi i`n`äëìåäå"dl oze jled" ipzwc ÐÐ."lawzd dxn` jzy`"`äéãéì èâ éèî éëîediiexz `dc .yxbiz ,gilyc Ð

:opiqxb ikd ?xefgi xefgl dvx m` i`n`e ,diiey dlawl gilyäéãéã àøåáéãàã äðéî òîùxefgi :ipzwcn heytiz ,xnelk .jinq ,gilyc ÐÐxn` edi`e ,jinq dicic `xeaic`c

dil xn`wc "lawzd"e ,dipnid `de "il `ad dxn` jzy`" dilÐdxn` jzy`"e "ihib il lawzd" `kti` ongp axc xnz` i`c ,lirl `pniwe` inp ikdc .xn`w "jlede lawzd"

.jinq gilyc `xeaic`c dipin opihyt ded ,zyxebn dcil hb ribiyn :ongp ax xn`e ,"dxn`y dnk jlid" xn` `ede "`adäøîàù äîë êìéä äéì øîà÷ íúä àúùä éëä`d Ð

`ed dcil hb ribiykc ongp ax xn` dede ,"dxn`y dnk jlid" xn` `ede "ihib il `ad dxn` jzy`"e "ihib il lawzd" `kdc `d ik ,`kti` ongp axc xnz` i`c lirl oxn`c

zyxebn `iedcÐi`dc dlawa dyxbin `lc oeike ,"dxn`y dnk jlid" dil xn`w `dc ,jinq dicic `xeaic`c dipin opihyt dedÐ`irai`c "xkeyd"c oiira dpin hytinl `ki`

xn`wc "dxn`y dnk" i`dc ,`peeb i`d ika olÐ.dildip diadi dkled zxezae ,dxn`w ikdc il zpnidn :d[i]l xn`w ikdàëä."lawzd"e "ikf" dil xn`wc Ðäéì øîà÷ éî
äøîàù äîë êìéäxefgi `kd ipzwc `d ?dpin "xkeyd"c oiira heytizc ÐÐ"lawzd" dil xn` edi`e "jzy` ipz`yr dkledl gily" dil xn`c oeikc meynÐoi`y rcei mc`

"dxn`y dnk jlid" el xn` i` la` .xn`w "jlede lawzd"e ,dlawl gily dyerÐxefgl dvx m`e .dlz dzrcae ,dipnid `le ,jinq dcic `xeaic`c jl `ni`Ð,xefgi `l

.edpiey dlawl gily ediiexzcøåæçé àì øåæçì äöø 'åë ïðáø åðú.inc ikfk jled :xaqw Ðìá÷úù éùôà éà åì øîàdil xn`wc "jled"c dizrc ilb ÐÐikd .`ed "ikf" e`l

:opiqxb.àì åà éîã éëæë ïúð éáøì êìéäéèéâ éì ìá÷úä äøîàù äùàäxefgl dvx ,elld zepeyl izyn zg`a lrad dil epzpe "lawzd" dy`d dlgzn el dxn` m`e ,xnelk Ð

Ð.xefgi `l
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àîìùáied `kti` `la - `kti` xnzi` i`

ax xn` i` `nlya :xninl ivn

rny ded - zyxebn dcil hb ribdyn :ongp

meyn `l` .jinq dcic `xeaic`c dpin

.dihwp ,ipeeb ixz `ki` "`kti` xnzi`"ac

éáø- xefgi `l xefgl dvx m` oleka xne`

oihib) `nw wxt seqac ab lr s`e .ikfk jledc

jledc ,iax epiidc ,`iypd dcedi iax xaq (a,ci

`kd ip`y - "ipeltl dpn jled" iab ,ikfk e`l

il law" dxn` jzy` :gily dil xn`y oeik

.dil aidi ikdc `zrc`c `zlinc `nzq - "ihib
dncwc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EzLàå ,"éhéb éì ìa÷úä" :àëtéà øîzéà éà àîìLa¦§¨¨¦¦§©¦§¨¦§©¥¦¦¦§¦§§
äîk Cìéä" øîà àeäå ,"éhéb éì àáä" äøîà̈§¨£¥¦¦¦§¨©¥¨§¨
øîà deáà øa äaø øîà ïîçð éaø øîàå ,"äøîàL¤¨§¨§¨©©¦©§¨¨©©¨©£¨©
àøeaécà àîìà ,úLøBâî Bãéì èb òébäL ïåék :áø©¥¨¤¦¦©¥§¨§¤¤©§¨©¦¨

éîñ à÷c àeä dãécdãéì éîð éà ,C¯àøeaécà ¦¨§¨¨¥¦©¦§¨¨©¦¨
éîñ à÷ déãécçéìL déø÷òc íeMî àëä àlà .C ¦¥¨¨¥¤¨¨¨¦§¨§¥¨¦©

ì,àðéåä äìa÷ì çéìL :øîàc ,àeä éøîâì déúeçéìL §§¦¥§©§¥©£©¨¦©§©¨¨¨¥¨
àz ,àéiç øa àðeä áø øîà .àðéåä àì äëìBäì§¨¨¨¨¥¨¨©©¨©¦¨¨
èb CìBä" Bà "ézLàì äæ èb ìa÷úä" øîBàä :òîL§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥

øBæçì äöø ,"ézLàì äæ¯àä ,äöøc àîòè ;øBæçé ¤§¦§¦¨¨©£©£©§¨§¨¨¨
äöø àì¯àéåL øa åàì ìòa àä ?éànàå ,èb éåä Ÿ¨¨¨¥¥§©©¨©©¨©¨§¨

éëéä ìk Løbéz :øîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék :ïðéøîà àlà !àeä äìa÷ì çéìL̈¦©§©¨¨¤¨¨§¦©¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨¥¦
!äLøbîc éëéä ìk Løbéz :øîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék éîð àëä ,äLøbîc¯éëä §¦¨§¨¨¨©¦¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨¨¦

íúä !?àzLäì ïúðå øîâå ,äìa÷ì úeçéìL ïéàL òãBé íãààëä ,äëìBä íL¯øîà .éòè ¨§¨¨¨¨¨¥©¤¥§¦§©¨¨§¨©§¨©§¥¨¨¨¨¨¥£©
"éhéb éì ìa÷úä" äøîàL äpè÷ :òîL àz ,àáø¯éèî ék ;dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà ¨¨¨§©§©¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¥¥©¤©¦©¥§¨¨¦¨¥

ïúpL ïåék :ïðéøîà àlà !dééåL äëìBäì çéìL åàì àäå ?éànàå ,äLøâî àäéî dãéì àhéb¦¨§¨¨¦¨§¨§¨§©©§¨¨¨¦©§¨¨©§¥¤¨¨§¦©¥¨¤¨©
,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék éîð àëä ,äLøbîc éëéä ìk Løbéz :øîà øîéî ,dLøâì åéðéò¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨¨¨©¦¥¨¤¨©¥¨§¨§¨

!äLøbîc éëéä ìk Løbéz :øîà øîéî¯úeçéìL ïéàL òãBé íãà íúä !?àzLä éëä ¥©¨©¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨¨¦¨§¨¨¨¨¨¥©¤¥§¦
ì dì ïúðå øîâå ,ïè÷ìàëä ,déãéc äëìBä íeL¯EzLà"å "éhéb éì àáä" :òîL àz .éòè §¨¨§¨©§¨©¨§¨¨¦¥¨¨¨¥¨§©¨¥¦¦¦§¦§§

CìBä" øîà àeäå ,"éhéb éì àaä äøîà EzLà"å "éhéb éì ìa÷úä" ,"éhéb éì ìa÷úä äøîà̈§¨¦§©¥¦¦¦¦§©¥¦¦¦§¦§§¨§¨©¨¦¦¦§¨©¥
øBæçì äöø ,"dì ìa÷úäå ,dì éëæ ,dì ïúå¯dãéì èb òébäMî ,øBæçé¯éàî ;úLøBâî §¥¨§¥¨§¦§©¥¨¨¨©£©£¦¤¦¦©¥§¨¨§¤¤©

?äëìBäà äëìBäå ,äìawà äìa÷ åàì¯.äìawà äëìBäå ,äëìBäà äìa÷ ,àì¯äìa÷ éà ¨©¨¨©©¨¨§¨¨©¨¨¨©¨¨©¨¨§¨¨©©¨¨¦©¨¨
éîñ à÷ déãéc àøeaécàc dpéî zòîL .àhéb éåäéì øzìàì déãéì àhéb éèî ékî ,äëìBäà!C ©¨¨¦¦¨¥¦¨§¨¥§©§©¤¡¥¦¨¨§©§¦¨§©¦¨¦¥¨¨¥

¯äîk Cìéä" déì øîà÷ éî àëä ,"äøîàL äîk Cìéä" déì øîà÷ íúä !?àzLä éëä̈¦¨§¨¨¨¨¨©¥¥¨§¨¤¨§¨¨¨¦¨¨©¥¥¨§¨
CìBä" øîBà àeäå ,"éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLà"å ,"éhéb éì ìa÷úä" :ïðaø eðz ?"äøîàL¤¨§¨¨©¨©¦§©¥¦¦¦§¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦§¥¥

øBæçì äöø ,"dì ìa÷úäå ,dì éëæ ,dì ïúå¯"dì ïúå CìBä" :øîBà ïúð éaø ;øBæçé àì §¥¨§¥¨§¦§©¥¨¨¨©£Ÿ©£©¦¨¨¥¥§¥¨
øBæçì äöø¯øBæçì äöø "dì ìa÷úäå ,dì éëæ" ,øBæçé¯íà ïleëa :øîBà éaø ;øBæçé àì ¨¨©£©£§¥¨§¦§©¥¨¨¨©£Ÿ©£©¦¥§¨¦
øBæçì äöø¯"dì ïúå CìBä àlà dì ìa÷zL éLôéà éà" Bì øîà íà ìáà ,øBæçé àì ¨¨©£Ÿ©££¨¦¨©¦¦§¦¤§©¥¨¤¨¥§¥¨
øBæçì äöø¯!àn÷ àpz eðééä éaø .øBæçé¯;ïðéòeîLàì àúà "éLôéà éà" :àîéà úéòaéà ¨¨©£©£©¦©§©¨©¨¦¨¥¥¨¦¦§¦£¨§©§¦©

àn÷ àpz ïàî ;ïì òîLî à÷ àä :àîéà úéòaéàå¯,ïúð éaøì "Cìéä" :eäì àéòaéà .éaø §¦¨¥¥¨¨¨©§©¨©©¨©¨©¦¦©£¨§¥¨§©¦¨¨
äæ èb CìBä Bà ézLàì äæ èb ìa÷úä" øîBàä :òîL àz ?éîc "éëæ"k åàì Bà éîc "éëæ"k¦§¥¨¥¨¦§¥¨¥¨§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥¤

øBæçì äöø ,"ézLàì¯øBæçì äöø ,"éhéb éì ìa÷úä" äøîàL äMàä ;øBæçé¯;øBæçé àì §¦§¦¨¨©£©£¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦¨¨©£Ÿ©£
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oihib(oey`x meil)

àëtéà øîzéà éà àîìLaepic wqt z` ongp ax xne` did eli` - ¦§¨¨¦¦§©¦§¨
dgelyl dy`d dxn`y epiide ,jetd dxwna,éhéb éì ìa÷úä¦§©¥¦¦¦

ådlral xn` gilydéhéb éì àáä äøîà EzLàgily zxeza §¦§§¨§¨¨¥¦¦¦
,dkledàeäå[lrad-]äøîàL äîk Cìéä øîàjl xqen ipixd - §¨©¥¨§¨¤¨§¨

z`,dy`d dxn`y enk izrce ,hbdøîàå¯xne` did df lreáø §¨©©
,áø øîà äeáà øa äaø øîà ïîçðBãéì èb òébäL ïåék,gilyd ly ©§¨¨©©¨©£¨¨©©¥¨¤¦¦©¥§¨

àîìà .úLøBâîc gikedl ozip did ok` -à÷c àeä dãéc àøeaécà §¤¤©§¨©¦¨¦¨§¨
éîñCz` lawiy gilyl dy`d dxn`y dn lr lrad jneqy - ¨¦

.ezlawa zyxebn idixde ,hbdénð éà-,jtda wqet did eli` oke ¦©¦
hbd ribdaydãéìgken did ,zyxebn idixdcà÷ déãéc àøeaécà §¨¨©¦¨¦¥¨

éîñC,dkled gilyl edpine ,gilyd ixac lr lrad jneqy - ¨¦
.dcil hbd ribda `l` zyxebn dpi` ok meyneàëä àlàm` s` ¤¨¨¨

gily didiy epevxe dy`d ixac lr lrad jneqy xn`p
,dcil hbd ribda s` yxbzz `l mewn lkn ,dkledlíeMî¦

ì çéìL déø÷òcàeä éøîâì déúeçéìLilydy oeik -z` xwr g §©§¥¨¦©¦§¦¥§©§¥
,ixnbl ezegilyàðéåä àì äëìBäì àðéåä äìa÷ì çéìL øîàc- §¨©¨¦©§©¨¨£¥¨§¨¨Ÿ£¥¨

oi` dkledl gily eli`e ,did` dlawl gily ,xne`k edixdy
.dy`d icil hbd z` xeqnl `ed gxehy ,zeidl ipevx

:epizpynn ongp ax ly epic lr dywn `xnbdøa àðeä áø øîà̈©©¨©
øîBàä ,òîL àz ,àéiç,exiaglèb CìBä Bà ,ézLàì äæ èb ìa÷úä ¦¨¨§©¨¥¦§©¥¥¤§¦§¦¥¥

.øBæçé øBæçì äöø íà ,ézLàì äæ,`xnbd zwiicnäöøc àîòè- ¤§¦§¦¦¨¨©£©£©§¨§¨¨
,ea xefgl dvx m` `wecàäm` la` -äöø àì,ea xefglèb éåä ¨Ÿ¨¨£¥¥

`xnbd dywn .dcil ribiykçéìL àéåL øa åàì ìòa àä ,éànàå§©©¨©©¨©©§¨¨¦©
àeä äìa÷ìgilye ,dlawl gily zepnl egeka oi` lrad ixd - §©¨¨

.'lawzd' xn` ixdy edpin `l ixd dkledlàlàmrh gxkda ¤¨
c meyn ,`ed epizpynøîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ,ïðéøîà©§¦¨¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©

äLøbîc éëéä ìk Løbézepevx i`ce ,dyxbl `ed utgy oeik - ¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨
i`y el rceiykle ,dyxbl ie`xy ote` lka yxbzzyleki ep

gily didiy el `gip ,dkledl `l` dlawl gily zepnl
.zyxebn `id ixd dcil hbd ribiyk okle ,dkledlok m`eàëä̈¨

énðxn`p ,ongp ax ly epicaøîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ©¦¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©
,äLøbîc éëéä ìk Løbéz,dy`d cil hbd z` `iade ea xfg m`e ¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨

lk lr didiy dry lka lral el `gipy oeik ,zyxebn didz
.hbd legiy ick ,dkledl gily mipt

,`xnbd zvxznàzLä éëä,zencl yi ike -íúäoi` ,epizpyna ¨¦©§¨¨¨
meyn `l` mrhdyïéàL òãBé íãàzepnl ecia,äìa÷ì úeçéìL ¨¨¥©¤¥§¦§©¨¨

øîâåezrcaïúðådligznì,äëìBä íLlawzd' xnel ezpeeke §¨©§¨©§¥¨¨
.'jledela`àëäixacn gilyd dpiyy ongp ax ly epica ¨¨
,dy`déòèoi` `linne ,gilyd ixac lr jneq `edy ,lrad ¨¥

.llk dkled gily ezepnl ezpeek
,òîL àz ,àáø øîàoldl epipy(.dq),äøîàL äpè÷gilyl ¨©¨¨¨§©§©¨¤¨§¨

.dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà ,éhéb éì ìa÷úä`d ,`xnbd zwiicnék ¦§©¥¦¦¦¥¥©¤©¦©¥§¨¨¦
äLøbî àäéî dãéì àhéb éèî.zyxebn idixd ,dcil hbd ribiyk - ¨¥¦¨§¨¨¦¨¦¨§¨

dééåL äëìBäì çéìL åàì àäå ,éànàågily e`yr `l lrad ixd - §©©§¨¨§¦©§¨¨©§¥
wd ly dlaw gily `edy zrc lr hbd el xqn `l` ,dkled.dph

àlàc meynìk Løbéz øîà øîéî ,dLøâì åéðéò ïúpL ïåék ïðéøîà ¤¨©§¦¨¥¨¤¨©¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨
,äLøbîc éëéäok m`eénð éëäxn`p ,ongp ax ly epicaïúpL ïåék ¥¦§¦¨§¨¨¦©¦¥¨¤¨©

,äLøbîc éëéä ìk Løbéz øîà øîéî dLøâì åéðéòs` ok m`e ¥¨§¨§¨¥©¨©¦¨¥¨¥¦§¦¨§¨
`iade ea xfg m` edin ,dkled gily dyrp `l dry dze`ay
lka lral el `gipy oeik ,zyxebn didz ,dy`d cil hbd z`
.yxbzze hbd legiy ick dkledl gily mipt lk lr didiy dry

,`xnbd zvxzníúä ,àzLä éëä,dpynaúeçéìL ïéàL òãBé íãà ¨¦©§¨¨¨¨¨¥©¤¥§¦
ïè÷ì,gily zepnl dleki dphwd oi`y -dì ïúðå øîâåìíeL §¨¨§¨©§¨©¨§

déãéc äëìBäzxeza hbd z` ozpe ezrca lrad xnb i`ceae - ¨¨¦¥
j` .dkled gilyàëä,dy`d ixacn gilyd dpiyyéòè,lrad ¨¨¨¥

gily ezepnl ezpeek oi` `linne ,gilyd ixac lr jneq `edy
.llk dkled

ywn `xnbd:`ziixan ongp ax ly epic lr cer d,òîL àz̈§©
gilyl dxn`y dy`d,éhéb éì àáälral eixaca dpiy gilyde ¨¥¦¦¦

å,xn`.éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLàdxn` dy`dy ,jtda e` §¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦
dgelyl,éhéb éì ìa÷úälral eixaca dpiy gilydeå,xn` ¦§©¥¦¦¦§

àeäå ,éhéb éì àáä äøîà EzLà[lrad-]øîàlkn cg` gilyl ¦§§¨§¨¨¥¦¦¦§¨©
,el` zepeyl,dì ìa÷úäå ,dì éëæ ,dì ïúå CìBäribd `ly onf lk ¥§¥¨§¦¨§¦§©¥¨

m` dcil hbdäöølradøBæçì,ea,øBæçémpn`,dãéì èb òébäMî ¨¨©£©£¦¤¦¦©¥§¨¨
idixd.úLøBâî§¤¤

,`xnbd zxxanåàì éàîyxtl jixväëìBäå äìa÷à äìa÷ ©¨©¨¨©©¨¨§¨¨
äëìBäàlrad el xn` 'lawzd' xn` gilydy oey`xd dxwna - ©¨¨

el xn` '`ad' xn` gilydy ipyd dxwnae .'dl lawzd' 'dl ikf'
.'dl oze jled' lrad,`yixdn ongp ax lr dyw ok m`e

,ok zpn lr el xqn lrad s`e dlaw gily `edy xn` gilydy
dcil hbd ribday `ziixaa x`eane ,'dl lawzd' xn` ixdy
dyxbl eipir ozpy oeiky ,xacd mrh jgxk lre .zyxebn idixd

oky lk ok m`e .dkled gily didiy dil `gipax ly dxwna
eixac yxtl xyt`y 'dxn`y enk jlid' xn` lrady ongp
xnel epl yi i`ce ,'ihib il `ad' dxn`y dy`d ixac lr jneqy
ribda mipt lk lr yxbzzy dkled gily s` ezepnl ezpeeky

.dcil hbd
,`xnbd dgecàì'dkled` dklede dlaw` dlaw' zxn`y enk Ÿ

yxtl yi `l`äìa÷à äëìBäå ,äëìBäà äìa÷oey`xd dxwna - ©¨¨©¨¨§¨¨©©¨¨
jled' lrad xn` 'ihib il lawzd dxn` jzy`' gilyd xn`y
'ihib il `ad dxn` jzy`' gilyd xn`y ipyd dxwnae .'dl oze
lr zeywdl oi` df itl xy` .'dl lawzd' e` 'dl ikf' lrad xn`
`idy `yixa mrhd oky ,`ziixad ly `yixdn ongp ax
yexita edpin lrady meyn ,`ed dcil hbd ribda zyxebn
ok oi`y dn ,hbd dl jiledl gilyd dvxzpe dkledl gily
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i`axzi`c dxvga e` "dcia ozpe" opirac ,ded

ozpy drya ,dfe ,"dci"nÐxvgd did `l

cin dy`d gily lawi `ly opixfbe .dly

lrad mcwy `dl incc meyn ,dlra gily

gily `id dzyr jk xg`e ,gily cil exqne

,lrad gily ied xvg :xninl inp ez`e ,elawl

`id ez`pwykeÐ.dgely envr xvgd dyrp

åäééðéá éàî.ipyil ixz ipd oia Ðéäéà äîã÷ã
çéìù äéåùåcil lrad xqny mcew ,dcic Ð

xg`l `ad xvgl inc `l `zydc ,egely

.okinêãéá éåäéì.dlawl igely dz` didze Ð

àðéðç éáøãì àúéà íàrcei iziid m` Ð

.ezenk dkldyàðãéáò`caer `zlin `da Ð

dxvgl opiyiig `le ,zyxebn `pin`e ,dizeek

.okin xg`l d`adìòáä ìöà úåçéìù äøæç àì
gily dyrpe xfgy gily Ðel glzypy inl

Ðel did `ly cr oey`xd zegilyn wzip

iziyr :xnele egley lv` xefgl zedy

xefgl die`x dpi`y zegilye ,jzegily

cibdleÐ.zegily dpi`øáãá áùééúðoiirp Ð

.dkldk aiydl epzrc ayiiziy cr daøåãä
äåçìù.xaca ayiizp dn zrcl ,mini xg`l Ð

éðä ìë.migleye mixfeg minrt ,el` lk Ðéåä
äåøòáù øáã.yxcnd ziaa wtq ea clepy Ð

úîáééúî àìå úöìåç.zn m` Ðàãáåò äåäÐ

.`peeb i`d ikèâ äëøöàå`lc meyn ,xg` Ð

.zegily dxfgéúøúdnl hb m` ,dinza Ð

?znyn dvilgíééçî èâm` Ð`ypil z`a

miignÐ.ipy hb dkixväúéî øçàì äöéìçåÐ

.hb dl ozp `le ,zn m`äúàôð.dny jk Ð

éãäñ ìåæàepze hb eazk :lra mdl xn`y Ð

.dläúàôú åáúëå.dnya erh Ðíéãò åùò
íúåçéìù,micre migely m`yr cg` hbl Ð

xefgl cer migely opi`e ,cg` hb eazk ixde

.xyk hb aezkleãáàå.dl edepzpy mcew Ð

íúåçéìù íéãò åùòhb aezkl oi`yx opi`e Ð

.xyk hb eazk xak ixdy ,dl ozile ipyåáúë
çéìùì åðúå,eyr oke .izipiny ily gilyl Ð

mzegily lk eyr :opixn` in .jxca ca`e

?ewlzqpeàîìã åàhb `aiy cr ,inp i`d Ð

`l` ,aezkl oigely o`yr yxbzze dcil

yg edcic `gxihlÐ.dkleda mgixhdl `ly

åäî äì êéìåéå éùà áøì àðéáø äéì øîàm` Ð

epze eazk" `l` xn` `lc jda xnel ivnz

eyrc ,ca`e el epzpe eazk mde ,"gilyl

`kd .eyre exnb mevy dn lk `dc ,mzegily

gilyl epze eazk" xn`c oeik opixn` in ?i`n

"dl jileieÐ:opiqxb ikd ?`py `l `nlc e` ,jk lk mdl yxit jkl ,dcil ribiy cr aezkle xefgl migely o`yr.'åë êãéá éì àäé éì àù éì ìåèäðùîìá÷úä äøîàù äùàä
éèéâ éì."izlaw" xn`e ,xfg `ede Ðäëéøö.micr izik izy epiptl `iadl Ðäøîà åðéðôá åøîàéù íéðù.elawl el Ðòø÷å ìá÷ åðéðôá åøîàéù íéðùåel dnl :jixt `xnbae Ð

?dirxwinl'åë ïä åìéôà.elawyk e`x onvr od mdipta dxn`y mipydy Ð
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äîã÷ãcitw `lc `kid ediipia `ki`c xninl ivn ded - `xwirn gily dieye idi`

.lra

ïéáúåë`l` ,hbd ca`p `lc `kid :wgvi epiaxl d`xp - minrt d`n elit` oipzepe

ozegily eyr ixdy ,xg` zeyrl oi`c - e`l m` oewizk dyrp m` ea oiwteqny

deviy lrad z` cnll aeh ,jkitl .xyk `ed m`

.wtqd on e`viy cr ,evxiy enk zeyrl

åìéôàm`e - mipexg`d ode mipey`xd od

`lc ,ith sicr ikd ,daxc` ?"elit`" i`n :xn`z

dnec zg` zkac meyn :xnel yie !xac ivg ied

zryae dxin` zrya eidy inxzn ikidc ,xwyl

mzxky `ny yginl ol ded hb iabe ?dlaw

:"exn`" xne`a oiwxit seqa ogky`ck ,dy`d

on cg` e` :xn`w xcde .micr xekyz `ny

sxhvn cg`e mipexg`d on cg`e mipey`xd

`ny opiyiig `l icigi eze`l elit` - mdnr

xn`c ,`aiwr iaxl :xn`z m`e .ezxky

`aa) "mizad zwfg"ae (`,r `nw `aa) "daexn"a

opixykn ikid ,xac ivg `le xac :(a,ep `xza

xn`c o`nlc :xnel yie ?micr izik izy `kd

icrl dxin` icr ikixv `l - on`p yily `xnba¨

lra xn`c o`nl elit`e .`ed xac dileke ,dlaw

yily lra ,xira ozylyyk ilin ipd - on`p

oi` m`c oeik ,jkld .`xnba yxt`y enk ,dy`e

dlaw icrl dxin` icr ikixv `l xira ozyly

.`ed xac dilek -

ìòáxne` lra :hwp `lc `d - oecwtl xne`

meyn - dlawl xne` gilye ,dkledl

`zi` m`c ,xn`wc `nrh i`d jiiy `lc

xne`yk `l` ,dl aidi ded dcicl - oiyexiblc

.oecwtl lrad

ùéìùådidy xne`y :yexit - oiyexibl xne`

mipy yiyk ixiine .dlawl gily

gily dy`d dizieyc "dxn` epipta" oicirny

.oizipzna opzck ,dlawl
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?ïúð éaøå "Cìéä"a åàì éàî¯.éaøå "CìBä"a ,àì ©¨§¥¨§©¦¨¨¨§¥§©¦
éLôà éà" ìòaä Bì øîà íà ,Cëéôì :òîL àz̈§©§¦¨¦¨©©©©¦¤§¦

øBæçì äöø ,"dì ïúå CìBä àlà dì ìa÷zL¯ ¤§©¥¨¤¨¥§¥¨¨¨©£
éà" øîà àì àä ,"éLôà éà" øîàc àîòè ;øBæçé©£©§¨©£©¦¤§¦¨¨£©¦

øBæçì äöø ,"éLôà¯"Cìéä"a åàì éàî ;øBæçé àì ¤§¦¨¨©£Ÿ©£©¨§¥¨
?ïúð éaøå¯CìBä" :òîL àz .éaøå "CìBä"a ,àì §©¦¨¨¨§¥§©¦¨§©¥

"ézLàì äæ èb¯äæ èb Cìéä" ,øBæçé øBæçì äöø ¥¤§¦§¦¨¨©£©£¥¨¥¤
"ézLàì¯déì zòîL ïàî ;øBæçé àì øBæçì äöø §¦§¦¨¨©£Ÿ©£©¨§©§¥

"CìBä"a øîàc¯øîà÷å ,ïúð éaø ?øBæçé øBæçì äöø §¨©§¥¨¨©£©£©¦¨¨§¨¨©
"Cìéä"a¯"Cìéä" :dpéî òîL ,øBæçé àì øBæçì äöø §¥¨¨¨©£Ÿ©£§©¦¨¥¨

,"éhéb éì ìa÷úä" :øîzà .dpéî òîL ,éîc "éëæ"k¦§¥¨¥§©¦¨¦§©¦§©¥¦¦¦
ìa÷úä äøîà EzLà"åCìBä" øîBà àeäå ,"éhéb éì §¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦§¥¥

:áø øîà àðeä áø øîà àaà éaø øîà ,"dì ïúå§¥¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©
à÷tqîc ,àøîéîì .úöìBçå ,dçeìLe BçeìL äNòð©£¨§§¨§¤¤§¥§¨§¦©§¨
?éîc "éëæ"k åàì éà éîc "éëæ"k "CìBä" éà áøì déì¥¨©¦¥¦§¥¨¥¦¨¦§¥¨¥
øîà ,"Bì áéiç éðàL éðBìôì äðî CìBä" :øîzà àäå§¨¦§©¥¨¤¦§¦¤£¦©¨¨©

øBæçì àa íàå ,Búeéøçàa áéiç :áø¯!øæBç Bðéà ©©¨§©£¨§¦¨©£¥¥
¯àøeqéà ÷ôñ àëä ,àle÷ì àðBîî ÷ôñ íúä¯ ¨¨§¥¨¨§¨¨¨§¥¦¨

dì ìa÷ì çéìL äNBò äMàä ïéà :áø øîà .àøîeçì§§¨¨©©¥¨¦¨¨¨¦©§©¥¨
äNBò äMà :øîà àðéðç éaøå ,dìòa çéìL ãiî dhéb¦¨¦©§¦©©§¨§©¦£¦¨¨©¦¨¨
àîòè éàî .dìòa çéìL ãiî dhéb dì ìa÷ì çéìL̈¦©§©¥¨¦¨¦©§¦©©§¨©©£¨
úéòaéà ;ìòác ïBéfa íeMî :àîéà úéòaéà ?áøc§©¦¨¥¥¨¦¦¨§©©¦¨¥
?eäééðéa éàî .ïkéî øçàì àaä døöç íeMî :àîéà¥¨¦£¥¨©¨§©©¦¨©¥©§
.àøwéòî çéìL déåLå éäéà äîã÷c ,eäééðéa àkéà¦¨¥©§§¨§¨¦¦§¨§¨¨¦©¥¦¨¨
øîà ,àLéì à÷å äáúé ék dçkLà àçéìL ìæà ,eäúéáãì àhéb dì øãLc àøáb àeää©©§¨¦§©¨¦¨¦§¥§£©§¦¨©§©¨¦¨§¨§¨¨§¨£©

éåäéì :déì äøîà ,Chéb Cìéä :dìéãáò ,àðéðç éaøãì àúéà íà :ïîçð áø øîà ;Cãéa ¨¥¨¦¥£©¨¥¤¡¥¦¨£©©©§¨¦¦¨¦§©¦£¦¨£©¦
äøæç àì àä ?àãáeò da zãáò ,àðéðç éaøãì àúéà íàå :àáø déì øîà .àãáeò dä§¨£©¥¨¨§¦¦¨¦§©¦£¦¨¨§©§¨§¨¨Ÿ¨§¨
.ìòaä ìöà úeçéìL äøæç àì :eäì çìL ,éîà éaøc dén÷ì deçìL !ìòaä ìöà úeçéìL§¦¥¤©©©§©§©¥§©¦©¦§©§Ÿ¨§¨§¦¥¤©©©
:øîà ,àaà øa àéiç éaøc dén÷ deçìL øeãä .øáca áMééúð :øîà àaà øa àéiç éaøå§©¦¦¨©©¨¨©¦§©¥©¨¨£§©©¥§©¦¦¨©©¨£©
éåä .ïãécì ïì à÷tqî éîð éëä ,eäãéãì eäì à÷tqîc éëéä ék !éìæàå dì eçìL éðä ìk̈¨¥¨§¨§¨§¦¦¥¦§¦©§¨§§¦§¨¦©¦¦©§¨¨§¦¨¨¥

äåøòaL øáãå ,äåøòaL øác¯øa ìàeîL øa ÷çöé áø dëøöàå ,àãáeò äåä .úöìBç ¨¨¤§¤§¨§¨¨¤§¤§¨¤¤£¨§¨§©§§¨©¦§¨©§¥©
.äöéìçå èb àúøî¯!?ézøz¯dì eø÷ eåäc àéää .äúéî øçàì äöéìçå ,íéiçî èb ¨§¨¥©£¦¨©§¥¥¥©¦©£¦¨§©©¦¨©¦§¨¨¨

:áøc déîMî àúøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà ,äúàôz áeúk éãäñ ìeæà ,äúàôð§¨¨£©£¥§§¨¨¨©©¦§¨©§¥©¨§¨¦§¥§©
é÷úî .ïúeçéìL íéãò eNòàlà ?"dì eáäå àtñç eáBúk" eäì øîà÷ éî :äaø dì ó ¨¥¦§¦¨©§¦¨©¨¦¨¨©§§©§¨©£¨¤¨

é÷úî .ïúeçéìL íéãò eNò ,ãáàå àéìòî àhéb éãäñ áeúk éà éàcå :äaø øîàdì ó £©©¨©©¦§©£¥¦¨©©§¨§¨©¨¥¦§¦¨©§¦¨
ïéðúBðå ïéáúBk :ïîçð áø øîà àlà ?"eëééñéëa deçðàå eáúk" eäì øîà÷ éî :ïîçð áø©©§¨¦¨¨©§¦§§©§§¦©§¤¨¨©©©§¨§¦§§¦

ì eðúe eáúk" :ïîçð áøî àáø dépéî àòa .íéîòô äàî eléôà÷éìñ é÷elñ ?eäî ,"çéìL £¦¥¨§¨¦§¨¦¥¨¨¥©©§¨¦§§§¨¦©©©¥¨¥
éìBéå" :éLà áøì àðéáø déì øîà ?Lééç eäãéc àçøéèì àîìéc Bà ,eäì?eäî ,"dì C §¦§¨§¦§¨¦§¨¥£©¥¨¦¨§©©¦§¦¨©

¯øBæçì äöø íà "éhéb éì ìBè" úøîBàä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø" .e÷éz¯ ¥©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤¦¦¦¦¨¨©£
"Eãéa éì àäé"å ,"éì àN"å ,"éì ìBè" :ïðaø eðz ."øBæçé àì¯ì ïlek.ïä äìa÷ ïBL Ÿ©£¨©¨©¦§¨¦¦¥¦§¨§¨§©¨¨¥

äðùî"éhéb éì ìa÷úä" äøîàL äMàä¯íéøîBàL íéðL ,íéãò ézéë ézL äëéøö ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦§©¦¤§¦
,íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïä eléôà ,"òø÷å ìa÷ eðéðôa" íéøîBàL íéðLe ,"äøîà eðéðôa"§¨¥¨§¨§©¦¤§¦§¨¥¦¥§¨©£¦¥¨¦¦§¥¨©£¦
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גיטין. האומר - פרק שישי דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oihib(oey`x meil)

,`xnbd zxxanïúð éaøå ,Cìéäa åàì éàîqexbl yi `ny - ©¨§¥¨§©¦¨¨
m`e ,ozp iaxk epizpyne ,'jled' `le ,'izy`l df hb jlid' `yixa
dcen mewn lkn 'jled'a wlgpy s` lry o`kn gikedl yi ok
lr ea xefgl lrad lkei i`ce ok `l m`y ,inc ikfk 'jlid'y `ed
eixaca yxity oeik ,dlaw gilyl eze` dzpin dy`dy s`
yxbzze dy`l epkilei gilydy zpn lr wx hbd z` xqen `edy

.dcil hbd ribda
,`xnbd dgecàì`weec dhwp epizpyny zegcl yi -,CìBäa Ÿ§¥

ezrckéaø.'inc ikfk jled'y xaeqd ©¦
,òîL àz,epizpyna epipy,Cëéôììòaä Bì øîà íà,dgelyléà ¨§©§¦¨¦¨©©©©¦

dì ìa÷zL éLôàzpn lr hbd z` jl xeqnl utg ipi` - ¤§¦¤§©¥¨
,dy`d xear eplawzyøBæçé øBæçì äöø íà ,dì ïúå CìBä àlà¤¨¥§¥¨¦¨¨©£©£

.dcil hbd ribd `ly onf lk
,`xnbd zwiicnéLôà éà øîàc àîòèyxity meyn `weec - ©§¨§¨©¦¤§¦

,dxear lawi gilydy 'dvex epi`'y eixacaéà øîà àì àä̈Ÿ¨©¦
øBæçé àì øBæçì äöø íà ,éLôàxn` `l` ok yxit `l m` la` - ¤§¦¦¨¨©£Ÿ©£

yxbzzy utgy zrc ielibk aygp df oi` ,'dl oze jled' wx dl
ni gilydyk `weecezlawa cin zyxbzn `l` ,hbd z` dl xeq

,`xnbd zxxane .'inc ikfk jled'y meyn epiide,Cìéäa åàì éàî©¨§¥¨
ïúð éaøåiyt` i`' lrad el xn`y ,dpyna qexbl yi `ny - §©¦¨¨

,ozp iaxk epizpyne ,'jled' `le 'dl oze jlid `l` ,dl lawzy
okl ixdy ,inc ikfk 'jlid' ozp iaxl s`y o`kn gikedl yie

.'dl lawzy iyt` i`' xnele eixac yxtl jxved
,`xnbd dgecàì`weec dhwp epizpyny zegcl yi -,CìBäa Ÿ§¥

ezrckéaøyxtl lrad jxved okle ,'inc ikfk jled'y xaeqd ©¦
.'iyt` i`' eixaca

:zyxetn `ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaa,dy`d ly dlaw gilyl xn`y lradäæ èb CìBä¥¥¤

,ézLàìm`äöølradøBæçé ,øBæçìz` lhale ea xefgl leki - §¦§¦¨¨©£©£
.gilyd iepin

gilyl lrad xn` m` j`b Cìéä,ézLàì äæ èm`àì ,øBæçì äöø ¥¨¥¤§¦§¦¨¨©£Ÿ
,øBæçéxear ea dkfi gilydy el gepy rnyn 'jlid' oeyly oeik ©£

.dy`d
:ozp iax ixac el` i`cey dgikene zniiqn `xnbdzòîL ïàî©¨§©§

øBæçé øBæçì äöø ,CìBäa øîàc déìxaeqd `pzd edin - ¥§¨©§¥¨¨©£©£
`ld ,ea xefgl leki ea xefgl dvx m` ,'jled' xne` lradyky

`ed,ïúð éaølirl `xnbd d`iady `ziixaa x`eank(`"r), ©¦¨¨
,'inc ikfk jled' my xaeq iax eli`yøBæçì äöø ,Cìéäa øîà÷å§¨¨©§¥¨¨¨©£

øBæçé àì`pzd xn` 'jlid' xn` lrady ote`a mewn lkne - Ÿ©£
,ea xefgl leki epi` xefgl dvx m`yéîc éëæk Cìéä dpéî òîL- §©¦¨¥¨¦§¦¨¥

,inc ikfk 'jlid'y dcen ozp iax s`y epl ixd.dpéî òîL§©¦¨
:'inc ikfk jled' iabl ax zrc z` d`ian `xnbd,øîzàdy`d ¦§©

dgelyl dxn`y,éhéb éì ìa÷úäeixaca gilyd wiic ok`eåxn` ¦§©¥¦¦¦§
,lralàeäå ,éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLà[lrad -]CìBä ,øîBà ¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦§¥¥

BçeìL äNòð ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîà ,dì ïúå§¥¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©£¤§
.úöìBçå ,dçeìLe`ed ixde ,`xnegl epid df gily oic ,xnelk §¨§¤¤

.dy`d ly dlaw gilyk mbe ,lrad ly dkled gilyk mb aygp
m` wtzqdl yiy ,dcil hbd ribdy mcew dlra zn m` okle
on dxehte hbd z` laiw gilydy dryn xak `id zyxebn

.'znaiizn `le zvleg' idixd wtqn ,e`l e` meaid
àøîéîì-xnel d`xp df oic wqtn,áøì déì à÷tñîcCìBä éà §¥§¨¦§©§¨¥§©¦¥

éîc éëæk åàì éà ,éîc éëæk,'inc ikfk jled' m`d wtzqn axy - ¦§¦¨¥¦¨¦§¦¨¥
e`l jled' `ny e` ,zyxebn idixd hbd z` gilyd zlawa cine

,dywi ok m`y `l` .'ikfkøîzà àäå,aeg oerxt oiprlm`y §¨¦§©
egelyl mc` xn`äðî CìBädféðBìôì,áø øîà .Bì áéiç éðàL ¥¨¤¦§¦¤£¦©¨¨©©

delnl gilyd epzpy mcew dpnd ca` m`áéiçdeld,Búeéøçàa ©¨§©£¨
dpnd z` el gelyl delnd edeiv `ly oeik ,eaeg rextl jixve

.gilyd ciaàa íàådeldøBæçìgilyl dpnd z` ozpy xg`l ea §¦¨©£

,zegilyd lhaleøæBç Bðéà`vnpe ,'inc ikfk jled'y oeik ,ea ¥¥
gilyd ea dkf 'ipeltl df dpn jled' gilyl deld xn`yk ciny
`le ,'inc ikfk jled'y ax zrcy gken ok m`e .delnd xear

.dfa wtzqpy hb iabl eixacn d`xpk
c `l` ,'jled' oica wtzqn ax ok` ,`xnbd zvxzníúäiabl ¨¨

df ixd eaeg oerxtl zern gleyd,àðBîî ÷ôñax hwep ok meyne §¥¨¨
epicy,àle÷ìdelde ,gilyd zlawa cin delnd dkf xaky xnel §¨

leki oi`y dpezgzd lr ecie delnd icin `ivenl zrk aygp
ok oi`y dn .ea xefglàëädf ixd ,hb gleyd iabl,àøeqéà ÷ôñ ¨¨§¥¦¨

,weyl dxeq`e meail dwewfy e` ,meaid on dxehte dyxbzp m`d
ax hwep ok meyneàøîeçìgilyd dkf `l `ny xnele xingdl - §§¨

,weyl `id dxeq`e dyxbzp `le hba,`xnegl `ziixe`c wtqy
.znaiizn `le zvleg jkle

gily'd icin hbd z` lawl leki 'dlaw gily' m`d dpc `xnbd
:'dkledçéìL ãiî dhéb dì ìa÷ì çéìL äNBò äMàä ïéà ,áø øîà̈©©¥¨¦¨¨¨¦©§©¥¨¦¨¦©§¦©

dìòaz` dxear lawiy ,'dlaw gily' zepnl dleki dy`d oi` - ©£¨
.lrad glyy 'dkled gily'd cin dhibäMà ,øîà àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©¦¨

.dìòa çéìL ãiî dhéb dì ìa÷ì çéìL äNBò¨¨¦©§©¥¨¦¨¦©§¦©©£¨
,`xnbd zxxan.áøc àîòè éàîlawn dgely m` weligd dn ike ©©§¨§©

enrh z` `xnbd zx`ane .egely cin e` envr lrad cin hbd
:mikxc ipyaúéòaéààîéàax ly enrhy ,xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ìòác ïBéfa íeMîzlawn dpi` dy`dy jk lr citwn lrady - ¦¦¨§©©
zngn ok dyer `idy xeaqe ,egely cin hbd z` dnvra
ok oi`y dn .gilyd ici lr dyxbl utg epi` aeye ,ea zlflfny
epi`y gken ixd ,dlaw gilyl hbd z` xqen envr lradyk

.citwn
eïkéî øçàì àaä døöç íeMî ,àîéà úéòaéàxvg meyn dxifb - ¦¨¥¥¨¦£¥¨©¨§©©¦¥

eyyg ,xnelk .hbd z` da ozp lrady xg`l dzeyxl d`ay
xvga dhib z` lrad ozpy dxwna s`y zerhl e`eaiy minkg
dzr dkfzy ,xvgd z` dy`d dzpw okn xg`le ,xg` mc` ly
dlaw gily zepnl `id dlekiy myky exn`iy .xvg oipwa hba
gilyk dzid dligza ef xvg jk ,dkled gilydn dhib lawl
dgely eli`ke ,dgelyk xvgd ziyrp `id dz`pwyne ,lrad
aezk ixdy ,hb df oi` i`cea df ote`ae .lrad gilyn hbd laiw

(` ck mixac)oldl minkg eyxite 'dcia ozpe'(.fr)dcil oziy epiidc
ef dzid `l oiicr xvga hbd z` ozp lrady dryae ,dxvgl e`
lawi `ly minkg exfb jka zerhl e`eai `ly icke .dxvg

.dlra gily cin hbd dgely
eäééðéa éàî,`xnbd zx`an .minrhd oia yi welig dn -àkéà ©¥©§¦¨

eäééðéaote`a mdipia welig yi -çéìL äéåLå éäéà äîã÷c ¥©§§¨§¨¦¦§©§¨¨¦©
àøwéòîlrady iptl cer ,dlaw gily dzpine dy`d dncwy - ¥¦¨¨

,lrac oeifa meyn `ed mrhd m`y .dkled gilyl hbd z` xqn
gily cin dhib lawn dgely oi`e ,citwn lrad df ote`a s`
df ote`a ,okin xg`l d`ad dxvg meyn `ed mrhd m`e .lrad
xqn lrady iptl cer dgely z` dzpin dy`d ixdy ,xefbl oi`
hbd my ozp lrady xvgl dnec df oi`e ,egely icil hbd z`
.lrad gily cin dhib lawl dgely lekie ,`id dz`pwy mcew

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàhéb dì øãLc àøáb àeää©©§¨§¨©¨¦¨
eäúéáãì,dkled gily ici lr ezy`l hb gly cg` mc` -ìæà ¦§¦§¨©

àLéì à÷å äáúé ék dçkLà ,àçéìL,dy`d l` gilyd jld - §¦¨©§§¨¦¨§¨§¨©§¨
.wva dyle zayei `idyk d`vneChéb Cìéä ,dì øîàdpd - ¨©¨¥¨¦¥

.jhibCãéa éåäéì ,déì äøîàhbd z` x`yd dy`d el dxn` - ¨§¨¥¤¡¥§¨¨
.ixear eze` lawze dlawl igely dz` didz ,xnelk .jciaøîà̈©

,ïîçð áø©©§¨
àcáeò da éãáò ,àðéðç éaøãì àúéà íàxexiaa rcei iziid el - ¦¦¨¦§©¦£¦¨¨§¦¨§¨

gily cin dhib lawl gily dyer dy`dy `pipg iaxk dkldy
.hbd z` xiykdl eixack wqet iziid ,dlra

àáø déì øîà,ongp axlàcáeò da úcáò ,àðéðç éaøãì àúéà íàå ¨©¥¨¨§¦¦¨¦§©¦£¦¨¨§©¨§¨
,hbd xiykn ziid ,`pipg iaxk dkldd dzid ok` m` -àì àä̈Ÿ
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קסה miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtoihib
êìéäá åàì éàî."jlid"a dcene "jled"a biltc `id ozp iaxe ,da ipzw Ðåì øîà íà

'åë ìòáä.`id epizpyn Ðêìéäá åàì éàî.oizipzna opz Ðäçåìùå åçåìù äùòð
úöìåçådcil hb ribdy mcew lrad zn m` ÐÐ.znaiizn `le zvlegäéì à÷ôñî

éëæë êìåä éà."ikf"k e`l i` ,df ly ezlawa dyxbzpe Ðáééç,ezeixg`a glynd Ð

.egleyl delnd edev `l ixdyøåæçì àá íàå
øæåç åðéà.inc "ikf"k `nl` Ðàðåîî ÷ôñ

àìå÷ì,dpezgzd lr eci exiagn `ivende Ð

.xfeg epi` jkitlìòáã ïåéæá íåùî:xeaqk Ð

eli`c .dnvra ezlawn dpi`y ,dipira izelw

`car iklrad cin lawlÐyyg o`k oi`

.citw `le rci `dc ,oeifaäàáä äøöç íåùî
ïëéî øçàì äìhbd lrad dl ozpy xg`l Ð

mixg` ly xvgaÐ`hib e`l `eddc .ez`pw

i`axzi`c dxvga e` "dcia ozpe" opirac ,ded

ozpy drya ,dfe ,"dci"nÐxvgd did `l

cin dy`d gily lawi `ly opixfbe .dly

lrad mcwy `dl incc meyn ,dlra gily

gily `id dzyr jk xg`e ,gily cil exqne

,lrad gily ied xvg :xninl inp ez`e ,elawl

`id ez`pwykeÐ.dgely envr xvgd dyrp

åäééðéá éàî.ipyil ixz ipd oia Ðéäéà äîã÷ã
çéìù äéåùåcil lrad xqny mcew ,dcic Ð

xg`l `ad xvgl inc `l `zydc ,egely

.okinêãéá éåäéì.dlawl igely dz` didze Ð

àðéðç éáøãì àúéà íàrcei iziid m` Ð

.ezenk dkldyàðãéáò`caer `zlin `da Ð

dxvgl opiyiig `le ,zyxebn `pin`e ,dizeek

.okin xg`l d`adìòáä ìöà úåçéìù äøæç àì
gily dyrpe xfgy gily Ðel glzypy inl

Ðel did `ly cr oey`xd zegilyn wzip

iziyr :xnele egley lv` xefgl zedy

xefgl die`x dpi`y zegilye ,jzegily

cibdleÐ.zegily dpi`øáãá áùééúðoiirp Ð

.dkldk aiydl epzrc ayiiziy cr daøåãä
äåçìù.xaca ayiizp dn zrcl ,mini xg`l Ð

éðä ìë.migleye mixfeg minrt ,el` lk Ðéåä
äåøòáù øáã.yxcnd ziaa wtq ea clepy Ð

úîáééúî àìå úöìåç.zn m` Ðàãáåò äåäÐ

.`peeb i`d ikèâ äëøöàå`lc meyn ,xg` Ð

.zegily dxfgéúøúdnl hb m` ,dinza Ð

?znyn dvilgíééçî èâm` Ð`ypil z`a

miignÐ.ipy hb dkixväúéî øçàì äöéìçåÐ

.hb dl ozp `le ,zn m`äúàôð.dny jk Ð

éãäñ ìåæàepze hb eazk :lra mdl xn`y Ð

.dläúàôú åáúëå.dnya erh Ðíéãò åùò
íúåçéìù,micre migely m`yr cg` hbl Ð

xefgl cer migely opi`e ,cg` hb eazk ixde

.xyk hb aezkleãáàå.dl edepzpy mcew Ð

íúåçéìù íéãò åùòhb aezkl oi`yx opi`e Ð

.xyk hb eazk xak ixdy ,dl ozile ipyåáúë
çéìùì åðúå,eyr oke .izipiny ily gilyl Ð

mzegily lk eyr :opixn` in .jxca ca`e

?ewlzqpeàîìã åàhb `aiy cr ,inp i`d Ð

`l` ,aezkl oigely o`yr yxbzze dcil

yg edcic `gxihlÐ.dkleda mgixhdl `ly

åäî äì êéìåéå éùà áøì àðéáø äéì øîàm` Ð

epze eazk" `l` xn` `lc jda xnel ivnz

eyrc ,ca`e el epzpe eazk mde ,"gilyl

`kd .eyre exnb mevy dn lk `dc ,mzegily

gilyl epze eazk" xn`c oeik opixn` in ?i`n

"dl jileieÐ:opiqxb ikd ?`py `l `nlc e` ,jk lk mdl yxit jkl ,dcil ribiy cr aezkle xefgl migely o`yr.'åë êãéá éì àäé éì àù éì ìåèäðùîìá÷úä äøîàù äùàä
éèéâ éì."izlaw" xn`e ,xfg `ede Ðäëéøö.micr izik izy epiptl `iadl Ðäøîà åðéðôá åøîàéù íéðù.elawl el Ðòø÷å ìá÷ åðéðôá åøîàéù íéðùåel dnl :jixt `xnbae Ð

?dirxwinl'åë ïä åìéôà.elawyk e`x onvr od mdipta dxn`y mipydy Ð
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äîã÷ãcitw `lc `kid ediipia `ki`c xninl ivn ded - `xwirn gily dieye idi`

.lra

ïéáúåë`l` ,hbd ca`p `lc `kid :wgvi epiaxl d`xp - minrt d`n elit` oipzepe

ozegily eyr ixdy ,xg` zeyrl oi`c - e`l m` oewizk dyrp m` ea oiwteqny

deviy lrad z` cnll aeh ,jkitl .xyk `ed m`

.wtqd on e`viy cr ,evxiy enk zeyrl

åìéôàm`e - mipexg`d ode mipey`xd od

`lc ,ith sicr ikd ,daxc` ?"elit`" i`n :xn`z

dnec zg` zkac meyn :xnel yie !xac ivg ied

zryae dxin` zrya eidy inxzn ikidc ,xwyl

mzxky `ny yginl ol ded hb iabe ?dlaw

:"exn`" xne`a oiwxit seqa ogky`ck ,dy`d

on cg` e` :xn`w xcde .micr xekyz `ny

sxhvn cg`e mipexg`d on cg`e mipey`xd

`ny opiyiig `l icigi eze`l elit` - mdnr

xn`c ,`aiwr iaxl :xn`z m`e .ezxky

`aa) "mizad zwfg"ae (`,r `nw `aa) "daexn"a

opixykn ikid ,xac ivg `le xac :(a,ep `xza

xn`c o`nlc :xnel yie ?micr izik izy `kd

icrl dxin` icr ikixv `l - on`p yily `xnba¨

lra xn`c o`nl elit`e .`ed xac dileke ,dlaw

yily lra ,xira ozylyyk ilin ipd - on`p

oi` m`c oeik ,jkld .`xnba yxt`y enk ,dy`e

dlaw icrl dxin` icr ikixv `l xira ozyly

.`ed xac dilek -

ìòáxne` lra :hwp `lc `d - oecwtl xne`

meyn - dlawl xne` gilye ,dkledl

`zi` m`c ,xn`wc `nrh i`d jiiy `lc

xne`yk `l` ,dl aidi ded dcicl - oiyexiblc

.oecwtl lrad

ùéìùådidy xne`y :yexit - oiyexibl xne`

mipy yiyk ixiine .dlawl gily

gily dy`d dizieyc "dxn` epipta" oicirny

.oizipzna opzck ,dlawl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oihib(oey`x meil)

,`xnbd zxxanïúð éaøå ,Cìéäa åàì éàîqexbl yi `ny - ©¨§¥¨§©¦¨¨
m`e ,ozp iaxk epizpyne ,'jled' `le ,'izy`l df hb jlid' `yixa
dcen mewn lkn 'jled'a wlgpy s` lry o`kn gikedl yi ok
lr ea xefgl lrad lkei i`ce ok `l m`y ,inc ikfk 'jlid'y `ed
eixaca yxity oeik ,dlaw gilyl eze` dzpin dy`dy s`
yxbzze dy`l epkilei gilydy zpn lr wx hbd z` xqen `edy

.dcil hbd ribda
,`xnbd dgecàì`weec dhwp epizpyny zegcl yi -,CìBäa Ÿ§¥

ezrckéaø.'inc ikfk jled'y xaeqd ©¦
,òîL àz,epizpyna epipy,Cëéôììòaä Bì øîà íà,dgelyléà ¨§©§¦¨¦¨©©©©¦

dì ìa÷zL éLôàzpn lr hbd z` jl xeqnl utg ipi` - ¤§¦¤§©¥¨
,dy`d xear eplawzyøBæçé øBæçì äöø íà ,dì ïúå CìBä àlà¤¨¥§¥¨¦¨¨©£©£

.dcil hbd ribd `ly onf lk
,`xnbd zwiicnéLôà éà øîàc àîòèyxity meyn `weec - ©§¨§¨©¦¤§¦

,dxear lawi gilydy 'dvex epi`'y eixacaéà øîà àì àä̈Ÿ¨©¦
øBæçé àì øBæçì äöø íà ,éLôàxn` `l` ok yxit `l m` la` - ¤§¦¦¨¨©£Ÿ©£

yxbzzy utgy zrc ielibk aygp df oi` ,'dl oze jled' wx dl
ni gilydyk `weecezlawa cin zyxbzn `l` ,hbd z` dl xeq

,`xnbd zxxane .'inc ikfk jled'y meyn epiide,Cìéäa åàì éàî©¨§¥¨
ïúð éaøåiyt` i`' lrad el xn`y ,dpyna qexbl yi `ny - §©¦¨¨

,ozp iaxk epizpyne ,'jled' `le 'dl oze jlid `l` ,dl lawzy
okl ixdy ,inc ikfk 'jlid' ozp iaxl s`y o`kn gikedl yie

.'dl lawzy iyt` i`' xnele eixac yxtl jxved
,`xnbd dgecàì`weec dhwp epizpyny zegcl yi -,CìBäa Ÿ§¥

ezrckéaøyxtl lrad jxved okle ,'inc ikfk jled'y xaeqd ©¦
.'iyt` i`' eixaca

:zyxetn `ziixan wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaa,dy`d ly dlaw gilyl xn`y lradäæ èb CìBä¥¥¤

,ézLàìm`äöølradøBæçé ,øBæçìz` lhale ea xefgl leki - §¦§¦¨¨©£©£
.gilyd iepin

gilyl lrad xn` m` j`b Cìéä,ézLàì äæ èm`àì ,øBæçì äöø ¥¨¥¤§¦§¦¨¨©£Ÿ
,øBæçéxear ea dkfi gilydy el gepy rnyn 'jlid' oeyly oeik ©£

.dy`d
:ozp iax ixac el` i`cey dgikene zniiqn `xnbdzòîL ïàî©¨§©§

øBæçé øBæçì äöø ,CìBäa øîàc déìxaeqd `pzd edin - ¥§¨©§¥¨¨©£©£
`ld ,ea xefgl leki ea xefgl dvx m` ,'jled' xne` lradyky

`ed,ïúð éaølirl `xnbd d`iady `ziixaa x`eank(`"r), ©¦¨¨
,'inc ikfk jled' my xaeq iax eli`yøBæçì äöø ,Cìéäa øîà÷å§¨¨©§¥¨¨¨©£

øBæçé àì`pzd xn` 'jlid' xn` lrady ote`a mewn lkne - Ÿ©£
,ea xefgl leki epi` xefgl dvx m`yéîc éëæk Cìéä dpéî òîL- §©¦¨¥¨¦§¦¨¥

,inc ikfk 'jlid'y dcen ozp iax s`y epl ixd.dpéî òîL§©¦¨
:'inc ikfk jled' iabl ax zrc z` d`ian `xnbd,øîzàdy`d ¦§©

dgelyl dxn`y,éhéb éì ìa÷úäeixaca gilyd wiic ok`eåxn` ¦§©¥¦¦¦§
,lralàeäå ,éhéb éì ìa÷úä äøîà EzLà[lrad -]CìBä ,øîBà ¦§§¨§¨¦§©¥¦¦¦§¥¥

BçeìL äNòð ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîà ,dì ïúå§¥¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©©©£¤§
.úöìBçå ,dçeìLe`ed ixde ,`xnegl epid df gily oic ,xnelk §¨§¤¤

.dy`d ly dlaw gilyk mbe ,lrad ly dkled gilyk mb aygp
m` wtzqdl yiy ,dcil hbd ribdy mcew dlra zn m` okle
on dxehte hbd z` laiw gilydy dryn xak `id zyxebn

.'znaiizn `le zvleg' idixd wtqn ,e`l e` meaid
àøîéîì-xnel d`xp df oic wqtn,áøì déì à÷tñîcCìBä éà §¥§¨¦§©§¨¥§©¦¥

éîc éëæk åàì éà ,éîc éëæk,'inc ikfk jled' m`d wtzqn axy - ¦§¦¨¥¦¨¦§¦¨¥
e`l jled' `ny e` ,zyxebn idixd hbd z` gilyd zlawa cine

,dywi ok m`y `l` .'ikfkøîzà àäå,aeg oerxt oiprlm`y §¨¦§©
egelyl mc` xn`äðî CìBädféðBìôì,áø øîà .Bì áéiç éðàL ¥¨¤¦§¦¤£¦©¨¨©©

delnl gilyd epzpy mcew dpnd ca` m`áéiçdeld,Búeéøçàa ©¨§©£¨
dpnd z` el gelyl delnd edeiv `ly oeik ,eaeg rextl jixve

.gilyd ciaàa íàådeldøBæçìgilyl dpnd z` ozpy xg`l ea §¦¨©£

,zegilyd lhaleøæBç Bðéà`vnpe ,'inc ikfk jled'y oeik ,ea ¥¥
gilyd ea dkf 'ipeltl df dpn jled' gilyl deld xn`yk ciny
`le ,'inc ikfk jled'y ax zrcy gken ok m`e .delnd xear

.dfa wtzqpy hb iabl eixacn d`xpk
c `l` ,'jled' oica wtzqn ax ok` ,`xnbd zvxzníúäiabl ¨¨

df ixd eaeg oerxtl zern gleyd,àðBîî ÷ôñax hwep ok meyne §¥¨¨
epicy,àle÷ìdelde ,gilyd zlawa cin delnd dkf xaky xnel §¨

leki oi`y dpezgzd lr ecie delnd icin `ivenl zrk aygp
ok oi`y dn .ea xefglàëädf ixd ,hb gleyd iabl,àøeqéà ÷ôñ ¨¨§¥¦¨

,weyl dxeq`e meail dwewfy e` ,meaid on dxehte dyxbzp m`d
ax hwep ok meyneàøîeçìgilyd dkf `l `ny xnele xingdl - §§¨

,weyl `id dxeq`e dyxbzp `le hba,`xnegl `ziixe`c wtqy
.znaiizn `le zvleg jkle

gily'd icin hbd z` lawl leki 'dlaw gily' m`d dpc `xnbd
:'dkledçéìL ãiî dhéb dì ìa÷ì çéìL äNBò äMàä ïéà ,áø øîà̈©©¥¨¦¨¨¨¦©§©¥¨¦¨¦©§¦©

dìòaz` dxear lawiy ,'dlaw gily' zepnl dleki dy`d oi` - ©£¨
.lrad glyy 'dkled gily'd cin dhibäMà ,øîà àðéðç éaøå§©¦£¦¨¨©¦¨

.dìòa çéìL ãiî dhéb dì ìa÷ì çéìL äNBò¨¨¦©§©¥¨¦¨¦©§¦©©£¨
,`xnbd zxxan.áøc àîòè éàîlawn dgely m` weligd dn ike ©©§¨§©

enrh z` `xnbd zx`ane .egely cin e` envr lrad cin hbd
:mikxc ipyaúéòaéààîéàax ly enrhy ,xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ìòác ïBéfa íeMîzlawn dpi` dy`dy jk lr citwn lrady - ¦¦¨§©©
zngn ok dyer `idy xeaqe ,egely cin hbd z` dnvra
ok oi`y dn .gilyd ici lr dyxbl utg epi` aeye ,ea zlflfny
epi`y gken ixd ,dlaw gilyl hbd z` xqen envr lradyk

.citwn
eïkéî øçàì àaä døöç íeMî ,àîéà úéòaéàxvg meyn dxifb - ¦¨¥¥¨¦£¥¨©¨§©©¦¥

eyyg ,xnelk .hbd z` da ozp lrady xg`l dzeyxl d`ay
xvga dhib z` lrad ozpy dxwna s`y zerhl e`eaiy minkg
dzr dkfzy ,xvgd z` dy`d dzpw okn xg`le ,xg` mc` ly
dlaw gily zepnl `id dlekiy myky exn`iy .xvg oipwa hba
gilyk dzid dligza ef xvg jk ,dkled gilydn dhib lawl
dgely eli`ke ,dgelyk xvgd ziyrp `id dz`pwyne ,lrad
aezk ixdy ,hb df oi` i`cea df ote`ae .lrad gilyn hbd laiw

(` ck mixac)oldl minkg eyxite 'dcia ozpe'(.fr)dcil oziy epiidc
ef dzid `l oiicr xvga hbd z` ozp lrady dryae ,dxvgl e`
lawi `ly minkg exfb jka zerhl e`eai `ly icke .dxvg

.dlra gily cin hbd dgely
eäééðéa éàî,`xnbd zx`an .minrhd oia yi welig dn -àkéà ©¥©§¦¨

eäééðéaote`a mdipia welig yi -çéìL äéåLå éäéà äîã÷c ¥©§§¨§¨¦¦§©§¨¨¦©
àøwéòîlrady iptl cer ,dlaw gily dzpine dy`d dncwy - ¥¦¨¨

,lrac oeifa meyn `ed mrhd m`y .dkled gilyl hbd z` xqn
gily cin dhib lawn dgely oi`e ,citwn lrad df ote`a s`
df ote`a ,okin xg`l d`ad dxvg meyn `ed mrhd m`e .lrad
xqn lrady iptl cer dgely z` dzpin dy`d ixdy ,xefbl oi`
hbd my ozp lrady xvgl dnec df oi`e ,egely icil hbd z`
.lrad gily cin dhib lawl dgely lekie ,`id dz`pwy mcew

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàhéb dì øãLc àøáb àeää©©§¨§¨©¨¦¨
eäúéáãì,dkled gily ici lr ezy`l hb gly cg` mc` -ìæà ¦§¦§¨©

àLéì à÷å äáúé ék dçkLà ,àçéìL,dy`d l` gilyd jld - §¦¨©§§¨¦¨§¨§¨©§¨
.wva dyle zayei `idyk d`vneChéb Cìéä ,dì øîàdpd - ¨©¨¥¨¦¥

.jhibCãéa éåäéì ,déì äøîàhbd z` x`yd dy`d el dxn` - ¨§¨¥¤¡¥§¨¨
.ixear eze` lawze dlawl igely dz` didz ,xnelk .jciaøîà̈©

,ïîçð áø©©§¨
àcáeò da éãáò ,àðéðç éaøãì àúéà íàxexiaa rcei iziid el - ¦¦¨¦§©¦£¦¨¨§¦¨§¨

gily cin dhib lawl gily dyer dy`dy `pipg iaxk dkldy
.hbd z` xiykdl eixack wqet iziid ,dlra

àáø déì øîà,ongp axlàcáeò da úcáò ,àðéðç éaøãì àúéà íàå ¨©¥¨¨§¦¦¨¦§©¦£¦¨¨§©¨§¨
,hbd xiykn ziid ,`pipg iaxk dkldd dzid ok` m` -àì àä̈Ÿ
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc oihib(ipy meil)

,ïänò óøèöî ãçàå ,íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà Bà¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦§¤¨¦§¨¥¦¨¤
lr cirdl xg` cr mr sxhvdy cg` cr did m` elit` ,xnelk
,hbd zlaw lr cirdl xg` cr mr sxhvd aeye ,gilyd iepin

.mzecr lr mikneq mewn lkn

àøîâ
,yilyde lrad oia gekie yiy dxwna ,zwelgn d`ian `xnbd

:on`p in,øîzéàd ,yily cia oezpy hbïBãwôì øîBà ìòaeizzp ¦§©©©¥§¦¨
,eciaïéLeøéâì øîBà LéìLåici lr dlawl gilyl dpnzpy - §¨¦¥§¥¦

,hbd z` lrad el xqn ok zpn lre ,dy`déî.ïîàð,øîà àðeä áø ¦¤¡¨©¨¨©
dïîàð ìòa.zyxebn dpi`eïîàð LéìL ,øîà àcñç áøå`id ixde ©©¤¡¨§©¦§¨¨©¨¦¤¡¨

.zyxebnïîàð ìòa ,øîà àðeä áøoeik ,oecwt myl el xqnyíàc ©¨¨©©©¤¡¨§¦
déìäéð déáäé ïéLeøéâìc àúéà,el exqn oiyexib myl ok` m`y - ¦¨¦§¥¦©£¥¦£¥

dìäéð dì áéäé äåä dãéãì`le hbd z` xqen did dnvr dy`l - §¦¨£¨¨¦¨¦£¨
.xira cgi miievn mdipy ixdy ,yilylLéìL ,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©¨¦

déðîéä àäc ,ïîàðz` el xqny jkay .lrad epin`d ixdy - ¤¡¨§¨¥§¥
zip oiyexib myly xnel zepn`p el ozp hbdgeka oi`e ,ecia o

.eyigkdl lrad
:`ped ax lr dywn `xnbd,àaà éaø áéúî,`ziixaa epipy ¨¦©¦©¨

ïéc ìòa úàãBä,oenn el aiig `edy ,exiagléîc íéãò äàîk ¨©©©¦§¥¨¥¦¨¥
.[aygp-]íäéðMî ïîàð LéìLåzx`ane .oicd ilra ipyn xzei - §¨¦¤¡¨¦§¥¤

,`ziixadïîàð LéìL ,Ck øîBà äæå ,Ck øîBà äæ ,ãöékm` - ¥©¤¥¨§¤¥¨¨¦¤¡¨
mpzp zernd lray oreh exiage ,yily lv` oenn mc` ciwtd
mpzp oecwtly oreh ciwtnde ,exear mda dkfiy liaya yilyl

.oic ilrad ipyn xzei xaca on`p yilyd ,eciagken ok m`e
did m`y mixne` oi`e ,xird dze`a md m` s` on`p yilydy

.envra el ozep did el mpzil dvex
,`xnbd zvxznäìéçîì áéäéúéàc ïBîî éðàLoia wlgl yi - ©¦¨§¦§§¦¦§¦¨

jkay xazqn okle ,eilr legnl ozip oenny oeik ,dy` hbl oenn
,xwy xn`i m` s`e ,eilr jenql oiekzd yilyl oennd xqny
egeka oi` ,hba ok oi`y dn .exiagl ozpiy epenn lr lgen edixd
didi oiyexib myl el ozip `l hbdyk s`y yilyl oin`dl
dy`d oi` seq seq ixdy ,oiyexibl ozipy xnel on`p yilyd

.on`p yilyd oi` ok lre ,jk ici lr zyxbzn
,`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaaïéhéâì ïëådy` hba s`y - §¨©§¨§¥§¦¦

zvxzn .`ped axk `lce ,dy`de lradn xzei yilyd on`p
,`xnbdepiid 'oihibl oke' epipyy dnïBîî éhéb.oenn zexhy - ¦¥¨

xhyd lray oreh exiage ,dpzn xhy yilyl mc` xqn m`y
epzp oecwtly oreh ozepde ,exear ea dkfiy liaya yilyl epzp

.yilyd on`p ,yilyd cia
,zeywdl `xnbd dtiqenàéðúäå,cer epipy `lde -ì ïëåúBøèL §¨©§¨§¥¦§¨

ok m`e ,yilyd on`p ,oennepiid 'oihibl oke' epipyy dny rnyn
,`xnbd dgec .dy` hbàéðz éããä éab éãéîzeziixa ipy ike - ¦¥©¥£¨¥©§¨

zg` lky xnel yi ixd ,eicgi epyp 'zexhyl oke' 'oihibl oke' el`
.`weec oenn ixhyl dpeekd odizyae ,dnvr ipta dzpyp mdn

:`cqg ax zhiy lr epizpynn dywn `xnbdäøîàL äMàä ,ïðz§©¨¦¨¤¨§¨
gilyl,éhéb éì ìa÷úäíéãò ézék ézL äëéøögikedl icka ¦§©¥¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦

,dyxbzpyäøîà eðéðôa íéøîBàL íéðL,dhib lawl gilyl §©¦¤§¦§¨¥¨§¨
òø÷å ìa÷ eðéðôa íéøîBàL íéðLe.hbd z` gilydyily m`e §©¦¤§¦§¨¥¦¥§¨©

zeywdl yi ,on`péànàåd dkixv dn iptn -micr `iadl dy` §©©
,rxwe laiwy micre ,dxear lawl gilyl dxn`ydéðîäéì¥¤§¥

ìLéìLxnel on`py yily oick gilyl df lka oin`dl epl yi - §¨¦
.izlaw oiyexibl
,`xnbd zvxzndéðîäéìc ,déãé éúezî àhéb ÷éôð à÷ éîike - ¦¨¨¦¦¨¦¥¨¥§¥¤§¥

xaecn dpyna ixd ,gilyd ici zgzn `vei hbdy xaecn dpyna
mly hbd xy`k wx `ed yily ly zepn`pd lke ,rexw hbdy
jky xnel mb `ed on`p dy`l hbd z` zzl lekiy jezny ,ecia
.on`p epi` ,dl epzil dzr ecia oi`e hbd z` rxw m` la` ,did

,`xnbd zl`eyéì änì ìaé÷ ,äøîà çðézdkixv `idy dn - ¦©¨§¨¦¥¨¨¦
oi`e rexw hbdy oeik ,oaen ,dxear lawl gilyl 'dxn`'y micr

cin hbd z` laiw gilydy jk lr micr dkixv dnl j` ,ebin el
di`x df ecia hbdy dn mipt lk lr ,`ed rexwy s` `ld ,lrad

.lrad cin hbd z` laiwy,`xnbd zvxznépî àä ,àáø øîà̈©¨¨¨©¦
éúøk äøéñî éãò øîàc àéä øæòìà éaøiaxk zxaeq epizpyn - ©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨¨§¥

el` md dy`d icil hbd zxiqn z` mi`exy micrdy ,xfrl`
dfa ic `l okle ,dy`l lrad oia mizxeke hbl swez mipzepy
z` laiwy e`xy eciriy jixv `l` ecia rexw hbd z` mi`exy

.hbd
:sqep xac `id zx`an ,dpynd ixac xe`iaa `xnbd dpcy ab`

éì änì òø÷dpyndy ,hbd z` rexwl llk gilyl el dnl - ¨©¨¨¦
.rxwe lawy cirdl mikixvy zxne`,`xnbd zvxznáø øîà̈©©

eðL äøéæbä úòLa ,áø øîà äãeäédxfby onfa dzpyp epizpyn - §¨¨©©¦§©©§¥¨¨
xg`l miiw hbd z` xi`ydl miyyeg eide ,zeevnd lr zeklnd

.ezlaw
àðeä áø äãBîe ,äaø øîàyilyd oi`y `ped ax xaeqy s` lr - ¨©©¨¤©¨

,`ed dcen mewn lkn ,on`péäéà äøîà éàcdxn` m`y - §¦¨§¨¦¦
,dy`ddéìäéð déáäé ïéLeøéâìc LéìL éì øîà éãéãìxn` il - §¦¦¨©¦¨¦¦§¥¦©£¥¦£¥

,hbd z` lrad el ozp oiyexibly yilydàðîéäî`id zpn`p - §¥§¨
.jka

,`xnbd ddnzéäéàå ,ïîéäî àì déôeb LéìLc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¨¦¥Ÿ§¥¨§¦¦
àðîéäîzxne`d dy`de on`p epi` envr yilydy okzi ike -ok §¥§¨

.zpn`p enyaàlà,dax xn` jkc `ped ax dcenäøîà éà- ¤¨¦¨§¨
,dy`d dxn` m`ydéìäéð déáäé ïéLeøéâì éãéc éàn÷xqn ipta - ©¨¦¦¦§¥¦©£¥¦£¥

,oiyexib myl yilyl hbd z` lradàðîéäî,zpn`p `id ixd - §¥§¨
Bbéîjezn -ìòa déìäéð déáäé dãéãì äøîà àéòa éàcixdy - ¦§¦¨£¨¨§¨§¦¨©£¥¦£¥©©

cin hbd dlaiw dnvr `idy xnel dleki dzid ,`id zxwyn m`
.zpn`p dzid jkae dlra

mlek yilyde dy`de lrady elit`y ,dxwn d`ian `xnbd
:mipn`p mpi` dyxbzpy micen[øîBà] (øîà) ìòadf hb izzp ©©¨©¥

gilylìmyïéLeøéâì øîBà LéìLå ,ïéLeøéâeizxqne eizlaiw §¥¦§¨¦¥§¥¦
,dy`lås`éì ïúð úøîBà àéähbdø øîà .ãáàå,ïðçBé éaäåä- §¦¤¤¨©¦§¨©¨©©¦¨¨£¨

`ed ixd df oic,äåøòaL øáczy` zwfga `id ef dy` ixdy ¨¨¤¨¤§¨
,yi`åy `ed llkíéðMî úBçt äåøòaL øác ïéàdexray xaca - §¥¨¨¤¨¤§¨¨¦§©¦

dxiyk zecr o`k oi`y oeike ,micr ipyn zegta zepn`p oi`
.mipn`p mpi` ,dyxbzpy

,`xnbd dywnéànàå,jkl micr ipy jixv recne -déðîéäéìå §©©§¥¥§¥
ìLéìLax ixacke ,elaiw oiyexibly xne`y yilyl epin`p - §¨¦

,`xnbd zvxzn .on`p yilyy lirl `cqgàhéb ÷éôð à÷ éî¦¨¨¦¦¨
déðîéäìc ,déãé éúezîel oin`py eici zgzn zrk `vei hbd ike - ¦¥¨¥¦§¥§¥

ebina `ed on`p dl epzl lekie ecia hbdyk wx ixd ,dyxbzpy
.dyxbl lekiy

,`xnbd zl`eyìòáì déðîéäìe,ezy` dyxbzpy lral oin`pe - §¥§¥§©©
úà ézLøéb øîàL ìòa ,ïðçBé éaø øîà ,ïéáà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨©©¤¨©¥©§¦¤

,ïîàð ,ézLà`ed lekiy oeik df xaca xwyl el dnl ixdy ¦§¦¤¡¨
daiyn .`ed on`p dyxib xaky xn`y oeike ,dzr dyxbl

,`xnbdézLøéb øîà÷ éî,izy` z` izyxib xn` lrad ike - ¦¨¨©¥©§¦
zxeza yilyl hbd z` xqny wx xn` `ed ixd ,jk lr epin`py
e` ezegily z` gilyd miiw m`d rcei `ed oi`e ,dkled gily

.`l
z` xqny eixac lr on`p lrady oeik ,zeywdl `xnbd dtiqen

,egelyl hbdBúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç àîéìåjenql yi ok m` - §¥¨£¨¨§¦©¤§¦
dwfg ixdy ,dy`l hbd z` ozil ezegily z` gilyd miiw ok`y

.'ezegily dyer gily'y `idì øîBàä ,÷çöé éaø øîàcàö BçeìL §¨©©¦¦§¨¨¥¦§¥
íúñ äMà éì Lc÷å,dy` exear ycwiy egelyl xn`y mc` - §©¥¦¦¨§¨

l yxit `le,in e,BçeìL úîeyciw ok` m`d rcei glynd oi`e ¥§
,dy` exearøeñàglynd `ed,íìBòaL íéLpä ìëayi ixdy ¨§¨©¨¦¤¨¨

,egely el yciwy ezqex` zaexw `id `ny dy` lka yegloi`e
y meyn ,xaca lwdl.BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æçrecn ,ok m`e £¨¨§¦©¤§¦

dl xqne ezegily gilyd miiwy `ed i`cey o`k s` xn`p `l
.`id zyxebne ,hbd z`
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miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtxifp
ãçàå íéðåøçàä ïî ãçàå íéðåùàøä ïî ãçà åàsxhvn ,efae efa cr dyrpy ,iyily Ð

.mdnràøîâïåã÷ôì øîåà ìòáeizzp oecwtl :xne` lra ,yily cia oezpy hb Ð

yi`de ,izlawa dyxbzpe dlawl dgely iziidy ,il zzp oiyexibl :xne` yilye ,jcia

.xira cgi dy`deäéðîéä àäã.ecia exqnyk Ðäìéçîì áéäéúéàãelgn m`y ÐÐ

xqne epin`dy oeikc ,on`p yily jkld ,legn

eciaÐlr legnl eilr ezghada dvxzp

`zlina la` .xn`iy dn lk oin`dle ,epenn

`xeqi`cÐ.oin`dl ecia oi`ïåîî éèéâÐ

.xhy oeyl `l` hb oi`yàéðú éããä éáâ éãéî
`dcn :`nipc ,"zexhyl oke oihibl oke" Ð

oennc zexhylÐixz ipd ?miyp ihibl `ziinw

.ixii` oenna ediiexze ,edpip i`pzéàîàåira Ð

`l` ?dxin`a `le dlawa `l ,llk micr

.lra dipnid `dc ,dipnidl cala ezxin`aéî
äéãé éúåúî àèéâ ÷éôð à÷eze`xdl ,epipta Ð

mirxwdy it lr s`e !erxw `d ?dipndipc epl

epipta eciaÐzeyilyd ok m` `l` yily oi`

xn`wc i`n dia ciar ded ira i`c ebinc ,ecia

Ðerxwy df la` .ezxin` lr inp on`pÐoi`

.dcia exqenl eciaéì äîì ìáé÷ äøîà çðéúÐ

ixd ?lrad cin elawn ede`xy micr iiez`l

!dilaw i`ce `de ,epipta ecia `edøæòìà éáø
àéä.dxiqn icr `la xyk hb oi` :xn`c Ð

éì äîì òø÷?dirxwnl il dnl ,xnelk Ðúòù
äåä úåëìîä úøæâ.zevnd lr exfby Ðùéìù
ïîéäî àì äéôåâdinyn dxn` ik idi`e Ð

?`pnidnïéùåøéâì øîåà ìòáyilyl eizzp Ð

.dl exqenlïîàð éúùà úà éúùøéâel dnc Ð

.dyxbl ecia ixd ?xwyléúùøéâ øîà÷ éîÐ

!carc `ed dkledl gilyçéìù ä÷æçã àîéðå
'åëzpn lr i`dl dixqnc on`p lrac oeik Ð

!ezegily dyer gilydy dwfgy `nip ,dyxbl

íéùðä ìëá øåñàezqex` zaexw ef `ny Ð

egely xfg ok m` `l` ,`id egely el ycwy

jl izycw `l e` ,jl izycw zipelt :el xnel

.dy` mey
àøîåçì
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ìòáxnel oewzc minkg elired dn ok m` :xn`z m`e - 'ek oiyexiblc `zi` m`c on`p

izk` ?dia opigibyn `l xrxrne lra iz` i`c meyn "mzgp iptae azkp ipta"

ipta" opira `l mzd - oiyexibl edpiadic micr `ki`c i`e .izzp oecwtl :xn`iy ,xrxri

aidi ded dciclc `nrh i`d jiiyc ,xira ozylyya `l` onidn `lc :xnel yie !"azkp

rnyn ,oizipznn `cqg axl jixtc `de .dl

`ki` diciclc meyn epiid - `gip `ped axlc

edpde :xn`z m`e .xira ozylyya inwe`l

dpekyne `qxrl `qxrn (`,e oihib) ikxvnc

?ozpwza minkg elired dn ,zg` xirac dpekyl

on`p yily :xn`c `cqg axk ixaqc :xnel yie

lradyk ixii` mzd :inp i` .zg` xira elit`

xninl `kilc ,ekxcl jlde ,"epze eazk" xne`

.dl aidi ded dciclc

ùéìùlrad xne` elit` - dipnid `dc on`p

jnq mewn lkn - micr ipta el ozpy

.mid zpicnl ilf` e` micr iziinc oipnifc ,eilr

ira i`c ebin mrhn yilyd on`pc yxtl oi`c

,dy`l exqenl lekiy ,xn`wc i`n dia ciar

ebin mey `lac :`cg .jenqa qxhpewa yxitck

"xxea df" seqa rnynck ,yilyl opax edepnid

dab eciwt`c `zaq `idd iab (`,`l oixcdpq)

`la ongp ax dpnide ,`ed rixtc dxn`e ,`xhy

ira i` - oic ziaa wfgzi`c oeikc ,ebin mey

ded `l - ebin aiyg i` :cere .opixn` `l dizlw

,dcen ebin `ki`c `kidc ,`ped ax bilt

n` i`c `ped ax dcene :jenqa opixn`ckinw dx

cia oi` `dc ,ebin aiyg `l `l` .'ek icic

dvxzz `l dy`d `nyc ,dy`l exqenl gilyd

d`xp jkl .oecwtl xne` dlrac oeik ,hbd lawl

zrc lr - ecia xqny oeik - dipnid `dc :yxtl

,oiyexibl xn`i m` oiyexibl `diy ,el xqn ok

dil opipnidn df itle .xwyn `edy it lr s`

li`ydl miieyrd mixaca elit` yilyl

`l` ,dli`y zxeza :xn` `lc `kid ,xikydle

.dildip diadi oecwta :xne`áéúî`a` iax

- on`p yilye inc micr d`nk oic lra z`ced

ab lr s` ,zg` xira olek elit` on`pc rnyn

- diadi oecwtl e`lc `zi` m`c xninl `ki`c

.dil aidi dedéðàùdlignl aidizi`c oenn

- ezghada dvxzp ,ecia xqne epin`dy oeik -

dn lk lr oin`dle ,epenn lr legnl eilr

epenn eciqtdl epin`dy ,xwyi elit` xn`iy

oi` - `xeqi`c `zlina la` .oick `ly elit`

yily inp hbac :xaq `cqg axe .epin`dl ecia

xn`i m` oiyexibl `diy - el ozp ok lrc ,on`p

.epyxitck ,oiyexibläéðîéäìåizezn `hib witp in :ipyne .lirl epyxitck ,"dxn` epipta" exn`iy mipy mlerl jixv la` ?"laiw epipta" exn`iy mipy jixv i`n` :yexit - yilyl

.on`p ,el exqne lrad dipnidc ,ecia mly hbdy `kid `wecc .dty`a e`vn `ny - eciay mirxw jpdc ?diciçðéúepipta" exn`iy mipy jixv oicac gpiz :yexit - dxn` epipta

?"laiw epipta" il dnl mewn lkn - dici izezn `hib witp `le ,hbd rxwpc oeik ,"dxn` epipta" mixne` mipya ibq `lc idp ?il dnl "laiw epipta" `l` .mlern dyw ded `l dfne ,"dxn`

.mly ecia ede`xy micrl `l` jixv did `léáø.dlawd e`x `ly oeik ,mly ecia ede`xy dna ibq `l jkle .ea oinezg micrd oi`y ixiine - izxk dxiqn icr xn`c `id xfrl`

ixn`ck ,oick dyrpe micr ipta xqnp `nzqnc ,epiptl dxiqn icr o`k oi` elit` ,xyk - ea oinezg micr m` la`xn`c xfrl` iaxl `l` `kixv `l :dax xn` ,(`,el oihib) "gleyd"a '

iptn `l` hbd lr oinzeg micrd oi` :diteb xfril` iaxc dizlina opz (`,et) "yxbnd"a onwle .mid zpicnl ilf` e` icdq iziinc oipnifc ,dnizg icr minkg epwiz ,izxk dxiqn icr

.mlerd oewizøåñà- i`d la` .zycwzne zxfeg dzid `l - dycwzpc `zi` m`c .gilyd ycwy `id z`f `ny yegle ,ycwl xeq`l oi` mc` lkl la` - mleray miypd lka

dnezi :xn`z m`e .`nlra `xeaic` opiknq `l - eycwzp `ly exn`e zeaexwd lk ze`a elit`e .oda `veike dn` m`e dn` oebk dizeaexwn zg` el yciw egely `ny ,ycwl xeq`

lka xzen - oicd on la` .dlwz icil `ai `ly envr lr yyg `le ,mzq ycwl devy dil opiqpwc ,`ed `nlra `qpwc d`xpe ?gilyd dfl dycw dia` `ny ,mc` lkl xq`iz dphw

qepwl ie`x ded `l - ikd e`l i`c ,ezegily dyer gily dwfgc xity giken mewn lkne .`aex xza opilf`c :cere .dvxzz `l `ny - ycwzdl ecia dpi`c ,dxenb dwfg df oi`c ,miypd

mewn lkn - `nlra `qpw `kdc ab lr s`e ,opwzin - `nlra oipiw x`y eli`e ,ipyl bef gwi - mlerd xie`l mdn cg` gxty dnezq own (`,ai) ipy wxta xifpa dlr jixtc `de .o`k

aygizc meyn e`l - `ciip `lc dy` `p` jl `pin` :ipync `de .jixt dicicl opwzin `nlra oipiw x`yc dnne .gxti `ly xdfp `ly lr diqpwnl ol ded inp mzdc ,xity jixt

`,ai xifp zetqez cer oiire] .lfeban ith opiqpw `zeriaw zngn :xnelk `l` ,dvgn lr dvgnk dicic reaw iedilc opixn` `l xkip epi`e axrznd xacac .aexa lhazz `ly ,dreawk

.[xeq` ligznd xeaic
ipd
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ãçàå íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà Bà¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦§¤¨
.ïänò óøèöîàøîâïBãwôì øîBà ìòa :øîzéà ¦§¨¥¦¨¤¦§©©©¥§¦¨

:øîà àðeä áø ?ïîàð éî ,ïéLeøéâì øîBà LéìLå§¨¦¥§¥¦¦¤¡¨©¨¨©
àðeä áø .ïîàð LéìL :øîà àcñç áøå ,ïîàð ìòa©©¤¡¨§©¦§¨¨©¨¦¤¡¨©¨
déìäéð déáäé ïéLeøéâìc àúéà íàc ,ïîàð ìòa øîà£©©©¤¡¨§¦¦¨¦§¥¦§¨¥¦£¥

¯:øîà àcñç áøå ;dìäéð dì áéäé äåä dãéãì§¦¨£¨¨¥¨¦£¨§©¦§¨£©
úàãBä :àaà éaø áéúî .déðîéä àäc ,ïîàð LéìL̈¦¤¡¨§¨¥§¥§¦©¦©¨¨©
,íäéðMî ïîàð LéìLå ,éîc íéãò äàîk ïéc ìòa©©¦§¥¨¥¦¨¥§¨¦¤¡¨¦§¥¤

Ck øîBà äæå Ck øîBà äæ ?ãöék¯!ïîàð LéìL ¥©¤¥¨§¤¥¨¨¦¤¡¨
.äìéçîì áéäéúéàc ,ïBîî éðàL¯ïëå :àéðz àäå ¨¥¨§¦§§¦¦§¦¨§¨©§¨§¥

!ïéhéâì¯.ïBîî éhéb¯ì ïëå :àéðúäå!úBøèL¯ §¦¦¦¥¨§¨©§¨§¥¦§¨
ìa÷úä" äøîàL äMàä :ïðz ?àéðz éããä éab écéî¦¥©¥£¨¥©§¨§©¨¦¨¤¨§¨¦§©¥

"éhéb éì¯eøîàiL íéðL ,íéãò ézéë ézL äëéøö ¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦§©¦¤Ÿ§
;"òø÷å ìa÷ eðéðôa" eøîàiL íéðLe ,"äøîà eðéðôa"§¨¥¨§¨§©¦¤Ÿ§§¨¥¦¥§¨©

ì déðîäéì ?éànàå!LéìL¯àhéb ÷éôð à÷ éî §©©¥¤§¥§¨¦¦¨¨¥¦¨
änì "ìaé÷" ,"äøîà" çðéz ?déðîäéìc déãé éúezî¦¥§¥§¦¤§¥¥©¨§¨¦¥¨¨

?épî àä :äaø øîà ?éì????,àéä øæòéìà éaø ¦£©©¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦
áø øîà ?éì änì òø÷ .éúøk äøéñî éãò :øîàc§¨©¥¥§¦¨¨§¦¨©¨¨¦¨©©
:äaø øîà .eðL ãîMä úòLa :áø øîà äãeäé§¨¨©©¦§©©§¨¨£©©¨
øîà éãéãì" éäéà äøîà éàc ,àðeä áø äãBîe¤©¨§¦¨§¨¦¦§¦¦£©

"déìäéð déáäé ïéLeøéâìc LéìL éì¯.àðîéäî¯ ¦¨¦¦§¥¦§¨¥¦£¥§¥§¨
éäéàå ïîéäî àì déôeb LéìLc ,écéî àkéà éî¦¦¨¦¥§¨¦¥¨§¥©§¦¦
déáäé ïéLeøâì éãéc éàn÷" äøîà éà ,àlà ?àðîéäî§¥§¨¤¨¦¨§¨©©¦¦§¥¦§¨¥

"déìäéð¯dãéãì :äøîà àéòa éàc Bbéî ,àðîéäî ¦£¥§¥§¨¦§¦¨£¨¨§¨§¦¨
øîBà LéìLå ,ïéLeøéâì øîà ìòa .ìòa déìäéð déáäé§¨¥¦£¥©©©©¨©§¥¦§¨¦¥
éaø øîà ,ãáàå éì ïúð :úøîBà àéäå ,ïéLeøéâì§¥¦§¦¤¤¨©¦§¨©£©©¦

ì déðîéäéìå ?éànàå .íéðMî úBçt äåøòaL øác ïéàå ,äåøòaL øác äåä :ïðçBé!LéìL ¨¨£¨¨¨¤§¤§¨§¥¨¨¤§¤§¨¨¦§©¦§©©§¦¥§¥¨¨¦
¯øa àéiç áø øîàc ,ìòáì déðîéäìå ?déðîéäìc déãé éúezî àhéb ÷éôð à÷ éî¦¨¨¥¦¨¦¥§¥§¦¥§¥§¦¤§¥§©©§¨©©¦¨©

"ézLà úà ézLøéb" øîàL ìòa :ïðçBé éaø øîà ïéáà¯!ïîàð¯?ézLøéb øîà÷ éî ¨¦¨©©¦¨¨©©¤¨©¥©§¦¤¦§¦¤¡¨¦¨¨©¥©§¦
ì øîBàä :÷çöé éaø øîàc !BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç :àîéìåéì Lc÷å àö" BçeìL §¥¨£¨¨¨¦©¤§¦§¨©©¦¦§¨¨¥§¥§©¥¦

BçeìL úîe ,íúñ "äMà¯ìëa øeñà!BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç ,íìBòaL íéLpä ¦¨§¨¥§¨§¨©¨¦¤¨¨£¨¨¨¦©¤§¦
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc oihib(ipy meil)

,ïänò óøèöî ãçàå ,íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà Bà¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦§¤¨¦§¨¥¦¨¤
lr cirdl xg` cr mr sxhvdy cg` cr did m` elit` ,xnelk
,hbd zlaw lr cirdl xg` cr mr sxhvd aeye ,gilyd iepin

.mzecr lr mikneq mewn lkn

àøîâ
,yilyde lrad oia gekie yiy dxwna ,zwelgn d`ian `xnbd

:on`p in,øîzéàd ,yily cia oezpy hbïBãwôì øîBà ìòaeizzp ¦§©©©¥§¦¨
,eciaïéLeøéâì øîBà LéìLåici lr dlawl gilyl dpnzpy - §¨¦¥§¥¦

,hbd z` lrad el xqn ok zpn lre ,dy`déî.ïîàð,øîà àðeä áø ¦¤¡¨©¨¨©
dïîàð ìòa.zyxebn dpi`eïîàð LéìL ,øîà àcñç áøå`id ixde ©©¤¡¨§©¦§¨¨©¨¦¤¡¨

.zyxebnïîàð ìòa ,øîà àðeä áøoeik ,oecwt myl el xqnyíàc ©¨¨©©©¤¡¨§¦
déìäéð déáäé ïéLeøéâìc àúéà,el exqn oiyexib myl ok` m`y - ¦¨¦§¥¦©£¥¦£¥

dìäéð dì áéäé äåä dãéãì`le hbd z` xqen did dnvr dy`l - §¦¨£¨¨¦¨¦£¨
.xira cgi miievn mdipy ixdy ,yilylLéìL ,øîà àcñç áøå§©¦§¨¨©¨¦

déðîéä àäc ,ïîàðz` el xqny jkay .lrad epin`d ixdy - ¤¡¨§¨¥§¥
zip oiyexib myly xnel zepn`p el ozp hbdgeka oi`e ,ecia o

.eyigkdl lrad
:`ped ax lr dywn `xnbd,àaà éaø áéúî,`ziixaa epipy ¨¦©¦©¨

ïéc ìòa úàãBä,oenn el aiig `edy ,exiagléîc íéãò äàîk ¨©©©¦§¥¨¥¦¨¥
.[aygp-]íäéðMî ïîàð LéìLåzx`ane .oicd ilra ipyn xzei - §¨¦¤¡¨¦§¥¤

,`ziixadïîàð LéìL ,Ck øîBà äæå ,Ck øîBà äæ ,ãöékm` - ¥©¤¥¨§¤¥¨¨¦¤¡¨
mpzp zernd lray oreh exiage ,yily lv` oenn mc` ciwtd
mpzp oecwtly oreh ciwtnde ,exear mda dkfiy liaya yilyl

.oic ilrad ipyn xzei xaca on`p yilyd ,eciagken ok m`e
did m`y mixne` oi`e ,xird dze`a md m` s` on`p yilydy

.envra el ozep did el mpzil dvex
,`xnbd zvxznäìéçîì áéäéúéàc ïBîî éðàLoia wlgl yi - ©¦¨§¦§§¦¦§¦¨

jkay xazqn okle ,eilr legnl ozip oenny oeik ,dy` hbl oenn
,xwy xn`i m` s`e ,eilr jenql oiekzd yilyl oennd xqny
egeka oi` ,hba ok oi`y dn .exiagl ozpiy epenn lr lgen edixd
didi oiyexib myl el ozip `l hbdyk s`y yilyl oin`dl
dy`d oi` seq seq ixdy ,oiyexibl ozipy xnel on`p yilyd

.on`p yilyd oi` ok lre ,jk ici lr zyxbzn
,`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaaïéhéâì ïëådy` hba s`y - §¨©§¨§¥§¦¦

zvxzn .`ped axk `lce ,dy`de lradn xzei yilyd on`p
,`xnbdepiid 'oihibl oke' epipyy dnïBîî éhéb.oenn zexhy - ¦¥¨

xhyd lray oreh exiage ,dpzn xhy yilyl mc` xqn m`y
epzp oecwtly oreh ozepde ,exear ea dkfiy liaya yilyl epzp

.yilyd on`p ,yilyd cia
,zeywdl `xnbd dtiqenàéðúäå,cer epipy `lde -ì ïëåúBøèL §¨©§¨§¥¦§¨

ok m`e ,yilyd on`p ,oennepiid 'oihibl oke' epipyy dny rnyn
,`xnbd dgec .dy` hbàéðz éããä éab éãéîzeziixa ipy ike - ¦¥©¥£¨¥©§¨

zg` lky xnel yi ixd ,eicgi epyp 'zexhyl oke' 'oihibl oke' el`
.`weec oenn ixhyl dpeekd odizyae ,dnvr ipta dzpyp mdn

:`cqg ax zhiy lr epizpynn dywn `xnbdäøîàL äMàä ,ïðz§©¨¦¨¤¨§¨
gilyl,éhéb éì ìa÷úäíéãò ézék ézL äëéøögikedl icka ¦§©¥¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦

,dyxbzpyäøîà eðéðôa íéøîBàL íéðL,dhib lawl gilyl §©¦¤§¦§¨¥¨§¨
òø÷å ìa÷ eðéðôa íéøîBàL íéðLe.hbd z` gilydyily m`e §©¦¤§¦§¨¥¦¥§¨©

zeywdl yi ,on`péànàåd dkixv dn iptn -micr `iadl dy` §©©
,rxwe laiwy micre ,dxear lawl gilyl dxn`ydéðîäéì¥¤§¥

ìLéìLxnel on`py yily oick gilyl df lka oin`dl epl yi - §¨¦
.izlaw oiyexibl
,`xnbd zvxzndéðîäéìc ,déãé éúezî àhéb ÷éôð à÷ éîike - ¦¨¨¦¦¨¦¥¨¥§¥¤§¥

xaecn dpyna ixd ,gilyd ici zgzn `vei hbdy xaecn dpyna
mly hbd xy`k wx `ed yily ly zepn`pd lke ,rexw hbdy
jky xnel mb `ed on`p dy`l hbd z` zzl lekiy jezny ,ecia
.on`p epi` ,dl epzil dzr ecia oi`e hbd z` rxw m` la` ,did

,`xnbd zl`eyéì änì ìaé÷ ,äøîà çðézdkixv `idy dn - ¦©¨§¨¦¥¨¨¦
oi`e rexw hbdy oeik ,oaen ,dxear lawl gilyl 'dxn`'y micr

cin hbd z` laiw gilydy jk lr micr dkixv dnl j` ,ebin el
di`x df ecia hbdy dn mipt lk lr ,`ed rexwy s` `ld ,lrad

.lrad cin hbd z` laiwy,`xnbd zvxznépî àä ,àáø øîà̈©¨¨¨©¦
éúøk äøéñî éãò øîàc àéä øæòìà éaøiaxk zxaeq epizpyn - ©¦¤§¨¨¦§¨©¥¥§¦¨¨§¥

el` md dy`d icil hbd zxiqn z` mi`exy micrdy ,xfrl`
dfa ic `l okle ,dy`l lrad oia mizxeke hbl swez mipzepy
z` laiwy e`xy eciriy jixv `l` ecia rexw hbd z` mi`exy

.hbd
:sqep xac `id zx`an ,dpynd ixac xe`iaa `xnbd dpcy ab`

éì änì òø÷dpyndy ,hbd z` rexwl llk gilyl el dnl - ¨©¨¨¦
.rxwe lawy cirdl mikixvy zxne`,`xnbd zvxznáø øîà̈©©

eðL äøéæbä úòLa ,áø øîà äãeäédxfby onfa dzpyp epizpyn - §¨¨©©¦§©©§¥¨¨
xg`l miiw hbd z` xi`ydl miyyeg eide ,zeevnd lr zeklnd

.ezlaw
àðeä áø äãBîe ,äaø øîàyilyd oi`y `ped ax xaeqy s` lr - ¨©©¨¤©¨

,`ed dcen mewn lkn ,on`péäéà äøîà éàcdxn` m`y - §¦¨§¨¦¦
,dy`ddéìäéð déáäé ïéLeøéâìc LéìL éì øîà éãéãìxn` il - §¦¦¨©¦¨¦¦§¥¦©£¥¦£¥

,hbd z` lrad el ozp oiyexibly yilydàðîéäî`id zpn`p - §¥§¨
.jka

,`xnbd ddnzéäéàå ,ïîéäî àì déôeb LéìLc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¨¦¥Ÿ§¥¨§¦¦
àðîéäîzxne`d dy`de on`p epi` envr yilydy okzi ike -ok §¥§¨

.zpn`p enyaàlà,dax xn` jkc `ped ax dcenäøîà éà- ¤¨¦¨§¨
,dy`d dxn` m`ydéìäéð déáäé ïéLeøéâì éãéc éàn÷xqn ipta - ©¨¦¦¦§¥¦©£¥¦£¥

,oiyexib myl yilyl hbd z` lradàðîéäî,zpn`p `id ixd - §¥§¨
Bbéîjezn -ìòa déìäéð déáäé dãéãì äøîà àéòa éàcixdy - ¦§¦¨£¨¨§¨§¦¨©£¥¦£¥©©

cin hbd dlaiw dnvr `idy xnel dleki dzid ,`id zxwyn m`
.zpn`p dzid jkae dlra

mlek yilyde dy`de lrady elit`y ,dxwn d`ian `xnbd
:mipn`p mpi` dyxbzpy micen[øîBà] (øîà) ìòadf hb izzp ©©¨©¥

gilylìmyïéLeøéâì øîBà LéìLå ,ïéLeøéâeizxqne eizlaiw §¥¦§¨¦¥§¥¦
,dy`lås`éì ïúð úøîBà àéähbdø øîà .ãáàå,ïðçBé éaäåä- §¦¤¤¨©¦§¨©¨©©¦¨¨£¨

`ed ixd df oic,äåøòaL øáczy` zwfga `id ef dy` ixdy ¨¨¤¨¤§¨
,yi`åy `ed llkíéðMî úBçt äåøòaL øác ïéàdexray xaca - §¥¨¨¤¨¤§¨¨¦§©¦

dxiyk zecr o`k oi`y oeike ,micr ipyn zegta zepn`p oi`
.mipn`p mpi` ,dyxbzpy

,`xnbd dywnéànàå,jkl micr ipy jixv recne -déðîéäéìå §©©§¥¥§¥
ìLéìLax ixacke ,elaiw oiyexibly xne`y yilyl epin`p - §¨¦

,`xnbd zvxzn .on`p yilyy lirl `cqgàhéb ÷éôð à÷ éî¦¨¨¦¦¨
déðîéäìc ,déãé éúezîel oin`py eici zgzn zrk `vei hbd ike - ¦¥¨¥¦§¥§¥

ebina `ed on`p dl epzl lekie ecia hbdyk wx ixd ,dyxbzpy
.dyxbl lekiy

,`xnbd zl`eyìòáì déðîéäìe,ezy` dyxbzpy lral oin`pe - §¥§¥§©©
úà ézLøéb øîàL ìòa ,ïðçBé éaø øîà ,ïéáà øa àéiç éaø øîàc§¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨©©¤¨©¥©§¦¤

,ïîàð ,ézLà`ed lekiy oeik df xaca xwyl el dnl ixdy ¦§¦¤¡¨
daiyn .`ed on`p dyxib xaky xn`y oeike ,dzr dyxbl

,`xnbdézLøéb øîà÷ éî,izy` z` izyxib xn` lrad ike - ¦¨¨©¥©§¦
zxeza yilyl hbd z` xqny wx xn` `ed ixd ,jk lr epin`py
e` ezegily z` gilyd miiw m`d rcei `ed oi`e ,dkled gily

.`l
z` xqny eixac lr on`p lrady oeik ,zeywdl `xnbd dtiqen

,egelyl hbdBúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç àîéìåjenql yi ok m` - §¥¨£¨¨§¦©¤§¦
dwfg ixdy ,dy`l hbd z` ozil ezegily z` gilyd miiw ok`y

.'ezegily dyer gily'y `idì øîBàä ,÷çöé éaø øîàcàö BçeìL §¨©©¦¦§¨¨¥¦§¥
íúñ äMà éì Lc÷å,dy` exear ycwiy egelyl xn`y mc` - §©¥¦¦¨§¨

l yxit `le,in e,BçeìL úîeyciw ok` m`d rcei glynd oi`e ¥§
,dy` exearøeñàglynd `ed,íìBòaL íéLpä ìëayi ixdy ¨§¨©¨¦¤¨¨

,egely el yciwy ezqex` zaexw `id `ny dy` lka yegloi`e
y meyn ,xaca lwdl.BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æçrecn ,ok m`e £¨¨§¦©¤§¦

dl xqne ezegily gilyd miiwy `ed i`cey o`k s` xn`p `l
.`id zyxebne ,hbd z`
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eciaÐlr legnl eilr ezghada dvxzp
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ìa÷úä" äøîàL äMàä :ïðz ?àéðz éããä éab écéî¦¥©¥£¨¥©§¨§©¨¦¨¤¨§¨¦§©¥

"éhéb éì¯eøîàiL íéðL ,íéãò ézéë ézL äëéøö ¦¦¦§¦¨§¥¦¥¥¦§©¦¤Ÿ§
;"òø÷å ìa÷ eðéðôa" eøîàiL íéðLe ,"äøîà eðéðôa"§¨¥¨§¨§©¦¤Ÿ§§¨¥¦¥§¨©

ì déðîäéì ?éànàå!LéìL¯àhéb ÷éôð à÷ éî §©©¥¤§¥§¨¦¦¨¨¥¦¨
änì "ìaé÷" ,"äøîà" çðéz ?déðîäéìc déãé éúezî¦¥§¥§¦¤§¥¥©¨§¨¦¥¨¨

?épî àä :äaø øîà ?éì????,àéä øæòéìà éaø ¦£©©¨¨©¦©¦¡¦¤¤¦
áø øîà ?éì änì òø÷ .éúøk äøéñî éãò :øîàc§¨©¥¥§¦¨¨§¦¨©¨¨¦¨©©
:äaø øîà .eðL ãîMä úòLa :áø øîà äãeäé§¨¨©©¦§©©§¨¨£©©¨
øîà éãéãì" éäéà äøîà éàc ,àðeä áø äãBîe¤©¨§¦¨§¨¦¦§¦¦£©

"déìäéð déáäé ïéLeøéâìc LéìL éì¯.àðîéäî¯ ¦¨¦¦§¥¦§¨¥¦£¥§¥§¨
éäéàå ïîéäî àì déôeb LéìLc ,écéî àkéà éî¦¦¨¦¥§¨¦¥¨§¥©§¦¦
déáäé ïéLeøâì éãéc éàn÷" äøîà éà ,àlà ?àðîéäî§¥§¨¤¨¦¨§¨©©¦¦§¥¦§¨¥

"déìäéð¯dãéãì :äøîà àéòa éàc Bbéî ,àðîéäî ¦£¥§¥§¨¦§¦¨£¨¨§¨§¦¨
øîBà LéìLå ,ïéLeøéâì øîà ìòa .ìòa déìäéð déáäé§¨¥¦£¥©©©©¨©§¥¦§¨¦¥
éaø øîà ,ãáàå éì ïúð :úøîBà àéäå ,ïéLeøéâì§¥¦§¦¤¤¨©¦§¨©£©©¦

ì déðîéäéìå ?éànàå .íéðMî úBçt äåøòaL øác ïéàå ,äåøòaL øác äåä :ïðçBé!LéìL ¨¨£¨¨¨¤§¤§¨§¥¨¨¤§¤§¨¨¦§©¦§©©§¦¥§¥¨¨¦
¯øa àéiç áø øîàc ,ìòáì déðîéäìå ?déðîéäìc déãé éúezî àhéb ÷éôð à÷ éî¦¨¨¥¦¨¦¥§¥§¦¥§¥§¦¤§¥§©©§¨©©¦¨©

"ézLà úà ézLøéb" øîàL ìòa :ïðçBé éaø øîà ïéáà¯!ïîàð¯?ézLøéb øîà÷ éî ¨¦¨©©¦¨¨©©¤¨©¥©§¦¤¦§¦¤¡¨¦¨¨©¥©§¦
ì øîBàä :÷çöé éaø øîàc !BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç :àîéìåéì Lc÷å àö" BçeìL §¥¨£¨¨¨¦©¤§¦§¨©©¦¦§¨¨¥§¥§©¥¦

BçeìL úîe ,íúñ "äMà¯ìëa øeñà!BúeçéìL äNBò çéìL ä÷æç ,íìBòaL íéLpä ¦¨§¨¥§¨§¨©¨¦¤¨¨£¨¨¨¦©¤§¦
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קסח
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtoihib

àøîåçì.wgvi iaxc `d ik Ðäðùîäéáàå àéä`id .dia` e` `id e` ÐÐdl yi

`dc ,`niiw `niiwck dcic ci mewn lkne ,elawl i`kf inp dia`e .`id dlecb `dc ,ci

dnezi dzid m`e ,`id dlecbÐ`zyde ,dhib z` zlawn `ide dnvr z` dedn `id

.`py `l inpàøîâàéä íåìë åàì äãéã ãélk dizeyxa `pngx dnwe` ixnblc Ð

.zqip ok m` `l` ,zexrp iniúùøâúî äðéàÐ

"ezian dglye" :aizkcÐdpi`e dglyny in

opiyxc ikd .zxfege dglyny ef dzvi ,zxfeg

,jkld .(`,biw) "`ypy yxg" wxta zenaia dl

.zyxbzn dpi` dia` zlawa elit`ìë
äèéâ úîçî øçà øáã úøîùîùdca` m`y Ð

dhibÐ,el dnec epi`y xg` xac zxnyn

.dhib `edy dxeaqeàéä àîìòá äèåù àäÐ

`lcnc .dpnn xzei zxfege zglyn jl oi`e

xg` xhy zxnyny ipzwÐxhy e`lc llkn

] .dil inc `lc icin `l` ,`ed[å÷øåæå øåøöÐ

feb` el oipzepyke ,ewxefe xexv el oipzepy ohw

Ð.elhepíéøçàì äëåæ åðéàå åîöòì äëåæm` Ð

xqny ,ohw eze` ici lr xac exagl mc` dkif

ipeltl df utga dkf :xn`e utgd eciaÐ`l

xefgl ozepd `a m`e ,dkfÐ.xfegåøéæçîå õôç
äòù øçàì.epnn eze` oiraezyk Ðóà äëåæ

íéøçàì.opaxcne Ðàãå àãel` zepwz izy Ð

.dey opicàéä úçà éàîe` zekfl mdipy Ð

?zekfl `ly mdipyïàãøåå,`ipcxee iyp`n Ð

.mewnéåáîá ïéôúúùîzexvgd lk zeidl Ð

.oleka elhlhie ,ekezl oi`ivenúéáçä úàÐ

.oiia seziy mzqc ,seziyl ,dkeza oiidyéàî
äéáâ àéòá!oipniqa z`vei `id ixd Ðéôåúéù

ïðáøã úåàåáîxeq` oi` `ziixe`cnc Ð

zeyxl cigid zeyxn `l` `ivedle qipkdl

.miaxdïàãøåå ÷éúùàaiyd `ly ,ml`p Ð

.df uexiz lr daeyz
ïéîéøòî
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éðäoiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`c zyy axl elit`e - `l `lewl la` `xnegl ilin

dyri `l m`y mewna ilin ipd - ezegily dyer gily dwfg inp dxez lyac (`,al

`l e` hb ozi `l m` ,o`k la` .gilyd lr jenqi m` dxiar icil glynd `ai ezegily

dyer gily dwfg oi`c zyy ax dcen - jk liaya dxiar icil glynd `ai `ly ,ycwi

.izkx`d mye .`lewl ezegily

äøòðyxit - 'ek dia`e `id dqxe`nd

dia` `wec - dphw la` ,dxrp `wec :qxhpewa

opax :`xnba xn`c `de .a` dl yi m` ,`id `le

,dnvr ci epiid - `pngx dl ikf `xizi ci ixaq

`l dphw dzidykc .dxrp `idyk dl sqezipy

wxta i"yx dibd aeye .a` ci m` ik ,ci dl did

hwpc `de ,dphw oicd `edc (a,bn) oiyeciwc ipy

.xwir oke .dcedi iaxc gk jricedl - dxrp

ipy wxtac :xi`n iax oa wgvi epiax di`x `iade

dxrp oi` xn`c ongp axl jixt (a,cn) oiyecwc

:opzc `dn ,dlra cin dhib lawl gily dyer

cr hb epi` - "ihib il lawzd" dxn`y dphw

:ipyne .hb df ixd - dxrp `d .dcil hb ribiy

ixii`c ozrc `wlq `xwirn la` .a` dl oi`yk

hb ribiy cr :ipzw ikd elit`e ,a` dl yiyk

ribd m` ,a` dl yi m` s`c dpin rny - dcil

`xizi ci :`xnba opixn`c `de .zyxebn dcil hb

,xwir dnvr cic ,a`d ci epiid - `pngx dl ikf

gk lhal a`d ci dl ozip `le ,zexbaa dl yiy

ci dl ozipe dci gk lhac xaq dcedi iaxe .dci

.a`dìëå'ek dhib z` xenyl dleki dpi`y

dhey `dc ,dia` ici lr elit` :qxhpewa yxit -

in - "ezian dglye" :wgvi iax xn`e .`id

zenai) "yxg" wxta oke .zxfeg dpi`e dglyny

,zyxbzn dia` ici lrc :yxtn mz epiaxe .(a,biw

dxede .dhib z` xenyl zrcei dpi`y ab lr s`

mzd yixcc i`pi iaxl `dc .dyrnl dkld jk

,dnvr z` yxbl ci dl yiy in - "dcia ozpe"n

ici lr zyxebn mrh eze` itl - 'ek ef dzvi

.dhib z` lawn dia` zgwit elit` `dc ,dia`

`l - "dglye"n witnc l`rnyi iax iac `pze

la` ,`pixg` `xwn witnc `da `l` dilr bilt

dl yiy oeik ,`nrhe .icin ediipia `kilc rnyn

inlyexiac cere .xefgln dxney `ed - a`

xenyl dleki - a` dl yiy dze` `xew `icda

ilekl dia` ici lr zyxbzn ok m` .dhib z`

dleki `dzy `l` `kd ikxvn `l `dc ,`nlr

dleki dpi`yk i`c ,d`xp oke .dhib z` xenyl

cwzz `l inp oiyecw oiprl ok m` - dia` ici lr elit` zyxbzn dpi` dhib z` xenyldpi`y lk"c `tiq jd `nwezin `l df itle .d`ivil died ywzi`c ,aizk "dzide d`vie"c y

!dnvr ici lr zyxbzn dpi` xenyl zrcei elit` ?dnvr ici lr zyxbzn dpi`c dhib z` xenyl zrcei dpi` `ixi` i`n dcedi iaxlc ,opaxk `l` dcedi iaxk a` dl yia 'ek "zrcei

.dcedi iaxk xity `nwezin - a` dl oi`a la`ìëocbpke :onwl opixn`ck ,ditxeg metl cg lk ,xyr xake ziy xak epiid zeherte .zehertk epiid - xg` xacl dhib oia zpgany

mixg`l dkef dcedi axlc ,`cqg axcn ixnbl `kt` dcedi ax zxaq did - zehertc `xeriyl mcew ,dry xg`l exifgne utg :xn`c dcedi axc `xeriy i` ,`zyde .zyxbzn dphwa

`ly dgtyn dilr jixtcn ,`cqg axl zexry izy e`iaiy cr mixg`l mikef opi`e - xknn oxknne gwn ogwn zehertc ,`kt` ded `cqg axle ,xknn exknne gwn egwn `diy mcew

`rivn `aac `nw wxta xn`c ,opgei iaxlc :mz epiax xne`e ?mci lr dkfn oi`c miphwd ezae epan dgty `py i`n :xn`z m`e .zexry izy `iz` `lc e`l `l` .zexry izy d`iad

,ynn ohw - ohw mzd xn`c l`enyle .zlke` dgxeh xkya - dgty la` .o`k oicd `ed - ohw `ed eia` ly epgly lr jenqd lecb ,`l` ,['ek] ynn lecb lecb `l :d`ivn iab (a,ai)

opiayg `lc d`xpc ,dxkya zlke` dgtyc mz epiax xnel wgc mpg lre .eia` cik eci xac lkl `nrh i`dnc xnel jixv - eia` lv` dvixn d`ven `edy drya :mzd `nrh yxtne

dz`ivn dia` ogly lr dkenq oi` elit`c d`xp ,ezae .ely mz`ivn oi` - ziad lra ogly lr oikenqd lkc .epaa `wec `l` ,epgly lr jenq `edy liaya ziad lra cik eci mezi

xdfil jixve .xbaizy cr dxrpa s`e ,epgly lr dkenq dpi` elit` jiiy dai` meyn `nrhc (`,fn zeaezk) "dxrp" wxta `zi`ck ,oigy dkene leepnl dl xqn `nlc ,dai` meyn ,ely

wxtae ,aexira dkef dphw `idy dgty xn` `kdc denzl oi`e .ynn lecb lecb e`lc ,l`eny iabl opgei iaxk ol `niiwc ,epgley lr jenq m` lecb elit` epa ici lr aexr zekfl `ly

.xn`w ohwl zia dil zi`c mzdc ,`l - ohw oipw meyn aexir xn`c l`enylc opixn` (a,hn oiaexir) "ede`ivedy in"éðàù`cqg axe dcedi axc rnyn - opaxc ze`ean itezy

dikf `de :xn`z m`e .ip`y - mze` dpwn zxg` zrcc `kd ,mdixacn `l` iqei iaxl elit` lfb ied `l ohwe dhey yxg z`ivnc ab lr s`e .`l e` `ziixe`cn mixg`l dkef i` ibilt

.diytpc dnexza dizilc ,dnexz oebk ,dizilc `zlina `l` ,dnexzc `xwn zegilyn ohw hrnl oi`c :xnel yie !(a,`n oiyeciw) mz` mb "mz`"n ohwl zegily oi`e ,zegily mrhn `id

ixiin `l mzdc :xnel yie !dkef ohw oi`e dkef yi` :(`,an oiyeciw) "ycwn yi`d" yixa opixn`c `d dcedi axl dil iywz :xn`z m`e .mixg`l inp dkef - envrl dkefy enk ,dikfa la`

:inp i` .lecb enk gqt oiprl iede ,`ziixe`c "zea` zial dy"c meyn ,zepndl lkeiy oizrc `wlqc ,eilr mixg` zepndl leki epi` ely gqtc opireny`l `l` ,eze` dpwn zxg` zrca

.envrl `le mixg`l `l ,ea zekfl gk el oi`e ,`ziixe`c e`l "zea` zial dy"c ol rnyn `w dteb `id
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¯dãéãì dðîäéìå .àì àle÷ì ìáà ,àøîeçì éléî éðä̈¥¦¥§§¨£¨§¨¨§¦¥§¨§¦¨
äøîàL äMàä :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨

"éðzLøéb" dìòáì¯äæéòî äMàä ïéà ä÷æç ,úðîàð §©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¨¦¨§¦¨
!dìòa éðôa äéðt¯òéiñî à÷c àkéìc àëéä éléî éðä ¨¤¨¦§¥©§¨¨¥¦¥¥¨§¥¨§¨§©©

dì òéiñîc àëéä ìáà ,dì¯.äæéòîe äæéòîäðùî ¨£¨¥¨¦§©©¨§¦¨§¦¨
øîà ;dhéb úà ïéìa÷î äéáàå àéä ,äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨¨©
äéáà àlà ,úçàk úBëBæ íéãé ézL ïéà :äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¨©¦§©©¤¨¨¦¨

ì äìBëé dðéàL ìëå .ãáìa dhéb úà ìa÷îúà øBîL §©¥¤¦¨¦§©§¨¤¥¨§¨¦§¤
.Løbúäì äìBëé dðéà ,dhébàøîâ?éâìtéî÷ éàîa ¦¨¥¨§¨§¦§¨¥§©¨¦©§¦

äãeäé éaøå ,àðîçø dì éëæ àzøéúé àãé :éøáñ ïðaø©¨©¨§¦¨¨§¥§¨¨¥¨©£¨¨§©¦§¨
.àéä íeìk åàì dìéã ãé ,äéáà íB÷îa :øáñìëå" ¨©¦§¨¦¨¨¦¨¨§¦§¨

ì äìBëé dðéàLäpè÷ :ïðaø eðz ."dhéb úà øBîL ¤¥¨§¨¦§¤¦¨¨©¨©§©¨
ì úòãBiädhéb úà øBîL¯úòãBé dðéàLå ,úLøbúî ©©©¦§¤¦¨¦§¨¤¤§¤¥¨©©

ìdhéb úà øBîL¯äpè÷ àéä Bæéàå .úLøbúî dðéà ¦§¤¦¨¥¨¦§¨¤¤§¥¦§©¨
ì úòãBéøáãå dhéb úønLnL ìk ?dhéb úà øBîL ©©¦§¤¦¨¨¤§©¤¤¦¨§¨¨

ìk :øîà÷ éëä ,ïðçBé éaø øîà ?øîà÷ éàî .øçà©¥©¨¨©¨©©¦¨¨¨¦¨¨©¨
é÷úî .dhéb úîçî øçà øác úønLnLáø dì ó ¤§©¤¤¨¨©¥¥£©¦¨©§¦¨©

øîà àlà !àéä àîìòa äèBL àä :çBðî øa àðeä¨©¨©¨¨§¨§¨¦¤¨¨©
áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©
áø øîà .øçà øáãì dhéb ïéa úðçánL ìk :à÷éà¦¨¨¤©§¤¤¥¦¨§¨¨©¥¨©©

BìèBðå æBâà ,B÷øBæå øBøö :éñà éaø øîà äãeäé¯ §¨¨©©¦©¦§§§¡§§
øçàì Bøéæçîe õôç .íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ¤§©§§¥¤©£¥¦¥¤©£¦§©©

äòL¯dúéøîà ék ;íéøçàì ïéáe Bîöòì ïéa äëBæ ¨¨¤¥§©§¥©£¥¦¦¨§¦¨
:àcñç áø øîà ?"àéä úçà àãå àc" éàî .àéä úçà àãå àc :éì øîà ,ìàeîLc dén÷©¥¦§¥£©¦¨§¨©©¦©¨§¨©©¦¨©©¦§¨

äæ ãçàå äæ ãçà¯ïéôzzLî ãöék :ïàãøåå àðpéç áø áéúî .íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ ¤¨¤§¤¨¤¤§©§§¥¤©£¥¦§¦©¦¨¨©§¨¥©¦§©§¦
Bzáe Bða éãé ìò íäì äkæîe ,"éBánä éða ìëì Bæ éøä" øîBàå úéáçä úà çépî ?éBáîa§¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦
,úBøòN ézL àéúàc éà ?éîc éëéä äçôL éàä ;íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä©§¦§©§¥©§§¦§¨¨¦§¦©¦§¨¥¦¨¥¦§¨§¨§¥§¨

!íéøçàì äëBæ :éðú÷å ,úBøòN ézL àéúà àìc åàì àlà ?déab àéòa éàî¯éôezéL éðàL ©¨£¨©¥¤¨¨§¨©§¨§¥§¨§¨¨¥¨©£¥¦¨¥¦¥
ïðaø ïe÷úc ìk ?øîéîì déì äåä éàî .ïàãøåå ÷ézLéà :àcñç áø øîà .ïðaøc ,úBàBáî§§©¨©£©©¦§¨¦§¦©§¨©£¨¥§¥©¨¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oihib(ipy meil)

,`xnbd zvxzn,àøîeçì éléî éðälka gleyd z` xeq`l o`k ¨¥¦¥§§¨
,miypdàì àle÷ì ìáàxnel `lewl s` ef dwfg lr jenql la` - £¨§¨Ÿ

dwfg dxn`p `l ,weyl dxizde hbd z` gilyd dl ozp i`cey
.ef

,`xnbd zl`eydãéãì dðîäéìåzxne`y ,dy`l oin`pe - §¥¤§¨§¦¨
,oiyexib myl hbd z` dlawyàðeðîä áøcî,,àðeðîä áø øîàc ¦§©©§¨§¨©©©§¨

úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä.dcia dhib oi`y s`mrhe ¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§¨¦¤¡¤¤
y meyn ,xacdäéðt äféòî äMàä ïéà ä÷æçxwyldìòa éðôa £¨¨¥¨¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©£¨

.xacd zn` i`ce `l` ,'ipzyxb' el xnele
,`xnbd daiynàëéä ìáà ,dì òéiñî à÷c àkéìc àëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¥¨§¨§©©¨£¨¥¨

äæéòîe äæéòî dì òéiñîc`l` exn`p `l `pepnd ax ixac - ¦§©©¨§¦¨§¦¨
oi`y dn ,dixac z` zn`ne dl riiqny xg` mc` oi`y dxwna
,dyxbzpy dzenk mixne`e dl miriiqn yilyde lrady o`k ok

.xwy df m` s` dyxbzpy xnel `id dfirn

äðùî
cr dzexrpe dzephw onf jyn lk ,eza iyeciwa i`kf a`d
epiptly dpynd .dxear hbd z` lawl `ed leki oke ,dxbay

a` `weec m`d ,'dqxe`nd dxrpa' zwelgn d`ianz` lawn di
epizpyn oecz oke .elawl dleki dnvr `id elit`y e` ,dhib

.yxbzdl die`x dphw izni`n
äøòðäñøBànääéáàå àéä ,dia` e` `id e` -,dhéb úà ïéìa÷î ©£¨©§¨¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨

lawn dia`e ,dhib lawl ci dl yie dlecb `idy oeik zlawn `id
.`id ezeyxa dzexrp ini lky oeikíéãé ézL ïéà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¥§¥¨©¦

úçàk úBëBæxear hba zekfl zeleki mici izy eidiy okzi `l - §©©
,zg` dy`àlàdia`l dxezd dzkify oeik i`cez` lawl ¤¨

,dhib,ãáìa dhéb úà ìa÷î äéáàici lr yxbzdl dleki dpi`e ¨¦¨§©¥¤¦¨¦§¨
.dnvr

,dpynd dtiqenìëådphwì äìBëé dðéàLdhéb úà øBîLoi`y - §¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨
,jkl zrc witqn dlLøbúäì äìBëé dðéà.llkoeik ,xacd mrhe ¥¨§¨§¦§¨¥

oiyexib oiprl dxeza xn`py(` ck mixac)eyxce ,'FziAn dgNWe'§¦§¨¦¥
zxfeg dpi`e dglyny dy`a `wec mikiiy oiyexiby ,minkg
oi`y oeik ,eil` zxfeg `ide dglyn `edy ef la` ,dlral aey
ici lr elit`e ,llk yxbzdl dleki dpi` ,jkn rpnidl zrc da

.dia` zlaw

àøîâ
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîa.dpyna dcedi iaxe minkg §©¨¦§§¥
,`xnbd daiynéøáñ ïðaø,exaq minkg -dì éëæ àzøéúé àãé ©¨¨¨§¥¨¨§¥§¨¨¥¨

àðîçødcera eli`y ,dhib zlawl dxezd dl dzkif ztqep ci - ©£¨¨
s` dleki dxrp ziyrpyn j` ,dhib z` lawn ecal dia` dphw

.dnvra dhib z` lawl `idãé ,äéáà íB÷îa ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¦§¨¦¨¨
àéä íeìk åàì dìéczad z` dxezd dcinrd ixnbly xazqn - ¦¨¨§¦

.hbd z` lawl 'ci' zaygp dly cid oi`e ,a`d zeyxa
,dpyna epipyì äìBëé dðéàL ìëådhéb úà øBîLdleki dpi` §¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨

dleki' ly xcbd edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .yxbzdl
:'dhib z` xenylì úòãBiä äpè÷ ,ïðaø eðz,dhéb úà øBîL ¨©¨¨§©¨©©©¦§¤¦¨

ì úòãBé dðéàLå ,úLøbúî.úLøbúî dðéà ,dhéb úà øBîLzxxan ¦§¨¤¤§¤¥¨©©¦§¤¦¨¥¨¦§¨¤¤
,`ziixadäpè÷ àéä Bæéàå`idyì úòãBé.dhéb úà øBîLzx`an §¥¦§©¨©©¦§¤¦¨
,`ziixad.øçà øáãå dhéb úønLnL ìk`xnbd zl`eyéàî ¨¤§©¤¤¦¨§¨¨©¥©

øîà÷.'xg` xace dhib zxnyny lk' `ziixad zpeek idn -øîà ¨¨©¨©
øîà÷ éëä ,ïðçBé éaø,xnel `pzd zpeek -øçà øác úønLnL ìk ©¦¨¨¨¦¨¨©¨¤§©¤¤¨¨©¥

îçîdhéb úxg` xac `id zxnyn dhib ca` m`y dphw lk - ¥£©¦¨
.dhib edfy dxeaqe hbl dnec epi`y

,`xnbd zl`eyé÷úîàîìòa äèBL àä ,çBðî øa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨©¨©¨¨§¨§¨
àéä,dhib `edy dxeaqe xg` utg zxneyy efk dphw ixd - ¦

.yxbzdl dleki dpi`y i`ceae ,`id dheyøa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨©
déøa àçà áøc déîMî çBðî[epa-]ïéa úðçánL ìk ,à÷éà áøc ¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¤©§¤¤¥

øçà øáãì dhéb,xg` xacl dhib oia licadl zrceiy dphw lk - ¦¨§¨¨©¥
dleki `id okle ,zxfeg dpi`e dglyny dy` llka `id ixd
,'xg` xace dhib zxnyny lk' `ziixad oeyl xe`iae .yxbzdl

.exneyl icka ,xg` xacl dhib oia oigadl zrceiy ,epiid
,yxbzdl lkezy dphwa zrc yi izni`n `xnbd dwqry ab`
xeare ,envrl utga zekfl ohwd leki izni`n `xnbd dpc

:mixg`BìèBðå æBâà B÷øBæå øBøö ,éqà éaø øîà ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©¦©¦§§§¡§§
el mipzepyke ,dkilyn `ed oa` el mipzepyky zrc ea yiy ohw

`ed ixd ,envrl egwel `ed feb`.íéøçàì äëBæ ïéàå ,Bîöòì äëBæ¤§©§§¥¤©£¥¦
utg mc` el ozi m` j` ,envrl utga zekfl ci el yi ,xnelk

.exear zekfl leki epi` ,xg` mc` xear ea dkfiy ickaj`õôç¥¤
äòL øçàì Bøéæçîeel mipzep m`y ,zrc xzei ea yi xak m` - ©£¦§©©¨¨

ohw ,exifgn `ed dxfga epnn eze` miywanyk onf xg`le ,utg
dfíéøçàì ïéáe Bîöòì ïéa äëBæ,mixg` xear s` zekfl ci el yi - ¤¥§©§¥©£¥¦

.minkg zpwzn
,xn`e siqed dcedi axdúéøîà ék,iq` iax ly ef `xninldén÷ ¦©§¦¨©¥

éì øîà ,ìàeîLc,l`enyàéä úçà àãå àcmpic el` miphw ipy - ¦§¥¨©¦¨§¨©©¦
.mixg`l zekfl oiprl mdipia wligy iq` iaxk `lye .dey

,`xnbd zxxan,àéä úçà àãå àc éàîmdipyay ezpeek m`d ©¨§¨©©¦
.dkef epi` mdipyay e` ,mixg` xear ohwd dkef,`xnbd zx`an

íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ ,äæ ãçàå äæ ãçà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤¨¤§¤¨¤¤§©§§¥¤©£¥¦
ok epwiz `ly ,llk mixg` xear dkef ohwd oi` l`eny zrcl -

minkg.
dnly :dpynn ,l`eny zrca `cqg ax xe`ia lr dywn `xnbd
s` ieanl xvgn zaya `ivedl xeq`l exfb epic ziae jlnd
zeyxn s` `ivedl e`eai `ny ,cigid zeyxl miaygp mdipyy
ici lr ,jkl xzid minkg epwize .miaxd zeyxl cigid
mikfne lk`n xac migwely epiidc .ieand ipa lk mitzzyny

.ieanay zexivgd zg`a eze` migipne ieand ipa lkl eze`
éBáîa ïéôzzLî ãöék ,ïàcøåå àðpéç áø áéúîiean ipan cg` - ¨¦©¦¨¨©§¨¥©¦§©§¦§¨

oii ziaga ,ieand ipa lk xear 'ze`ean iteziy' zeyrl dvexd
.dyri j`id ,elyúéáçä úà çépîéøä ,øîBàå ,dkfn ip`ziag ©¦©¤¤¨¦§¥£¥

oiiéãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íäì äkæîe ,éBánä éða ìëì eæ§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥
íéøáòä BúçôLå Bcáò,oipwa da ekfi mde ,ziagd z` mdl ozepy ©§§¦§¨¨¦§¦

,`xnbd zxxan .eipta `ly mc`l oikf ixdy ,ieand ipa lk xear
äçôL éàä,ieand ipal dci lr dkfny ef dixard dn` -éëéä ©¦§¨¥¦

éîc,xaecn dgty efi`a -úBøòN ézL àéúàc éàxak m` - ¨¥¦§¨§¨§¥§¨
,zexrp ipniq mdy zexry izy d`iaddéab àéòa éàîok m` - ©¨£¨©¥

zexrp ipniq d`iady dgty ixd ,dpec` lv` dyer `id dn
.zexgl z`veiúBøòN ézL àéúà àìc ,åàì àlàjixv jgxk lr - ¤¨¨§Ÿ¨§¨§¥§¨

,zexrp ipniq oiicr d`iad `ly dphwa xaecny xneläëBæ éðz÷å§¨¨¥¤
íéøçàì,mixg` xear zekfl `id dlekiy dpyna aezk dilre - ©£¥¦

.mixg`l dkef ohw elit`y ixd
,`xnbd zvxznïðaøc úBàBáî éôezéL éðàLdikf oic `ed dpey - ©¦¦¥§§©¨¨

oeik ,mixg`l ea dkef ohw s`y ,zeikf x`yn ze`ean iteziya
epwiz s` jkle .cala opaxcn `ed ze`ean iteziy oic xwir lky
iabl ok oi`y dn ,mixg` xear zekfl mileki dphwe ohwy opax
elit` mixg`l dkef ohwy minkg epwiz `l ,dxezd on dikf ipic

.'dry xg`l exifgne utg' ly xeriyl ribdy
:df uexiz dgec epi` `ppig axy lr ,dnz `cqg axáø øîà̈©©

ïàcøåå ÷ézLéà ,àcñç`ly ,mli`k dyrp o`cxee `ppig ax - ¦§¨¦§¦©§¨
,`xnbd zxxan .`xnbd uexiz z` zegcl daeyz aiydäåä éàî©£¨

øîéîì déì.`xnbd uexiz lr aiydl el did dn -zx`an ¥§¥©
epicia `ed llk ixdy ,aiydl el did ,`xnbdïðaø ïe÷úc ìk- ¨§©©¨¨

,minkg epwizy dpwz lk
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קסט
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtoihib

àøîåçì.wgvi iaxc `d ik Ðäðùîäéáàå àéä`id .dia` e` `id e` ÐÐdl yi

`dc ,`niiw `niiwck dcic ci mewn lkne ,elawl i`kf inp dia`e .`id dlecb `dc ,ci

dnezi dzid m`e ,`id dlecbÐ`zyde ,dhib z` zlawn `ide dnvr z` dedn `id

.`py `l inpàøîâàéä íåìë åàì äãéã ãélk dizeyxa `pngx dnwe` ixnblc Ð

.zqip ok m` `l` ,zexrp iniúùøâúî äðéàÐ

"ezian dglye" :aizkcÐdpi`e dglyny in

opiyxc ikd .zxfege dglyny ef dzvi ,zxfeg

,jkld .(`,biw) "`ypy yxg" wxta zenaia dl

.zyxbzn dpi` dia` zlawa elit`ìë
äèéâ úîçî øçà øáã úøîùîùdca` m`y Ð

dhibÐ,el dnec epi`y xg` xac zxnyn

.dhib `edy dxeaqeàéä àîìòá äèåù àäÐ

`lcnc .dpnn xzei zxfege zglyn jl oi`e

xg` xhy zxnyny ipzwÐxhy e`lc llkn

] .dil inc `lc icin `l` ,`ed[å÷øåæå øåøöÐ

feb` el oipzepyke ,ewxefe xexv el oipzepy ohw

Ð.elhepíéøçàì äëåæ åðéàå åîöòì äëåæm` Ð

xqny ,ohw eze` ici lr xac exagl mc` dkif

ipeltl df utga dkf :xn`e utgd eciaÐ`l

xefgl ozepd `a m`e ,dkfÐ.xfegåøéæçîå õôç
äòù øçàì.epnn eze` oiraezyk Ðóà äëåæ

íéøçàì.opaxcne Ðàãå àãel` zepwz izy Ð

.dey opicàéä úçà éàîe` zekfl mdipy Ð

?zekfl `ly mdipyïàãøåå,`ipcxee iyp`n Ð

.mewnéåáîá ïéôúúùîzexvgd lk zeidl Ð

.oleka elhlhie ,ekezl oi`ivenúéáçä úàÐ

.oiia seziy mzqc ,seziyl ,dkeza oiidyéàî
äéáâ àéòá!oipniqa z`vei `id ixd Ðéôåúéù

ïðáøã úåàåáîxeq` oi` `ziixe`cnc Ð

zeyxl cigid zeyxn `l` `ivedle qipkdl

.miaxdïàãøåå ÷éúùàaiyd `ly ,ml`p Ð

.df uexiz lr daeyz
ïéîéøòî
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éðäoiaexir) "oiaxrn lka" wxta xn`c zyy axl elit`e - `l `lewl la` `xnegl ilin

dyri `l m`y mewna ilin ipd - ezegily dyer gily dwfg inp dxez lyac (`,al

`l e` hb ozi `l m` ,o`k la` .gilyd lr jenqi m` dxiar icil glynd `ai ezegily

dyer gily dwfg oi`c zyy ax dcen - jk liaya dxiar icil glynd `ai `ly ,ycwi

.izkx`d mye .`lewl ezegily

äøòðyxit - 'ek dia`e `id dqxe`nd

dia` `wec - dphw la` ,dxrp `wec :qxhpewa

opax :`xnba xn`c `de .a` dl yi m` ,`id `le

,dnvr ci epiid - `pngx dl ikf `xizi ci ixaq

`l dphw dzidykc .dxrp `idyk dl sqezipy

wxta i"yx dibd aeye .a` ci m` ik ,ci dl did

hwpc `de ,dphw oicd `edc (a,bn) oiyeciwc ipy

.xwir oke .dcedi iaxc gk jricedl - dxrp

ipy wxtac :xi`n iax oa wgvi epiax di`x `iade

dxrp oi` xn`c ongp axl jixt (a,cn) oiyecwc

:opzc `dn ,dlra cin dhib lawl gily dyer

cr hb epi` - "ihib il lawzd" dxn`y dphw

:ipyne .hb df ixd - dxrp `d .dcil hb ribiy

ixii`c ozrc `wlq `xwirn la` .a` dl oi`yk

hb ribiy cr :ipzw ikd elit`e ,a` dl yiyk

ribd m` ,a` dl yi m` s`c dpin rny - dcil

`xizi ci :`xnba opixn`c `de .zyxebn dcil hb

,xwir dnvr cic ,a`d ci epiid - `pngx dl ikf

gk lhal a`d ci dl ozip `le ,zexbaa dl yiy

ci dl ozipe dci gk lhac xaq dcedi iaxe .dci

.a`dìëå'ek dhib z` xenyl dleki dpi`y

dhey `dc ,dia` ici lr elit` :qxhpewa yxit -

in - "ezian dglye" :wgvi iax xn`e .`id

zenai) "yxg" wxta oke .zxfeg dpi`e dglyny

,zyxbzn dia` ici lrc :yxtn mz epiaxe .(a,biw

dxede .dhib z` xenyl zrcei dpi`y ab lr s`

mzd yixcc i`pi iaxl `dc .dyrnl dkld jk

,dnvr z` yxbl ci dl yiy in - "dcia ozpe"n

ici lr zyxebn mrh eze` itl - 'ek ef dzvi

.dhib z` lawn dia` zgwit elit` `dc ,dia`

`l - "dglye"n witnc l`rnyi iax iac `pze

la` ,`pixg` `xwn witnc `da `l` dilr bilt

dl yiy oeik ,`nrhe .icin ediipia `kilc rnyn

inlyexiac cere .xefgln dxney `ed - a`

xenyl dleki - a` dl yiy dze` `xew `icda

ilekl dia` ici lr zyxbzn ok m` .dhib z`

dleki `dzy `l` `kd ikxvn `l `dc ,`nlr

dleki dpi`yk i`c ,d`xp oke .dhib z` xenyl

cwzz `l inp oiyecw oiprl ok m` - dia` ici lr elit` zyxbzn dpi` dhib z` xenyldpi`y lk"c `tiq jd `nwezin `l df itle .d`ivil died ywzi`c ,aizk "dzide d`vie"c y

!dnvr ici lr zyxbzn dpi` xenyl zrcei elit` ?dnvr ici lr zyxbzn dpi`c dhib z` xenyl zrcei dpi` `ixi` i`n dcedi iaxlc ,opaxk `l` dcedi iaxk a` dl yia 'ek "zrcei

.dcedi iaxk xity `nwezin - a` dl oi`a la`ìëocbpke :onwl opixn`ck ,ditxeg metl cg lk ,xyr xake ziy xak epiid zeherte .zehertk epiid - xg` xacl dhib oia zpgany

mixg`l dkef dcedi axlc ,`cqg axcn ixnbl `kt` dcedi ax zxaq did - zehertc `xeriyl mcew ,dry xg`l exifgne utg :xn`c dcedi axc `xeriy i` ,`zyde .zyxbzn dphwa

`ly dgtyn dilr jixtcn ,`cqg axl zexry izy e`iaiy cr mixg`l mikef opi`e - xknn oxknne gwn ogwn zehertc ,`kt` ded `cqg axle ,xknn exknne gwn egwn `diy mcew

`rivn `aac `nw wxta xn`c ,opgei iaxlc :mz epiax xne`e ?mci lr dkfn oi`c miphwd ezae epan dgty `py i`n :xn`z m`e .zexry izy `iz` `lc e`l `l` .zexry izy d`iad

,ynn ohw - ohw mzd xn`c l`enyle .zlke` dgxeh xkya - dgty la` .o`k oicd `ed - ohw `ed eia` ly epgly lr jenqd lecb ,`l` ,['ek] ynn lecb lecb `l :d`ivn iab (a,ai)

opiayg `lc d`xpc ,dxkya zlke` dgtyc mz epiax xnel wgc mpg lre .eia` cik eci xac lkl `nrh i`dnc xnel jixv - eia` lv` dvixn d`ven `edy drya :mzd `nrh yxtne

dz`ivn dia` ogly lr dkenq oi` elit`c d`xp ,ezae .ely mz`ivn oi` - ziad lra ogly lr oikenqd lkc .epaa `wec `l` ,epgly lr jenq `edy liaya ziad lra cik eci mezi

xdfil jixve .xbaizy cr dxrpa s`e ,epgly lr dkenq dpi` elit` jiiy dai` meyn `nrhc (`,fn zeaezk) "dxrp" wxta `zi`ck ,oigy dkene leepnl dl xqn `nlc ,dai` meyn ,ely

wxtae ,aexira dkef dphw `idy dgty xn` `kdc denzl oi`e .ynn lecb lecb e`lc ,l`eny iabl opgei iaxk ol `niiwc ,epgley lr jenq m` lecb elit` epa ici lr aexr zekfl `ly

.xn`w ohwl zia dil zi`c mzdc ,`l - ohw oipw meyn aexir xn`c l`enylc opixn` (a,hn oiaexir) "ede`ivedy in"éðàù`cqg axe dcedi axc rnyn - opaxc ze`ean itezy

dikf `de :xn`z m`e .ip`y - mze` dpwn zxg` zrcc `kd ,mdixacn `l` iqei iaxl elit` lfb ied `l ohwe dhey yxg z`ivnc ab lr s`e .`l e` `ziixe`cn mixg`l dkef i` ibilt

.diytpc dnexza dizilc ,dnexz oebk ,dizilc `zlina `l` ,dnexzc `xwn zegilyn ohw hrnl oi`c :xnel yie !(a,`n oiyeciw) mz` mb "mz`"n ohwl zegily oi`e ,zegily mrhn `id

ixiin `l mzdc :xnel yie !dkef ohw oi`e dkef yi` :(`,an oiyeciw) "ycwn yi`d" yixa opixn`c `d dcedi axl dil iywz :xn`z m`e .mixg`l inp dkef - envrl dkefy enk ,dikfa la`

:inp i` .lecb enk gqt oiprl iede ,`ziixe`c "zea` zial dy"c meyn ,zepndl lkeiy oizrc `wlqc ,eilr mixg` zepndl leki epi` ely gqtc opireny`l `l` ,eze` dpwn zxg` zrca

.envrl `le mixg`l `l ,ea zekfl gk el oi`e ,`ziixe`c e`l "zea` zial dy"c ol rnyn `w dteb `id
oirk
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¯dãéãì dðîäéìå .àì àle÷ì ìáà ,àøîeçì éléî éðä̈¥¦¥§§¨£¨§¨¨§¦¥§¨§¦¨
äøîàL äMàä :àðeðîä áø øîàc ,àðeðîä áøcî¦§©©§¨§¨©©©§¨¨¦¨¤¨§¨

"éðzLøéb" dìòáì¯äæéòî äMàä ïéà ä÷æç ,úðîàð §©§¨¥©§¨¦¤¡¤¤£¨¨¥¨¦¨§¦¨
!dìòa éðôa äéðt¯òéiñî à÷c àkéìc àëéä éléî éðä ¨¤¨¦§¥©§¨¨¥¦¥¥¨§¥¨§¨§©©

dì òéiñîc àëéä ìáà ,dì¯.äæéòîe äæéòîäðùî ¨£¨¥¨¦§©©¨§¦¨§¦¨
øîà ;dhéb úà ïéìa÷î äéáàå àéä ,äñøBàîä äøòð©£¨©§¨¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨¨©
äéáà àlà ,úçàk úBëBæ íéãé ézL ïéà :äãeäé éaø©¦§¨¥§¥¨©¦§©©¤¨¨¦¨

ì äìBëé dðéàL ìëå .ãáìa dhéb úà ìa÷îúà øBîL §©¥¤¦¨¦§©§¨¤¥¨§¨¦§¤
.Løbúäì äìBëé dðéà ,dhébàøîâ?éâìtéî÷ éàîa ¦¨¥¨§¨§¦§¨¥§©¨¦©§¦

äãeäé éaøå ,àðîçø dì éëæ àzøéúé àãé :éøáñ ïðaø©¨©¨§¦¨¨§¥§¨¨¥¨©£¨¨§©¦§¨
.àéä íeìk åàì dìéã ãé ,äéáà íB÷îa :øáñìëå" ¨©¦§¨¦¨¨¦¨¨§¦§¨

ì äìBëé dðéàLäpè÷ :ïðaø eðz ."dhéb úà øBîL ¤¥¨§¨¦§¤¦¨¨©¨©§©¨
ì úòãBiädhéb úà øBîL¯úòãBé dðéàLå ,úLøbúî ©©©¦§¤¦¨¦§¨¤¤§¤¥¨©©

ìdhéb úà øBîL¯äpè÷ àéä Bæéàå .úLøbúî dðéà ¦§¤¦¨¥¨¦§¨¤¤§¥¦§©¨
ì úòãBéøáãå dhéb úønLnL ìk ?dhéb úà øBîL ©©¦§¤¦¨¨¤§©¤¤¦¨§¨¨

ìk :øîà÷ éëä ,ïðçBé éaø øîà ?øîà÷ éàî .øçà©¥©¨¨©¨©©¦¨¨¨¦¨¨©¨
é÷úî .dhéb úîçî øçà øác úønLnLáø dì ó ¤§©¤¤¨¨©¥¥£©¦¨©§¦¨©

øîà àlà !àéä àîìòa äèBL àä :çBðî øa àðeä¨©¨©¨¨§¨§¨¦¤¨¨©
áøc déøa àçà áøc déîMî çBðî øa àðeä áø©¨©¨©¦§¥§©©¨§¥§©
áø øîà .øçà øáãì dhéb ïéa úðçánL ìk :à÷éà¦¨¨¤©§¤¤¥¦¨§¨¨©¥¨©©

BìèBðå æBâà ,B÷øBæå øBøö :éñà éaø øîà äãeäé¯ §¨¨©©¦©¦§§§¡§§
øçàì Bøéæçîe õôç .íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ¤§©§§¥¤©£¥¦¥¤©£¦§©©

äòL¯dúéøîà ék ;íéøçàì ïéáe Bîöòì ïéa äëBæ ¨¨¤¥§©§¥©£¥¦¦¨§¦¨
:àcñç áø øîà ?"àéä úçà àãå àc" éàî .àéä úçà àãå àc :éì øîà ,ìàeîLc dén÷©¥¦§¥£©¦¨§¨©©¦©¨§¨©©¦¨©©¦§¨

äæ ãçàå äæ ãçà¯ïéôzzLî ãöék :ïàãøåå àðpéç áø áéúî .íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ ¤¨¤§¤¨¤¤§©§§¥¤©£¥¦§¦©¦¨¨©§¨¥©¦§©§¦
Bzáe Bða éãé ìò íäì äkæîe ,"éBánä éða ìëì Bæ éøä" øîBàå úéáçä úà çépî ?éBáîa§¨©¦©¤¤¨¦§¥£¥§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦
,úBøòN ézL àéúàc éà ?éîc éëéä äçôL éàä ;íéøáòä BúçôLå Bcáò éãé ìòå ,íéìBãbä©§¦§©§¥©§§¦§¨¨¦§¦©¦§¨¥¦¨¥¦§¨§¨§¥§¨

!íéøçàì äëBæ :éðú÷å ,úBøòN ézL àéúà àìc åàì àlà ?déab àéòa éàî¯éôezéL éðàL ©¨£¨©¥¤¨¨§¨©§¨§¥§¨§¨¨¥¨©£¥¦¨¥¦¥
ïðaø ïe÷úc ìk ?øîéîì déì äåä éàî .ïàãøåå ÷ézLéà :àcñç áø øîà .ïðaøc ,úBàBáî§§©¨©£©©¦§¨¦§¦©§¨©£¨¥§¥©¨¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oihib(ipy meil)

,`xnbd zvxzn,àøîeçì éléî éðälka gleyd z` xeq`l o`k ¨¥¦¥§§¨
,miypdàì àle÷ì ìáàxnel `lewl s` ef dwfg lr jenql la` - £¨§¨Ÿ

dwfg dxn`p `l ,weyl dxizde hbd z` gilyd dl ozp i`cey
.ef

,`xnbd zl`eydãéãì dðîäéìåzxne`y ,dy`l oin`pe - §¥¤§¨§¦¨
,oiyexib myl hbd z` dlawyàðeðîä áøcî,,àðeðîä áø øîàc ¦§©©§¨§¨©©©§¨

úðîàð ,éðzLøéb dìòáì äøîàL äMàä.dcia dhib oi`y s`mrhe ¨¦¨¤¨§¨§©£¨¥©§¨¦¤¡¤¤
y meyn ,xacdäéðt äféòî äMàä ïéà ä÷æçxwyldìòa éðôa £¨¨¥¨¦¨§¦¨¨¤¨¦§¥©£¨

.xacd zn` i`ce `l` ,'ipzyxb' el xnele
,`xnbd daiynàëéä ìáà ,dì òéiñî à÷c àkéìc àëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨§¥¨§¨§©©¨£¨¥¨

äæéòîe äæéòî dì òéiñîc`l` exn`p `l `pepnd ax ixac - ¦§©©¨§¦¨§¦¨
oi`y dn ,dixac z` zn`ne dl riiqny xg` mc` oi`y dxwna
,dyxbzpy dzenk mixne`e dl miriiqn yilyde lrady o`k ok

.xwy df m` s` dyxbzpy xnel `id dfirn

äðùî
cr dzexrpe dzephw onf jyn lk ,eza iyeciwa i`kf a`d
epiptly dpynd .dxear hbd z` lawl `ed leki oke ,dxbay

a` `weec m`d ,'dqxe`nd dxrpa' zwelgn d`ianz` lawn di
epizpyn oecz oke .elawl dleki dnvr `id elit`y e` ,dhib

.yxbzdl die`x dphw izni`n
äøòðäñøBànääéáàå àéä ,dia` e` `id e` -,dhéb úà ïéìa÷î ©£¨©§¨¨¦§¨¦¨§©§¦¤¦¨

lawn dia`e ,dhib lawl ci dl yie dlecb `idy oeik zlawn `id
.`id ezeyxa dzexrp ini lky oeikíéãé ézL ïéà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¥§¥¨©¦

úçàk úBëBæxear hba zekfl zeleki mici izy eidiy okzi `l - §©©
,zg` dy`àlàdia`l dxezd dzkify oeik i`cez` lawl ¤¨

,dhib,ãáìa dhéb úà ìa÷î äéáàici lr yxbzdl dleki dpi`e ¨¦¨§©¥¤¦¨¦§¨
.dnvr

,dpynd dtiqenìëådphwì äìBëé dðéàLdhéb úà øBîLoi`y - §¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨
,jkl zrc witqn dlLøbúäì äìBëé dðéà.llkoeik ,xacd mrhe ¥¨§¨§¦§¨¥

oiyexib oiprl dxeza xn`py(` ck mixac)eyxce ,'FziAn dgNWe'§¦§¨¦¥
zxfeg dpi`e dglyny dy`a `wec mikiiy oiyexiby ,minkg
oi`y oeik ,eil` zxfeg `ide dglyn `edy ef la` ,dlral aey
ici lr elit`e ,llk yxbzdl dleki dpi` ,jkn rpnidl zrc da

.dia` zlaw

àøîâ
,`xnbd zl`eyéâìôéî÷ éàîa.dpyna dcedi iaxe minkg §©¨¦§§¥
,`xnbd daiynéøáñ ïðaø,exaq minkg -dì éëæ àzøéúé àãé ©¨¨¨§¥¨¨§¥§¨¨¥¨

àðîçødcera eli`y ,dhib zlawl dxezd dl dzkif ztqep ci - ©£¨¨
s` dleki dxrp ziyrpyn j` ,dhib z` lawn ecal dia` dphw

.dnvra dhib z` lawl `idãé ,äéáà íB÷îa ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¦§¨¦¨¨
àéä íeìk åàì dìéczad z` dxezd dcinrd ixnbly xazqn - ¦¨¨§¦

.hbd z` lawl 'ci' zaygp dly cid oi`e ,a`d zeyxa
,dpyna epipyì äìBëé dðéàL ìëådhéb úà øBîLdleki dpi` §¨¤¥¨§¨¦§¤¦¨

dleki' ly xcbd edn zx`and `ziixa d`ian `xnbd .yxbzdl
:'dhib z` xenylì úòãBiä äpè÷ ,ïðaø eðz,dhéb úà øBîL ¨©¨¨§©¨©©©¦§¤¦¨

ì úòãBé dðéàLå ,úLøbúî.úLøbúî dðéà ,dhéb úà øBîLzxxan ¦§¨¤¤§¤¥¨©©¦§¤¦¨¥¨¦§¨¤¤
,`ziixadäpè÷ àéä Bæéàå`idyì úòãBé.dhéb úà øBîLzx`an §¥¦§©¨©©¦§¤¦¨
,`ziixad.øçà øáãå dhéb úønLnL ìk`xnbd zl`eyéàî ¨¤§©¤¤¦¨§¨¨©¥©

øîà÷.'xg` xace dhib zxnyny lk' `ziixad zpeek idn -øîà ¨¨©¨©
øîà÷ éëä ,ïðçBé éaø,xnel `pzd zpeek -øçà øác úønLnL ìk ©¦¨¨¨¦¨¨©¨¤§©¤¤¨¨©¥

îçîdhéb úxg` xac `id zxnyn dhib ca` m`y dphw lk - ¥£©¦¨
.dhib edfy dxeaqe hbl dnec epi`y

,`xnbd zl`eyé÷úîàîìòa äèBL àä ,çBðî øa àðeä áø dì ó ©§¦¨©¨©¨©¨¨§¨§¨
àéä,dhib `edy dxeaqe xg` utg zxneyy efk dphw ixd - ¦

.yxbzdl dleki dpi`y i`ceae ,`id dheyøa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨©
déøa àçà áøc déîMî çBðî[epa-]ïéa úðçánL ìk ,à÷éà áøc ¨©¦§¥§©©¨§¥§©¦¨¨¤©§¤¤¥

øçà øáãì dhéb,xg` xacl dhib oia licadl zrceiy dphw lk - ¦¨§¨¨©¥
dleki `id okle ,zxfeg dpi`e dglyny dy` llka `id ixd
,'xg` xace dhib zxnyny lk' `ziixad oeyl xe`iae .yxbzdl

.exneyl icka ,xg` xacl dhib oia oigadl zrceiy ,epiid
,yxbzdl lkezy dphwa zrc yi izni`n `xnbd dwqry ab`
xeare ,envrl utga zekfl ohwd leki izni`n `xnbd dpc

:mixg`BìèBðå æBâà B÷øBæå øBøö ,éqà éaø øîà ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©¦©¦§§§¡§§
el mipzepyke ,dkilyn `ed oa` el mipzepyky zrc ea yiy ohw

`ed ixd ,envrl egwel `ed feb`.íéøçàì äëBæ ïéàå ,Bîöòì äëBæ¤§©§§¥¤©£¥¦
utg mc` el ozi m` j` ,envrl utga zekfl ci el yi ,xnelk

.exear zekfl leki epi` ,xg` mc` xear ea dkfiy ickaj`õôç¥¤
äòL øçàì Bøéæçîeel mipzep m`y ,zrc xzei ea yi xak m` - ©£¦§©©¨¨

ohw ,exifgn `ed dxfga epnn eze` miywanyk onf xg`le ,utg
dfíéøçàì ïéáe Bîöòì ïéa äëBæ,mixg` xear s` zekfl ci el yi - ¤¥§©§¥©£¥¦

.minkg zpwzn
,xn`e siqed dcedi axdúéøîà ék,iq` iax ly ef `xninldén÷ ¦©§¦¨©¥

éì øîà ,ìàeîLc,l`enyàéä úçà àãå àcmpic el` miphw ipy - ¦§¥¨©¦¨§¨©©¦
.mixg`l zekfl oiprl mdipia wligy iq` iaxk `lye .dey

,`xnbd zxxan,àéä úçà àãå àc éàîmdipyay ezpeek m`d ©¨§¨©©¦
.dkef epi` mdipyay e` ,mixg` xear ohwd dkef,`xnbd zx`an

íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæ ,äæ ãçàå äæ ãçà ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¤¨¤§¤¨¤¤§©§§¥¤©£¥¦
ok epwiz `ly ,llk mixg` xear dkef ohwd oi` l`eny zrcl -

minkg.
dnly :dpynn ,l`eny zrca `cqg ax xe`ia lr dywn `xnbd
s` ieanl xvgn zaya `ivedl xeq`l exfb epic ziae jlnd
zeyxn s` `ivedl e`eai `ny ,cigid zeyxl miaygp mdipyy
ici lr ,jkl xzid minkg epwize .miaxd zeyxl cigid
mikfne lk`n xac migwely epiidc .ieand ipa lk mitzzyny

.ieanay zexivgd zg`a eze` migipne ieand ipa lkl eze`
éBáîa ïéôzzLî ãöék ,ïàcøåå àðpéç áø áéúîiean ipan cg` - ¨¦©¦¨¨©§¨¥©¦§©§¦§¨

oii ziaga ,ieand ipa lk xear 'ze`ean iteziy' zeyrl dvexd
.dyri j`id ,elyúéáçä úà çépîéøä ,øîBàå ,dkfn ip`ziag ©¦©¤¤¨¦§¥£¥

oiiéãé ìòå ,íéìBãbä Bzáe Bða éãé ìò íäì äkæîe ,éBánä éða ìëì eæ§¨§¥©¨§©¤¨¤©§¥§¦©§¦§©§¥
íéøáòä BúçôLå Bcáò,oipwa da ekfi mde ,ziagd z` mdl ozepy ©§§¦§¨¨¦§¦

,`xnbd zxxan .eipta `ly mc`l oikf ixdy ,ieand ipa lk xear
äçôL éàä,ieand ipal dci lr dkfny ef dixard dn` -éëéä ©¦§¨¥¦

éîc,xaecn dgty efi`a -úBøòN ézL àéúàc éàxak m` - ¨¥¦§¨§¨§¥§¨
,zexrp ipniq mdy zexry izy d`iaddéab àéòa éàîok m` - ©¨£¨©¥

zexrp ipniq d`iady dgty ixd ,dpec` lv` dyer `id dn
.zexgl z`veiúBøòN ézL àéúà àìc ,åàì àlàjixv jgxk lr - ¤¨¨§Ÿ¨§¨§¥§¨

,zexrp ipniq oiicr d`iad `ly dphwa xaecny xneläëBæ éðz÷å§¨¨¥¤
íéøçàì,mixg` xear zekfl `id dlekiy dpyna aezk dilre - ©£¥¦

.mixg`l dkef ohw elit`y ixd
,`xnbd zvxznïðaøc úBàBáî éôezéL éðàLdikf oic `ed dpey - ©¦¦¥§§©¨¨

oeik ,mixg`l ea dkef ohw s`y ,zeikf x`yn ze`ean iteziya
epwiz s` jkle .cala opaxcn `ed ze`ean iteziy oic xwir lky
iabl ok oi`y dn ,mixg` xear zekfl mileki dphwe ohwy opax
elit` mixg`l dkef ohwy minkg epwiz `l ,dxezd on dikf ipic

.'dry xg`l exifgne utg' ly xeriyl ribdy
:df uexiz dgec epi` `ppig axy lr ,dnz `cqg axáø øîà̈©©

ïàcøåå ÷ézLéà ,àcñç`ly ,mli`k dyrp o`cxee `ppig ax - ¦§¨¦§¦©§¨
,`xnbd zxxan .`xnbd uexiz z` zegcl daeyz aiydäåä éàî©£¨

øîéîì déì.`xnbd uexiz lr aiydl el did dn -zx`an ¥§¥©
epicia `ed llk ixdy ,aiydl el did ,`xnbdïðaø ïe÷úc ìk- ¨§©©¨¨

,minkg epwizy dpwz lk
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xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oihib(iyily meil)

ïe÷z àúééøBàc ïéòkel did ok m`e .epwiz dxez oicl dneca - §¥§©§¨©
zpwz `ed ze`ean iteziyy s`y ,`xnbd uexiz lr aiydl
zekfl ohwd leki oi` dxezd ipic iably oeik mewn lkn ,minkg
epwiz ze`ean iteziy ly dpwzd iabl mb i`ce ,mixg` xear

.mixg` xear zekfl ohwd leki oi`y dxez oic oirk minkg
:ok aiyd `ly `ppig ax zrc z` zx`an `xnbdCãéàåaxe - §¦¨

,`ed xeaq ,`cqg ax ixack `xnbd uexiz lr aiyd `ly `ppig
c,ïe÷z àúééøBàc ïéòk ,ïðaø ïe÷úc ìk ïðéøîà ék`weec epiid ¦©§¦¨¨§©©¨¨§¥§©§¨©

äøBzä ïî øwéò dì úéàc àúléîaon xwir el yiy xaca - §¦§¨§¦¨¦¨¦©¨
mzpwz epwiz i`ce df oebkay ,eilr etiqede minkg e`ae ,dxezd

,dxezd on `edy xwird oirkïî øwéò dì úéìc àúléî ìáà£¨¦§¨§¥¨¦¨¦
äøBzä,ze`ean iteziy oebke ,dxezd on xwir el oi`y xac - ©¨

,dxezd on xwir dl oi`y minkg zpwz `idyàìoirk epwiz Ÿ
`weecy xnel yiy ,`xnbd uexiz z` dgc `l jkle .`ziixe`c
xear zekfl ohwd lekiy minkg epwiz ,opaxc ze`ean iteziy iab

.mixg`
,l`eny zrca `cqg ax xe`ia lr ztqep dpynn dywn `xnbd

`yziict ipica zwqer ef dpyn :mixg` xear zekfl leki ohwd oi
epipyy dn oipra ,ipy xyrn(b"n c"t ipy xyrn)z` zectl dvexdy

siqedl aiig ,zern lr ellgle ez`eazn yixtdy ipy xyrnd
dcetd mc`a wx `ed df lke .zexitd ieeyn xzei zerna yneg
epi` ,exiag ly ipy xyrn dcetd la` ,ely ipy xyrnd z`

.eieya edcet `l` ,yneg siqedl jixv
éðL øNòî ìò ïéîéøòî ,àéåà áø áéúîmixrdl leki mc` - ¨¦©©§¨©£¦¦©©£¥¥¦

,dpynd zx`an .yneg `la ezectle ely ipy xyrn ziicta
ãöék.xhtidl ick mixrn `ed,íéìBãbä Bzáe Bðáì íãà øîBà ¥©¥¨¨¦§¦©§¦

,eiabl 'mixg`'k miaygp mdyokexne`,íéøáòä BúçôLå Bcáòì§©§§¦§¨¨¦§¦
eìlä úBòî íëì àä,el` zerna ekf -,äæ éðL øNòî ïäa eãôe ¨¨¤¨©¨§¨¤©£¥¥¦¤

ztqedn mixehte ,mdly epi`y ipy xyrn micet mdy `vnp
zernd z` el miaiyn md okn xg`le ,ynegLîBç àìa BìëBàå)§§§Ÿ¤

oi`e ,milyexil ueg zernd lr ectpy zexitd lke` `vnp -
.(yneg siqedl jixv

,`xnbd zxxanäçôL éàädcet `ide zern dl dkfny ,epipyy ©¦§¨
,xyrnd z` odaéîc éëéä,xaecn dgty efi`a -ézL àéúàc éà ¥¦¨¥¦§¨§¨§¥

úBøòN,zexry izy d`iady dxrpa m` -déab àéòa éàîm` - §¨©¨£¨©¥
`id zexrp ipniq d`iadyn ixd ,oec`d ziaa dyer `id dn ok

.zexgl z`veiúBøòN ézL àéúà àìc ,åàì àlàjgxk lr - ¤¨¨§Ÿ¨§¨§¥§¨
,zexrp ipniq oiicr d`iad `ly dphwa xaecndleki mewn lkne

zekfl ohw cia yiy epl ixd ,xg` xear ipy xyrn zectl `id
ipy xyrn zexit ziictay oeik .`cqg axk `lce ,mixg` xear
,`ed deab oenn ipy xyrn ixdy ,mixg` xear dkefk `id
zeyxn mz`iven `id ixd ,zernd lr zexitd z` zllgnyke

.milrad ly ,heicd zeyxl mzqipkne deab
,`xnbd zvxznïðaøc äfä ïîfa øNòîa ,ïðé÷ñò éàîa àëäyi - ¨¨§©©§¦¨§©£¥©§©©¤§©¨¨

oi`e ,mznc` lr l`xyi oi`y dfd onfa zwqer ef dpyny zegcl
,`cqg ax lr dyw `l jkae .opaxcn `l` ea oibdep zexyrnd
zekfl leki ohwy minkg epwiz opaxc ipic iabl wxy xnel yiy
minkg ok epwiz `l `ziixe`c ipic iabl ok oi`y dn ,mixg` xear
iteziy oiprl lirl `xnbd dvxizy enke ,mixg`l dkef epi`e

.ze`ean
,dfd onfa xyrna ef dpyn cinrdl ozip ji` ike ,`xnbd dywn

ä äîàåàkéà éî äfä ïîfa äiøáòonfa bdep dixar dn` oic ike - §¨¨¨¦§¦¨©§©©¤¦¦¨
,mznc` lr l`xyi oi`y dfdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ïéà §¨©§¨¥

éøáò ãáò[dixar dn` oke],âäBð ìáBiäL ïîfa àlà âäBðoeik ¤¤¦§¦¥¤¨©§©¤©¥¥
dxeza xn`py(i dk `xwie)l` Wi`e 'ebe mkl didY `d laFi'¥¦¦§¤¨¤§¦¤

onfa `l` bdep ixar car oic oi`y o`kn ecnl .'EaWY FYgRWn¦§©§¨ª
ok m`e .'eaeyz ezgtyn l` yi`e' ea miiwl jiiyy ,bdep laeidy
oic ea bdepy mznc` lr l`xyiy onfa zxacn dpyndy gxkda
,dxezd on ea oibdep zexyrn s` ok m`e ,dixar dn`e laei

mixg`l dphw dkef cvik `cqg ax lr `xnbd ziiyew zxfege
.ipy xyrn oeicta

,`xnbd zvxznàlàdpynd z` cinrdl yiamilcbd zexit ¤¨§
jezaïðaøc áe÷ð BðéàL õéöòel` zexita zexyrn aeig oi`y - ¨¦¤¥¨§©¨¨

oi`y oeike ,mznc` lr l`xyiy onfa elit` cala opaxcn `l`
.mixg`l s` ea dkef ohwy epwiz opaxcn `l` df

envr xear zekfl ohwl jxvpd zrcd xeriya `xnbd dpcy ab`
:ohwa exn`py mixeriyd z` `ax hxtn ,mixg` xeareøîà̈©

ìL ,àáøúBcî äLepivn mixeriy dyly -aziikfïè÷.øBøö ¨¨§Ÿ¨¦§¨¨§
BìèBðå æBâà B÷øBæå,feb` oial oa` oia oigadl zrc ea yiy ohw - §§¡§§

,egwel `ed feb` el oipzepyke ,ekilyn `ed oa` el oipzepyky
íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæj` ,envrl utga zekfl ci el yi - ¤§©§§¥¤©£¥¦

.mixg` xear zekfl `läpè÷a ïcâðëelv` df zrc xeriyae - §¤§¨¦§©¨
,dphwúLc÷úî,opaxc oiyeciwaïeàéîìepnn z`vei dpi`y - ¦§©¤¤§¥

,oe`in `lasqkd z` xenyl zrc dl yi xak df xeriyay oeik
e` dn` milekiy ,minkg zpwzn `ed df oice .diyeciwa dlaiwy
`id dnezi m` dnvr ici lr e` ,dzrcn dycwl dphw ly dig`
oi`y oeik hb dkixv dpi`y s` yxbzdl dvexyke ,dn`n
.ea dvitg dpi`y xnele ,ea o`nl dkixv ,dxezd on diyeciw
dpi`e ,diyeciw xenyl zrc da oi` ,df zrc xeriyl mcewe

.opaxcn s` llk diyeciw elg `ly oeik ,oe`in dkixv
úBèBòtäitl cg` lk ,mipy xyrl mipy yy oia `edy ohw - ©¨

lirl dpyna epipy ,ezetixg(.hp)y ,økîî ïøkîîe çwî ïç÷î¦§¨¦¨¦§¨¨¦§©
ïéìèìhîaxeknl e` ,mixg`n oilhlhn zepwl ci odl yi - §¦©§§¦

zepwl lkeiy ick ,minkg epwiz jky .mixg`l mdly oilhlhn
zepefn zepwl lkeiy zpn lr eivtg xeknl oke ,eiig ick zepefn

.mxear lawny sqkaïcâðëeäpè÷a,dphwa df zrc xeriyae - §¤§¨¦§©¨
äéáà éLecé÷a úLøbúîlaiw m` s` dhib z` lawl ci dl yi - ¦§¨¤¤§¦¥¨¦¨

yi ,dxezd on oiyeciw diyeciwy elit`e ,zne diyeciw dia` da
dglyn' llka `id ixd df xeriyay oeik ,dhib lawl ci dl

.'zxfeg dpi`e
íéøãð úðBòì eòébädxyr mizy oa ohw ,zexrpd ini mcew dpy - ¦¦§©§¨¦

,cg` meie mipy dxyr zg` za dphwe ,cg` meie mipyøãð ïäéøãð¦§¥¤¤¤
,Lc÷ä ïLc÷äåmyle ,excp in myl mirceiy e`vnpe ewcap m` §¤§¥¨¤§¤

in myl mirceiy e`vnpe ewcap m` s` ,okl mcew j` .eyicwd in
.ycwd oycwd oi`e xcp oxcp oi` ,excpäpè÷a ïcâðëeoke - §¤§¨¦§©¨

,cg` meie mipy dxyr zg`l dribdyn dphwa df onf xeriya
úöìBçizy d`iad m` ,dnail ¤¤

ok oi`y dn .`id dlecby micirnd zexrp ipniq mdy ,zexry
dpi` ,zexry izy d`iad m` s` mixcp zperl dribdy mcew
dphw oiicre `nlra `ney `l` zexrp ipniq el` oi`y ,zvleg

d.zvleg dphwd oi`e ,`i
:ohwk edixd licbdyn s`y ,sqep welig eprinyn `axåm` §

mc` dvexåéáà éñëða øBkîì,eia`n yxiy zerwxwa -àäiL ãò ¦§§¦§¥¨¦©¤§¥
íéøNò ïa.licbdyn s` xeknl leki epi`e ,ohwk `ed ixdmrhe ¤¤§¦

`yn aiha iwa zeidl jixv zerwxwa xeknly meyn ,`ed xacd
oa `diy cry minkg epwiz okle ,jkl dxizi dnkg jixve ,ozne

.xknn exknn didi `l mixyr

äðùî
äøîàL äpè÷,dgelyléhéb éì ìa÷úädlawl gily didz - §©¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦

,ihib z` jzlawa yxbz`e ,ixear,dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà¥¥©¤©¦©¥§¨¨
.hbd z` gilyd zlawa zyxebn dpi`eìòaä äöø íà Cëéôì§¦¨¦¨¨©©©

øBæçìeadyxbln,dcil hbd ribdy mcew.øBæçé,xacd mrhe ©£©£
oeikçéìL äNBò ïè÷ ïéàL,gilyl eze` dzpiny mc` ok m`e ¤¥¨¨¤¨¦©

jiledl lrad ly dkledl gily `l` epi`e ,dgely epi` dlawl
.dhib z` dläéáà Bì øîà íàå,gilyl,dhéb ézáì ìa÷úäå àö §¦¨©¨¦¨¥§¦§©¥§¦¦¦¨

,gilyd cil hbd ribdy oeikäöø íàlrad,øBæçé àì ,øBæçì ¦¨¨©£Ÿ©£
zepnl eciae ,dphwd eza ly dhib z` lawl ci el yi a`d ixdy
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המשך בעמוד קקא

miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtxifp
ïéîéøòîepi`e ely ipy xyrn z` dcetyk yneg siqen mc`y .yneg `la ezectl Ð

.exiagn edpew m` ,mixg` ly lr yneg siqenéðù øùòî ïäá åãôåedl eedc ,epnn Ð

ely mdlye ,epgley lr mikenq mde ,diabl mixg`Ð.el mipzepe mixfeg mdyàìà
âäåð ìáåéäù ïîæá) "eaeyz ezgtyn l` yi`e" opirac Ð`xwie.(dkúåãî ùìùÐ

.ohw ziikfa zewelgäðè÷á ïãâðëådl aiyg Ð

iyeciwa zycwzne ,diyeciw xenyl zrcei

m` dnvr zlawa e` ,dzrcl dig` e` dn`

.`id dneziïåàéîìdpi`e ,o`nl dkixvy Ð

lk :(`,fw) zenaia opzc .oe`in `la d`vei

diyecw xenyl dleki dpi`y zwepizÐdpi`

.`id xenyl zrcei efe ,o`nl dkixvúåèåòôä
gwn ogwnc :(`,hp oihib) "oiwfipd"a opz Ð

.ipnz xak ziy xak :opiyxte ,oilhlhnaïãâðëå
äðè÷ádglyn" elld minil dribdyn Ð

zlawa zyxbzne ,da `pixw "zxfeg dpi`e

s`e ,zne oiyeciw dia` da laiw elit` ,dnvr

.dxezd on oiyeciw diyeciwy it lråòéâä
íéøãð úðåòìdixcp dzexrp iptl zg` dpy Ð

zg` za :(`,dn) dcp zkqna opzck ,oiwcap

cg` meie dpy dxyrÐm`e ,oiwcap dixcp

dyicwd in myl ,dxcp in myl xnel drciÐ

.ycwd dyicwde xcp dxcpúöìåçm` Ð

la` .edpip `ney opixn` `le ,oipniq d`iad

dfd onfd mcewÐdipniq oi`e `id dphw

,dyxta aezk "yi`"c ,zvleg dpi`e ,oipniq

.yi`l dy` opiywneåéáà éñëðá øåëîìÐ

.zerwxwíéøùò ïá àäéù ãò.ohw ied Ð

äðùîøåæçì ìòáä äöø íàribiy mcew Ð

.dcil hbìåñô,my eilr efilriy epevx oi`c Ð

.`id `citweéðåìô íå÷îá àéä éøä`l` epi` Ð

.dp`vnz my ,mewn d`xnkøæòìà éáøå
øéùëî.`xnba yxtn `nrh Ðàøîâéàî

øæòìà éáø âéìô àìã àùéø àðùhb oz" iab Ð

.leqt :ipzwe "ipelt mewna izy`l dfäéúòãî
ùøâî`citw xninl `ki` ,ea ielz xacde Ð

dgxk lrac idi` la` .dil xn`w `wece ,`id

dyxbinÐlral dil `gipc drci `pn

:mewn d`xnk `l` dpi` jkld ?mzd diazinl

.ep`vnz myäðùîúìëåà éèéâ éì àáä
äîåøúáhb ribiy cr ,`id odk zy` m` Ð

.dcilíå÷î åúåàì`dz `l :el dxn` jky Ð

`hibe :jixt `xnbae .my `l` dlawl igely

elit`e ,xg` mewna elaiwe li`ed ied ikid

!leqt lirl opz `de ?my ribiykãéî øñåàÐ

,dinrhl xfrl` iax .dlv`n yxityn

mewn d`xnc xg` mewna elaiwyk xiyknc

jkitl .dl `yxbi` dlaw zryne ,el `id

diptln yxity drynÐe`vn `ny ,dxeq`

.epnid elaiwe xirl uegàøîâïéðîéæå
ìááá äéì úçëùîãdil dxn` xcdc oeik Ð

ikdÐ`zkeca dil lawn i` dctw `lc llkn

`iqgn `zna xwir dil drawc i`de ,`pixg`

Ðdlawl igely `dz `l :dxn`w ikd

.mzd zihnc cr jci lr ip` yxbzdl
àäã
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ïéòëelit` ,ze`ean iteziy ly ziag iab gth zdabda ibqc `de - oewz `ziixe`c

oirk dil aiyg - migth dylya `l` `nlra ddabd `ipw `lc qxhpewd yexitl

.zvw ddabd da yie ,diikf xa diabnc oeik ,`ziixe`cåãôåm`e - ipy xyrn oda

(izewga zyxt) mipdk zxezae !melk ohw dyrn oi` `de ?ohw ziict ipdn i`ne :xn`z

inp opze .ipy xyrn dcet epi`y ohw hrnn

`l dyng :(` dpyn oey`x wxt zenexz)

(`,ap) "oiwfipd"a lirle .ediipn cg ohwe ,enexzi

la` :rnyn - oixyrne oinxez oitexhet` :`ipz

yie ?dnexzn xyrn ziict `py i`ne ,`l ohw

wxt) zenexz zkqna xn`c o`nk `iz`c :xnel

myk ,mixcp zperl eribdc (b dpyn oey`x

my lgy myke ,dnexz oznexz jk - xcp oxcpy

inp ikd - dlik`a lah ixzyne eit lr dnexz

j`id :xn`z m`e .eci lr ipy xyrn llgzn

dkef xn`c o`nl elit` `d ?mixg`l dcet

eze` dpwn zxg` zrcyk epiid - mixg`l

dkefk dil opiaygc idp ,xyrn ziicte .mixg`l

eze` dpwn zxg` zrc oi` mewn lkn ,mixg`l

`lc ,d`ivn enk iede ,ohw ziikf ici lr mixg`l

jenqd `ltenc oeik :xnel yie !`ziixe`cn ikf

xe`c yi`llelig elelige dnexz eznexze ,`zii

zrcyk dxezd on mixg`l dkef oenn iabl m` -

yi xyrn lelig oiprl ok m` ,eze` dpwn zxg`

axl la` .zxg` zrc `la elit` liredl el

envrly it lr s` ,mixg`l dkef epi`c ,`cqg

mixg`l dkfi `l xyrn leliga mb - dkef

.llgn envrly it lr s` ,leliga

äîàåinp ikd - `ki` in dfd onfa dixard

el dnl - dfd onfa i` :jxtinl ivn ded

dey lr dpn dey llgl leki `lde ?mixrdl

`aa) "adfd"a xn`c o`nle ,dynege dhext

- dhext dey dynega [s`] opirac (a,bp `rivn

.lirl .zehext yng lr dpn dey llgi

øåøö`de :xn`z m`e - envrl dkef ewxefe

ohwl oikf :(a,epw `xza `aa) "zny in"a opzc

yi !ikfc `kd xn` diteb ohw `d ,lecbl oikf oi`e

,oitilg oipwa inp i` .o`kn zegta mzdc :xnel

.oigan oi`c

ïãâðëådpy :qxhpewa yxit - zvleg dphwa

dxyr zg` za oebk ,zexrp iptl zg`

`le ,zvleg - oipniq d`iad m` cg` meie dpy

wiqt diteb `axc :dywe .edpip `ney opixn`

jez `zkld :(`,en dcp) "otec `vei" wxt seqa

ocbpk" :l`eny epiax yxtne !onfd iptlk - onfd

`l` ,xn`w mixcp zperl ribd `l epiid "dphwa

zrbd `dc .cg` meie dpy dxyr mizy za

oi`e .`id dlecb dy`a ocbpk - ohw ly mixcp

iaxc `ail`c :mz epiax xne`e .ok rnyn oeyld

zevn" wxta opixn`c ,`kd `ax xn`w iqei

cnlp iqei iax ixacn :(a,dw zenai) "dvilg

ribzy cr :xn` `axe ,zeherta zvleg dphwc

:mzd wiqnc `dc ,yxtn cere .mixcp zperl

ixacn df lk - zexry izy `iazy cr `zklde

,mixcp zperl ribzy cr iqei iaxl :xnelk ,`ax

hwpc `de .zexry izy `iazy cr - dkld la`

,ely llk zeyrl ick - iqei iaxk dizlinl `ax

:xnel yi cere ."dphwa ecbpk" oleka xnele

dinyn mzdc xninl `kile .dpy dxyr dpeny oan :ongp ax xn` `ax xn` (`,dpw `xza `aa) "zny in" wxtae ,mixyr oa `diy cr eia` iqkpa xeknle wiqn `dc ,"dax" opiqxb `kdc

.dxyr dpeny oa `ax xaqc ,'ek iqkp oiafc mixyr oan zegtc `axc dinwl `z`c `caern gkene ,xnzi` `llknc mzd wiqn `dc - dil `xiaq `l dile xn`w ongp axcìá÷úäil

dwfgc meyn ,minkg exingdy `id `nlra `xneg `l` ,dyxbzp `ly dzwfga dy` iwe`c xninl ol ded - cin dnexza lek`l dxeq` ihibcia oi`c ab lr s`e .ezegily dyer gily

.ezegily zeyrl gilyd cia oi` mbe ,xzid zwfga el `id zg` lkc ab lr s` mleray miypd lka xeq`y enk ,hbd z` el ozi `l `ny - zeyrl gilyd
`hib
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úLøbúî¯.Bì àéä íB÷î äàøîäðùîéì àaä" ¦§¨¤¤©§¨¨¦©¨¦
"éhéb¯ìa÷úä" ,dãéì èb òébiL ãò äîeøúa úìëBà ¦¦¤¤¦§¨©¤©¦©¥§¨¨¦§©¥

"éhéb éì¯ìa÷úä" .ãiî äîeøúa ìBëàì äøeñà ¦¦¦£¨¤¡¦§¨¦¨¦§©¥
"éðBìt íB÷îa éhéb éì¯òébiL ãò äîeøúa úìëBà ¦¦¦§¨§¦¤¤¦§¨©¤©¦©

.ãiî øñBà øæòéìà éaø ,íB÷î BúBàì èbàøîâ ¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦¨
!àhéb éåä àì :àLéø zøîàäå ?éåä àäéî àhéâå¯ §¦¨¦¨¨¥§¨¨§©§¥¨¨¨¥¦¨

àúîa àhéb éì ìa÷úä" :déì äøîàc ,àëéøö àì̈§¦¨§¨§¨¥¦§©¥¦¦¨§¨¨
øîà÷ éëäå ."ìááa déì zçkLîc ïéðîéæå àéñçî§©§¨§¦§¦§©§©©§¥§¨¤¨¦¨¨©
,dépéî déì÷L déì zçkLîc àëéä ìk ì÷Lî :déì¥¦§¨¨¥¨§©§©©§¥§©¥¦¥
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oihib(iyily meil)

ïe÷z àúééøBàc ïéòkel did ok m`e .epwiz dxez oicl dneca - §¥§©§¨©
zpwz `ed ze`ean iteziyy s`y ,`xnbd uexiz lr aiydl
zekfl ohwd leki oi` dxezd ipic iably oeik mewn lkn ,minkg
epwiz ze`ean iteziy ly dpwzd iabl mb i`ce ,mixg` xear

.mixg` xear zekfl ohwd leki oi`y dxez oic oirk minkg
:ok aiyd `ly `ppig ax zrc z` zx`an `xnbdCãéàåaxe - §¦¨

,`ed xeaq ,`cqg ax ixack `xnbd uexiz lr aiyd `ly `ppig
c,ïe÷z àúééøBàc ïéòk ,ïðaø ïe÷úc ìk ïðéøîà ék`weec epiid ¦©§¦¨¨§©©¨¨§¥§©§¨©

äøBzä ïî øwéò dì úéàc àúléîaon xwir el yiy xaca - §¦§¨§¦¨¦¨¦©¨
mzpwz epwiz i`ce df oebkay ,eilr etiqede minkg e`ae ,dxezd

,dxezd on `edy xwird oirkïî øwéò dì úéìc àúléî ìáà£¨¦§¨§¥¨¦¨¦
äøBzä,ze`ean iteziy oebke ,dxezd on xwir el oi`y xac - ©¨

,dxezd on xwir dl oi`y minkg zpwz `idyàìoirk epwiz Ÿ
`weecy xnel yiy ,`xnbd uexiz z` dgc `l jkle .`ziixe`c
xear zekfl ohwd lekiy minkg epwiz ,opaxc ze`ean iteziy iab

.mixg`
,l`eny zrca `cqg ax xe`ia lr ztqep dpynn dywn `xnbd

`yziict ipica zwqer ef dpyn :mixg` xear zekfl leki ohwd oi
epipyy dn oipra ,ipy xyrn(b"n c"t ipy xyrn)z` zectl dvexdy

siqedl aiig ,zern lr ellgle ez`eazn yixtdy ipy xyrnd
dcetd mc`a wx `ed df lke .zexitd ieeyn xzei zerna yneg
epi` ,exiag ly ipy xyrn dcetd la` ,ely ipy xyrnd z`

.eieya edcet `l` ,yneg siqedl jixv
éðL øNòî ìò ïéîéøòî ,àéåà áø áéúîmixrdl leki mc` - ¨¦©©§¨©£¦¦©©£¥¥¦

,dpynd zx`an .yneg `la ezectle ely ipy xyrn ziicta
ãöék.xhtidl ick mixrn `ed,íéìBãbä Bzáe Bðáì íãà øîBà ¥©¥¨¨¦§¦©§¦

,eiabl 'mixg`'k miaygp mdyokexne`,íéøáòä BúçôLå Bcáòì§©§§¦§¨¨¦§¦
eìlä úBòî íëì àä,el` zerna ekf -,äæ éðL øNòî ïäa eãôe ¨¨¤¨©¨§¨¤©£¥¥¦¤

ztqedn mixehte ,mdly epi`y ipy xyrn micet mdy `vnp
zernd z` el miaiyn md okn xg`le ,ynegLîBç àìa BìëBàå)§§§Ÿ¤

oi`e ,milyexil ueg zernd lr ectpy zexitd lke` `vnp -
.(yneg siqedl jixv

,`xnbd zxxanäçôL éàädcet `ide zern dl dkfny ,epipyy ©¦§¨
,xyrnd z` odaéîc éëéä,xaecn dgty efi`a -ézL àéúàc éà ¥¦¨¥¦§¨§¨§¥

úBøòN,zexry izy d`iady dxrpa m` -déab àéòa éàîm` - §¨©¨£¨©¥
`id zexrp ipniq d`iadyn ixd ,oec`d ziaa dyer `id dn ok

.zexgl z`veiúBøòN ézL àéúà àìc ,åàì àlàjgxk lr - ¤¨¨§Ÿ¨§¨§¥§¨
,zexrp ipniq oiicr d`iad `ly dphwa xaecndleki mewn lkne

zekfl ohw cia yiy epl ixd ,xg` xear ipy xyrn zectl `id
ipy xyrn zexit ziictay oeik .`cqg axk `lce ,mixg` xear
,`ed deab oenn ipy xyrn ixdy ,mixg` xear dkefk `id
zeyxn mz`iven `id ixd ,zernd lr zexitd z` zllgnyke

.milrad ly ,heicd zeyxl mzqipkne deab
,`xnbd zvxznïðaøc äfä ïîfa øNòîa ,ïðé÷ñò éàîa àëäyi - ¨¨§©©§¦¨§©£¥©§©©¤§©¨¨

oi`e ,mznc` lr l`xyi oi`y dfd onfa zwqer ef dpyny zegcl
,`cqg ax lr dyw `l jkae .opaxcn `l` ea oibdep zexyrnd
zekfl leki ohwy minkg epwiz opaxc ipic iabl wxy xnel yiy
minkg ok epwiz `l `ziixe`c ipic iabl ok oi`y dn ,mixg` xear
iteziy oiprl lirl `xnbd dvxizy enke ,mixg`l dkef epi`e

.ze`ean
,dfd onfa xyrna ef dpyn cinrdl ozip ji` ike ,`xnbd dywn

ä äîàåàkéà éî äfä ïîfa äiøáòonfa bdep dixar dn` oic ike - §¨¨¨¦§¦¨©§©©¤¦¦¨
,mznc` lr l`xyi oi`y dfdàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -ïéà §¨©§¨¥

éøáò ãáò[dixar dn` oke],âäBð ìáBiäL ïîfa àlà âäBðoeik ¤¤¦§¦¥¤¨©§©¤©¥¥
dxeza xn`py(i dk `xwie)l` Wi`e 'ebe mkl didY `d laFi'¥¦¦§¤¨¤§¦¤

onfa `l` bdep ixar car oic oi`y o`kn ecnl .'EaWY FYgRWn¦§©§¨ª
ok m`e .'eaeyz ezgtyn l` yi`e' ea miiwl jiiyy ,bdep laeidy
oic ea bdepy mznc` lr l`xyiy onfa zxacn dpyndy gxkda
,dxezd on ea oibdep zexyrn s` ok m`e ,dixar dn`e laei

mixg`l dphw dkef cvik `cqg ax lr `xnbd ziiyew zxfege
.ipy xyrn oeicta

,`xnbd zvxznàlàdpynd z` cinrdl yiamilcbd zexit ¤¨§
jezaïðaøc áe÷ð BðéàL õéöòel` zexita zexyrn aeig oi`y - ¨¦¤¥¨§©¨¨

oi`y oeike ,mznc` lr l`xyiy onfa elit` cala opaxcn `l`
.mixg`l s` ea dkef ohwy epwiz opaxcn `l` df

envr xear zekfl ohwl jxvpd zrcd xeriya `xnbd dpcy ab`
:ohwa exn`py mixeriyd z` `ax hxtn ,mixg` xeareøîà̈©

ìL ,àáøúBcî äLepivn mixeriy dyly -aziikfïè÷.øBøö ¨¨§Ÿ¨¦§¨¨§
BìèBðå æBâà B÷øBæå,feb` oial oa` oia oigadl zrc ea yiy ohw - §§¡§§

,egwel `ed feb` el oipzepyke ,ekilyn `ed oa` el oipzepyky
íéøçàì äëBæ ïéàå Bîöòì äëBæj` ,envrl utga zekfl ci el yi - ¤§©§§¥¤©£¥¦

.mixg` xear zekfl `läpè÷a ïcâðëelv` df zrc xeriyae - §¤§¨¦§©¨
,dphwúLc÷úî,opaxc oiyeciwaïeàéîìepnn z`vei dpi`y - ¦§©¤¤§¥

,oe`in `lasqkd z` xenyl zrc dl yi xak df xeriyay oeik
e` dn` milekiy ,minkg zpwzn `ed df oice .diyeciwa dlaiwy
`id dnezi m` dnvr ici lr e` ,dzrcn dycwl dphw ly dig`
oi`y oeik hb dkixv dpi`y s` yxbzdl dvexyke ,dn`n
.ea dvitg dpi`y xnele ,ea o`nl dkixv ,dxezd on diyeciw
dpi`e ,diyeciw xenyl zrc da oi` ,df zrc xeriyl mcewe

.opaxcn s` llk diyeciw elg `ly oeik ,oe`in dkixv
úBèBòtäitl cg` lk ,mipy xyrl mipy yy oia `edy ohw - ©¨

lirl dpyna epipy ,ezetixg(.hp)y ,økîî ïøkîîe çwî ïç÷î¦§¨¦¨¦§¨¨¦§©
ïéìèìhîaxeknl e` ,mixg`n oilhlhn zepwl ci odl yi - §¦©§§¦

zepwl lkeiy ick ,minkg epwiz jky .mixg`l mdly oilhlhn
zepefn zepwl lkeiy zpn lr eivtg xeknl oke ,eiig ick zepefn

.mxear lawny sqkaïcâðëeäpè÷a,dphwa df zrc xeriyae - §¤§¨¦§©¨
äéáà éLecé÷a úLøbúîlaiw m` s` dhib z` lawl ci dl yi - ¦§¨¤¤§¦¥¨¦¨

yi ,dxezd on oiyeciw diyeciwy elit`e ,zne diyeciw dia` da
dglyn' llka `id ixd df xeriyay oeik ,dhib lawl ci dl

.'zxfeg dpi`e
íéøãð úðBòì eòébädxyr mizy oa ohw ,zexrpd ini mcew dpy - ¦¦§©§¨¦

,cg` meie mipy dxyr zg` za dphwe ,cg` meie mipyøãð ïäéøãð¦§¥¤¤¤
,Lc÷ä ïLc÷äåmyle ,excp in myl mirceiy e`vnpe ewcap m` §¤§¥¨¤§¤

in myl mirceiy e`vnpe ewcap m` s` ,okl mcew j` .eyicwd in
.ycwd oycwd oi`e xcp oxcp oi` ,excpäpè÷a ïcâðëeoke - §¤§¨¦§©¨

,cg` meie mipy dxyr zg`l dribdyn dphwa df onf xeriya
úöìBçizy d`iad m` ,dnail ¤¤

ok oi`y dn .`id dlecby micirnd zexrp ipniq mdy ,zexry
dpi` ,zexry izy d`iad m` s` mixcp zperl dribdy mcew
dphw oiicre `nlra `ney `l` zexrp ipniq el` oi`y ,zvleg

d.zvleg dphwd oi`e ,`i
:ohwk edixd licbdyn s`y ,sqep welig eprinyn `axåm` §

mc` dvexåéáà éñëða øBkîì,eia`n yxiy zerwxwa -àäiL ãò ¦§§¦§¥¨¦©¤§¥
íéøNò ïa.licbdyn s` xeknl leki epi`e ,ohwk `ed ixdmrhe ¤¤§¦

`yn aiha iwa zeidl jixv zerwxwa xeknly meyn ,`ed xacd
oa `diy cry minkg epwiz okle ,jkl dxizi dnkg jixve ,ozne

.xknn exknn didi `l mixyr

äðùî
äøîàL äpè÷,dgelyléhéb éì ìa÷úädlawl gily didz - §©¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦

,ihib z` jzlawa yxbz`e ,ixear,dãéì èb òébiL ãò èb Bðéà¥¥©¤©¦©¥§¨¨
.hbd z` gilyd zlawa zyxebn dpi`eìòaä äöø íà Cëéôì§¦¨¦¨¨©©©

øBæçìeadyxbln,dcil hbd ribdy mcew.øBæçé,xacd mrhe ©£©£
oeikçéìL äNBò ïè÷ ïéàL,gilyl eze` dzpiny mc` ok m`e ¤¥¨¨¤¨¦©

jiledl lrad ly dkledl gily `l` epi`e ,dgely epi` dlawl
.dhib z` dläéáà Bì øîà íàå,gilyl,dhéb ézáì ìa÷úäå àö §¦¨©¨¦¨¥§¦§©¥§¦¦¦¨

,gilyd cil hbd ribdy oeikäöø íàlrad,øBæçé àì ,øBæçì ¦¨¨©£Ÿ©£
zepnl eciae ,dphwd eza ly dhib z` lawl ci el yi a`d ixdy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בעמוד קקא

miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtxifp
ïéîéøòîepi`e ely ipy xyrn z` dcetyk yneg siqen mc`y .yneg `la ezectl Ð

.exiagn edpew m` ,mixg` ly lr yneg siqenéðù øùòî ïäá åãôåedl eedc ,epnn Ð

ely mdlye ,epgley lr mikenq mde ,diabl mixg`Ð.el mipzepe mixfeg mdyàìà
âäåð ìáåéäù ïîæá) "eaeyz ezgtyn l` yi`e" opirac Ð`xwie.(dkúåãî ùìùÐ

.ohw ziikfa zewelgäðè÷á ïãâðëådl aiyg Ð

iyeciwa zycwzne ,diyeciw xenyl zrcei

m` dnvr zlawa e` ,dzrcl dig` e` dn`

.`id dneziïåàéîìdpi`e ,o`nl dkixvy Ð

lk :(`,fw) zenaia opzc .oe`in `la d`vei

diyecw xenyl dleki dpi`y zwepizÐdpi`

.`id xenyl zrcei efe ,o`nl dkixvúåèåòôä
gwn ogwnc :(`,hp oihib) "oiwfipd"a opz Ð

.ipnz xak ziy xak :opiyxte ,oilhlhnaïãâðëå
äðè÷ádglyn" elld minil dribdyn Ð

zlawa zyxbzne ,da `pixw "zxfeg dpi`e

s`e ,zne oiyeciw dia` da laiw elit` ,dnvr

.dxezd on oiyeciw diyeciwy it lråòéâä
íéøãð úðåòìdixcp dzexrp iptl zg` dpy Ð

zg` za :(`,dn) dcp zkqna opzck ,oiwcap

cg` meie dpy dxyrÐm`e ,oiwcap dixcp

dyicwd in myl ,dxcp in myl xnel drciÐ

.ycwd dyicwde xcp dxcpúöìåçm` Ð

la` .edpip `ney opixn` `le ,oipniq d`iad

dfd onfd mcewÐdipniq oi`e `id dphw

,dyxta aezk "yi`"c ,zvleg dpi`e ,oipniq

.yi`l dy` opiywneåéáà éñëðá øåëîìÐ

.zerwxwíéøùò ïá àäéù ãò.ohw ied Ð

äðùîøåæçì ìòáä äöø íàribiy mcew Ð

.dcil hbìåñô,my eilr efilriy epevx oi`c Ð

.`id `citweéðåìô íå÷îá àéä éøä`l` epi` Ð

.dp`vnz my ,mewn d`xnkøæòìà éáøå
øéùëî.`xnba yxtn `nrh Ðàøîâéàî

øæòìà éáø âéìô àìã àùéø àðùhb oz" iab Ð

.leqt :ipzwe "ipelt mewna izy`l dfäéúòãî
ùøâî`citw xninl `ki` ,ea ielz xacde Ð

dgxk lrac idi` la` .dil xn`w `wece ,`id

dyxbinÐlral dil `gipc drci `pn

:mewn d`xnk `l` dpi` jkld ?mzd diazinl

.ep`vnz myäðùîúìëåà éèéâ éì àáä
äîåøúáhb ribiy cr ,`id odk zy` m` Ð

.dcilíå÷î åúåàì`dz `l :el dxn` jky Ð

`hibe :jixt `xnbae .my `l` dlawl igely

elit`e ,xg` mewna elaiwe li`ed ied ikid

!leqt lirl opz `de ?my ribiykãéî øñåàÐ

,dinrhl xfrl` iax .dlv`n yxityn

mewn d`xnc xg` mewna elaiwyk xiyknc

jkitl .dl `yxbi` dlaw zryne ,el `id

diptln yxity drynÐe`vn `ny ,dxeq`

.epnid elaiwe xirl uegàøîâïéðîéæå
ìááá äéì úçëùîãdil dxn` xcdc oeik Ð

ikdÐ`zkeca dil lawn i` dctw `lc llkn

`iqgn `zna xwir dil drawc i`de ,`pixg`

Ðdlawl igely `dz `l :dxn`w ikd

.mzd zihnc cr jci lr ip` yxbzdl
àäã
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ïéòëelit` ,ze`ean iteziy ly ziag iab gth zdabda ibqc `de - oewz `ziixe`c

oirk dil aiyg - migth dylya `l` `nlra ddabd `ipw `lc qxhpewd yexitl

.zvw ddabd da yie ,diikf xa diabnc oeik ,`ziixe`cåãôåm`e - ipy xyrn oda

(izewga zyxt) mipdk zxezae !melk ohw dyrn oi` `de ?ohw ziict ipdn i`ne :xn`z

inp opze .ipy xyrn dcet epi`y ohw hrnn

`l dyng :(` dpyn oey`x wxt zenexz)

(`,ap) "oiwfipd"a lirle .ediipn cg ohwe ,enexzi

la` :rnyn - oixyrne oinxez oitexhet` :`ipz

yie ?dnexzn xyrn ziict `py i`ne ,`l ohw

wxt) zenexz zkqna xn`c o`nk `iz`c :xnel

myk ,mixcp zperl eribdc (b dpyn oey`x

my lgy myke ,dnexz oznexz jk - xcp oxcpy

inp ikd - dlik`a lah ixzyne eit lr dnexz

j`id :xn`z m`e .eci lr ipy xyrn llgzn

dkef xn`c o`nl elit` `d ?mixg`l dcet

eze` dpwn zxg` zrcyk epiid - mixg`l

dkefk dil opiaygc idp ,xyrn ziicte .mixg`l

eze` dpwn zxg` zrc oi` mewn lkn ,mixg`l

`lc ,d`ivn enk iede ,ohw ziikf ici lr mixg`l

jenqd `ltenc oeik :xnel yie !`ziixe`cn ikf

xe`c yi`llelig elelige dnexz eznexze ,`zii

zrcyk dxezd on mixg`l dkef oenn iabl m` -

yi xyrn lelig oiprl ok m` ,eze` dpwn zxg`

axl la` .zxg` zrc `la elit` liredl el

envrly it lr s` ,mixg`l dkef epi`c ,`cqg

mixg`l dkfi `l xyrn leliga mb - dkef

.llgn envrly it lr s` ,leliga

äîàåinp ikd - `ki` in dfd onfa dixard

el dnl - dfd onfa i` :jxtinl ivn ded

dey lr dpn dey llgl leki `lde ?mixrdl

`aa) "adfd"a xn`c o`nle ,dynege dhext

- dhext dey dynega [s`] opirac (a,bp `rivn

.lirl .zehext yng lr dpn dey llgi

øåøö`de :xn`z m`e - envrl dkef ewxefe

ohwl oikf :(a,epw `xza `aa) "zny in"a opzc

yi !ikfc `kd xn` diteb ohw `d ,lecbl oikf oi`e

,oitilg oipwa inp i` .o`kn zegta mzdc :xnel

.oigan oi`c

ïãâðëådpy :qxhpewa yxit - zvleg dphwa

dxyr zg` za oebk ,zexrp iptl zg`

`le ,zvleg - oipniq d`iad m` cg` meie dpy

wiqt diteb `axc :dywe .edpip `ney opixn`

jez `zkld :(`,en dcp) "otec `vei" wxt seqa

ocbpk" :l`eny epiax yxtne !onfd iptlk - onfd

`l` ,xn`w mixcp zperl ribd `l epiid "dphwa

zrbd `dc .cg` meie dpy dxyr mizy za

oi`e .`id dlecb dy`a ocbpk - ohw ly mixcp

iaxc `ail`c :mz epiax xne`e .ok rnyn oeyld

zevn" wxta opixn`c ,`kd `ax xn`w iqei

cnlp iqei iax ixacn :(a,dw zenai) "dvilg
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?eäî ,"úck dì eNò" ?eäî ,"dì eìéòBä" ?eäî©¦¨©£¨©¨©
eNò" ,"úck dì eNò" :àéðúc ,àãç àäéî èBLt§¦¨£¨§©§¨£¨©¨£

"éeàøk dì eNò" ,"ñeîépk dì¯.íeìk øîà àì ¨©¦£¨¨¨Ÿ¨©§
äðùîøîàå ,øìB÷a àöBiä :íéøîBà eéä äðBLàøä¦¨¨§¦©¥§¨§¨©

"ézLàì èb eáúk"¯eøæç .eðzéå eázëé elà éøä ¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¨§
ïBòîL éaø ;àøéiLa àöBiäå ,Løôîä óà :øîBì©©©§¨¥§©¥§¨¨¨©¦¦§

.ïkeñîä óà :øîBà éøeæLàøîâøìB÷a àöBé àáéðâ §¦¥©©§¨§¥¨¥§¨
éæeæ äàî òaøà eáä :øîà ,÷éôð à÷ äåä ék ,äåä£¨¦£¨¨¨¥£©£©§©¥¨¥
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גיטין. האומר - פרק שישי דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oihib(iyily meil)

mpn`àéñçî àúîì úéèîc ãò éåä àì àhébcr legi `l hbd - ¦¨Ÿ£¥©§¨¦§¨¨§©§¨
efe ,ily dlaw gily jpd my wxe ,`iqgn `znl hbd mr ribzy
`zna hbd zlawl mewnd xwir z` el drawyk dixac zpeek
yi ,myl ribdl hbd did lekiy onf xaryk ok meyne ,`iqgn
elawiy el zxne` m` ok oi`y dn .dnexza dxeq`e jkl yeygl
m`e ,jk lr zctwn idixd `nw `pz zrcl ,ipelt mewna `weec

.llk dgely epi` xg` mewna elaiw
,dpyna epipyøñBà øæòìà éaøådy`d lrdnexza lek`l:ãiî §©¦¤§¨¨¥¦¨

,`xnbd dywnBì àéä íB÷î äàøî àäc ,àèéLtzrcly heyt - §¦¨§¨©§¨¨¦
zncewd dpyna eprinyd xak ixdy ,cin dxeq` xfrl` iax

(`"r)`l` dzpeek oi`e ,hbd zlaw mewn lr zctwn dpi` dy`y
ok m`e ,dlra z` `vni myy mewnd `ed okid gilyl xnel
el xqne xird on ez`va cin lrad e`vn `ny yegl yi i`ce
zvxzn .df oica xfrl` iax epl ycig dne ,dnexza dxq`pe hbd

,`xnbdàëéøö àìs`y cnll `l` ,o`k xfrl` iax ixac z` Ÿ§¦¨
dxwnadéì äøîàcdy`ddéúéàc ,çøæîì ìéæ`vnp lrady - §¨§¨¥¦§¦§¨§¦¥
çøæîaìæà à÷å ,áøònì,df ote`ae axrn cvl gilyd jlde - §¦§¨§¨¨©©©£¨

àîéúc eäîy xnel mileki epiid,déúéì àä áøòîaoi` xnelk ©§¥¨§©£¨¨¥¥
,my ievn lrad oi` ixdy ,axrna hbd z` laiw `ny yeygl

okl ,dnexza zxzen oiicr didzeïì òîLî à÷,xfrl` iax ¨©§©¨
yeygl yi mewn lknydéa ñéàb ñâéî ,ìéæà÷c éãäa àîìéc- ¦§¨©£¥§¨¨¦¦©¨¦¥

ea rbt dkild ick jez `nyàhéb déì áäéå.hbd el ozpe - §¨©¥¦¨
dpiye exear aexir gipdl egely z` glyy mc`a dpc `xnbd
xfrl` iax zwelgna df oecip zelzl yiy ,eixacn gilyd
d`xnk `l` epi`y e` ,citwdl glynd zpeek m`d ,minkge
zqipka ea zayy mewnd on e` xirdn z`vl mc`l xeq` :mewn
lk`n xac gipd ok m` `l` ,gex lkl dn` mitl`n xzei zayd
mewna dziay dpewy aygp jkay xird on dn` mitl` wegixa

.jli`e mewn eze`n dn` mitl` cer zaya zkll lekie ,`edd
ì øîBàäéì áøò ,BçeìL,dn` mitl` seql aexir il gpd - ¨¥¦§¨¥¦
,íéøîúagilyd jldeúBøâBøâa Bì áøéòå.zeyaein mip`za -e` ¦§¨¦§¥¥¦§§

xn`y ,jtidlaxrl elàãç éðz .íéøîúa Bì áøéòå ,úBøâBøâa- ¦§§§¥¥¦§¨¦¨¥£¨
y epipy zg` `ziixaa,áeøéò Báeøéòixacn dpiyy s` lr ¥¥

.glyndCãéà àéðúåy epipy zxg` `ziixaae -,áeøéò Báeøéò ïéà §©§¨¦¨¥¥¥
.glynd zrcn dpiyy oeik

:zeziixad zxizq z` zayiin `xnbdàä ,àéL÷ àì ,äaø øîà- ¨©©¨Ÿ©§¨¨
dipyd `ziixad,ïðaøeàädpey`xd `ziixad -,øæòìà éaø ©¨¨¨©¦¤§¨¨

lirl dpyna ewlgpy(`"r),`xnbd zx`ane .hb oiprlïðaø àä̈©¨¨
àãéô÷ éøîàcs`y exn`y opax zrc `id dipyd `ziixad - §¨§¥§¥¨

dcitwn df lk mr jka cqtd dl oi` mbe dy`a ielz xacd oi`y
zpeek o`k mb oke ,dgely epi` dpiy gilyd m`e ,dixaca
axire dpiyyk okle ,eieeivk gilyd dyriy citwdl glynd

e .aexir eaexir oi` ,xg` xacaíB÷î äàøî øîàc ,øæòìà éaø àä̈©¦¤§¨¨§¨©©§¨¨
Bì àéäxacay xaeqd xfrl` iax zrc `id dpey`xd `ziixad - ¦

z` el ze`xdl wx dzpeek lke dcitwn dpi` ea cqtd dl oi`y
`l` epi`e ,glynd citwd `l o`k mb oke ,ep`vniy mewnd

.aexir zeyrl ezexyt`a ji` gilyl mewn d`xnk
:opax zrck zeziixad izy z` cinrn sqei axàä ,øîà óñBé áøå§©¥¨©¨

ïðaø àäågde ,opax zhiyl od zeziixad izy -,`ed odipia weli §¨©¨¨
yBøéáç ìLa ïàk ,BlLa ïàkxaecn dpey`xd `ziixaa - ¨§¤¨§¤£¥

dnn citwn epi` okle ,glynd ly mdipy zexbexbde mixnzdy
`ly citwdl dy`d zpeeky opax mixaeq hb iabl wxe ,axri
dpevx oi`y oeik ,ipelt mewna `l` dhib z` gilyd lawi
xn` glyndy xaecn dipyd `ziixaae .xg` mewna zefazdl
,mda axrl zeyx el ozpy exiag ly mixnzn el axrl gilyl
i`ce df ote`ay ,ipelt eze` ly zexbexbdn axire gilyd jlde
axrl zeyx el ozp `l exiag ixdy ,glynd citwd zpeek

.aexir eaexir oi` okle ,llk zexbexbn
:sqei ax ly exe`ia lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axlàlàå ¨©¥©©¥§¤¨

ì øîBàä ,àéðúc àäìcâna éì áøò BçeìLoex`a iaexir z` gipz - ¨§©§¨¨¥¦§¨¥¦©¦§¨
,dn` mitl` seqa `vnpdCáBMa Bì áøéòågipde gilyd jlde - §¥¥©¨

.jaeya aexird z`el xn`y ,jtidl e`aexird gipdl,CáBMa©¨
gilyd jlde.ìcâna Bì áøéòå,zeziixad ewlgp df dxwna s`e §¥¥©¦§¨

àãç àéðúcy epipy zg` `ziixaa -Cãéà àéðúå .áeøéò Báeøéò- §©§¨£¨¥¥§©§¨¦¨
y ,epipy zxg` `ziixaae.áeøéò Báeøéò ïéà,dywi ok m`e,íúä ¥¥¥¨¨
àkéà Bøéáç ìLå BlL éàîzeziixad izyy xnel my jiiy dn - ©¤§¤£¥¦¨

aexir eaexir oi`y zxaeqd dipyd `ziixade ,opaxk zexaeq
i`ce ixd ,my gipdl zeyx el ozpy exiag ly jaeya zxacn
iptn ok m`e ,jaeya e` oex`a aexird gipi m` citwn exiag oi`y

.aexir eaexir oi` dn
,`xnbd zvxznàkéà énð íúäweligd z` x`al yi my s` - ¨¨©¦¦¨

gipdl gilyd lr deivy dpeekd oi`e ,sqei ax x`iay ef jxca
l dpeekd `l` ,lcbna aexirdCáBLc éøéôe ìcâîc éøétdeivy - ¥¥§¦§¨¥¥§¨

zexitd on axir gilyde ,lcbna migpend zexitn axrl egelyl
oiprl zepey`xd zeziixad weligk ynn epiide ,jaeya migpend

.zexbexbe mixnz

äðùî
eazkiy micr ipyl zeevl leki ,ezy` z` yxbl dvexd lra
oeyl dfi` zxxan epiptly dpynd .ezy`l edexqnie ,hb exear

zaizkl ieeivk yxtzn:hb
øîBàä,mipyl,ézLàì eðúe èb eáúkmdl xn`y e`,äeLøboke ¨¥¦§¥§§¦§¦¨§¨

,xn` m`eázëé elà éøä ,dì eðúe úøbéà eáúkhbeðzéå,dllky ¦§¦¤¤§¨£¥¥¦§§§¦§
milibx xaky oeik ,'zezixk' ezernyn el` zepeyln cg`
zezixkd dyrnle ,'hb' oeyla zezixk xtql zexwl miyp`d
gqepa aezk jky ,'zxbi`' oeyla hbd iexw oke ,'oiyexib' oeyla
m` la` 'oiweay zxbi`e oikexiz xtq ,i`pin ikil iedic oice' hbd

mdl xn`,äeøhtmdl xn`y e`,äeñðøte`,ñeîépk dì eNòe` ©§¨©§§¨£¨©¦
,íeìk øîà àì ,éeàøk dì eNò,eixac it lr hb aezkl mdl oi`e £¨¨¨Ÿ¨©§

`l` ,oiyexib myl ezpeek dzid `l `ny wtzqdl yiy oeik
lwdl mdl xne`y ,daege xeht oeyll ezpeek 'dexht' oeyla
oke .oixehite geliy oeyll ezpeek oi`e ,zaiigy zeaegdn dilr
ezpeek `ny ,dipiipre dikxv ziiyr ezernyny ,'deqpxt' oeyl
dxear excqiy ezpeek oi`e ,zeqke yealn ikxv dxear excqiy
zepeyla oke .ezen xg` mail jxhvz `ly deyxbie dhib ikxv
dl zzl ie`xke qenipk dl eyriy ezpeek `ny 'ie`xke qenipk'

.hb dl zzl ie`xke qenipk dl eyriy `le ,zeqke zepefn weg

àøîâ
ozernyny zepeyl dnk cer dpend ,`ziixa d`ian `xnbd

:oiyexib oeyl,ïðaø eðzmicr ipyl xn`y lra,äeçlLe` ¨©¨¨©§¨
,äe÷áLe`,äeëøzel` zepeyln cg` lka.eðzéå eázëé elà éøä ¦§¨¨§¨£¥¥¦§§§¦§

aezkd oeylk ezernyn 'degly' oeyly(` ck mixac)dglye'
azkpd oeyld jxc lr od 'dekxz'e 'deway' zepeyld oke .'ezian
la` .oiyexibe daifr oeyl ody ,'oikexz xtq'e 'oiweay zxb`' hba

lrad mdl xn` m`,äeøhte`,äeñðøte`,ñeîépk dì eNòe` ©§¨©§§¨£¨©¦
,éeàøk dì eNòel` zepeyln cg` lka,íeìk øîà àìmdl oi`e £¨¨¨Ÿ¨©§

oeik ,hb dl zzle aezkl.oiekzp oiyexibly i`ce df oi`y
epizpyna xen`d lr da wlgp ozp iaxy ,`ziixa d`ian `xnbd

ea yi 'xht' yxey :'dexht' oeyl oiprl zncewd `ziixaaeizy
oipaa dfe] daege xeht oeyl ezernyn ixar oeyla ,zeiernyn
`l ixar oeylae .geliy oeyl ezernyn inx` oeylae ,[lrR lw¨©
yxey jiiy inx` oeyla wxe ,[lrR-] yebcd oipaa df yxey epivn¦¥

.yebcd oipaa s` df
,øîBà ïúð éaø ,àéðzmicrl lrad xn` m`,ïéîéi÷ åéøác ,äeøht ©§¨©¦¨¨¥©§¨§¨¨©¨¦

xazqn ,yebc oipaa edixde ,ieeiv oeyl `ed 'dexht'y oeiky
.yebc `ed s`y ,oixeht hb oeyln `id ezpeekyxn` m` mpn`

,äeøèét,lw oipane ietx oeyla `ed ieeivdy,íeìk øîà àì ¦§¨Ÿ¨©§
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קעג miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtoihib
åì àéä íå÷î äàøî àäã`ilz dcica e`lc oeik ,dy` :lirl xfrl` iax xn`c Ð

dnewn zeriawÐ.mewn d`xnk `l` `citw `ied `làëéøö àìjixhvi`c `d Ð

.axrnl lif` gily i`de ,gxfna lral dizi`c `l` ,cin xqe` ipzinlàîéúã åäîÐ

ez`va digxe`a dil gkyn `nlc yegipc lral dizil axrnl `dc ,cin xqzz `l

.xird onäéá ñééâ ñâéî.ea rbet Ðéì áøò
íéøîúá.megz ly mitl` seql Ðïðáø àäÐ

dcica `lc ab lr s` ,dcic iab lirl ixn`c

dl ztki` `le ,`ilzÐxn`c i`n lk :opixn`

ipy i` ,digelyl yipi`Ð,`ed digely e`l

.aexir eaexir oi` inp ikdåì àåä íå÷î äàøî
.dil ztki` `le `ciqt `kilc icina Ðàä

ïðáø àäå`l` `citw xen` `l inp edpi`e Ð

e`le ,lfzizc dil `gip mzdc ,dy` iab

elya o`k ;`ziipzn jpde .`pixg` `zkecaÐ

ipzwc i`de .dil ztki` `lc ,aexir eaexir

aexir epi`Ðzeyx dixag dil adic oebk

ji`d el xn`e ,dicic mixnzn iaexrl

il axr :digelyli`ce `kdc ,ipeltc mixnza

dil zil dixagc zexbexbac ,`ed `citw

.`zeyxìãâîáil gpd :oizrc `wlq `w Ð

.mitl` seqay lcbna iaexiréàîå åìù éàî
àëéà åøéáç ìù`edd citwn in ?citwnc Ð

!?i`da e` i`da dil gpn i` dixagìãâîã éøéô
:`l` ,`ed digepz`l e`l ipzwc lcbna Ð

.lcbna el yiy ipelt zexitn il axr

äðùîéúùàì åðúå èâ åáúëipa oeyl Ð

zezixk xtql zexwl ea ewifgd xak ,`ed mc`

."hb" dy`äåùøâzexwl ebdp xak inp Ð

.oiyexibäì åðúå úøâéà åáúëoeyl df mb Ð

xtq i`pin ikil iedic oce" ea oiazeky ,hbd

."oiweay zxbi`e oikexizíåìë øîà àì äåøèô
dilrn lwdl ,daege xeht oeyl `nlcc Ð

.zaiigy zeaegäåñðøôdqpxt oeyl lk Ð

:enk ,f"rla x"iicpew ,`ed dikxv ziiyr oeyl

) a`a oiny dqpxtl(`,gq zeaezk:enke ,

) zepefnl oi`iven oi`e dqpxtl oi`ivenmy

`ly ,`ed hb ikxev i` opirci `l jkld .(`,hq

.`ed zeqke yealn ikxev e` ,mail dwewf `dz

ñåîéðëwg i` ,hb wg i` opirci `l .wegk Ð

.ie`xk oke ,zeqke oefnàøîâäåçìùoeyl Ð

) "ezian dglye"mixac.`xab i`d hwp (ck

äå÷áù.oiweay zxb` oeyl Ðäåëøúoeyl Ð

.oiyexib = "oikexz"äåøèéô øîåà ïúð éáø
ïéîéé÷ åéøáãile .izrny jk ,oixeht hb oeyl Ð

d`ev oeyla jgxk lry "dexht" :jetd d`xp

exac enke degly enk ,`edexayÐoeyl `ed

oeylay "dexhit" .ybc `edy ,oixeht hb

d`eevÐ" enk ,itx `ed"exn`"mkn egly"

)) "mikln erny" (an ziy`xas` (d mihtey

oixeht oeyl i`c ,daege xeht oeyl `ed dexhit

Ð.dexht yibcdl el didäàìááã ïúð éáø
àåä`xza `aaa opixn`ck laan `ay Ð

."ilaad ozpa ipt izfrde" :(`,`lw)ïéá ÷ééãå
äåøèôì äåøèéô"dexht" xn` ik jkld ,ixar oeyla minrte inx` oeyla minrt oixtqny ÐÐ"dexhit" xn` ike .inx` oeyla xtiqe yibcdy ,`ed oixeht hb oeylÐoeyla xtiq

.daege xeht oeyl xn`e ,ixaràåä ìàøùéã àòøà øáã ïãéã àðúixar oeyl exetiq lke ÐÐinx` oeyl oixehitc .oeeki` oixehit hbl e`le ,"dexhit" oiae "dexht" oia wiic `l

.geliy ly mebxz ,`edåäî äåàéöåä) "ezian d`vie" :hwp `xwc `pyil opixn` in Ðmixac`id "d`vie" `l` "ezian d`ivede" aizk `lc ,`ed `xwc `pyil e`l `nlic e` ,(ck

dnvrn.åäî äåáæòhba opiazk daifr oeyl e`lc oeik `nlc e` ,`ed "oiweaiy zxbi`" oeyl ÐÐ.`ed `hibc `pyil e`låäî äåøéúäoeyl e` ,`ed mc` lkl zxzen oeyl Ð

?dxebg zxzd e` ,mixcp zxzdàäéî èåùôzck dl eyr :oiira ipdn `cg `zipzn ÐÐ.melk xn` `läðùîøìå÷á àöåéä.zeklnl bxdil Ðåáúë øîàå`ly it lr s` Ð

.epz xn`åðúéå åáúëé.yixt `le cixh dicgt ab`c Ðùøôîä.mil Ðàøééùá àöåéäå.zexacnl Ðïëåñîä.dleg Ðàøîâàøîçî.il yiy oiin Ð
àøã
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àèéâ`zn cr hb `diy dvex dpi` m`e :xn`z m`e - `iqgn `znl zihnc cr ied `l

,lrad cin my elawn epi` `dc ,hb `di `l `iqgn `znl ribiyk mb - `iqgn

`zn cr dkledl gily edyer lradyk ixiin i`e !"rwxw iab lrn hb ilh" enk iede

xn`c ixiinc :xnel yie !lrad lv` zegily dxfg `l `de - dlawl gily ied mye ,`iqgn

ike ,mzd zihnc cr dkledl gily ied :dil

,dilawe ,dkledl gily iey mzd zihn

laan inp i` .(`,ck oihib) ipy wxta opixn`ck

iede ,dlawl gily lkd ied `iqgn `zn cre

cr ea iyxbzz `le jhib df ixd" dy`l xne`k

.xi`n iax oa wgvi epiax ."mei miyly xg`l

àä`l inp opaxlc :qxhpewa yxit - opax `de

mzdc meyn ,dy` iab `l` `citw ied

la` .`pixg` `zkeca `le ,lifzizc dil `gip

ipzwc `de .dil ztki` `l - elya aexir iab

dixag dil aidic oebk ,exiag lya - aexir epi`

`citw i`ce `kdc ,dicic mixnza axrl `zeyx

.`zeyx dil zil dixagc zexbexbac ,`ied

`ibeq` sqei ax biltc llk rnyn `lc :dywe

enk ely aexira `citw ied opaxlc xaqc ,lirlc

.exiag lya `l` ycgl sqei ax `a `le ,dy`a

ilekk `de `d :xninl dil ded ok m`c :cere

`iedc exiag lya dcen inp xfrl` iaxc ,`nlr

iedc xfrl` iax dcenc lraa enk ,`citw

la` ,`citw ied elyc :yxtl d`xp jkle !`citw

dvxiy dn lka - gily lya iedc ,exiag lya

m`e .eizexita el axrnc oeik ,el axri gilyd

mb `citw ied elya opaxlc rnyn `zyd :xn`z

("dpdpd") wxta oke .epyxitck ,sqei axl

"oelgd on il `ad" :(`,`k dlirn) ["gilyd"]

`lc meyn ,lrn gily - `nwqelcd on el `iade

seqac :dnize .ied `citwc ,ezegily gily dyr

rnyn `zeyk iab (a,an `rivn `aa) "ciwtnd"

inx i`dn el xn` `lc meyn ,`citw ied `lc

iaxl `iz`c xnel d`xp oi`e !inx `l i`dne

oerny oax i`wc .dizeek `zklidc `kdc xfrl`

`aa) "heyt hb" wxta dizhiya l`ilnb oa

."ciwtnd"a mzd dl iziin `lcn ,(`,dqw `xza

,zexbexbe mixnz xikfdy i`ce `kdc d`xpe

`l m` xikfn did `l - `nwqelce oelg xikfde

diqxql ieg`c ,"ciwtnd"a la` .citwn didy

`ixk ixz mzd eede ,gpen ely zeyk okid

oin lkdy oeik citwdl oilibx oi` mbe ,`zeykc

`diy dizrc` iweq`l dil ied `l `d - cg`

.df ly eziaa zeyk mixg`l

éàî`d :iiepyl ira `l - `ki` exiag lye ely

,dfl df oikenqa - aexir eaexir `ipzc

.dfn df oiwgexna - aexir eaexir oi` `ipzc `de

`gipc ,cere ,inp jaeye jaey elit` - ok m`c

.`peeb cga lkd iiepyl dil
inc
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øæòìà éaøå" .àéñçî àúîì úéèîc ãò éåä àì àhéb¦¨¨¨¥©§¨¥§¨¨§©§¨§©¦¤§¨¨
!Bì àéä íB÷î äàøî àäc ,àèéLt ."ãiî øñBà¯ ¥¦¨§¦¨§¨©§¨¨¦

,"çøæna déúéàc çøænì ìéæ" déì äøîàc ,àëéøö àì̈§¦¨§¨§¨¥¦§¦§¨§¦¥©¦§¨
à÷ ,déúéì àä áøòna àîéúc eäî ,áøònì ìæà à÷å§¨£©©©£¨©§¥¨©©£¨¨¥¥¨
áäéå déa ñéàb ñâéî ìéæà÷c éãäa àîìéc ,ïì òîLî©§©¨¦§¨©£¥§¨¨¥¥©¨¥¥¦©

ì øîBàä .àhéb déìáøéòå "íéøîúa éì áøò" BçeìL ¥¦¨¨¥¦§¨¥¦¦§¨¦§¥¥
"úBøâBøâa" úBøâBøâa Bì¯éðz ,íéøîúa Bì áøéòå ¦§¨¦§¨§¥¥¦§¨¦¨¥

!áeøéò Báeøéò ïéà :Cãéà àéðúå ,áeøéò Báeøéò :àãç£¨¥¥§©§¨¦¨¥¥¥
;øæòìà éaø àä ,ïðaø àä :àéL÷ àì ,äaø øîà£©©¨¨©§¨¨©¨©¨©¦¤§¨¨
:øîàc ,øæòìà éaø àä ;àãéô÷ :éøîàc ,ïðaø àä̈©¨©§¨§¦§¥¨¨©¦¤§¨¨§¨©
,ïðaø àäå àä :øîà óñBé áøå .Bì àéä íB÷î äàøî©§¨¨¦§©¥£©¨§¨©¨©
àlàå ,ééaà déì øîà .Bøéáç ìLa ïàk ,BlLa ïàk̈§¤¨§¤£¥£©¥©©¥§¤¨

ì øîBàä :àéðúc àäáøéòå "ìcâîa éì áøò" BçeìL ¨§©§¨¨¥¦§¨¥¦§¦§¨§¥¥
"CáBLa" ,CáBLa Bì¯àéðúc ,ìcâîa Bì áøéòå §¨§¨§¥¥§¦§¨§©§¨

,áeøéò Báeøéò ïéà :Cãéà àéðúå ,áeøéò Báeøéò :àãç£¨¥¥§©§¨¦¨¥¥¥
?àkéà Bøéáç ìLå BlL éàî íúä¯àkéà éîð íúä ¨¨©¤§¤£¥¦¨¨¨©¦¦¨

.CáBLc éøéôe ìcâîc éøétäðùîeáúk" øîBàä ¥¥§¦§¨¥¥§¨¨¥¦§
"dì eðúe úøbéà eáúk" ,"äeLøb" ,"ézLàì eðúe èb¥§§¦§¦¨§¨¦§¦¤¤§¨

¯eNò" "äeñðøt" ,"äeøht" ;eðzéå eázëé elà éøä£¥¥¦§§§¦§©§¨©§§¨£
"éeàøk dì eNò" ,"ñeîépk dì¯.íeìk øîà àì ¨©¦£¨¨¨Ÿ¨©§

àøîâ"äeëøz" ,"äe÷áL" ,"äeçlL" :ïðaø eðz¯ ¨©¨©©§¨¦§¨©§¨
dì eNò" ,"äeñðøt" ,"äeøht" ;eðzéå eázëé elà éøä£¥¥¦§§§¦§©§¨©§§¨£¨

"éeàøk dì eNò" ,"ñeîépk¯,àéðz .íeìk øîà àì ©¦£¨¨¨Ÿ¨©§©§¨
"äeøht" :øîBà ïúð éaø¯"äeøèét" ,ïéîéi÷ åéøác ©¦¨¨¥©§¨§¨¨©¨¦¦§¨

¯.íeìk øîà àìäàìáác ïúð éaø :àáø øîà Ÿ¨©§£©¨¨©¦¨¨§©§¨¨
øác ïãéc àpz ,"äeøhô"ì "äeøèét" ïéa ÷ééãå ,àeä§¨¥¥¦§¨§©§¨©¨¦¨§©
,"äeàéöBä" :eäì àéòaéà .÷ééc àì ,àeä ìàøNé õøà¤¤¦§¨¥¨¨¥¦©£¨§¦¨
,"äeçépä" ?eäî ,"äeøézä" ?eäî ,"äeáæò" ?eäî©¦§¨©©¦¨©©¦¨
?eäî ,"úck dì eNò" ?eäî ,"dì eìéòBä" ?eäî©¦¨©£¨©¨©
eNò" ,"úck dì eNò" :àéðúc ,àãç àäéî èBLt§¦¨£¨§©§¨£¨©¨£

"éeàøk dì eNò" ,"ñeîépk dì¯.íeìk øîà àì ¨©¦£¨¨¨Ÿ¨©§
äðùîøîàå ,øìB÷a àöBiä :íéøîBà eéä äðBLàøä¦¨¨§¦©¥§¨§¨©

"ézLàì èb eáúk"¯eøæç .eðzéå eázëé elà éøä ¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¨§
ïBòîL éaø ;àøéiLa àöBiäå ,Løôîä óà :øîBì©©©§¨¥§©¥§¨¨¨©¦¦§

.ïkeñîä óà :øîBà éøeæLàøîâøìB÷a àöBé àáéðâ §¦¥©©§¨§¥¨¥§¨
éæeæ äàî òaøà eáä :øîà ,÷éôð à÷ äåä ék ,äåä£¨¦£¨¨¨¥£©£©§©¥¨¥
:àøéæ éaø øîà .àéðt øäðc àøîçî ,àðéáà éaøì§©¦¨¦¨¥©§¨¦§©©§¨£©©¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oihib(iyily meil)

mpn`àéñçî àúîì úéèîc ãò éåä àì àhébcr legi `l hbd - ¦¨Ÿ£¥©§¨¦§¨¨§©§¨
efe ,ily dlaw gily jpd my wxe ,`iqgn `znl hbd mr ribzy
`zna hbd zlawl mewnd xwir z` el drawyk dixac zpeek
yi ,myl ribdl hbd did lekiy onf xaryk ok meyne ,`iqgn
elawiy el zxne` m` ok oi`y dn .dnexza dxeq`e jkl yeygl
m`e ,jk lr zctwn idixd `nw `pz zrcl ,ipelt mewna `weec

.llk dgely epi` xg` mewna elaiw
,dpyna epipyøñBà øæòìà éaøådy`d lrdnexza lek`l:ãiî §©¦¤§¨¨¥¦¨

,`xnbd dywnBì àéä íB÷î äàøî àäc ,àèéLtzrcly heyt - §¦¨§¨©§¨¨¦
zncewd dpyna eprinyd xak ixdy ,cin dxeq` xfrl` iax

(`"r)`l` dzpeek oi`e ,hbd zlaw mewn lr zctwn dpi` dy`y
ok m`e ,dlra z` `vni myy mewnd `ed okid gilyl xnel
el xqne xird on ez`va cin lrad e`vn `ny yegl yi i`ce
zvxzn .df oica xfrl` iax epl ycig dne ,dnexza dxq`pe hbd

,`xnbdàëéøö àìs`y cnll `l` ,o`k xfrl` iax ixac z` Ÿ§¦¨
dxwnadéì äøîàcdy`ddéúéàc ,çøæîì ìéæ`vnp lrady - §¨§¨¥¦§¦§¨§¦¥
çøæîaìæà à÷å ,áøònì,df ote`ae axrn cvl gilyd jlde - §¦§¨§¨¨©©©£¨

àîéúc eäîy xnel mileki epiid,déúéì àä áøòîaoi` xnelk ©§¥¨§©£¨¨¥¥
,my ievn lrad oi` ixdy ,axrna hbd z` laiw `ny yeygl

okl ,dnexza zxzen oiicr didzeïì òîLî à÷,xfrl` iax ¨©§©¨
yeygl yi mewn lknydéa ñéàb ñâéî ,ìéæà÷c éãäa àîìéc- ¦§¨©£¥§¨¨¦¦©¨¦¥

ea rbt dkild ick jez `nyàhéb déì áäéå.hbd el ozpe - §¨©¥¦¨
dpiye exear aexir gipdl egely z` glyy mc`a dpc `xnbd
xfrl` iax zwelgna df oecip zelzl yiy ,eixacn gilyd
d`xnk `l` epi`y e` ,citwdl glynd zpeek m`d ,minkge
zqipka ea zayy mewnd on e` xirdn z`vl mc`l xeq` :mewn
lk`n xac gipd ok m` `l` ,gex lkl dn` mitl`n xzei zayd
mewna dziay dpewy aygp jkay xird on dn` mitl` wegixa

.jli`e mewn eze`n dn` mitl` cer zaya zkll lekie ,`edd
ì øîBàäéì áøò ,BçeìL,dn` mitl` seql aexir il gpd - ¨¥¦§¨¥¦
,íéøîúagilyd jldeúBøâBøâa Bì áøéòå.zeyaein mip`za -e` ¦§¨¦§¥¥¦§§

xn`y ,jtidlaxrl elàãç éðz .íéøîúa Bì áøéòå ,úBøâBøâa- ¦§§§¥¥¦§¨¦¨¥£¨
y epipy zg` `ziixaa,áeøéò Báeøéòixacn dpiyy s` lr ¥¥

.glyndCãéà àéðúåy epipy zxg` `ziixaae -,áeøéò Báeøéò ïéà §©§¨¦¨¥¥¥
.glynd zrcn dpiyy oeik

:zeziixad zxizq z` zayiin `xnbdàä ,àéL÷ àì ,äaø øîà- ¨©©¨Ÿ©§¨¨
dipyd `ziixad,ïðaøeàädpey`xd `ziixad -,øæòìà éaø ©¨¨¨©¦¤§¨¨

lirl dpyna ewlgpy(`"r),`xnbd zx`ane .hb oiprlïðaø àä̈©¨¨
àãéô÷ éøîàcs`y exn`y opax zrc `id dipyd `ziixad - §¨§¥§¥¨

dcitwn df lk mr jka cqtd dl oi` mbe dy`a ielz xacd oi`y
zpeek o`k mb oke ,dgely epi` dpiy gilyd m`e ,dixaca
axire dpiyyk okle ,eieeivk gilyd dyriy citwdl glynd

e .aexir eaexir oi` ,xg` xacaíB÷î äàøî øîàc ,øæòìà éaø àä̈©¦¤§¨¨§¨©©§¨¨
Bì àéäxacay xaeqd xfrl` iax zrc `id dpey`xd `ziixad - ¦

z` el ze`xdl wx dzpeek lke dcitwn dpi` ea cqtd dl oi`y
`l` epi`e ,glynd citwd `l o`k mb oke ,ep`vniy mewnd

.aexir zeyrl ezexyt`a ji` gilyl mewn d`xnk
:opax zrck zeziixad izy z` cinrn sqei axàä ,øîà óñBé áøå§©¥¨©¨

ïðaø àäågde ,opax zhiyl od zeziixad izy -,`ed odipia weli §¨©¨¨
yBøéáç ìLa ïàk ,BlLa ïàkxaecn dpey`xd `ziixaa - ¨§¤¨§¤£¥

dnn citwn epi` okle ,glynd ly mdipy zexbexbde mixnzdy
`ly citwdl dy`d zpeeky opax mixaeq hb iabl wxe ,axri
dpevx oi`y oeik ,ipelt mewna `l` dhib z` gilyd lawi
xn` glyndy xaecn dipyd `ziixaae .xg` mewna zefazdl
,mda axrl zeyx el ozpy exiag ly mixnzn el axrl gilyl
i`ce df ote`ay ,ipelt eze` ly zexbexbdn axire gilyd jlde
axrl zeyx el ozp `l exiag ixdy ,glynd citwd zpeek

.aexir eaexir oi` okle ,llk zexbexbn
:sqei ax ly exe`ia lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axlàlàå ¨©¥©©¥§¤¨

ì øîBàä ,àéðúc àäìcâna éì áøò BçeìLoex`a iaexir z` gipz - ¨§©§¨¨¥¦§¨¥¦©¦§¨
,dn` mitl` seqa `vnpdCáBMa Bì áøéòågipde gilyd jlde - §¥¥©¨

.jaeya aexird z`el xn`y ,jtidl e`aexird gipdl,CáBMa©¨
gilyd jlde.ìcâna Bì áøéòå,zeziixad ewlgp df dxwna s`e §¥¥©¦§¨

àãç àéðúcy epipy zg` `ziixaa -Cãéà àéðúå .áeøéò Báeøéò- §©§¨£¨¥¥§©§¨¦¨
y ,epipy zxg` `ziixaae.áeøéò Báeøéò ïéà,dywi ok m`e,íúä ¥¥¥¨¨
àkéà Bøéáç ìLå BlL éàîzeziixad izyy xnel my jiiy dn - ©¤§¤£¥¦¨

aexir eaexir oi`y zxaeqd dipyd `ziixade ,opaxk zexaeq
i`ce ixd ,my gipdl zeyx el ozpy exiag ly jaeya zxacn
iptn ok m`e ,jaeya e` oex`a aexird gipi m` citwn exiag oi`y

.aexir eaexir oi` dn
,`xnbd zvxznàkéà énð íúäweligd z` x`al yi my s` - ¨¨©¦¦¨

gipdl gilyd lr deivy dpeekd oi`e ,sqei ax x`iay ef jxca
l dpeekd `l` ,lcbna aexirdCáBLc éøéôe ìcâîc éøétdeivy - ¥¥§¦§¨¥¥§¨

zexitd on axir gilyde ,lcbna migpend zexitn axrl egelyl
oiprl zepey`xd zeziixad weligk ynn epiide ,jaeya migpend

.zexbexbe mixnz

äðùî
eazkiy micr ipyl zeevl leki ,ezy` z` yxbl dvexd lra
oeyl dfi` zxxan epiptly dpynd .ezy`l edexqnie ,hb exear

zaizkl ieeivk yxtzn:hb
øîBàä,mipyl,ézLàì eðúe èb eáúkmdl xn`y e`,äeLøboke ¨¥¦§¥§§¦§¦¨§¨

,xn` m`eázëé elà éøä ,dì eðúe úøbéà eáúkhbeðzéå,dllky ¦§¦¤¤§¨£¥¥¦§§§¦§
milibx xaky oeik ,'zezixk' ezernyn el` zepeyln cg`
zezixkd dyrnle ,'hb' oeyla zezixk xtql zexwl miyp`d
gqepa aezk jky ,'zxbi`' oeyla hbd iexw oke ,'oiyexib' oeyla
m` la` 'oiweay zxbi`e oikexiz xtq ,i`pin ikil iedic oice' hbd

mdl xn`,äeøhtmdl xn`y e`,äeñðøte`,ñeîépk dì eNòe` ©§¨©§§¨£¨©¦
,íeìk øîà àì ,éeàøk dì eNò,eixac it lr hb aezkl mdl oi`e £¨¨¨Ÿ¨©§

`l` ,oiyexib myl ezpeek dzid `l `ny wtzqdl yiy oeik
lwdl mdl xne`y ,daege xeht oeyll ezpeek 'dexht' oeyla
oke .oixehite geliy oeyll ezpeek oi`e ,zaiigy zeaegdn dilr
ezpeek `ny ,dipiipre dikxv ziiyr ezernyny ,'deqpxt' oeyl
dxear excqiy ezpeek oi`e ,zeqke yealn ikxv dxear excqiy
zepeyla oke .ezen xg` mail jxhvz `ly deyxbie dhib ikxv
dl zzl ie`xke qenipk dl eyriy ezpeek `ny 'ie`xke qenipk'

.hb dl zzl ie`xke qenipk dl eyriy `le ,zeqke zepefn weg

àøîâ
ozernyny zepeyl dnk cer dpend ,`ziixa d`ian `xnbd

:oiyexib oeyl,ïðaø eðzmicr ipyl xn`y lra,äeçlLe` ¨©¨¨©§¨
,äe÷áLe`,äeëøzel` zepeyln cg` lka.eðzéå eázëé elà éøä ¦§¨¨§¨£¥¥¦§§§¦§

aezkd oeylk ezernyn 'degly' oeyly(` ck mixac)dglye'
azkpd oeyld jxc lr od 'dekxz'e 'deway' zepeyld oke .'ezian
la` .oiyexibe daifr oeyl ody ,'oikexz xtq'e 'oiweay zxb`' hba

lrad mdl xn` m`,äeøhte`,äeñðøte`,ñeîépk dì eNòe` ©§¨©§§¨£¨©¦
,éeàøk dì eNòel` zepeyln cg` lka,íeìk øîà àìmdl oi`e £¨¨¨Ÿ¨©§

oeik ,hb dl zzle aezkl.oiekzp oiyexibly i`ce df oi`y
epizpyna xen`d lr da wlgp ozp iaxy ,`ziixa d`ian `xnbd

ea yi 'xht' yxey :'dexht' oeyl oiprl zncewd `ziixaaeizy
oipaa dfe] daege xeht oeyl ezernyn ixar oeyla ,zeiernyn
`l ixar oeylae .geliy oeyl ezernyn inx` oeylae ,[lrR lw¨©
yxey jiiy inx` oeyla wxe ,[lrR-] yebcd oipaa df yxey epivn¦¥

.yebcd oipaa s` df
,øîBà ïúð éaø ,àéðzmicrl lrad xn` m`,ïéîéi÷ åéøác ,äeøht ©§¨©¦¨¨¥©§¨§¨¨©¨¦

xazqn ,yebc oipaa edixde ,ieeiv oeyl `ed 'dexht'y oeiky
.yebc `ed s`y ,oixeht hb oeyln `id ezpeekyxn` m` mpn`

,äeøèét,lw oipane ietx oeyla `ed ieeivdy,íeìk øîà àì ¦§¨Ÿ¨©§
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המשך בעמוד מה



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc oihib(iriax meil)

dézìéñì àðéáà éaø àøcetizk lr elq z` `pia` iax oerhi - ¨¨©¦£¦¨§¦§¥
,ekxca el mikixvd eizepefnldéaø àðeä áøc éaâì ìæàåjlie - §¨©§©¥§©¨©¥

oipw dyr `ly it lr s` dpzna dkfi eit lry ,eax `ped ax l`
.`aipb iiga,àðeä áø øîàcoicBhébzzl deivy rxn aiky ly §¨©©¨¦

,ezy`lkoicBúðzî,ipeltl zzl deivyøæBç ãîò íà Búðzn äî §©§¨©©§¨¦¨©¥
,zeni ok` m` wx dpznd zzl oiekzdy ep` micne`y oeik ,eaóà©

,øæBç ãîò íà Bhéb`l` dyxbl oiekzp `ly ezrc ep` micne`y ¦¦¨©¥
hb oic `ped ax dnicy oeike .ea xfeg cnry oeike ,zeni m`

,epiidc ,jtidl s` mzencl epl yi ,dpznlBhéb äîeaiky ly ©¦
rxnLéøt àìc áb ìò óà,eixac yxit `ly -eáúk øîàc ïåék ©©©§Ÿ¨¦¥¨§¨©¦§

,izy`l hb,eðz øîà àìc áb ìò óàjkl i`ce ixdy ,dl oipzep ©©©§Ÿ¨©§
x`eanke ,eixac z` yxit `l eilga cexhy jezny `l` ,oiekzp

,okeqne xlewa `vei iabl ok exn`y epizpynaïåék ,Búðzî óà©©§¨¥¨
eðz øîàc,dpzn ef ixd.dépéî eð÷ àìc áb ìò óàiabl oicd `ede §¨©§©©©§Ÿ¨¦¥

ezpzne rxn aikyk epicy ,`aipbn dpzn laiwy ,`pia` iax
.dpzné÷úî,àaà éaø dì ómb xnel yi ,ok m`dðLé äðzn äî éà ©§¦¨©¦©¨¦©©¨¨¤§¨

äúéî øçàìmcew xn`y oebke ,dzin xg`l dpzn zzl jiiyy - §©©¦¨
,ipeltl dpzn zzl ezzinäúéî øçàì BðLé èb óàxn` m`y - ©¥¤§§©©¦¨

,epi` i`ce ixd dfe .ezzin xg`l s` dl epzi ezy`l hb epziy
lkl mieey mpi` dpzne hby oeike ,dzin xg`l oiyexib oi`y

,`xnbd dgec .df oiprl s` mzencl oipn ,xac,àzLä éëä̈¦©§¨
äðzî àîìLa,äúéî øçàì dúéàda dkfiy jiiyy x`azpy enke ¦§¨¨©¨¨¦¨§©©¦¨

,ozepd zzin xg`l lawnd,àkéà éî äúéî øçàì èb àlàixd ¤¨¥§©©¦¨¦¦¨
llk zrk jiiy oi`e ,meaiil dy`d zltep lrad zzina cin
ok oi`y dn .df oiprl mzencl oi` okle ,oey`xd dlran dyxbl
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,fef ze`n rax` ieiya oii `pia` iaxl epziy xn` `làøîç éîc§¥©§¨
øîà÷ àìm`y] ,oiid incn fef ze`n rax` el epz xn` `l s`e - Ÿ¨¨©

rax` eincn el ozile oiidn xeknl mikixv eid xne` did jk
fef ze`n rax` el epz `l` .[fef ze`n,øîà÷ àøîçîrnyne ¥©§¨¨¨©

zeyrl jiiy oi` `lde ,envr oiidn fef ze`n rax` el epziy
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ozpy rnyn jkay ,'`xngn fef ze`n rax`' el epz `aipb xn`
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eäì.mdl oi` mlivl lv -àéä äøö àîìãåzg` `ny yegipe - §§¦§¨¨¨¦
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äðùî
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,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàon lrad zlitp ote`a ielz df hb oic ¨©©¨¦§¤©§¦¥
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eäì,qpkpd df mdl xn` -eäúéáãì àhéb eázëð eëéépéî éøz éa §¥§¥¦©§¦§§¦¨¦§¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד קקג

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtxifp
äéúìéñì àðéáà éáø àøã,jxcd z`vedl eizepefnl etizk lr elq `pia` iax oerhi Ð

.oipw `la dpzna dkfi eizerenye eit lr ik ,eax `ped ax lv` el jlieàðåä áø øîàã
.(`,ar oihib) "efg`y in" wxta Ðåèéâ.rxn aikyc Ð'åë åúðúîëop` opitli dpine Ð

"epz" yixt `lc ab lr s` ehib dnc ,inpÐxlewa `veia oizipzna opzck ,oipzep

okeqnaeÐ.'ek ezpzn s`àëéà éî äúéî øçàì
dzin zryae ?dyxbn in zny xg`l Ð

.edpincp ikid `zlin `dle ,mail dwwfedàìà
àáà éáø`iyw `d `l` ,siwz` ikd e`l Ð

`dl `pia` iax dpw :xn`c `xif iaxc` dil

.`aipbc dpznúö÷îá`ly ,envrl xiiyy Ð

`aaa ol `niiw ikdc ,oipw irae .eiqkp lk ozp

xiiyy oeikc ,(`,`pw) "zny in" wxta `xza

icin dinxblÐ,dzin zngn devnk epi`

`id ixde ,envr zqpxt lr qge li`edzpznk

.`ixaéòá àìã øáñ àðåä áøã ììëî ïðéëøôå
àåä äúéî úîçî äåöîã .ïéð÷rcei didy Ð

.xfeg epi` xlewa `veidyäéì àéù÷ éëäÐ

.ipwp ikidøîà àì àøîç`xng dil ead" Ð

."ifef d`n rax`aøîà÷ àì àøîç éîãead" Ð

ipeafl `nipc "`xng incn ifef d`n rax` dil

.dil azine `xngøîà÷ àøîçî`xngn ifef Ð

?oiin zern oiyer ike ?dil eazipc xn`wéãë
åçë úà úåôééìef `le ef `l yxit `l jkl Ð

Ðely oiid lk el `diy ,egk z` zetiil ick

on uingd m` ,oii el epz :xn` m`y .zeixg`

zeiag d`n oiidÐ:el mixne` oiyxeid eid

epnn exkne ,`xng inc xn` i`e .uingd jly

zernd eca`e ,zvwÐeca` :el mixne`

oii rnync ,"`xngn" xn` jkld .jizern

.el zeixg` lkdy ,einceäðùîòîåùä ìë
åìå÷.exir mye eny yxite Ðàøîâééåîãéà

åîãéà.mc` zenca mnvr oiyery minrt Ð

äàåáá.lv Ðàéä äøö`id zpeekzny Ð

.dlra lr xq`ze ,df hba `ypzy dlwlwl

äðëñä úòùá`l m`e ,zenl okeqny df oebk Ð

.izni` eiykrïéøéëî ïéàùyxity edf m` Ð

.enyäðùîäá ÷çùì äöø`le li`ed Ð

."epz" xn`èâ äæ éøä ìôð åîöòî íàezrcc Ð

dil dede ,giked eteqe ,jkl dzid dligzn

.okeqne yxtnkàøîâøåúñì äùòîÐ

welig ozp jk xg`e ,melk xn` `l :`pz `yix

!gexd ezgc oiae ltp envrn oiaùéðéà éåùî éî
àáà íå÷îá çéìù àøáida citwn `lc Ð

,gily diieey inp `xa i`dl `xwirne ,ediipin

a`d zny eiykreÐ,exiage dfd oad dl epzi

.mid zpicnl lrad jld ixdyäðùîøîà
éúùàì èâ åðú íéðùìxn` `lc ab lr s` Ð

"epze eazk"Ð`le ,onvra enzgi el` ixd

oic zia e`lc .mezgl mixg` micrl exn`i

.edpieey micr `l` ,mixg` lr zeevl edpipn

zeevl oileki m` hbd azk lr yxtn `xnbae

oikixv mnvr md e` ,aezkl xg` xteql

.eazekl
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éîã,mlerl `a `ly xac ied - "`xng inc" inp xn` ik :xn`z m`e - xn`w `l `xng

dl iwene ,"dler ilr df xey inc" iab (a,k oikxr) "ilwyn xne`d" wxta opixn`ck

yie !mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi` `de :jixte ,eycwi - einc e`eaiykl :xne`a

mzd rnyn - "dler ilr df xey inc" xn` la` ,"e`eaiykl" xn`c meyn mzdc :xnel

enk ied `l` ,mlerl `a `ly xac df aiyg `lc

."eincl xeyd ycwi" xninl irac ,eizexitl lwc

xninl ira - "`xng inc" xn` ik ,inp ikde

oii inc did o`k ,inp i` .eincl el iepw oiid `diy

inc :xn`w ikde ,xknp `ly oiie xknp xaky

`xng mbe ,xn`w `l - xknp xaky `xng

.xn`w `l xeknl cnerd

éãëoiid lk `diy :qxhpewa yxit - egk zetil

m` ,oii el epz xn` m`y ;zeixg`a ely

mixne` oiyxei eid - oiid on zg` ziag dvingd

lk `diy xnel dvx `ly d`xpe .uingd jly :el

itl `l` ciqtdl el oi` oicd onc ,ely cqtdd

ciqtn epi` - zeixg` elekc `zyde ,oeaygd

eprinydl jxved dn ,`ped axe :xn`z m`e .llk

`d ?dipin epw `lc ab lr s`e "epz" xn`c oeik

devn e` ,dleka rxn aiky zpznc `hiyt

wgvi epiax xne`e !oipw opira `lc dzin zngn

elit`c ,opireny`l dil jixhvi`c :xi`n oa

- dlr iziinc ,`aipbc `caer enk xlewa `vei

"eazk" lirenc `kid lkc ,rxn aiky oic el yi

.df oic el yi - "epz" enk

ìëwxta opixn`c it lr s` - 'ek elew rneyd

xcen iab (a,el mixcp) "xcend oia oi`"

wiice ,ezrcl eznexz el mxezc exiagn d`pd

- dicic `zrcl `nil i` ?o`nc ezrcl :`xnba

`w `d - ixkd lrac `l` ?gily diieey o`n

lk" xne`a dl iwene !dizegily carc ,dil ipdn

xn` ikc meyn e`l ,"mexzie `ai mexzl dvexd

opira dnexzac ,ciar dizegily e`l ikd

aiyg `l `wec d`pd xcen oiprl `l` .zegily

dev `ly oeik ,dil dpdnk jka aygiy ,zegily

xn`w `l `kdc :wlgl yi `ny e` .envrl el

cgiic "rneyd lk" `l` "aezkl dvexd lk"

.elew rneyy inl dicgi

ùåçéìåeze` e` ,xeaa `wec - `ed cy `ny

wxta ,ed`xe xdd y`x lr cnery

mely oziy mc`l xeq`e ,(`,akw) zenaic `xza

`caer oirk ,(`,b) dlibnac dcya exiagl

ik lk - ecia dtely eaxge eze` d`xy ryedic

- xira la` ,`ed cy `ny opiyiig `peeb i`d

e` ,dlila exikne exiagl mely ozil xzen

`le "izy`l hb eazk" dlila xnel micrl

iziinc ,oiwxitc inlyexia rnyn oke .opiyiig

efgc `ede :yxtne ,lew za it lr oi`iyne "dlr

xira la` ,zecya - `nizc `cd :yxtne .d`eaa

jixte .mc` ly d`eaa d`x `ly it lr s` -

od oiievn :ipyne - 'ek xeaa jlyen didc `iddn

.zecya oiievny jxck zexeaa

øîàxteql exn`e 'ek hb epze eazk mipyl

irainl ivn ded - edn od enzge azke

mipyl "epz"c ,eazk `la "epz" mipyl xne`a

eazk" hwp `nye .inc "epze eazk"k ,eazk `la

.`zeaxl "epze
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àéòác ïì àîéé÷ àäå ?ïéð÷ àéòa àì :øáñ àðeä¨¨©¨¨£¨¦§¨§¨©§¨¨§¨£¨

!ïéð÷¯.àeä äúéî úîçî äeöîc ,àëä éðàL¯ ¦§¨¨¥¨¨¦§©¤¥£©¦¨
àéòa äúéî úîçî äeöî :øáñ àaà éaøc ììkî¦§¨§©¦©¨¨©§©¤¥£©¦¨¨£¨
àaà éaø ,àlà !ïéð÷ éòa àìc ïì àîéé÷ àäå ?ïéð÷¦§¨§¨©§¨¨§¨¨¥¦§¨¤¨©¦©¨
"àøîç éîc" ,øîà÷ àì "àøîç" :déì àéL÷ à÷ éëä̈¦¨©§¨¥©§¨¨¨¨©§¥©§¨

!øîà÷ "àøîçî" ,øîà÷ àì¯"àøîçî" ?Cãéàå¯ ¨¨¨©¥©§¨¨¨©§¦¨¥©§¨
éãk ,"àøîçî" :ízî eçìL .Bçk úà úBtééì éãk§¥§©¤Ÿ¨§¦¨¥©§¨§¥

.Bçk úà úBtééìäðùî,øBaì CìLeî äéäL éî §©¤Ÿ¦¤¨¨§¨©
BzLàì èb áBzëé BìB÷ úà òîBMä ìk :øîàå¯ §¨©¨©¥©¤¦§¥§¦§

.eðzéå eázëé elà éøäàøîâãL ànL Leçéìå £¥¥¦§§§¦§§¥¤¨¥
.íãà úeîc Bì eàøLk :äãeäé áø øîà !àeä¯ ¨©©§¨§¤¨§¨¨

!encéà ééencéà éîð eäðéà¯.äàeáa déì eæçc¯ ¦§©¦¦©¥¦©§¨¥¨¨
!äàeáa eäì úéà éîð eäðéà¯déì eæçcäàeáa ¦§©¦¦§¨¨§¨¥¨¨

.äàeáác¯!eäì úéà éîð eäðéà àîìãå¯éaø øîà §¨¨§¦§¨¦§©¦¦§¨©©¦
äàeáa ,eäì úéà äàeáa :éða ïúðBé épãnéì ,àðéðç£¦¨¦§©¦¨¨§¦¨¨¦§¨¨

.eäì úéì äàeáác¯!àéä äøö àîìãå¯éác àðz §¨¨¥§§¦§¨¨¨¦¨¨§¥
óà ïéðúBðå ïéáúBk ,äðkqä úòLa :ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¦§©©©¨¨§¦§§¦©

.ïéøékî ïéàL ét ìòäðùîeáúk" øîàL àéøaä ©¦¤¥©¦¦©¨¦¤¨©¦§
"ézLàì èb¯ãçà àéøáa äNòî .da ÷çNì äöø ¥§¦§¦¨¨§©¥¨©£¤§¨¦¤¨

ìôðå âbä Làøì äìòå ,"ézLàì èb eáúk" øîàL¤¨©¦§¥¦§¦§¨¨§Ÿ©©§¨©
ìôð Bîöòî íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ;úîe¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦¥©§¨©

¯ezçc çeøä íà ,èb äæ éøä¯.èb Bðéààøîâ £¥¤¥¦¨©¨©¥¥
?øBzñì äNòî¯íà :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç ©£¤¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦

Búléçz ìò BôBñ çéëBä¯äNòîe ;èb äæ éøä ¦©©§¦¨£¥¤¥©£¤
Làøì äìòå ,"ézLàì èb eáúk" øîàL àéøáa éîð©¦§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨§Ÿ
íà :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàå ,úîe ìôðå âbä©©§¨©¥§¨©©¨¦§¤©§¦¥¦

ìôð Bîöòî¯ezçc çeøä íà ,èb äæ éøä¯Bðéà ¥©§¨©£¥¤¥¦¨©¨©¥
éø÷î çkLà ,àzLéðk éáì ìòc àøáb àeää .èb¥©©§¨§¨§¥§¦§¨©§©©§¥
àhéb eázëð eëéépéî éøz éa :eäì øîà ,eäééab àðéøçà Léðéà áéúéå éáúéc déøáe à÷Bðé̈¨§¥§¨§¦§¨¥¦¦©£¦¨©©§£©§¥§¥¦©§¦§§¦¨
?àì Bà àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eeLî éî ,à÷Bðé éø÷î áéëL óBñì ,eäúéáãì¦§¥§§§¦©§¥¨¨¦§©¡¨¥§¨§¦¨¦§©¨¨
éLðéà eeLî :øîà étt áøå ,àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eeLî àì :øîà ïîçð áø©©§¨£©¨§©¡¨¥§¨§¦¨¦§©¨§©©¦£©§©¡¨¥

.àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eeLî :àúëìéä ,àáø øîà .àaà íB÷îa àçéìL àøaäðùîì øîà,"ézLàì èb eðz" íéðL §¨§¦¨¦§©¨£©¨¨¦§§¨§©¡¨¥§¨§¦¨¦§©¨¨©¦§©¦§¥§¦§¦
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc oihib(iriax meil)

dézìéñì àðéáà éaø àøcetizk lr elq z` `pia` iax oerhi - ¨¨©¦£¦¨§¦§¥
,ekxca el mikixvd eizepefnldéaø àðeä áøc éaâì ìæàåjlie - §¨©§©¥§©¨©¥

oipw dyr `ly it lr s` dpzna dkfi eit lry ,eax `ped ax l`
.`aipb iiga,àðeä áø øîàcoicBhébzzl deivy rxn aiky ly §¨©©¨¦

,ezy`lkoicBúðzî,ipeltl zzl deivyøæBç ãîò íà Búðzn äî §©§¨©©§¨¦¨©¥
,zeni ok` m` wx dpznd zzl oiekzdy ep` micne`y oeik ,eaóà©

,øæBç ãîò íà Bhéb`l` dyxbl oiekzp `ly ezrc ep` micne`y ¦¦¨©¥
hb oic `ped ax dnicy oeike .ea xfeg cnry oeike ,zeni m`

,epiidc ,jtidl s` mzencl epl yi ,dpznlBhéb äîeaiky ly ©¦
rxnLéøt àìc áb ìò óà,eixac yxit `ly -eáúk øîàc ïåék ©©©§Ÿ¨¦¥¨§¨©¦§

,izy`l hb,eðz øîà àìc áb ìò óàjkl i`ce ixdy ,dl oipzep ©©©§Ÿ¨©§
x`eanke ,eixac z` yxit `l eilga cexhy jezny `l` ,oiekzp

,okeqne xlewa `vei iabl ok exn`y epizpynaïåék ,Búðzî óà©©§¨¥¨
eðz øîàc,dpzn ef ixd.dépéî eð÷ àìc áb ìò óàiabl oicd `ede §¨©§©©©§Ÿ¨¦¥

ezpzne rxn aikyk epicy ,`aipbn dpzn laiwy ,`pia` iax
.dpzné÷úî,àaà éaø dì ómb xnel yi ,ok m`dðLé äðzn äî éà ©§¦¨©¦©¨¦©©¨¨¤§¨

äúéî øçàìmcew xn`y oebke ,dzin xg`l dpzn zzl jiiyy - §©©¦¨
,ipeltl dpzn zzl ezzinäúéî øçàì BðLé èb óàxn` m`y - ©¥¤§§©©¦¨

,epi` i`ce ixd dfe .ezzin xg`l s` dl epzi ezy`l hb epziy
lkl mieey mpi` dpzne hby oeike ,dzin xg`l oiyexib oi`y

,`xnbd dgec .df oiprl s` mzencl oipn ,xac,àzLä éëä̈¦©§¨
äðzî àîìLa,äúéî øçàì dúéàda dkfiy jiiyy x`azpy enke ¦§¨¨©¨¨¦¨§©©¦¨

,ozepd zzin xg`l lawnd,àkéà éî äúéî øçàì èb àlàixd ¤¨¥§©©¦¨¦¦¨
llk zrk jiiy oi`e ,meaiil dy`d zltep lrad zzina cin
ok oi`y dn .df oiprl mzencl oi` okle ,oey`xd dlran dyxbl
`ly s`y df oiprl oke ,xfeg cnr m`y ,`ped ax ly epic iabl

.mzencl jiiy i`ce ,dzin xg`l dkfi eiiga dpwàaà éaø àlà¤¨©¦©¨
déì àéL÷ à÷ éëä`lde ,`xif iax ixac lr el dywed jk -úðzî ¨¦¨©§¨¥©§©

àéä úö÷îa òøî áéëLozpy,eiqkp lk `le ,`pia` iaxl `aipb §¦§©§¦§¨¦
åy ol `niiwïéð÷ àéòa úö÷îa òøî áéëL úðzîcin oipw dkixv - §©§©§¦§©§¦§¨¨£¨¦§¨

.rxn aikydoiaezkk rxn aiky ixac'y minkg epwiz `ly
xeaqy zngn mpzpy gkeny ,eiqkp lk ozepa `l` 'enc oixeqnke

.zenl `ed jledy:`xnbd zl`eyàéòa àì øáñ àðeä áøc ììkî¦§¨§©¨¨©Ÿ¨£¨
ïéð÷s`y `ped ax zrca xeaq `xif iaxy jixacn dler ok m` - ¦§¨

ax zrcly xn` `xif iax ixdy ,oipw dkixv dpi` zvwna dpzn
,dpzna `pia` iax dkfi `ped.ïéð÷ àéòác ïì àîéé÷ àäåzx`an §¨©§¨¨§¨£¨¦§¨

,`xnbdàeä äúéî úîçî äåöîc àëä éðàLzvwna dpzn dpey - ©¦¨¨¦§©¤¥£©¦¨
,xefgl cizr epi`y rci i`ce xlewa `vei `aipb didy oeiky ,ef
`id ixd zvwna ezpzn s` okle ,dzin zngn devnk edixde

.dpzn:`qib jci`l zl`eye `xnbd zxfegàaà éaøc ììkî¦§¨§©¦©¨
y gken ,oipw dkixv zvwna dpzn `idy oeiky dywdyøáñ̈©

ïéð÷ àéòa äúéî úîçî äåöî,zvwna dpzn df m`ïì àîéé÷ àäå §©¤¥£©¦¨¨£¨¦§¨§¨©§¨¨
,ïéð÷ éòa àìczpzny `a` iax ziyew dzid dn dyw ok m`e §Ÿ¨¥¦§¨

.oipw dkixv zvwna rxn aikyàlà,déì àéL÷ à÷ éëä àaà éaø ¤¨©¦©¨¨¦¨©§¨¥
,dpznd z` `pia` iax dpwi ji`øîà÷ àì àøîçixd -`aipb ©§¨Ÿ¨¨©

,fef ze`n rax` ieiya oii `pia` iaxl epziy xn` `làøîç éîc§¥©§¨
øîà÷ àìm`y] ,oiid incn fef ze`n rax` el epz xn` `l s`e - Ÿ¨¨©

rax` eincn el ozile oiidn xeknl mikixv eid xne` did jk
fef ze`n rax` el epz `l` .[fef ze`n,øîà÷ àøîçîrnyne ¥©§¨¨¨©

zeyrl jiiy oi` `lde ,envr oiidn fef ze`n rax` el epziy
.oiin zernCãéàå :àøîâä úöøúîiax dkfy xn`y `xif iax - §¦¨

' `aipb xn`y dny `ed xeaq ,dpzna `pia`'àøîçî`edéãk ¥©§¨§¥
Bçk úà úBtééì`xng' el epz xne` did m`y .`pia` iax ly §©¤Ÿ

el mipreh eid ,oiidn wlg uingn did m` ,'fef ze`n rax`a
rax`' el epz xne` did m` oke .uingd ewlgn s`y oiyxeid
eid zernd m` ,oiid on wlg mixken eide ,'`xng inc fef ze`n
ok meyne .eca`p eizern s`y oiyxeid el mipreh eid ,mica`p
ozpy rnyn jkay ,'`xngn fef ze`n rax`' el epz `aipb xn`
uingi m` s`e ,oiid inca oiae envr oiia oia ezpznl zeixg` el

`vnpe ,melk ciqtn epi` `ed oiid incn wlg eca`i e` oiidn wlg
.dti egekízî eçìLxne`dy ,l`xyi ux`n -zern ozil ¨§¦¨

,àøîçî`edBçk úà úBtééì éãk.dpzn ezpzne ,lawnd ly ¥©§¨§¥§©¤Ÿ

äðùî
BìB÷ úà òîBMä ìk ,øîàå ,øBaì CìLeî äéäL éî`vnpd ly - ¦¤¨¨§¨©§¨©¨©¥©¤

,[exir mye eny z` yxite] xeaaeázëé elà éøä ,BzLàì èb áBzëé¦§¥§¦§£¥¥¦§§
eðzéå,ezy`l hb`l` oiekzp jkly ezrc z` micne`y oeik §¦§

.ecgta did cexhy

àøîâ
àeä ãL ànL Leçéìå.aezkl devnd,`xnbd daiynáø øîà §¥¤¨¥¨©©

.íãà úeîc Bì eàøLk ,äãeäé,`xnbd zl`eyééencéà énð eäðéà §¨§¤¨§¨¨¦§©¦¦©¥
encéà,`xnbd daiyn .mc`k mnvr mi`xn micyd minrt ixd - ¦©

äàeáa déì eæçc,zl`eye `xnbd dtiqen .ely lvd z` e`xy - §¨¥¨¨
äàeáa eäì úéà énð eäðéàdaiyn .lv yi micyl s` ixd - ¦§©¦¦§¨¨

`xnbd,äàeáác äàeáa déì eæçc.elvl lv yiy el e`xy - §¨¥¨¨§¨¨
,`xnbd zxxaneäì úéà énð eäðéà àîìãåyi micyl s` `nye - §¦§¨¦§©¦¦§

,`xnbd daiyn .mlivl lv,éða ïúðBé épãnéì ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦§©¦¨¨§¦
eäì úéà äàeáala` ,micyl mdl yi lv -úéì äàeáác äàeáa ¨¨¦§¨¨§¨¨¥

eäì.mdl oi` mlivl lv -àéä äøö àîìãåzg` `ny yegipe - §§¦§¨¨¨¦
hb epziy zxne` jkle ,dzxv z` lwlwl dvexy `id eiyp izyn

.dlra lr xq`ze hbd ici lr xg`l `ypzy ick dzxvléác àðz̈¨§¥
äðkqä úòLa ,ìàòîLé éaøin oebk ,dpkqa `vnp mc`yk - ©¦¦§¨¥¦§©©©¨¨

,xeaa jlyen didyïéðúBðå ïéáúBkyxity dn it lr ezy`l hb §¦§§¦
,eny z`ïéøékî ïéàL ét ìò óàm`y ,mdl devnd df `ed ok`y ©©¦¤¥©¦¦

.hb lawl cer lkez `le zeni `ny ,ok `l

äðùî
,ézLàì èb eáúk øîàL àéøaäoeiky ,ezy`l hbd mipzep oi` ©¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦

y `l` df oi` ,'epz' xn`e yxit `lyda ÷çNì äöøäNòî .àéøáa ¨¨§©¥¨©£¤§¨¦
,ézLàì èb eáúk ,øîàL ãçà,epz xn` `lehbd epzpe eklde ¤¨¤¨©¦§¥§¦§¦

,ezy`l`ixa eze` jld okn xg`le.úîe ìôðå âbä Làøì äìòå§¨¨§Ÿ©©§¨©¥
,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàon lrad zlitp ote`a ielz df hb oic ¨©©¨¦§¤©§¦¥

,bbdìôð Bîöòî íà,bbd on cifna envr litdy -,èb äæ éøä ¦¥©§¨©£¥¤¥
,ezy`l hb eazkiy deiv jk iptny ezligz lr eteq gikedy
mil yxtnk ecgta cexh didy `l` ,dl epzi s`y dzid ezrce

.okeqndej`ezçc çeøä íà,epevxn `ly ltpe,èb Bðéàixdy ¦¨©¨©¥¥
ixdy ,dl epzi s`y oiekzpy mixne` ep` oi`y `ixa x`yk `ed

.eazk `l` xn` `l

àøîâ
:`xnbd dywn`pzd dpy ikedpynaäNòîickaøBzñìdn z` ©£¤¦§

`l m` ezy`l hb oipzep oi` ote` lkay rnyny ,dligza azky
yiy x`ean dpynd jynda `aedy dyrna eli`e ,epz xn`

:`xnbd zvxzn .dlitp ote` itl df oica wlgl,àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,da siqedl jixv jke -izy`l hb eazk xn`y `ixad §¨¦¨¨¥

mpn` ,da wgyl dvxBúléçz ìò BôBñ çéëBä íàcen`l yiy - ¦¦©©§¦¨
,dl epzie eazkiy dligzn ezpeek dzid i`cey,èb äæ éøä£¥¤¥

,eixacl reiq `pzd `iade .xlewa `veie okeqnk edixdyäNòîe©£¤
øîàL àéøáa énð,úîe ìôðå âbä Làøì äìòå ,ézLàì èb eáúk ©¦§¨¦¤¨©¦§¥§¦§¦§¨¨§Ÿ©©§¨©¥

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàå,ezlitp ote`a ielz hbd oicyíà §¨©©¨¦§¤©§¦¥¦
,èb äæ éøä ìôð Bîöòîezpeeke ,ezligz lr eteq giked ixdy ¥©§¨©£¥¤¥

j` ,epzie eazkiy dzidezçc çeøä íà,letilàeää .èb Bðéà ¦¨©¨©¥¥©
àzLéðk éáì ìòc àøáb,zqpkd zial -déøáe à÷eðé éø÷î çkLà ©§¨§©§¥§¦§¨©§©©§¥§¨§¥

éáúéc,my miayei eidy lecbd epae zewepiz cnln my `vne - §¨§¥
eäééab àðéøçà Léðéà áéúéå.mlv` ayeid xg` mc` cere -øîà §¨¦¦¦©£¦¨©©§¨©

eäì,qpkpd df mdl xn` -eäúéáãì àhéb eázëð eëéépéî éøz éa §¥§¥¦©§¦§§¦¨¦§¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד קקג

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtxifp
äéúìéñì àðéáà éáø àøã,jxcd z`vedl eizepefnl etizk lr elq `pia` iax oerhi Ð

.oipw `la dpzna dkfi eizerenye eit lr ik ,eax `ped ax lv` el jlieàðåä áø øîàã
.(`,ar oihib) "efg`y in" wxta Ðåèéâ.rxn aikyc Ð'åë åúðúîëop` opitli dpine Ð

"epz" yixt `lc ab lr s` ehib dnc ,inpÐxlewa `veia oizipzna opzck ,oipzep

okeqnaeÐ.'ek ezpzn s`àëéà éî äúéî øçàì
dzin zryae ?dyxbn in zny xg`l Ð

.edpincp ikid `zlin `dle ,mail dwwfedàìà
àáà éáø`iyw `d `l` ,siwz` ikd e`l Ð

`dl `pia` iax dpw :xn`c `xif iaxc` dil

.`aipbc dpznúö÷îá`ly ,envrl xiiyy Ð

`aaa ol `niiw ikdc ,oipw irae .eiqkp lk ozp

xiiyy oeikc ,(`,`pw) "zny in" wxta `xza

icin dinxblÐ,dzin zngn devnk epi`

`id ixde ,envr zqpxt lr qge li`edzpznk

.`ixaéòá àìã øáñ àðåä áøã ììëî ïðéëøôå
àåä äúéî úîçî äåöîã .ïéð÷rcei didy Ð

.xfeg epi` xlewa `veidyäéì àéù÷ éëäÐ

.ipwp ikidøîà àì àøîç`xng dil ead" Ð

."ifef d`n rax`aøîà÷ àì àøîç éîãead" Ð

ipeafl `nipc "`xng incn ifef d`n rax` dil

.dil azine `xngøîà÷ àøîçî`xngn ifef Ð

?oiin zern oiyer ike ?dil eazipc xn`wéãë
åçë úà úåôééìef `le ef `l yxit `l jkl Ð

Ðely oiid lk el `diy ,egk z` zetiil ick

on uingd m` ,oii el epz :xn` m`y .zeixg`

zeiag d`n oiidÐ:el mixne` oiyxeid eid

epnn exkne ,`xng inc xn` i`e .uingd jly

zernd eca`e ,zvwÐeca` :el mixne`

oii rnync ,"`xngn" xn` jkld .jizern

.el zeixg` lkdy ,einceäðùîòîåùä ìë
åìå÷.exir mye eny yxite Ðàøîâééåîãéà

åîãéà.mc` zenca mnvr oiyery minrt Ð

äàåáá.lv Ðàéä äøö`id zpeekzny Ð

.dlra lr xq`ze ,df hba `ypzy dlwlwl

äðëñä úòùá`l m`e ,zenl okeqny df oebk Ð

.izni` eiykrïéøéëî ïéàùyxity edf m` Ð
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mipyl

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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ì BàìL"ézLàì eðúe èb eáúk" äL¯elà éøä ¦§¨¦§¥§§¦§¦£¥¥
ì øîà .eðzéå eázëéìL"ézLàì èb eðz" äL¯éøä ¦§§§¦§¨©¦§¨§¥§¦§¦£¥

,ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàé elà¥Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥¤£¨¨¥¦
Léà àðéðç éaø äìòä äëìä Bæå ;øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§£¨¨¤¡¨©¦£¦¨¦

ì øîBàa ,éðà ìae÷î :ïéøeñàä úéaî BðBàìLäL ¦¥¨£¦§¨£¦§¥¦§¨
"ézLàì èb eðz"¯éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàiL §¥§¦§¦¤Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥

:çéìMì eðéîBð ,éñBé éaø øîà .ïéc úéa ïàNòL¤£¨¨¥¦¨©©¦¥¥©¨¦©
ìBãbä ïéc úéáì øîà eléôàL ,ïéìae÷î eðà óà©¨§¨¦¤£¦¨©§¥¦©¨

"ézLàì èb eðz" íéìLeøéaL¯eázëéå eãîìiL ¤¦¨©¦§¥§¦§¦¤¦§§§¦§§
"ézLàì èb eðúe eáúk" äøNòì øîà .eðzéå¯ãçà §¦§¨©©£¨¨¦§§¥§¦§¦¤¨

"eáBúk íëlek" ,ïéîúBç íéðLe áúBk¯áúBk ãçà ¥§©¦§¦§¤§¤¨¥
ïäî ãçà úî íà Cëéôì ,ïéîúBç íleëå¯äæ éøä §¨§¦§¦¨¦¥¤¨¥¤£¥¤

èb.ìèaàøîâeçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà ¥¨¥¨©©¦¦§§¨©©¨¨§
ì áø éaî déìì øîà ,eðéaø eðãnìé :ìàeîLíéðL ¥¦¥©¦§¥§©§¥©¥¨©¦§©¦

eîúçå áúëå øôBqì eøîàå ,"ézLàì èb eðúe eáúk"¦§§¥§¦§¦§¨§©¥§¨©§¨§
éøö øácäå ,àöz :eäì çìL ?eäî ,ïä.ãeîìz C ¥©¨©§¥¥§©¨¨¨¦©§

éøö øácä" éàîeäì eåäc íeMî àîéìéà ?"ãeîìz C ©©¨¨¨¦©§¦¥¨¦§¨§
ì ïøñîéî éà éléî :déì à÷tqîe ,éléîàì éà çéìL ¦¥¦©§¨¥¦¥¦¦§§¨§¨¦©¦¨

ì ïøñîéîäëìä :éaø øîà ,ìàeîL øîàäå ?çéìL ¦§§¨§¨¦©§¨¨©§¥¨©©¦£¨¨
ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,éñBé éaøkàlà !çéìL §©¦¥§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¤¨

ìéà ,"eáBúk" éàä :déì àéòaéî à÷ àä ìàeîL ¦§¥¨¨¦¨£¨¥©§¦
:ïéúéðúnî déì èBLôéúå .èbä áúk éà ïãé áúk§©¨¨¦§©©¥§¦§¥¦©§¦¦

ì øîàì Bà ,"ézLàì èb eðz" íéðLìLeáúk" äL ¨©¦§©¦§¥§¦§¦¦§¨¦§
"ézLàì eðúe èb¯!eðzéå eázëé elà éøä¯àéä ¥§§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¦

Bà àeä ïãé áúk ,"eáBúk" :déì àéòaéî à÷ àôeb¨¨¦¨£¨¥§§©¨¨
?àeä èbä áúk¯éðú÷c ,àeä èbä áúëc àèéLt §©©¥§¦¨¦§©©¥§¨¨¥

,ïéìae÷î eðà óà :çéìMì eðéîBð ,éñBé éaø øîà :àôéñ¥¨¨©©¦¥¥©¨¦©©¨§¨¦
èb eðz" íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì øîà eléôàL¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥

"ézLàì¯zøîà éà ;dì eðzéå eázëéå eãîìiL §¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨¦¨§©§
àeä èbä áúk àîìLa¯zøîà éà àlà ,øétL ¦§¨¨§©©¥©¦¤¨¦¨§©§

íúçî éòãé àìc àðéc éa àkéà éî ,àeä ïãé áúk§©¨¨¦¦¨¥¦¨§¨¨§¦¦£©
!?eäééãé úîéúç¯éàå .àzãç àðéc éa àkéà ,ïéà £¦©§©§¦¦¨¥¦¨£©¨§¦

"eáBúk" éàäc ïì àøéáñ¯áúk àä ,àeä ïãé áúk §¦¨¨§©§§©¨¨¨§©
éaøk äëìä :éaø øîà ,ìàeîL øîàäå ?øLk èbä©¥¨¥§¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦

ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,éñBééà :éøîà !çéìL ¥§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¨§¦¦
"eáBúë"c ïì éøéáñ¯äNòð èbä áúk ,àeä ïãé áúk §¦¦¨¦§§©¨¨§©©¥©£¨

."eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBîe ,"eøîà" øîBàk¯ §¥¦§¤©¦¥§¥¦§
áúk :ïðúäå ?"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî éîe¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©§©

ãòå øôBñ¯øôBñ íúç :äéîøé éaø øîàå ,øLk ¥§¥¨¥§¨©©¦¦§§¨¨©¥
éñBé éaø ?épî ïéúéðúî :àcñç áø øîàå ,eðéðL̈¦©£©©¦§¨©§¦¦©¦©¦¥

ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,àéäà÷ìñ éàå ;çéìL ¦§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©§¦¨§¨
ì eäì øîàc ïéðîéæc ,äáøeç dpéî ÷éôð ,"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî CzòcíéðL ©§¨¤©¦¥§¥¦§¨¥¦¨§¨§¦§¦§¨©§¦§©¦
åøîà"

1
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גיטין. האומר - פרק שישי דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oihib(iriax meil)

Bàxn` m`ììLäL,yexita mc` ipaéøä ,ézLàì eðúe èb eáúk ¦§Ÿ¨¦§¥§§¦§¦£¥
eázëé elà,mnvra enzgieeðzéå,xacd mrhe .dy`l hbd z` ¥¦§§§¦§

zia mpi` i`ce mipy ixdy ,oic zia zeidl mze` dpin `le xg`n
,eazki mdy epevxy mdl yxit ixdy ,dylyd z` oke ,oic
hb mezgle aezkl micr zeidl mzepnl `l` oiekzp `l i`ceae
zepnl md mileki mpi` ok meyne ,migily zxeza dy`l exqnle

.'gilyl ixqnin `l ilin'c oeik ,mdizgz mixg`
la`ì øîàìL,ézLàì èb eðz äL,md eazkiy eixaca yxit `le ¨©¦§Ÿ¨§¥§¦§¦

,eázëéå íéøçàì eøîàé elà éøämixg` zepnl s` mileki ,xnelk £¥¥Ÿ§©£¥¦§¦§§
,hbd z` epzie enzgie eazkiyïéc úéa ïàNòL éðtîéaø éøác , ¦§¥¤£¨¨¥¦¦§¥©¦

.øéàî¥¦
:ok `aiwr iax zrc s`y d`ian dpyndådkld z`äëìä Bæ §£¨¨

ïéøeñàä úéaî BðBà Léà àðéðç éaø äìòä`aiwr iax ly enyn - ¤¡¨©¦£¦¨¦¦¥¨£¦
,el xn` jky ,oixeq`d ziaa xeq` didyéðà ìae÷îizeaxn §¨£¦

ì øîBàaìL,ézLàì èb eðz äL`ed oicdyíéøçàì eøîàiL §¥¦§Ÿ¨§¥§¦§¦¤Ÿ§©£¥¦
.ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå§¦§§¦§¥¤£¨¨¥¦

e wleg iqei iax:`aiwr iax zrc ok oi`y xaeq,éñBé éaø øîà̈©©¦¥
eðéîeð[epxn`-]çéìMìdkld `iadl gily dyrpy `pipg iaxl - ¥©¨¦©

,yxcnd zial efïéìae÷î eðà óà`l` ,jixack `ly `aiwr iaxn ©¨§¨¦
eléôàLm`øîàlrad,ézLàì èb eðz íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì ¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥§¦§¦

`ed gxkdaeãîìiL,jka mi`iwa mpi` m` hb aezkleázëéå ¤¦§§§¦§§
eðzéåelit`e ,llk 'gilyl oxqnin `l ilin'y oeik ,mnvr md dl §¦§

.oic zial exqnp m`
lr mc` ipa dxyrl deivy lra oipra oecl zxaer dpynd

:hbd zpizpe zaizkøîàlrad,ézLàì èb eðúe eáúk äøNòìic ¨©©£¨¨¦§§¥§¦§¦
didiy jka,ïéîúBç íéðLe áúBk ãçàdxyrd lky jixv oi`e ¤¨¥§©¦§¦

.ea enzgixn`e yxit m` mpn`íleëå áúBk ãçà ,eáBúk íëlek§¤§¤¨¥§¨
ïéîúBç,e .mlek eazkiy yxit ixdy,Cëéôìïäî ãçà úî íàmcew §¦§¦¨¦¥¤¨¥¤

,hba mzgyìèa èb äæ éøä,mixyk micr ea enzg xaky s` lr £¥¤¥¨¥
:mlek ea enzg `ly oeik

àøîâ
:epizpyn oica ax ly eyxcn ziaa ewtzqpy wtq d`ian `xnbd

áø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà¯ax ly eyxcn zian ¨©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
ì,ìàeîL,eðéaø eðãnìéy lraì øîàeáúk íéðL,ézLàì èb eðúe ¦§¥§©§¥©¥¨©¦§©¦¦§§¥§¦§¦

eøîàåmipyd mze`øôBqì,hbd z` aezkiyáúëåxteqdeîúçå §¨§©¥§¨©§¨§
,eäî ,ïälk z` `weec md eazkiy jixvy e` ,mznizga ic m`d ¥©

.hbdeäì çìL,l`eny,df hb ici lr xg`l z`yp m`yàöz ¨©§¥¥
,xyk hb df oi` `ny ,wtqn epnnéøö øácäåãeîìz Coiicr j` - §©¨¨¨¦©§
.milecbd on df xac cenll jixv

:l`eny wtzqp dna zxxan `xnbdéøö øácä éàî,ãeîìz C ©©¨¨¨¦©§
éléî eäì eåäc íeMî àîéìéàef zegily ixdy meyn xn`p m` - ¦¥¨¦©£§¦¥

mixac `id,gilyd icil hb xqn `l lrady oeik ,`nlra
déì à÷tñîe,l`enylì ïøñîéî éà ,éléîçéìL'mixac' m`d - §©§¨¥¦¥¦¦§¨¨§¨¦©

.xyk hbde ,xg` gilyl xqndl oileki gilyl exn`pyàì éà¦Ÿ
ì ïøñîéîçéìLok m`e ,xg`l xqndl oileki md oi` `ny e` - ¦§¨¨§¨¦©

.leqt hbde ,jk lr xteqd z` zepnl mileki mpi`xnel ozip ike
,okéñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL øîàäå,epizpynayøîàc §¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©
éîì ïøñîéî àì élçéìL,oic zial lrad deiv m` s`y xaeqy ¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©

epl ixd ,mixg`l exqni `le md eazki ,aezkl milyexiay lecbd
jixv aeye ,gilyl oxqnin `l iliny dkldl hwp l`enyy

.l`eny wtzqp dna xe`ia
ì àlàdéì àéòaéî à÷ àä ìàeîL,l`eny wtzqp jka `l` -éàä ¤¨¦§¥¨¨¦©§¨¥©

eáBúkef oeyl -,oeekzp dnl ,'eaezk' lrad mdl xn`yáúk éà §¦§©
ïãé,md enzgiy wx ezpeek m`d -èbä áúk éàezpeeky e` - ¨¨¦§©©¥

.leqte mnvra edeazk `l ixde ,envr hbd z` mb eazki mdy
,`xnbd zxxandéì èBLôéúåewitq z` [l`eny-] el heytiy - §¦§¥

ïéúéðúnî,ocic,epipyyì øîàì Bà ,ézLàì èb eðz íéðLìLäL ¦©§¦¦¨©¦§©¦§¥§¦§¦¦§Ÿ¨
,eðzéå eázëé elà éøä ,ézLàì eðúe èb eáúkmd mikixvy epl ixd ¦§¥§§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

.hbd z` aezkl,`xnbd zx`andéì àéòaéî à÷ àôeb àéä- ¦¨¨¦©§¨¥
,l`eny wtzqp dnvr dpynd ixacael` ixdy epipyy dn

eázëé] (eáBúk)[,mnvram`dàeä ïãé áúkmezgl wx m`d - §¦§§§©¨¨
,mikixv mdàeä èbä áúk Bàz` aezkl s` md mikixvy e` - §©©¥

.envr hbd lk
hbd z` aezkl mikixv mdy epizpynn gikedl dxeaq `xnbd

:mnvraàèéLt'eazki' dxn`a dpynd zpeeky `ed heyt - §¦¨
àeä èbä áúëc,hbd lk z` aezkl mnvra mikixvy -éðz÷c ¦§©©¥§¨¨¥

ïéìae÷î eðà óà ,çéìMì eðéîeð ,éñBé éaø øîà ,àôéñ,jixack `ly ¥¨¨©©¦¥¥©¨¦©©¨§¨¦
`l`eléôàLm`øîàlradèb eðz íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì ¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥

,ézLàì`ed gxkdaeãîìiL,hb aezkl oic zia.dì eðzéå eázëéå §¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨
ixdy ,gikedl yi o`kneàîìLa zøîà éày yxtp m` -èbä áúk ¦¨§©§¦§¨¨§©©¥

àeä,aezkl md mikixvyøétLoic zia okziiy oaen i`ce - ©¦
,hb zaizka iwa epi`yïãé áúk zøîà éà àlàcala oci znizg - ¤¨¦¨§©§§©¨¨

,dywi ,mezgl md mikixvízçî éòãé àìc àðéc éa àkéà éî¦¦¨¥¦¨§Ÿ¨§¥¤§©
eäééãé úîéúçoic zia epyi ike -mircei mpi` eay mipiicdy £¦©§©§

,`xnbd zvxzn .mdici znizg mezglàzãç àðéc éa àkéà ,ïéà¥¦¨¥¦¨©§¨
.mezgl ecnl `l oiicry ycg oic ziaa df xac okzii ,ok ok` -

zl`ey :df xaca l`eny wtzqp ji`d xxal zxfeg `xnbd
,`xnbdeáBúk éàäc ïì àøéáñ éàåoeyl eze`y xeaqp m`e - §¦§¦¨¨§©§

,lrad mdl xn`y 'eaezk'ïãé áúkcala mci znizg -àä ,àeä §©¨¨¨
øLk ,èbä áúk,dywi ok m` ,xg` ici lr azkpyk s`øîàäå §©©¥¨¥§¨¨©

ì ïøñîéî àì éléî øîàc éñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL,çéìL §¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©
mewn lkn ,hbd lk zaizk lr lrad citwd `ly jka dn ok m`e
gilyl oixqnpe oixfeg mpi`e ,cala 'mixac' `l` ef zegily oi`

.xg` ici lr azkpyk hbd xyki recne ,xg`
,`xnbd zvxznàeä ïãé áúk eáBúëc ïì éøéáñ éà ,éøîàm` - ¨§¥¦§¦¥¨¦§§©¨¨

m` ,dnizgd lr wx ezpeek 'eaezk' lrad xn`yky xeaqp ok`
iabl okèbä áúk`ed ixd ,md edeazkiy eilr citwd `lyäNòð §©©¥©£¤

eøîà' øîBàkyxit eli`k aygp df ixd xnelk ,'aezkie xg`l §¥¦§
,hbd z` aezkiy xg`l eeviy xn`e lradøîBàa éñBé éaø äãBîe¤©¦¥§¥

'eøîà','gilyl oxqnin ilin'y.aezkiy xteql xnel mileki okle ¦§
,`xnbd dywneøîà øîBàa éñBé éaø äãBî éîeïðúäå ,(:`r oldl), ¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©

øLk ,ãòå øôBñ áúk,cg` cr ea mzge ,xteq ici lr azkpy hb - §©¥§¥¨¥
.xykäéîøé éaø øîàå`l` ,dheytk dpynd zpeek oi` i`cey §¨©©¦¦§§¨

eðéðL øôBñ íúçcre xteqd ea enzgy ote`a zxacn dpynd - ¨©¥¨¦
.xyk hbd f`y sqepépî ïéúéðúî ,àcñç áø øîàå`pzd edin - §¨©©¦§¨©§¦¦©¦

,dxyk hba xteqd znizgy xaeqdàì éléî øîàc ,àéä éñBé éaø©¦¥¦§¨©¦¥Ÿ
ì ïøñîéîçéìL,lrad edeivy `l m` hba mzeg mc` oi` i`ceae ¦§¨¨§¨¦©

oxqnin ilin m` la` .dlwz yyg mey df hba oi` okle ,envra
aezkie xteql xn`iy egelyl lrad xn` `ny yegl yi ,gilyl
`ly meyn ,mezgiy xteql xn`e gilyd dpiye ,enzgie micrle
hbde ,zecrl eilr mikneq oi`y aeygiy xteqd z` yiial dvx

.enzgi mixg`y lrad ieeivk dyrp `ly oeik leqtà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy xneläáøeç dpéî ÷éôð ,eøîà øîBàa éñBé éaø äãBî- ©§¨¤©¦¥§¥¦§¨¦¦¨§¨

,x`azpy leykn eze` jkn `vi iqei iaxl mb oiicrïéðîéæc§¦§¦
[minrty-]eäì øîàclradì,íéðL §¨©§¦§©¦
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קעז
miwxt dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtoihib

éúùàì èâ åðúå åáúë (éîð) äùìùì åàoeik ,oic zia zeyril oiie`x ody it lr s` Ð

"eazk" edl xn` `icdacÐ.micr `l` ,edpiey oic zia `låðú äùìùì øîà`le Ð

."eazk" xn`åøîàé åìà éøäzia o`yry iptn ,ozile mezgle aezkl mixg` micrl Ð

.oicïéøåñàä úéáî.oixeq`d ziaa yagpy ,`aiwr iax ly enyn Ðçéìùì åðéîåðÐ

dklda gily dyrpy `pipgl ,gilyl epxn`

.yxcnd ziaa dxne`l ,efåãîìémpi` m` Ð

aezkl oirceiÐedeazkiy cr ,aezkl ecnli

.onvra

àøîâèâ åðúå åáúë íéðùì øîà :ïðéñøâ éëä
ïä åîúçå áúëå øôåñì åøîàå éúùàì

ïîöòá åáúëì ïéúéðúî éðú÷ã àä .åäîZ
àîìéã åà ,ïä åîúç éøä àëäå ,éà÷ äîéúçà

.éà÷ èâä áúëààöú åäì çìùhba zqip m` Ð

.`l e` xyk i` ol `wtqnc ,wtqn `vz df

ãåîìú êéøö øáãäådfd xacd oi` ,xnelk Ð

,epnn milecbd on cenll ep` oikixve epl xexa

.`l e` `ed xyk m`ãåîìú êéøö øáãä éàîÐ

?deeba l`enyl dil `wtqn i`néìéî àîéð éà
çéìùì ïøñîéî éàxn`py mixace ,xyke Ð

.xg` gilyl oxqenl leki m` df gilylàì éà
ïøñîéî,edl xqn `nlra ilin `kdc ,leqte Ð

hb xqenl inc `le .xteql oixqnpe oixfeg opi`e

.xg` gily zeyrle xefgl lekiy ,egelyl

éñåé éáøë äëìä.oizipznc Ðàìà`wtqn Ð

.edl xn`wc "eazk" i`d i` dilïãé áúë éà
àåä.od enzg ixde ,xn`wc `ed oznizg Ðåà

àåä èâä áúë.edeazk `l ixde Ðéá àëéà ïéà
àúãç àðéã.oiicr mezgl ecnl `ly Ð

:opikxteéåäã àåä ïãé áúë åáåúë ïì àøéáñ éàå
azke xteql exn` m` ,hbd azk `d ÐÐ

.dinza ?xykéáøë äëìä 'åë ìàåîù øîàäå
éñåé`nrh l`eny yixtc oeike ,oizipznc Ð

`ed gilyl oxqnin `l ilinc meyn iqei iaxc

Ðded i` :ipyne !edpip ilin `d ?xyk j`id

ied `l xn`wc "eaezk"c ol `hiyte ,ol `xiaq

oci azk `l`Ð,hbd azkc xninl `ki`

xteql exn`" xne`k dyrp ,dilr citw `lcn

iqei iax dcenc oizrc `wlq `we ,"aezkie

."exn`" xne`aäãåî éîåazk :opz op` `de Ð

xg` cr mzge ,hbd z` xteqÐ.xykøîàå
äéîøé éáøíúçåðéðù øôåñ"xteq azk" i`d Ð

ipzwcÐmzgcra xteqd mzg m`y ,`edcre

enr xg`Ð.xykïéúéðúîznizg xyknc Ð

hba xteqÐ.`id iqei iaxàì éìéî øîàã
çéìùì ïøñîéîhba mzeg mc` oi` jkld Ð

gilyd oi`y itl ,envr itn rny ok m` `l`

meyne ."ipelt hba enzg" micrl xnel i`yx

dev `l lrad `ny `kd yginl `kil ikd

df xteql xn`iy dev egelyl `l` ,mezgiy

`ny yyg gilyde ,mezgl mixg`le ,aezkl

,cra eze` oilawn oi` xnel xteqd yiiazi

`kdne .mezgl xteql dev ef `yyg jezne

i`c ,iqei iax bilt inp "exn`" xne`ac opirny

dia icen oizrc `wlqÐznizg xykn ikid

.'ek `axeg dpin witp ?hba xteq
ïåéë
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øîàäål`enycn jxtinl ivn dedc oicd `ede - iqei iaxk dkld iax xn` l`eny

oxqnin `l ilinc ,hbk `id ixd dpzn :xn`c ,(`,hk oihib) "hbd lk" wxtc

xne` dylyl e` "epz" mipyl xne`a dcen xi`n iax elit`c oizipznn la` .gilyl

wxta iia` xn`ck ,lrac oeifa meyn `nrhc `pin` dedc ,jxtinl ivn `l - "epze eazk"

`kil daizkac `pin` dede ,(my) "hbd lk"

.ith meqxt `ki`c dnizga `l` ,oeifa

áúëab lr s` - `ed hbd azk e` `ed oci

`le edpip ilin ici`e ici`c ,icin dpin `wtp `lc

xn` l`enylc wiqn `d - gilyl oxqnn

`dc ,leqt - cre xteq mzg ok m`e ,xyk "exn`"

mipyl xne`yke .jenqa opixn`ck `ilz `da

yexita mdl xn` eli`k ied - "epze eazk"

ira jkl ,mezgl e` aezkl mdnr xg` etzyiy

i` :xn`c onwle .md eyriy lrad dvex dn

hbd azk `d - `ed oci azk "eazk"c ol `xiaq

`xiaq i` :`kt` xninl ivn dedc oicd `ed ,'ek

.xyk oci azk - `ed hbd azkc olàäazk

`dn dil `iyw i`ne :xn`z m`e - 'ek xyk hbd

elit` xi`n iaxl `d ?gilyl oxqnin `l ilinc

wqet l`enyc :xnel yie !xyk dty`a e`vn

df itle .xi`n iaxc dil zile ,xfrl` iaxk dkld

idp ,inp i` .xfrl` iaxk inp oizipznc iqei iax

- dty`a lrad e`vnyk xi`n iax xyknc

jixvy xi`n iax dcen aezkl devy `kid

dev eli`k ied `ed oci azk elit`e ,eieev zeyrl

`kd ibq `le ,aezkiy xteql xn`iy `icdl

.xi`n iaxl elit` ,dty`a e`vna

íúçl`eny `d :xn`z m`e - epipy xteq

xteq azkc (a,et oihib) `xza wxta xn`w diteb

,xi`n iaxk elit` oizipzn `iz`e ,epipy cre

dil jixt i`n ok m` ,`axeg mey dipin witp `lc

yexita biltc idpc :xnel yie ?l`enyl `kd

iqei iaxc dizlina ,cre xteq azkc oizipznc

i` dinxi iaxe `cqg axc` biltc ogky` `l

in" wxtae .e`l i` "exn`" xne`a iqei iax dcen

iwet`l `ziixan opiwiic (`,ar oihib) "efg`y

."exn`" xne`a iqei iax dcen xn`c o`nn

ïéúéðúî`l ilin xn`c `id iqei iax ipn

xne`a elit` - gilyl oxqnin

ikdle ,"exn`" xne`a oicd `ed ,"epz" dylyl

xn`c xi`n iaxl la` .`axeg dpin `wtp `l

lk - "epz" dylyl xne`a ,gilyl oxqnin ilin

mzg dicicl ikdle ,xykc - "exn`" xne`a oky

i`nle .`axeg icil izil `lc ,leqt - cre xteq

`le ,dyrz `le xyk "exn`" xne`a inp wiqnc

oizipzn `nwezn `l mewn lkn - `giky

opiyiigc ,xi`n iaxk cre xteq mzg xiyknc

dylyl xn`c oipnifc ,izixg` dlwzl dicicl

ipeltle aezkl xteql xnel ozyly eklnpe "epz"

peltezrcn ediipin izxz ilf`e ,mezgl i

`teqik meyne ,azke xteql exn`e ,ozyly

`de .iyily zrici `la dil inzgn xteqc

mixne` "epz" dylyl xne`ykc ,`giky

opzck ,dligzkl epzie eazkiy mixg`l

ik micr xekyz `ny opiyiig `le ,oizipzna

xyk "exn`" xne`c oeikc ,"epz" dylyl xn`

rciy `l m` xteqd mezgi `l - dyrz `le

oeik :xn`z m`e .oic zia lrad o`yry i`cea

xn` :opz ikid ,leqt cre xteq mzg xi`n iaxlc
mipyl
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ì BàìL"ézLàì eðúe èb eáúk" äL¯elà éøä ¦§¨¦§¥§§¦§¦£¥¥
ì øîà .eðzéå eázëéìL"ézLàì èb eðz" äL¯éøä ¦§§§¦§¨©¦§¨§¥§¦§¦£¥

,ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàé elà¥Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥¤£¨¨¥¦
Léà àðéðç éaø äìòä äëìä Bæå ;øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§£¨¨¤¡¨©¦£¦¨¦

ì øîBàa ,éðà ìae÷î :ïéøeñàä úéaî BðBàìLäL ¦¥¨£¦§¨£¦§¥¦§¨
"ézLàì èb eðz"¯éðtî ,eázëéå íéøçàì eøîàiL §¥§¦§¦¤Ÿ§©£¥¦§¦§§¦§¥

:çéìMì eðéîBð ,éñBé éaø øîà .ïéc úéa ïàNòL¤£¨¨¥¦¨©©¦¥¥©¨¦©
ìBãbä ïéc úéáì øîà eléôàL ,ïéìae÷î eðà óà©¨§¨¦¤£¦¨©§¥¦©¨

"ézLàì èb eðz" íéìLeøéaL¯eázëéå eãîìiL ¤¦¨©¦§¥§¦§¦¤¦§§§¦§§
"ézLàì èb eðúe eáúk" äøNòì øîà .eðzéå¯ãçà §¦§¨©©£¨¨¦§§¥§¦§¦¤¨

"eáBúk íëlek" ,ïéîúBç íéðLe áúBk¯áúBk ãçà ¥§©¦§¦§¤§¤¨¥
ïäî ãçà úî íà Cëéôì ,ïéîúBç íleëå¯äæ éøä §¨§¦§¦¨¦¥¤¨¥¤£¥¤

èb.ìèaàøîâeçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà ¥¨¥¨©©¦¦§§¨©©¨¨§
ì áø éaî déìì øîà ,eðéaø eðãnìé :ìàeîLíéðL ¥¦¥©¦§¥§©§¥©¥¨©¦§©¦

eîúçå áúëå øôBqì eøîàå ,"ézLàì èb eðúe eáúk"¦§§¥§¦§¦§¨§©¥§¨©§¨§
éøö øácäå ,àöz :eäì çìL ?eäî ,ïä.ãeîìz C ¥©¨©§¥¥§©¨¨¨¦©§

éøö øácä" éàîeäì eåäc íeMî àîéìéà ?"ãeîìz C ©©¨¨¨¦©§¦¥¨¦§¨§
ì ïøñîéî éà éléî :déì à÷tqîe ,éléîàì éà çéìL ¦¥¦©§¨¥¦¥¦¦§§¨§¨¦©¦¨

ì ïøñîéîäëìä :éaø øîà ,ìàeîL øîàäå ?çéìL ¦§§¨§¨¦©§¨¨©§¥¨©©¦£¨¨
ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,éñBé éaøkàlà !çéìL §©¦¥§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¤¨

ìéà ,"eáBúk" éàä :déì àéòaéî à÷ àä ìàeîL ¦§¥¨¨¦¨£¨¥©§¦
:ïéúéðúnî déì èBLôéúå .èbä áúk éà ïãé áúk§©¨¨¦§©©¥§¦§¥¦©§¦¦

ì øîàì Bà ,"ézLàì èb eðz" íéðLìLeáúk" äL ¨©¦§©¦§¥§¦§¦¦§¨¦§
"ézLàì eðúe èb¯!eðzéå eázëé elà éøä¯àéä ¥§§¦§¦£¥¥¦§§§¦§¦

Bà àeä ïãé áúk ,"eáBúk" :déì àéòaéî à÷ àôeb¨¨¦¨£¨¥§§©¨¨
?àeä èbä áúk¯éðú÷c ,àeä èbä áúëc àèéLt §©©¥§¦¨¦§©©¥§¨¨¥

,ïéìae÷î eðà óà :çéìMì eðéîBð ,éñBé éaø øîà :àôéñ¥¨¨©©¦¥¥©¨¦©©¨§¨¦
èb eðz" íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì øîà eléôàL¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥

"ézLàì¯zøîà éà ;dì eðzéå eázëéå eãîìiL §¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨¦¨§©§
àeä èbä áúk àîìLa¯zøîà éà àlà ,øétL ¦§¨¨§©©¥©¦¤¨¦¨§©§

íúçî éòãé àìc àðéc éa àkéà éî ,àeä ïãé áúk§©¨¨¦¦¨¥¦¨§¨¨§¦¦£©
!?eäééãé úîéúç¯éàå .àzãç àðéc éa àkéà ,ïéà £¦©§©§¦¦¨¥¦¨£©¨§¦

"eáBúk" éàäc ïì àøéáñ¯áúk àä ,àeä ïãé áúk §¦¨¨§©§§©¨¨¨§©
éaøk äëìä :éaø øîà ,ìàeîL øîàäå ?øLk èbä©¥¨¥§¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦

ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,éñBééà :éøîà !çéìL ¥§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¨§¦¦
"eáBúë"c ïì éøéáñ¯äNòð èbä áúk ,àeä ïãé áúk §¦¦¨¦§§©¨¨§©©¥©£¨

."eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBîe ,"eøîà" øîBàk¯ §¥¦§¤©¦¥§¥¦§
áúk :ïðúäå ?"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî éîe¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©§©

ãòå øôBñ¯øôBñ íúç :äéîøé éaø øîàå ,øLk ¥§¥¨¥§¨©©¦¦§§¨¨©¥
éñBé éaø ?épî ïéúéðúî :àcñç áø øîàå ,eðéðL̈¦©£©©¦§¨©§¦¦©¦©¦¥

ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,àéäà÷ìñ éàå ;çéìL ¦§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©§¦¨§¨
ì eäì øîàc ïéðîéæc ,äáøeç dpéî ÷éôð ,"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî CzòcíéðL ©§¨¤©¦¥§¥¦§¨¥¦¨§¨§¦§¦§¨©§¦§©¦
åøîà"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oihib(iriax meil)

Bàxn` m`ììLäL,yexita mc` ipaéøä ,ézLàì eðúe èb eáúk ¦§Ÿ¨¦§¥§§¦§¦£¥
eázëé elà,mnvra enzgieeðzéå,xacd mrhe .dy`l hbd z` ¥¦§§§¦§

zia mpi` i`ce mipy ixdy ,oic zia zeidl mze` dpin `le xg`n
,eazki mdy epevxy mdl yxit ixdy ,dylyd z` oke ,oic
hb mezgle aezkl micr zeidl mzepnl `l` oiekzp `l i`ceae
zepnl md mileki mpi` ok meyne ,migily zxeza dy`l exqnle

.'gilyl ixqnin `l ilin'c oeik ,mdizgz mixg`
la`ì øîàìL,ézLàì èb eðz äL,md eazkiy eixaca yxit `le ¨©¦§Ÿ¨§¥§¦§¦

,eázëéå íéøçàì eøîàé elà éøämixg` zepnl s` mileki ,xnelk £¥¥Ÿ§©£¥¦§¦§§
,hbd z` epzie enzgie eazkiyïéc úéa ïàNòL éðtîéaø éøác , ¦§¥¤£¨¨¥¦¦§¥©¦

.øéàî¥¦
:ok `aiwr iax zrc s`y d`ian dpyndådkld z`äëìä Bæ §£¨¨

ïéøeñàä úéaî BðBà Léà àðéðç éaø äìòä`aiwr iax ly enyn - ¤¡¨©¦£¦¨¦¦¥¨£¦
,el xn` jky ,oixeq`d ziaa xeq` didyéðà ìae÷îizeaxn §¨£¦

ì øîBàaìL,ézLàì èb eðz äL`ed oicdyíéøçàì eøîàiL §¥¦§Ÿ¨§¥§¦§¦¤Ÿ§©£¥¦
.ïéc úéa ïàNòL éðtî ,eázëéå§¦§§¦§¥¤£¨¨¥¦

e wleg iqei iax:`aiwr iax zrc ok oi`y xaeq,éñBé éaø øîà̈©©¦¥
eðéîeð[epxn`-]çéìMìdkld `iadl gily dyrpy `pipg iaxl - ¥©¨¦©

,yxcnd zial efïéìae÷î eðà óà`l` ,jixack `ly `aiwr iaxn ©¨§¨¦
eléôàLm`øîàlrad,ézLàì èb eðz íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì ¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥§¦§¦

`ed gxkdaeãîìiL,jka mi`iwa mpi` m` hb aezkleázëéå ¤¦§§§¦§§
eðzéåelit`e ,llk 'gilyl oxqnin `l ilin'y oeik ,mnvr md dl §¦§

.oic zial exqnp m`
lr mc` ipa dxyrl deivy lra oipra oecl zxaer dpynd

:hbd zpizpe zaizkøîàlrad,ézLàì èb eðúe eáúk äøNòìic ¨©©£¨¨¦§§¥§¦§¦
didiy jka,ïéîúBç íéðLe áúBk ãçàdxyrd lky jixv oi`e ¤¨¥§©¦§¦

.ea enzgixn`e yxit m` mpn`íleëå áúBk ãçà ,eáBúk íëlek§¤§¤¨¥§¨
ïéîúBç,e .mlek eazkiy yxit ixdy,Cëéôìïäî ãçà úî íàmcew §¦§¦¨¦¥¤¨¥¤

,hba mzgyìèa èb äæ éøä,mixyk micr ea enzg xaky s` lr £¥¤¥¨¥
:mlek ea enzg `ly oeik

àøîâ
:epizpyn oica ax ly eyxcn ziaa ewtzqpy wtq d`ian `xnbd

áø éaî déì eçìL ,àaà øa äéîøé éaø øîà¯ax ly eyxcn zian ¨©©¦¦§§¨©©¨¨§¥¦¥©
ì,ìàeîL,eðéaø eðãnìéy lraì øîàeáúk íéðL,ézLàì èb eðúe ¦§¥§©§¥©¥¨©¦§©¦¦§§¥§¦§¦

eøîàåmipyd mze`øôBqì,hbd z` aezkiyáúëåxteqdeîúçå §¨§©¥§¨©§¨§
,eäî ,ïälk z` `weec md eazkiy jixvy e` ,mznizga ic m`d ¥©

.hbdeäì çìL,l`eny,df hb ici lr xg`l z`yp m`yàöz ¨©§¥¥
,xyk hb df oi` `ny ,wtqn epnnéøö øácäåãeîìz Coiicr j` - §©¨¨¨¦©§
.milecbd on df xac cenll jixv

:l`eny wtzqp dna zxxan `xnbdéøö øácä éàî,ãeîìz C ©©¨¨¨¦©§
éléî eäì eåäc íeMî àîéìéàef zegily ixdy meyn xn`p m` - ¦¥¨¦©£§¦¥

mixac `id,gilyd icil hb xqn `l lrady oeik ,`nlra
déì à÷tñîe,l`enylì ïøñîéî éà ,éléîçéìL'mixac' m`d - §©§¨¥¦¥¦¦§¨¨§¨¦©

.xyk hbde ,xg` gilyl xqndl oileki gilyl exn`pyàì éà¦Ÿ
ì ïøñîéîçéìLok m`e ,xg`l xqndl oileki md oi` `ny e` - ¦§¨¨§¨¦©

.leqt hbde ,jk lr xteqd z` zepnl mileki mpi`xnel ozip ike
,okéñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL øîàäå,epizpynayøîàc §¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©
éîì ïøñîéî àì élçéìL,oic zial lrad deiv m` s`y xaeqy ¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©

epl ixd ,mixg`l exqni `le md eazki ,aezkl milyexiay lecbd
jixv aeye ,gilyl oxqnin `l iliny dkldl hwp l`enyy

.l`eny wtzqp dna xe`ia
ì àlàdéì àéòaéî à÷ àä ìàeîL,l`eny wtzqp jka `l` -éàä ¤¨¦§¥¨¨¦©§¨¥©

eáBúkef oeyl -,oeekzp dnl ,'eaezk' lrad mdl xn`yáúk éà §¦§©
ïãé,md enzgiy wx ezpeek m`d -èbä áúk éàezpeeky e` - ¨¨¦§©©¥

.leqte mnvra edeazk `l ixde ,envr hbd z` mb eazki mdy
,`xnbd zxxandéì èBLôéúåewitq z` [l`eny-] el heytiy - §¦§¥

ïéúéðúnî,ocic,epipyyì øîàì Bà ,ézLàì èb eðz íéðLìLäL ¦©§¦¦¨©¦§©¦§¥§¦§¦¦§Ÿ¨
,eðzéå eázëé elà éøä ,ézLàì eðúe èb eáúkmd mikixvy epl ixd ¦§¥§§¦§¦£¥¥¦§§§¦§

.hbd z` aezkl,`xnbd zx`andéì àéòaéî à÷ àôeb àéä- ¦¨¨¦©§¨¥
,l`eny wtzqp dnvr dpynd ixacael` ixdy epipyy dn

eázëé] (eáBúk)[,mnvram`dàeä ïãé áúkmezgl wx m`d - §¦§§§©¨¨
,mikixv mdàeä èbä áúk Bàz` aezkl s` md mikixvy e` - §©©¥

.envr hbd lk
hbd z` aezkl mikixv mdy epizpynn gikedl dxeaq `xnbd

:mnvraàèéLt'eazki' dxn`a dpynd zpeeky `ed heyt - §¦¨
àeä èbä áúëc,hbd lk z` aezkl mnvra mikixvy -éðz÷c ¦§©©¥§¨¨¥

ïéìae÷î eðà óà ,çéìMì eðéîeð ,éñBé éaø øîà ,àôéñ,jixack `ly ¥¨¨©©¦¥¥©¨¦©©¨§¨¦
`l`eléôàLm`øîàlradèb eðz íéìLeøéaL ìBãbä ïéc úéáì ¤£¦¨©§¥¦©¨¤¦¨©¦§¥

,ézLàì`ed gxkdaeãîìiL,hb aezkl oic zia.dì eðzéå eázëéå §¦§¦¤¦§§§¦§§§¦§¨
ixdy ,gikedl yi o`kneàîìLa zøîà éày yxtp m` -èbä áúk ¦¨§©§¦§¨¨§©©¥

àeä,aezkl md mikixvyøétLoic zia okziiy oaen i`ce - ©¦
,hb zaizka iwa epi`yïãé áúk zøîà éà àlàcala oci znizg - ¤¨¦¨§©§§©¨¨

,dywi ,mezgl md mikixvízçî éòãé àìc àðéc éa àkéà éî¦¦¨¥¦¨§Ÿ¨§¥¤§©
eäééãé úîéúçoic zia epyi ike -mircei mpi` eay mipiicdy £¦©§©§

,`xnbd zvxzn .mdici znizg mezglàzãç àðéc éa àkéà ,ïéà¥¦¨¥¦¨©§¨
.mezgl ecnl `l oiicry ycg oic ziaa df xac okzii ,ok ok` -

zl`ey :df xaca l`eny wtzqp ji`d xxal zxfeg `xnbd
,`xnbdeáBúk éàäc ïì àøéáñ éàåoeyl eze`y xeaqp m`e - §¦§¦¨¨§©§

,lrad mdl xn`y 'eaezk'ïãé áúkcala mci znizg -àä ,àeä §©¨¨¨
øLk ,èbä áúk,dywi ok m` ,xg` ici lr azkpyk s`øîàäå §©©¥¨¥§¨¨©

ì ïøñîéî àì éléî øîàc éñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL,çéìL §¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©
mewn lkn ,hbd lk zaizk lr lrad citwd `ly jka dn ok m`e
gilyl oixqnpe oixfeg mpi`e ,cala 'mixac' `l` ef zegily oi`

.xg` ici lr azkpyk hbd xyki recne ,xg`
,`xnbd zvxznàeä ïãé áúk eáBúëc ïì éøéáñ éà ,éøîàm` - ¨§¥¦§¦¥¨¦§§©¨¨

m` ,dnizgd lr wx ezpeek 'eaezk' lrad xn`yky xeaqp ok`
iabl okèbä áúk`ed ixd ,md edeazkiy eilr citwd `lyäNòð §©©¥©£¤

eøîà' øîBàkyxit eli`k aygp df ixd xnelk ,'aezkie xg`l §¥¦§
,hbd z` aezkiy xg`l eeviy xn`e lradøîBàa éñBé éaø äãBîe¤©¦¥§¥

'eøîà','gilyl oxqnin ilin'y.aezkiy xteql xnel mileki okle ¦§
,`xnbd dywneøîà øîBàa éñBé éaø äãBî éîeïðúäå ,(:`r oldl), ¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©

øLk ,ãòå øôBñ áúk,cg` cr ea mzge ,xteq ici lr azkpy hb - §©¥§¥¨¥
.xykäéîøé éaø øîàå`l` ,dheytk dpynd zpeek oi` i`cey §¨©©¦¦§§¨

eðéðL øôBñ íúçcre xteqd ea enzgy ote`a zxacn dpynd - ¨©¥¨¦
.xyk hbd f`y sqepépî ïéúéðúî ,àcñç áø øîàå`pzd edin - §¨©©¦§¨©§¦¦©¦

,dxyk hba xteqd znizgy xaeqdàì éléî øîàc ,àéä éñBé éaø©¦¥¦§¨©¦¥Ÿ
ì ïøñîéîçéìL,lrad edeivy `l m` hba mzeg mc` oi` i`ceae ¦§¨¨§¨¦©

oxqnin ilin m` la` .dlwz yyg mey df hba oi` okle ,envra
aezkie xteql xn`iy egelyl lrad xn` `ny yegl yi ,gilyl
`ly meyn ,mezgiy xteql xn`e gilyd dpiye ,enzgie micrle
hbde ,zecrl eilr mikneq oi`y aeygiy xteqd z` yiial dvx

.enzgi mixg`y lrad ieeivk dyrp `ly oeik leqtà÷ìñ éàå§¦¨§¨
Czòcy xneläáøeç dpéî ÷éôð ,eøîà øîBàa éñBé éaø äãBî- ©§¨¤©¦¥§¥¦§¨¦¦¨§¨

,x`azpy leykn eze` jkn `vi iqei iaxl mb oiicrïéðîéæc§¦§¦
[minrty-]eäì øîàclradì,íéðL §¨©§¦§©¦
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xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oihib(iying meil)

áBzëéå øôBqì eøîà,hbd z`eîzçéå éðBìôe éðBìôìå,eilríeMîe ¦§©¥§¦§§¦§¦§¦§©§§¦
ðäî ãç éîzçîe éLééç øôBñc àôeqékeäééãäa øôBñå éãäñ C- ¦¨§¥¨§¥©§§¥©¥¨¨©£¥§¥©£©§

eilr oikneq oi`y aeygiy ,xteqd z` yiial miyyegy oeikne
,micrdn cg` mr xteqd z` mizgdl e`eai ,zecrlàì ìòáe©©Ÿ

éëä øîàdyrp `l hbdy oeike ,eyriy xn` jk `l lrad ixde - ¨©¨¦
.`ed leqt ,lrad ieeivk

iqei iax dcen 'exn` xne`'a ok`y xyt`y ,`xnbd zvxzn
,df leyknl yeygl oi` z`f lkae ,gilyl oxqnin ilinyïåék¥¨

øî øîàc,micrle aezkie xteql exn`iy mipyl lrad deivyky §¨©©
enezgieøLk,hbdìàøNéa ïk äNòz àìåoi` mewn lkn j` - ¨¥§Ÿ¥¨¤¥§¦§¨¥

y ok m` `vnp ,jk bedplçéëL àì,'exn` xne`'a hb dyriiy Ÿ§¦©
eyyg `l okle ,mnvr micrle xteql lrad ieeiv it lr `l`

.xyk hba 'cre xteq mzg'e ef dlwzl
,dywne zxfeg `xnbdeøîà éøz éáì eäì øîà àîìéc Leçéìå§¥¦§¨¨©§§¥§¥¦§

eîBúç ízàå áBzëéå øôBqì,mipyl lrad xn` `ny yegp oiicr - ©¥§¦§§©¤£
df ote`ay ,eilr enzg mknvra mz`e hb aezkiy xteql exn`

k] dligzkl ok zeyrl ozip,[oldl x`eaiy enðä éìæàåCeklde - §¨§¥¨¨
lrad itn mieevnd el`øôBñì déì éîzçîe ,øôBñc àôeqék íeMî¦¦¨§¥©§§¥¥§¥

eäééðéî ãç éãäa,mdn cg` mr xteqd z` enizgie -àì ìòáe ©£¥©¦©§©©Ÿ
éëä øîà,epevxk `ly hbd dyrpe ,xn` jk `l ixd lrade - ¨©¨¦

.leqte
,`xnbd dgecénð àä ,éøîàdf ote`a s` -,àeä äNòz àìå øLk ¨§¥¨©¦¨¥§Ÿ¥¨¤

lrad devi xy`k s` ok zeyrl e`eai `ny yeygl yiy meyn
z` `xnbd zxxane .enzgie mixg`le aezkiy xteql exn`iy

,`iyewdàçéðäayein df ok` -øîàc ïàîìhbd df ote`a s`y ¨¦¨§©§¨©
äNòz àìå øLkexfb `l okl giky epi` dfk hb mby oeikne ,ok ¨¥§Ÿ¥¨¤

,hba xteq znizg leqtlàkéà éàî ,äNòzå øLk øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨¥§¥¨¤©¦¨
øîéîìyeygpy zeywdl yi aey ixd ,df ote`a xnel yi dn - §¥©

.hba xteq znizg leqtpe ,iqei iax zrcl ok
:xg` ote`a l`eny zrc z` zayiin `xnbdézøz éñBé éaø àlà¤¨©¦¥©§¥

øîà,leqty iqei iax xaeq mipicd ipya -,dylyl xn`a oia ¨©
,gilyl oxqnin `l iliny meyn ,'exn`' yexita xne`a oiae
,iqei iaxk xyk cre xteq mzgy dpynd z` cinrdl ozip jkle

.mixg` icia deiv `ny yyg oi`y oeikdéúååk dì øáñ ìàeîLe§¥¨©¨§¨¥
àãça déìò âéìôe ,àãçaiqei iaxk dkldl hwp l`enyy `l` - ©£¨¨¦£¥©£¨

j` ,mixg` zepnl mgka oi` dylyl xne`dy df oica wx
hb zeyrl ozipy xaeqe ,iqei iax lr wleg l`eny 'exn` xne`'a

.df ote`a
iaxk dkld wqty ,lirl e`aedy iax ixaca oecl zxfeg `xnbd

,iqei,àôebàì éléî øîàc ,éñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL øîà ¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©¦¥Ÿ
ì ïøñîéî.çéìL ¦§§¨§¨¦©

éaøa ïBòîL éaø åéðôì øîà,,BðBà Léà àðéðçå ,øéàî éaøL øçàî ¨©§¨¨©¦¦§§©¦¥©©¤©¦¥¦©£¦¨¦
éñBé éaø ìò ïé÷ìBç,dyly iptl ok xn` m`y mixaeqe ,epizpyna §¦©©¦¥

,mixg` zepnle xefgl milekie oic zia md ixdøîBì éaø äàø äî̈¨¨©¦©
Bì øîà .éñBé éaøk äëìä,iax÷BúL éða ÷BúL,jixacnúéàø àì £¨¨§©¦¥¨©§§¦§Ÿ¨¦¨

,éñBé éaø úày,Búéàø éìîìéày jka xikn ziid,Bnò B÷enð ¤©¦¥¦§¨¥§¦¦¦
.eixac lka mrhe xaqd el didy ,xnelk

,iqei iax ly egaya `ziixaa epipyy enkeäãeäé ïa éñéà ,àéðúc§©§¨¦¦¤§¨
:íéîëç ìL ïçáL äðBî äéä̈¨¤¦§¨¤£¨¦

éàî éaøøôBñå ,íëç ,ø.m"zqäöøiLëì íëç ,äãeäé éaødidyk - ©¦¥¦¨¨§¥©¦§¨¨¨¦§¤¦§¤
.mkg did ,eixaca ayiizdle oezn zeidl dvex

ïBôøè éaøl lynp,ïéæBâà ìL ìbznixrn cg` feb` lhepd enk ©¦©§©¤¡¦
didyk jk ,df lr df miltepe mivawp mifeb` x`y lk cin ,mifeb`
cin el `iane ,eaiyn did ,xac el`ey oetxh iax ly ecinlz
,dcb`de dkldd ,dpyndn ,yxcnde `xwnd on eixacl di`x

.cgi lkd
ìàòîLé éaøl lynpúðæBéî úeðç,zegewll da onefn oiid cinzy ©¦¦§¨¥¨§¤¤

jxvpy inl cin okene eita jexr l`rnyi iax ly ecenlz jk
.epnn cenll

àáé÷ò éaøl lynpíeìa øöBàenk ,xnelk .[zexibqna xebq-] ©¦£¦¨¨¨
dze` miwlgny ziphwe d`eaz ly dlecb dtewa miyery
`aiwr iax dyr ok ,envr ipta oine oin lk ozil ,zevigna
iyexit ,mdn rnyy dn lk eizeaxn cnl dligzny .ecenlza

,zecb`e miyxcn zeklde ze`xwndmdilr xefgl eal ozpe
ipta oipr lk cnl` xn` `le ,ie`xk eita mixecq eidiy mppyle
,`xtiqe ixtiq ,yxcnd z` xciq ,lecb mkg dyrpyke .envr
zecb`e mnvrl zekld oke ,eicinlzl mcnile ,mnvr ipta

.mnvrl
éøeð ïa ïðçBé éaøl lynp,íéìëBøä úte÷,xirl lkex `ayky ©¦¨¨¤¦©¨§¦

aeye ,ok aiyne `edy lk myea oin el yi m` eze` mil`ey
m` ,ixep oa opgei iax jk ,ok aiyne xg` oin el yi m` el mil`ey

.eaiyn did ,mewn lka xac el`ey mc` did
äéøæò ïa øæòìà éaøl lynp,íéîNa ìL äte÷onefn did `ed s`y ©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤§¨¦

mipin da yiy minya ly dtewk ,mewn lkn el`eyl aiydl
ly dtewk jk lk zpnefn minya ly dtew oi`y `l` .daxd
ezepne`y lkexdy oeikn ,[ixep oa opgei iax gazyp day] oilkex
ipta xexva oin lk xyew mbe ,eztewa xzei mipin daxn `ed ,jka

.mipewl mipnefn eidiy ick envr
á÷ ,á÷òé ïa øæòéìà éaø úðLî[zhren dcin-],é÷ðå`ly ,xnelk ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨¦

,`ed iwp yxcnd ziaa xn`y dn j` ,eixiagk daxd cnil
.ezenk dkld mlerle
Bnò B÷enð ,éñBé éaøenrhe eyexit -.eixac lk lr enrenke ©¦¥¦¦

.epa oerny iaxl iax lirl aiydy
ïBòîL éaøi`gei oaäaøä ïçBè,daxd cnele dpey -àéöBîe ©¦¦§¥©§¥¦

àòîé÷,'`rnw `iven' edn `xnbd zx`an .hrn -çkLî ,àðz ¦§¨¨¨§©©
àòîé÷,cnly dnn hrn gkey did -àéöBnM äîehrn eze` - ¦§¨©¤¦

,ezrcn `ivene gkey didyïéaeñ àlà àéöBî Bðéàzetilw-] ¥¦¤¨¦
d`xp did `ly mixac `l` gkey did `l ,xnelk .[mihigd

.jxev mda oi`y oiaeq mze`k ,mzenk dkldyéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
éúBcî eðL ,ééða ,åéãéîìúì ïBòîL,izerenye izxez ecnl -oeik ¦§§©§¦¨¨©§¦©

úBîeøz éúBcnL,izecin izxxiae izxgay -åéúBcéî úBîeøzî ¤¦©§¦§¦¨
àáé÷ò éaø ìLm`yre eizecina `aiwr iax xxiay dn jezn - ¤©¦£¦¨

.dxixa xg` dxixa exar izeciny `vnpe ,xwir
xyk hb' oiprl lirl e`aedy mixacd z` x`al zxfeg `xnbd

:'l`xyia ok dyrz `le,àôeby lraì øîàøôBqì eøîà ,íéðL ¨¨©¦§©¦¦§©¥
áBzëéå,hbd z`,áø øîà àðeä áø øîà ,eîzçéå éðBìôe éðBìôìå §¦§§¦§¦§¦§©§§¨©©¨¨©©
,øLk,gilyl oxqnin ilin 'exn` xne`'ay oeikúàæ äNòz àìå ¨¥§Ÿ¥¨¤Ÿ

.ìàøNéa§¦§¨¥
dì éøîàå ,ïîçð áøì àìeò déì øîày mixne` yie -ïîçð áøxn` ¨©¥¨§©©§¨§¨§¥¨©©§¨

jkøLëc øçàî ,àìeòì,df hb,ìàøNéa úàæ äNòz àì éànà §¨¥©©§¨¥©©Ÿ¥¨¤Ÿ§¦§¨¥
.df hba ea yi oexqg dn ,xnelkøBkNz ànL ïðéLééç ,déì øîà̈©¥©§¦¨¤¨¦§

íéãòexn`ie ekliy migily ipy dy`d xekyz `ny yegl yi - ¥¦
exn`i oke ,hb aezkl el zeevl lrad ici lr eglypy xteql
,dy`l epzile eilr mezgl mdl zeevl lrad mglyy micrl
lrad ieeiv it lr `l` hb zeyrl oi` df yyg repnl ickae

.envr
,`xnbd dywnïðéLééç éîeeciriy micrl ep` miyyeg m`d - ¦©§¦¨

,xwyàéðúäå,`ziixaa epipy ixde -çwî äãN ìò ïéîeúçä íéãò §¨©§¨¥¦©£¦©§¥¦¨
,dcy zxikn xhy -ìòålr e` -øáãì íéîëç eLç àì ,äMà èb §©¥¦¨Ÿ¨£¨¦§¨¨

äæ[dilr ecirdy-] ef dcy zepwl mixeq` el` micr eidiy xnel ¤
s` lr ,dyxbzpy dilr ecirdy ef dy` z`yl oke ,gweld on
e` ,gweld on dcyd zgwl evxy meyn ecirdy xnel mewn yiy
z` ep` mixikny oeikn `l` ,exwiy ok zngne ,dy`d z` z`yl
mzecra exwy `ny miyyeg ep` oi` ,ztiefn dpi`y mznizg

iptn ok m`e ,xhyay.xwy icir dy`d xekyz `ny yeygp dn
,`xnbd zvxznéãáò àì äNòîxwy dyrn zeyrl ok` - ©£¤Ÿ¨§¥

i`ce z`f ,mnvr zaehl dy`de gweld xear xhya mezgle
mpn` ,jk eyry yeygl epl oi` jkle ,miyer mpi`éøîà÷ àøeac¦¨¨¨§¥
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המשך בעמוד יד

miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtxifp
øî øîàã ïåéë"enzgie ipelte ipeltle aezkie xteql exn`" iab ,oizrnya onwl ÐÐ

.dyrz `l la` ,hbd xykàçéëù àì,dinxi iaxc dil zil l`enye .opixfb `l jkld Ð

:xn`cmzg(a,et oihib) "yxbnd"a opixn`ck ,cr mzge xteq azk `l` ,epipy xteq

iaxl oiae iqei iaxl oiae .llk xteq znizga oizipzn ixii` `le ,iqei iaxk dl iwen `le

axc dil zil l`enye ,dnizgd dxyk xi`n

ixace ,xteq azke `id iqei iax :xn`c `cqg

.`id lkdåäì øîà àîìãenezg mz`" Ð

:onwl opixn` `dac ,"aezkie ipeltl exn`e

i`e ,dyrze xykhba xteq znizg zxyknÐ

.`teqik meyn xteql inzgne icdq ipd ilf`

'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl `id `zbelt Ð

.oizrnya'åë øîà éúøú éñåé éáø àìà`l` Ð

xn`y oia ,`leqtl xn` izxz iqei iax i`ce

aezkie ipeltl exn`" xn`y oia "epz" dylyl

"enzgie ipelte ipelteÐi`xen` jpde .leqt

dyrz `le dyrz onwl ixn`cÐiaxc `ail`

`zi`e .ixnbl leqt iqei iaxlc ,ibilt xi`n

ipzwc `dc ,`cqg axclmzgxyk xteqÐ

dev gily `ny yginl `kilc ,`id iqei iax

.lra `leìàåîùåjixv xacd :lirl xn`c Ð

hbd azk `d ,eci azk eaezk i`c ,cenlzÐ

.xyke "exn`" xne`k dyrpéñåé éáøë äì øáñ
àãçá`kid iqei iaxk dkld :l`eny xn`c Ð

."exn`" xn` `lcäéìò âéìôåxne`a Ð

."exn`"åîò å÷åîðmrh zzl ,enr eyexit Ð

.eixac z` ayiin didy ,eixac lkløôåñå íëç
el izxn` :(`,k) dheq zkqna opixn`ck Ð

ip` xlal.äöøéùëì íëçdvex didyk Ð

.mkg did ,eixaca ayiizne oezn zeidlìù ìâ
íéæåâàdn :(gi wxt) ozp iaxc zea`a yxtn Ð

odn zg` lhep mc` mifeb` ly lbÐmde

`a ,oetxh iax jk ,olek ef lr ef zeltepe zevawp

el`ye cinlzxacÐ`xwn di`x el `ian did

.cgi lkd ,dcb`e dkld dpyn yxcnúåðç
úðæåéîjixv ipepgd oi`y ,cinz da oken dpii Ð

jxvp jk .mkl `ia`e epiznd :oigwell xnel

eitn cnll mc`Ðjexr ecenlze ,el onefn

.eitaíåìá øöåà:ozp iaxc zea`a yxetn jk Ð

eztew lhpy iprl ?dnec `aiwr iax did dnl

mixery `vn ,dcyl `vieÐ,da ozpe xvw

oihg `vnÐ,miycr oke milet oke ,da ozp

iax jk .envrl oine oin lk xxia ezial `ayke

`xwn xac rny eizeaxn cnlyk ,`aiwr

eixg`e ,yxcn eixg`e ,dkld eixg`e ,eizeaxn

dcb`Ðeidy cr oqxeble odilr xefgl eal ozp

envrl `xwn cenl` :xn` `le .eita oixecq

lecb mkg dyrpyk la` .envrl yxcnÐ

yxcn xciq ,zerahn zerahn dxezd lk dyr

,eicinlzl onvrl o`pye ocal `xtiqe ixtiq

:ipira d`xpe .onvrl zecb`e ,onvrl zeklde

mela xve`Ðzevign ,ocal zexibqn xebq

oihg ozil zelecb zeaiza oiyery enk ,zevign

(`,n) zexekaa "zenlean eilbxe mela eit" enk ,o`kn miycr ,o`kn oixery ,o`knÐ.f"rla `"iiyelwíéìëåøä úôå÷oenqxt` :epnn oil`ey xirl `ay df lkex dn :mzd yxtn Ð

`xwna xac le`yl mc` jxvp jk .oid :xne` ?jnr oenpw ,oid :xne` ?jnr oehiilt ,oid :xne` ?jnrÐiax lyl dnec df gay oi`e .dcb`a oke ,yxcna oke ,`xnba oke ,eaiyn

dligz eal ozpy `aiwrcnle.oxcq jk xg`e ,lalean lkdíéîùá ìù äôå÷xexva cg` lk xyewe ,xzei oipin daxn ,jkl ezpne`y jezn ,lkexdy `l` ,oilkexd ztewl dnec Ð

.el`eyl onefn zeidl ecalé÷ðå á÷dn `l` ,eixag x`yk daxd cnil `l Ðyxcnd ziaa xne`yÐ.mlerl ezenk dkldy ,`ed iwpäáøä ïçåè.daxd dpy Ðàòîé÷ àéöåî
.dil yxtn Ðàòîé÷ çëùî àðú.ecenlzn Ðïéáåñ àìà àéöåî åðéà àéöåîù äîåecenlzn gkyy dn ÐÐ.ozenk dkldy e`xp `ly mixac `l` gky `léúåãî åðùecnl Ð

.izxezàáé÷ò éáø ìù åéúåãî úåîåøúî úåîåøú éúåãîù.dxixa xg` dxixa epiide ,`aiwr iax ly eizeipyn ixwr jezn miznxze mizxga Ðíéãò øåëùú àîùexn`iy ,jkl Ð

.mezgl micrle aezkl xteql dlra myaäæ øáãì íéîëç åùùç àìoznizg oixikny xg`n ÐÐ.enzg xwy :xnel eyg `léãáò àì äùòî.xwy eciri e` xwy enzgiy Ð

éãáò àøåáéã.deiv lrady mixeaq mixg`de ,zeyrl mixg`l xne` Ðåîåúç íúàå.envr lrad itn erny ok m` `l` oinzeg oi`c oeik ,xekyz `ny yginl `kilc Ðàìå
äùòú.`d eh` `d dxifb Ð
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mzgc oeik ,xi`n iaxlc :xnel yie ?xi`n iax ixac ,epzie eazki el` ixd - "epz" mipyl

epiid - "eazki el` ixd"e ,"enzg mz`e aezkie xteql exn`" xne`k dil ded - leqt xteq

jenqa xn`c i`nl ,dlgzkl "epzie eazki el` ixd" ipzw ikid izk` :xn`z m`e .enezgi

hwp - dlgzkl `edy ,dylyl xn`c meync :mz epiax uxize !dyrz `le xyk inp `d

m` :xn`w ikd ,inp i` .epzie eazkic `pyil i`d

i`c ,onvra epzie eazki - mzegily miiwl e`a

i` .ipdn `l caric elit` - icare ipixg`l ixn`

zrya oebk ,dlgzkl elit` dyrzc oipnifc :inp

.wgcdåøîàipelte ipeltle aezkie xteql

ilin ipdc ,cr itn crl inc `l - enzgie

,dpn ipeltn del ipelty micr itn ernyyk

ipta `l` micirnd el`l zecr dxqnp `ly

dxqnp `l zecr xwir - o`k la` .mipey`xd

devny ,lrad igely md mipey`xde ,el`l `l`

.hb dl zeyrl el`làìyxit - `giky

oihib) `xza wxta dil zi` l`enyl :qxhpewa

iaxk elit` `iz`e ,epipy cre xteq azkc (a,et

`lc ,diail` inp xnel jixv mewn lkne .xi`n

`lc gkn `l` dywd `l dligznc ,`giky

.`cqg axe dinxi iaxc` l`eny biltc `xazqn

íëçiax `nlice .xi`n iaxn xzei - dvxiykl

oezn dcedi iaxe dywne sixg xi`n

.(`,ci) zeixed seqa opixn` `peeb i`d ike .wiqne

úåðç"zpiefn" iqxbc zi`e .oefn oeyl - zpfein

.oeif oeyl -

íåìámela eit" enk ,m"na qixb qxhpewa

zi`e .(a,n) zexekaa "zenlean eilbxe

:(gk dyxt) dax ziy`xaa enk ,j"nqa iqxbc

oinezge miqela eizexve` eidy jlnl lyn

.oiaxerneàøåáéã- icar `l dyrn ixn`

iab (a,dk) zenaic ipy wxt seq opixn`c `de

`edy iptn ,dp`yi - eipta dvlgy e` dp`in

ia `d ,oic ziac - `nrh :`xnba jixte .oic zia

,gwn dcy lr minezgd micr :`ipzde ?`l - ixz

?`iyew i`ne !'ek minkg eyg `l - dy` hb lre

xn`ck ,icar `l - dyrn ,ixn` `xeaic :ipyil

xne`y ,`xeaic `l` ied `l mzdc .`kd

ici lr mzdc oeik :xnel yie !dvlgy e` dp`iny

- weyl zqip jk ici lry ,xacd xnbp `xeaic

dyrnlr xnbp oi` - `kd la` .dil aiyg xenb

.`nlra xeaic `l` epi`e ,mci
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íeMîe ,"eîzçéå éðBìôe éðBìôìå áBzëéå øôBqì eøîà"¦§©¥§¦§§¦§¦§¦§©§§¦
ðäî ãç éîúçîe éLééç øôBñc àôeqékøôBñå éãäñ C ¦¨§¥¨§¥©§§¥©¥¨¨©£¥§¥

!éëä øîà àì ìòáe ,eäééãäa¯øLk :øî øîàc ïåék ©£©§©©¨£©¨¦¥¨§¨©¨¨¥
ìàøNéa ïk äNòz àìå¯.çéëL àì¯àîìéc Leçéìå §Ÿ¥¨¤¥§¦§¨¥¨§¦©§¥¦§¨

ízàå áBzëéå øôBqì eøîà" éøz éáì eäì øîà£©§§¥§¥¦§©¥§¦§§©¤
ðä éìæàå ,"eîBúçéîúçîe øôBñc àôeqék íeMî C £§¨§¦¨¨¦¦¨§¥©§§¥

!éëä øîà àì ìòáe ,eäéépéî ãç éãäa øôBqì déì¥©¥©£¥©¦©§©©¨£©¨¦
¯.àeä äNòz àìå øLk éîð àä :éøîà¯àçéðä ¨§¦¨©¦¨¥§Ÿ¥¨¤¨¦¨

:øîàc ïàîì àlà ,äNòz àìå øLk :øîàc ïàîì§©©£©¨¥§Ÿ¥¨¤¤¨§©©£©
ézøz éñBé éaø àlà ?øîéîì àkéà éàî äNòúå øLk̈¥§©£¤©¦¨§¥©¤¨©¦¥©§¥
déìò âéìôe àãça déúååk dì øáñ ìàeîLe ,øîà̈©§¥¨©¨§¨¥©£¨¨¥£¥
éaøk äëìä :éaø øîà ,ìàeîL øîà :àôeb .àãça©£¨¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦

ì ïøñîéî àì éléî :øîàc ,éñBééaø åéðôì øîà .çéìL ¥§¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¨©§¨¨©¦
BðBà Léà àðéðçå øéàî éaøL øçàî :éaøa ïBòîL¦§§©¦¥©©©¦¥¦©£¦¨¦

éaø äàø äî ,éñBé éaø ìò ïé÷ìBçéaøk äëìä øîBì §¦©©¦¥¨¨¨©¦©£¨¨§©¦
úà úéàø àì ,÷BúL ,éða ,÷BúL :Bì øîà ?éñBé¥¨©§§¦§Ÿ¨¦¨¤
ïa éñéà ,àéðúc ;Bnò e÷Bnð Búéàø éìîìéà ,éñBé éaø©¦¥¦§¨¥§¦¦¦§©§¨¦¦¤

øéàî éaø :íéîëç ìL ïçáL äðBî äéä äãeäé¯íëç §¨¨¨¤¦§¨¤£¨¦©¦¥¦¨¨
äãeäé éaø ,øôBñå¯ïBôøè éaø ,äöøiLëì íëç¯ìb §¥©¦§¨¨¨¦§¤¦§¤©¦©§©

ìàòîLé éaø ,ïéæBâà ìL¯àáé÷ò éaø ,úðfeéî úeðç ¤¡¦©¦¦§¨¥¨§¤¤©¦£¦¨
¯éøeð ïa ïðçBé éaø ,íeìa øöBà¯,íéìëBøä úte÷ ¨¨©¦¨¨¤¦©¨§¦

äéøæò ïa øæòìà éaø¯úðLî ,íéîNa ìL äte÷ ©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤§¨¦¦§©
á÷òé ïa øæòéìà éaø¯éñBé éaø ,é÷ðå á÷¯B÷enð ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨¦©¦¥¦

ïBòîL éaø ,Bnò¯:àðz ;àòîé÷ àéöBîe äaøä ïçBè ¦©¦¦§¥©§¥¦¦§¨¨¨
.ïéaeñ àlà àéöBî Bðéà àéöBnM äîe ,àòîé÷ çkLî§©¥©¦§¨©¤¦¥¦¤¨¦
,éúBcî eðL ,ééða :åéãéîìúì ïBòîL éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¦§§©§¦¨¨©¨¦©
.àáé÷ò éaø ìL åéúBcéî úBîeøzî úBîeøz éúBcnL¤¦©§¦§¦¨¤©¦£¦¨

ì øîà :àôebéðBìôìå áBzëéå øôBqì eøîà" íéðL ¨¨©¦§©¦¦§©¥§¦§§¦§¦
àìå ,øLk :áø øîà àðeä áø øîà ,"eîzçéå éðBìôe§¦§©§§¨©©¨¨©©¨¥§Ÿ
,ïîçð áøì àleò déì øîà .ìàøNéa úàæ äNòz¥¨¤Ÿ§¦§¨¥£©¥¨§©©§¨
àì éànà ,øLëc øçàî :àleòì ïîçð áø dì éøîàå§¨§¦¨©©§¨§¨¥©©§¨¥©©Ÿ

.íéãò øBkNz ànL ïðéLééç :déì øîà ?ìàøNéa úàæ äNòz¯íéãò :àéðúäå ?ïðéLééç éîe ¥¨¤Ÿ§¦§¨¥£©¥¨§¦©¤¨¦§¥¦¦¨§¦©§¨©§¨¥¦
!äæ øáãì íéîëç eLç àì ,äMà èb ìòå çwî äãN ìò ïéîeúçä¯,éãáò àì äNòî ©£¦©§¥¦¨§©¥¦¨Ÿ¨£¨¦§¨¨¤©£¤¨¨§¦

ì øîà .éøîà÷ àøeacøLk :øîà àcñç áø ,"eîBúç ízàå áBzëéå øôBqì eøîà" íéðL ¦¨¨¨§¦¨©¦§©¦¦§©¥§¦§§©¤£©¦§¨¨©¨¥
áø ,äNòz àìå øLk :øîà ïîçð áø ;äNòúå øLk :øîà äðç øa øa äaø ,äNòz àìå§Ÿ¥¨¤©¨©©¨¨¨©¨¥§©£¤©©§¨¨©¨¥§Ÿ¥¨¤©
.äNòúå øLk :øîà óñBé áø ,äNòz àìå øLk :øîà äaø ;äNòúå øLk :øîà úLL¥¤¨©¨¥§©£¤©¨¨©¨¥§Ÿ¥¨¤©¥¨©¨¥§©£¤
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oihib(iying meil)

áBzëéå øôBqì eøîà,hbd z`eîzçéå éðBìôe éðBìôìå,eilríeMîe ¦§©¥§¦§§¦§¦§¦§©§§¦
ðäî ãç éîzçîe éLééç øôBñc àôeqékeäééãäa øôBñå éãäñ C- ¦¨§¥¨§¥©§§¥©¥¨¨©£¥§¥©£©§

eilr oikneq oi`y aeygiy ,xteqd z` yiial miyyegy oeikne
,micrdn cg` mr xteqd z` mizgdl e`eai ,zecrlàì ìòáe©©Ÿ

éëä øîàdyrp `l hbdy oeike ,eyriy xn` jk `l lrad ixde - ¨©¨¦
.`ed leqt ,lrad ieeivk

iqei iax dcen 'exn` xne`'a ok`y xyt`y ,`xnbd zvxzn
,df leyknl yeygl oi` z`f lkae ,gilyl oxqnin ilinyïåék¥¨

øî øîàc,micrle aezkie xteql exn`iy mipyl lrad deivyky §¨©©
enezgieøLk,hbdìàøNéa ïk äNòz àìåoi` mewn lkn j` - ¨¥§Ÿ¥¨¤¥§¦§¨¥

y ok m` `vnp ,jk bedplçéëL àì,'exn` xne`'a hb dyriiy Ÿ§¦©
eyyg `l okle ,mnvr micrle xteql lrad ieeiv it lr `l`

.xyk hba 'cre xteq mzg'e ef dlwzl
,dywne zxfeg `xnbdeøîà éøz éáì eäì øîà àîìéc Leçéìå§¥¦§¨¨©§§¥§¥¦§

eîBúç ízàå áBzëéå øôBqì,mipyl lrad xn` `ny yegp oiicr - ©¥§¦§§©¤£
df ote`ay ,eilr enzg mknvra mz`e hb aezkiy xteql exn`

k] dligzkl ok zeyrl ozip,[oldl x`eaiy enðä éìæàåCeklde - §¨§¥¨¨
lrad itn mieevnd el`øôBñì déì éîzçîe ,øôBñc àôeqék íeMî¦¦¨§¥©§§¥¥§¥

eäééðéî ãç éãäa,mdn cg` mr xteqd z` enizgie -àì ìòáe ©£¥©¦©§©©Ÿ
éëä øîà,epevxk `ly hbd dyrpe ,xn` jk `l ixd lrade - ¨©¨¦

.leqte
,`xnbd dgecénð àä ,éøîàdf ote`a s` -,àeä äNòz àìå øLk ¨§¥¨©¦¨¥§Ÿ¥¨¤

lrad devi xy`k s` ok zeyrl e`eai `ny yeygl yiy meyn
z` `xnbd zxxane .enzgie mixg`le aezkiy xteql exn`iy

,`iyewdàçéðäayein df ok` -øîàc ïàîìhbd df ote`a s`y ¨¦¨§©§¨©
äNòz àìå øLkexfb `l okl giky epi` dfk hb mby oeikne ,ok ¨¥§Ÿ¥¨¤

,hba xteq znizg leqtlàkéà éàî ,äNòzå øLk øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨¥§¥¨¤©¦¨
øîéîìyeygpy zeywdl yi aey ixd ,df ote`a xnel yi dn - §¥©

.hba xteq znizg leqtpe ,iqei iax zrcl ok
:xg` ote`a l`eny zrc z` zayiin `xnbdézøz éñBé éaø àlà¤¨©¦¥©§¥

øîà,leqty iqei iax xaeq mipicd ipya -,dylyl xn`a oia ¨©
,gilyl oxqnin `l iliny meyn ,'exn`' yexita xne`a oiae
,iqei iaxk xyk cre xteq mzgy dpynd z` cinrdl ozip jkle

.mixg` icia deiv `ny yyg oi`y oeikdéúååk dì øáñ ìàeîLe§¥¨©¨§¨¥
àãça déìò âéìôe ,àãçaiqei iaxk dkldl hwp l`enyy `l` - ©£¨¨¦£¥©£¨

j` ,mixg` zepnl mgka oi` dylyl xne`dy df oica wx
hb zeyrl ozipy xaeqe ,iqei iax lr wleg l`eny 'exn` xne`'a

.df ote`a
iaxk dkld wqty ,lirl e`aedy iax ixaca oecl zxfeg `xnbd

,iqei,àôebàì éléî øîàc ,éñBé éaøk äëìä ,éaø øîà ìàeîL øîà ¨¨©§¥¨©©¦£¨¨§©¦¥§¨©¦¥Ÿ
ì ïøñîéî.çéìL ¦§§¨§¨¦©

éaøa ïBòîL éaø åéðôì øîà,,BðBà Léà àðéðçå ,øéàî éaøL øçàî ¨©§¨¨©¦¦§§©¦¥©©¤©¦¥¦©£¦¨¦
éñBé éaø ìò ïé÷ìBç,dyly iptl ok xn` m`y mixaeqe ,epizpyna §¦©©¦¥

,mixg` zepnle xefgl milekie oic zia md ixdøîBì éaø äàø äî̈¨¨©¦©
Bì øîà .éñBé éaøk äëìä,iax÷BúL éða ÷BúL,jixacnúéàø àì £¨¨§©¦¥¨©§§¦§Ÿ¨¦¨

,éñBé éaø úày,Búéàø éìîìéày jka xikn ziid,Bnò B÷enð ¤©¦¥¦§¨¥§¦¦¦
.eixac lka mrhe xaqd el didy ,xnelk

,iqei iax ly egaya `ziixaa epipyy enkeäãeäé ïa éñéà ,àéðúc§©§¨¦¦¤§¨
:íéîëç ìL ïçáL äðBî äéä̈¨¤¦§¨¤£¨¦

éàî éaøøôBñå ,íëç ,ø.m"zqäöøiLëì íëç ,äãeäé éaødidyk - ©¦¥¦¨¨§¥©¦§¨¨¨¦§¤¦§¤
.mkg did ,eixaca ayiizdle oezn zeidl dvex

ïBôøè éaøl lynp,ïéæBâà ìL ìbznixrn cg` feb` lhepd enk ©¦©§©¤¡¦
didyk jk ,df lr df miltepe mivawp mifeb` x`y lk cin ,mifeb`
cin el `iane ,eaiyn did ,xac el`ey oetxh iax ly ecinlz
,dcb`de dkldd ,dpyndn ,yxcnde `xwnd on eixacl di`x

.cgi lkd
ìàòîLé éaøl lynpúðæBéî úeðç,zegewll da onefn oiid cinzy ©¦¦§¨¥¨§¤¤

jxvpy inl cin okene eita jexr l`rnyi iax ly ecenlz jk
.epnn cenll

àáé÷ò éaøl lynpíeìa øöBàenk ,xnelk .[zexibqna xebq-] ©¦£¦¨¨¨
dze` miwlgny ziphwe d`eaz ly dlecb dtewa miyery
`aiwr iax dyr ok ,envr ipta oine oin lk ozil ,zevigna
iyexit ,mdn rnyy dn lk eizeaxn cnl dligzny .ecenlza

,zecb`e miyxcn zeklde ze`xwndmdilr xefgl eal ozpe
ipta oipr lk cnl` xn` `le ,ie`xk eita mixecq eidiy mppyle
,`xtiqe ixtiq ,yxcnd z` xciq ,lecb mkg dyrpyke .envr
zecb`e mnvrl zekld oke ,eicinlzl mcnile ,mnvr ipta

.mnvrl
éøeð ïa ïðçBé éaøl lynp,íéìëBøä úte÷,xirl lkex `ayky ©¦¨¨¤¦©¨§¦

aeye ,ok aiyne `edy lk myea oin el yi m` eze` mil`ey
m` ,ixep oa opgei iax jk ,ok aiyne xg` oin el yi m` el mil`ey

.eaiyn did ,mewn lka xac el`ey mc` did
äéøæò ïa øæòìà éaøl lynp,íéîNa ìL äte÷onefn did `ed s`y ©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¤§¨¦

mipin da yiy minya ly dtewk ,mewn lkn el`eyl aiydl
ly dtewk jk lk zpnefn minya ly dtew oi`y `l` .daxd
ezepne`y lkexdy oeikn ,[ixep oa opgei iax gazyp day] oilkex
ipta xexva oin lk xyew mbe ,eztewa xzei mipin daxn `ed ,jka

.mipewl mipnefn eidiy ick envr
á÷ ,á÷òé ïa øæòéìà éaø úðLî[zhren dcin-],é÷ðå`ly ,xnelk ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©§¨¦

,`ed iwp yxcnd ziaa xn`y dn j` ,eixiagk daxd cnil
.ezenk dkld mlerle
Bnò B÷enð ,éñBé éaøenrhe eyexit -.eixac lk lr enrenke ©¦¥¦¦

.epa oerny iaxl iax lirl aiydy
ïBòîL éaøi`gei oaäaøä ïçBè,daxd cnele dpey -àéöBîe ©¦¦§¥©§¥¦

àòîé÷,'`rnw `iven' edn `xnbd zx`an .hrn -çkLî ,àðz ¦§¨¨¨§©©
àòîé÷,cnly dnn hrn gkey did -àéöBnM äîehrn eze` - ¦§¨©¤¦

,ezrcn `ivene gkey didyïéaeñ àlà àéöBî Bðéàzetilw-] ¥¦¤¨¦
d`xp did `ly mixac `l` gkey did `l ,xnelk .[mihigd

.jxev mda oi`y oiaeq mze`k ,mzenk dkldyéaø øîà ïëå§¥¨©©¦
éúBcî eðL ,ééða ,åéãéîìúì ïBòîL,izerenye izxez ecnl -oeik ¦§§©§¦¨¨©§¦©

úBîeøz éúBcnL,izecin izxxiae izxgay -åéúBcéî úBîeøzî ¤¦©§¦§¦¨
àáé÷ò éaø ìLm`yre eizecina `aiwr iax xxiay dn jezn - ¤©¦£¦¨

.dxixa xg` dxixa exar izeciny `vnpe ,xwir
xyk hb' oiprl lirl e`aedy mixacd z` x`al zxfeg `xnbd
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íéãòexn`ie ekliy migily ipy dy`d xekyz `ny yegl yi - ¥¦
exn`i oke ,hb aezkl el zeevl lrad ici lr eglypy xteql
,dy`l epzile eilr mezgl mdl zeevl lrad mglyy micrl
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המשך בעמוד יד

miwxt dyelya` cenr fq sc ± iriax wxtxifp
øî øîàã ïåéë"enzgie ipelte ipeltle aezkie xteql exn`" iab ,oizrnya onwl ÐÐ

.dyrz `l la` ,hbd xykàçéëù àì,dinxi iaxc dil zil l`enye .opixfb `l jkld Ð

:xn`cmzg(a,et oihib) "yxbnd"a opixn`ck ,cr mzge xteq azk `l` ,epipy xteq

iaxl oiae iqei iaxl oiae .llk xteq znizga oizipzn ixii` `le ,iqei iaxk dl iwen `le

axc dil zil l`enye ,dnizgd dxyk xi`n

ixace ,xteq azke `id iqei iax :xn`c `cqg

.`id lkdåäì øîà àîìãenezg mz`" Ð

:onwl opixn` `dac ,"aezkie ipeltl exn`e

i`e ,dyrze xykhba xteq znizg zxyknÐ

.`teqik meyn xteql inzgne icdq ipd ilf`

'åë øîàã ïàîì àçéðäonwl `id `zbelt Ð

.oizrnya'åë øîà éúøú éñåé éáø àìà`l` Ð

xn`y oia ,`leqtl xn` izxz iqei iax i`ce

aezkie ipeltl exn`" xn`y oia "epz" dylyl

"enzgie ipelte ipelteÐi`xen` jpde .leqt

dyrz `le dyrz onwl ixn`cÐiaxc `ail`

`zi`e .ixnbl leqt iqei iaxlc ,ibilt xi`n

ipzwc `dc ,`cqg axclmzgxyk xteqÐ

dev gily `ny yginl `kilc ,`id iqei iax

.lra `leìàåîùåjixv xacd :lirl xn`c Ð

hbd azk `d ,eci azk eaezk i`c ,cenlzÐ

.xyke "exn`" xne`k dyrpéñåé éáøë äì øáñ
àãçá`kid iqei iaxk dkld :l`eny xn`c Ð

."exn`" xn` `lcäéìò âéìôåxne`a Ð

."exn`"åîò å÷åîðmrh zzl ,enr eyexit Ð

.eixac z` ayiin didy ,eixac lkløôåñå íëç
el izxn` :(`,k) dheq zkqna opixn`ck Ð

ip` xlal.äöøéùëì íëçdvex didyk Ð

.mkg did ,eixaca ayiizne oezn zeidlìù ìâ
íéæåâàdn :(gi wxt) ozp iaxc zea`a yxtn Ð

odn zg` lhep mc` mifeb` ly lbÐmde

`a ,oetxh iax jk ,olek ef lr ef zeltepe zevawp

el`ye cinlzxacÐ`xwn di`x el `ian did

.cgi lkd ,dcb`e dkld dpyn yxcnúåðç
úðæåéîjixv ipepgd oi`y ,cinz da oken dpii Ð

jxvp jk .mkl `ia`e epiznd :oigwell xnel

eitn cnll mc`Ðjexr ecenlze ,el onefn

.eitaíåìá øöåà:ozp iaxc zea`a yxetn jk Ð

eztew lhpy iprl ?dnec `aiwr iax did dnl

mixery `vn ,dcyl `vieÐ,da ozpe xvw

oihg `vnÐ,miycr oke milet oke ,da ozp

iax jk .envrl oine oin lk xxia ezial `ayke

`xwn xac rny eizeaxn cnlyk ,`aiwr

eixg`e ,yxcn eixg`e ,dkld eixg`e ,eizeaxn

dcb`Ðeidy cr oqxeble odilr xefgl eal ozp

envrl `xwn cenl` :xn` `le .eita oixecq

lecb mkg dyrpyk la` .envrl yxcnÐ

yxcn xciq ,zerahn zerahn dxezd lk dyr

,eicinlzl onvrl o`pye ocal `xtiqe ixtiq

:ipira d`xpe .onvrl zecb`e ,onvrl zeklde

mela xve`Ðzevign ,ocal zexibqn xebq

oihg ozil zelecb zeaiza oiyery enk ,zevign

(`,n) zexekaa "zenlean eilbxe mela eit" enk ,o`kn miycr ,o`kn oixery ,o`knÐ.f"rla `"iiyelwíéìëåøä úôå÷oenqxt` :epnn oil`ey xirl `ay df lkex dn :mzd yxtn Ð

`xwna xac le`yl mc` jxvp jk .oid :xne` ?jnr oenpw ,oid :xne` ?jnr oehiilt ,oid :xne` ?jnrÐiax lyl dnec df gay oi`e .dcb`a oke ,yxcna oke ,`xnba oke ,eaiyn

dligz eal ozpy `aiwrcnle.oxcq jk xg`e ,lalean lkdíéîùá ìù äôå÷xexva cg` lk xyewe ,xzei oipin daxn ,jkl ezpne`y jezn ,lkexdy `l` ,oilkexd ztewl dnec Ð

.el`eyl onefn zeidl ecalé÷ðå á÷dn `l` ,eixag x`yk daxd cnil `l Ðyxcnd ziaa xne`yÐ.mlerl ezenk dkldy ,`ed iwpäáøä ïçåè.daxd dpy Ðàòîé÷ àéöåî
.dil yxtn Ðàòîé÷ çëùî àðú.ecenlzn Ðïéáåñ àìà àéöåî åðéà àéöåîù äîåecenlzn gkyy dn ÐÐ.ozenk dkldy e`xp `ly mixac `l` gky `léúåãî åðùecnl Ð

.izxezàáé÷ò éáø ìù åéúåãî úåîåøúî úåîåøú éúåãîù.dxixa xg` dxixa epiide ,`aiwr iax ly eizeipyn ixwr jezn miznxze mizxga Ðíéãò øåëùú àîùexn`iy ,jkl Ð

.mezgl micrle aezkl xteql dlra myaäæ øáãì íéîëç åùùç àìoznizg oixikny xg`n ÐÐ.enzg xwy :xnel eyg `léãáò àì äùòî.xwy eciri e` xwy enzgiy Ð

éãáò àøåáéã.deiv lrady mixeaq mixg`de ,zeyrl mixg`l xne` Ðåîåúç íúàå.envr lrad itn erny ok m` `l` oinzeg oi`c oeik ,xekyz `ny yginl `kilc Ðàìå
äùòú.`d eh` `d dxifb Ð
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mzgc oeik ,xi`n iaxlc :xnel yie ?xi`n iax ixac ,epzie eazki el` ixd - "epz" mipyl

epiid - "eazki el` ixd"e ,"enzg mz`e aezkie xteql exn`" xne`k dil ded - leqt xteq

jenqa xn`c i`nl ,dlgzkl "epzie eazki el` ixd" ipzw ikid izk` :xn`z m`e .enezgi

hwp - dlgzkl `edy ,dylyl xn`c meync :mz epiax uxize !dyrz `le xyk inp `d

m` :xn`w ikd ,inp i` .epzie eazkic `pyil i`d

i`c ,onvra epzie eazki - mzegily miiwl e`a

i` .ipdn `l caric elit` - icare ipixg`l ixn`

zrya oebk ,dlgzkl elit` dyrzc oipnifc :inp

.wgcdåøîàipelte ipeltle aezkie xteql

ilin ipdc ,cr itn crl inc `l - enzgie

,dpn ipeltn del ipelty micr itn ernyyk

ipta `l` micirnd el`l zecr dxqnp `ly

dxqnp `l zecr xwir - o`k la` .mipey`xd

devny ,lrad igely md mipey`xde ,el`l `l`

.hb dl zeyrl el`làìyxit - `giky

oihib) `xza wxta dil zi` l`enyl :qxhpewa

iaxk elit` `iz`e ,epipy cre xteq azkc (a,et

`lc ,diail` inp xnel jixv mewn lkne .xi`n

`lc gkn `l` dywd `l dligznc ,`giky

.`cqg axe dinxi iaxc` l`eny biltc `xazqn

íëçiax `nlice .xi`n iaxn xzei - dvxiykl

oezn dcedi iaxe dywne sixg xi`n

.(`,ci) zeixed seqa opixn` `peeb i`d ike .wiqne

úåðç"zpiefn" iqxbc zi`e .oefn oeyl - zpfein

.oeif oeyl -

íåìámela eit" enk ,m"na qixb qxhpewa

zi`e .(a,n) zexekaa "zenlean eilbxe

:(gk dyxt) dax ziy`xaa enk ,j"nqa iqxbc

oinezge miqela eizexve` eidy jlnl lyn

.oiaxerneàøåáéã- icar `l dyrn ixn`

iab (a,dk) zenaic ipy wxt seq opixn`c `de

`edy iptn ,dp`yi - eipta dvlgy e` dp`in

ia `d ,oic ziac - `nrh :`xnba jixte .oic zia

,gwn dcy lr minezgd micr :`ipzde ?`l - ixz

?`iyew i`ne !'ek minkg eyg `l - dy` hb lre

xn`ck ,icar `l - dyrn ,ixn` `xeaic :ipyil

xne`y ,`xeaic `l` ied `l mzdc .`kd

ici lr mzdc oeik :xnel yie !dvlgy e` dp`iny

- weyl zqip jk ici lry ,xacd xnbp `xeaic

dyrnlr xnbp oi` - `kd la` .dil aiyg xenb

.`nlra xeaic `l` epi`e ,mci
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miwxt dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtoihib

åäì êéôàã àëéàå.sqei axe daxl Ðïìåë éãé ìò.olek liaya Ðïìåë ãîòîá êéìåî.enr ekli olek Ðåäî äðî,drax` dyly mipy cg` :o`pn la` ,"mklek" xn` `l m` Ð

edlekl edppncn ?edn "izy`l hb eazk" :xn`eÐeazk oiiepnd mklek :edl xn` `lc oeik `nlc e` ,oeeki` oiiepn jpdÐ?mlek opira `làñéâ éàäì äì éøîàedlek dpn ÐÐ

ediizvwn dpn ,citw edlek`Ðedlekl dpn `lc oeik .mlek enzgiy oieki` oiiepn ipd lkl `le ,`z` epnp `ly x`yd ihernl ,enzg oiiepn ipdn mipyd ;oiiepn` `l` citw `l

Ð.ozvwn `l` ,mezgl oikixv mpi` oiiepnd elit`e ,dpey`xd ezrcn el lcge eilr xacd gxehy xxaedàñéâ éàäì äì éøîàåozvwn dpn ÐÐoikixve ,citw ipd`c dizrc ilb

xn` `lc oeik ,olek dpn .mezgl oiiepnd olek

"mklek"Ð,df oipn ipta xnel `l` ,citwd `l

.mlek enzgiy `leàèéâá äãåäé áø ïé÷úà
íëìåëãyie ,miax cnrna xne` mc`y hba Ð

enzgi `le ,oieki` mklekl :xn`i `ny yegl

:ea oiazek ediy oiwzd .lha hb `vnpe ,mlek

cg lk e` oeklek e` eazk :ipelt epl xn` jk

"oeklek" .oekpnÐe`" ,mlek cnrna azek cg`

"oekpn cg lkÐ.enr eixiag oi` elit`åìéáåà
.ekiled Ðéìåñôéàì éúàå`di `l `ny Ð

.olek enzgi `l e` ,ezaizk cnrna odn cg`

ïåëðî ïéøú ìë åîåúç(ypi`) `nil `le Ð

.mklek

øîåàä êìò ïøãä

äðùîñå÷ééãøå÷ åæçàù éîdciy my Ð

.ezibn daxd oii dzeyyk zhleyd

íåìë øîà àì.zayein ezrc oi`y Ð÷úúùð
mc` `l` ,i`w qewiicxew efg`y` e`l Ð

.ileg zngn ml` dyrpyïéëøähie" ,dhd Ð

) `iny oikx`e :opinbxzn "miny.(gi mildz

åúåà ïé÷ãåáel oil`ey ,mixg` mixaca Ð

ezrc e`x m` ,odilr aiydl ie`x `edy mixac

jxcy dpkxd e`l zaeyz lr fnxny ,zayein

,oid zpkxd oid lre ,e`l lr oikxdl mc` ipa

cg` lkl minrt dylyÐm` ,oipzepe oiazek

.oid zpkxd hbd lr oikxnàøîâäéúëðÐ

.ea yibxde ,epnid dzyy xnelk ,ekypàçåøÐ

.jk ici lr fge`d cyàòéî÷ìda oiriayny Ð

.enya gexd z`à÷îåñ.yegk Ðà÷øîbefn Ð

.daxd minaàîåé úá àùîùìefg`y ileg Ð

.meia ea meg zngnàéîã àæåë.dzyi Ðéøåëéñ
.oxwa mc zfwd Ðà÷îåñ.yegk Ðàú÷éúòÐ

.miax mininäéùéøã àúòéöîì.dlegc Ð

àîìò äéì ùéìçãeal bt Ð.ãåîéìå,heyi Ð

`xza `aa) i`xen` xa zigp enk.(`,cr

'åë à÷îåñ àøùá àùîùì.xn`ck ÐàâìúìÐ

.dpiv zngn efg`y ilegàééçzbifn `la Ð

@ .minäéì éøòöî ååädidy iptn ,micard Ð

.oixeqi`a odilr xingne ,yexte ciqgàúìéÐ

zia a` zy`e `iypd za `ide ,ongp ax zy`

) "ahexde xerd"a opixn`ck ,daeyge ,oicoileg

.ded d`iyp iac `pzg ongp axc (`,ckw

àúåñî.ugxn Ðéëôäúîãdrif zngn Ð

`piny `xya ici lr epnn d`veid dnec`

.`iig `xngeéèéùô éèéùô.zelebr zexda Ð

÷ñòéà óñåé áømngiy ick ,migixa `blzl Ð

.rifieéøåùëá.ze`yne zexew z`yl Ðåîãäà
àúåéçã éîãä éìdndad igzp iptl excq Ð

.digzplåîãäàekxr xnelk ,egizpd Ð

.migzpdäéì øîà.`zelb yix Ðéëä éàÐ

.`ed iciygc meyncøîã äéòîù äéî÷ åãáòéì
lk`nd excqi xnc dirny dinw ,xnelk Ð

.xzidaàëú.ogley Ðàúîç à÷ðçã àðúñéø
,jxid sk lry ohw mvr ,o"eyiixhypn`* Ð

.wpgie lk`ie ,ep`xi `le ,ded xedp ibq zyy axc meyn .wpgpe erlea mc`yäùùâ.mvr eze`a yibxde ,dyyn Ðì÷ù.dixceqa dkxke dkizgd lk Ð
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étàc àkéàåeðz ."èb eáúk äøNòì øîà" .eäì C §¦¨§©¥§¨©©£¨¨¦§¥¨
"ézLàì eðúe èb eáúk" äøNòì øîà :ïðaø¯ãçà ©¨©¨©©£¨¨¦§¥§§¦§¦¤¨

"eáBúk íëlek" ,ílek éãé ìò áúBk¯áúBk ãçà ¥©§¥¨§¤§¤¨¥
"ézLàì èb eëéìBä" ;ílek ãîòîa¯éìBî ãçàC §©£©¨¦¥§¦§¦¤¨¦

"eëéìBä íëlek" ,ílek éãé ìò¯éìBî ãçàãîòîa C ©§¥¨§¤¦¤¨¦§©£©
:øîà àðeä áø ?eäî ,ïúBà äðî :eäì àéòaéà .ílek¨¦©£¨§¨¨¨©©¨¨©

äðî¯äðî :øîà äîBø ïîc øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø ,"íëleë"k Bðéà¯àeä éøä ¨¨¥§§¤©¦¨¨¦©¦¤§¨¨§¦¨¨©¨¨£¥
dì éøîà .eäééúö÷î äðîc àäå ,eälek äðîc àä :éâéìt àìå ,àtt áø øîà ."íëleë"k§§¤£©©©¨§¨§¦¦¨§¨¨§§¨§¨¨¦§¨©§¨§¦¨
ïBëlek Bà eáBúk" :"íëleë"c àhéâa äãeäé áø ïé÷úà .àqéb éàäì dì éøîàå ,àqéb éàäì§©¦¨§¨§¦¨§©¦¨©§¥©§¨§¦¨§§¤§§
ìk Bà ïBëlek Bà eìéáBà ,ïBëpéî éøz ìk Bà ïBëlek Bà eîBúç ,ïBëpéî ãçå ãç ìk Bà¨©§©¦§£§¨§¥¦§¦§¨
ãç ìk" øîà àìå "ïBëlek" øîàå ,déøeaéãì déì æéàâc ïéðîéæ :àáø øîà ."ïBëpéî ãçå ãç©§©¦§£©¨¨¦§¦§¨¥¥§¦¥§¨©§§¨¨©¨©
,ïBëpéî éøz ìk eîBúç ,ïBëpéî ãç ìk eáBúk" :àáø øîà àlà !éìeñôéàì éúàå ,"ïBëpéî¦§§¨¥§¦§¥¤¨£©¨¨§¨©¦§£¨§¥¦§

."ïBëpéî ãç ìk eìéáBà¦¨©¦§

øîåàä êìò ïøãä

éî"ézLàì èb eáúk" øîàå ,ñB÷ééãøB÷ BæçàL¯"ézLàì èb eáúk" øîà .íeìk øîà àì ¦¤£¨§§¨§¨©¦§¥§¦§¦Ÿ¨©§¨©¦§¥§¦§¦
"epázëz àì" øîàå øæçå ,ñB÷ééãøB÷ Bæçàå¯,÷zzLð .íeìk íéðBøçàä åéøác ïéà ©£¨§§¨§¨©§¨©Ÿ¦§§¤¥§¨¨¨©£¦§¦§©¥

ìL BúBà ïé÷ãBa ,BLàøa ïékøäå "EzLàì èb áBzëð" Bì eøîàåøîà íà ,íéîòô äL §¨§¦§¥§¦§§§¦§¦§Ÿ§¦§¨§¨¦¦¨©
ïä ïä ìòå åàì åàì ìò¯.eðzéå eázëé elà éøäàøîâ:ìàeîL øîà ?ñB÷ééãøB÷ éàî ©¨¨§©¥¥£¥¥¦§§§¦§©§§¨£©§¥

.àzøöòîc àzãç àøîç déúëðc¯!Lãç ïéé BëLpL éî :éðúéìå¯àäc ,ïì òîLî à÷ àä §¨§¥©§¨£©¨§©£©§¨§¦§¥¦¤§¨©¦¨¨¨¨©§©¨§¨
,éøîebà à÷neñ àøNéa ?déúeñà éàî .àòéî÷ì ?dpéî à÷ôð éàîì .dîL ñB÷ééãøB÷ àçeø¨§§¨§¨§©¨§¨¦¨§¨¥¨©¨¥¦§¨¨¨©§¥

à ,ééaà øîà .à÷øî àøîçåì :íà éì äøîàîBé úa àLîéL¯éîBé éøz úa ;àiîc àæek §©§¨©§¨£©©©¥¨§¨¦¥§¦§¨©¨¨§©¨©§¥¥
¯éîBé àúìz úa ;éøekéñ¯ì .à÷øî àøîçå ,éøîebà à÷neñ àøNaàú÷éúò àLîéL¯ ¦¥©§¨¨¥¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨§¦§¨£¦¨¨

,déåléò äéáúBìå déLéøc àúòéöîì déçìâéìå ,áøòå éúL dòø÷éìå éúîkeà àzìBâðøz éúéì¥¥©§§§¨©§¦§¦§§¨§¦¨¥¤§¦©§¥¦§¦¨¨§¥¥§§¥¦¨¥
,déåléò àîìò Léìçc ãò déøàeö ãò àiîa íe÷éìå úBçðéìå ,Cøñéîc ãò déåléò déçððå§¦§¥¦¨¥©§¦§©§¦§§¥§©¨©©¨¥©©£¦¨§¨¦¨¥
Léìçc ãò déøàeö ãò àiîa íe÷éìå úBçðéìå ,éúøk ìeëéì ,àì éàå .áéúéìå ÷éìñìå ãeîéìå§¥§¦§¥§¥¥§¦¨¥¨¨¥§¦§§¥§©¨©©¨¥©©£¦

ì .áéúéìå ÷éìñìå ãeîéìå ,déåléò àîìòàLîéL¯.à÷øî àøîçå ,éøîebà à÷neñ àøNéa ¨§¨¦¨¥§¥§¦§¥§¥¥§¦§¨¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨
àbìúì¯éa déì ïéøòöî äåä ék àãéñç íøîò áø .àéiç àøîçå ,éøîebà àðéîL àøNéa §©§¨¦§¨§¦¨©§¥§©§¨©¨©©§¨£¦¨¦£¨§¨£¦¥¥

:øîà ?déì eúééìc øîì déì àçéð éàî :déì eøîà øçîì ,àbìzà déì eðâî eåä ,àúeìb Léø¥¨¨¨©§¥©©§¨§¨¨£©¥©¦¨¥§¨§©§¥£©
eúééà ,à÷øî àøîçå éøîebà à÷neñ àøNéa :eäì øîà ,éëôà êtéî eäì àðéîàc ìk éðä̈¥¨§¨¦¨§¥©©§¦£©§¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨©§
,àúeqî éáì déì äìééòîe àzìé äòîL ;àéiç àøîçå éøîebà àðéîL àøNéa eäðéà déì¥¦§¦§¨§¦¨©§¥§©§¨©¨¨§¨©§¨§©§¨¥§¥©¨
déøNéá éà÷å ,àîc eåäå àúeqî éáã àiî éëtäîc ãò àúeqî éác àiîa déì éî÷Bîe§¥¥§©¨§¥©¨©¦§©§¦©¨§¥©¨§¨¨¨§¨¥¦§¥
äëàìî äìBãb :øîà ,éøeMëa ÷ñòéà úLL áø .àéçéøa ÷ñòéà óñBé áø .èéLô éèéLt§¦¥¨¥©¥¦£©§¥©¨©¥¤¦£©§¦¥£©§¨§¨¨
?ïab øî ãéòñ àì àîòè éàî :úLL áøì àúeìb Léø déì øîà .äéìòa úà úînçnL¤§©¤¤¤§¨¤¨£©¥¥¨¨§©¥¤©©£¨¨¨¥¨©¨
àzLä :déì øîà ?øîéé éî :déì øîà .éçä ïî øáàà éãéLçc ,écáò eìòî àìc :déì øîà£©¥§¨©£©§¥©£¦¦©¥¤¦©©£©¥¦¥©£©¥¨§¨

ì déì øîà .Cì àðéåçîøîà .déì éúééà ,àúåéçî àòøk àãç éì éúééà ,áBðb ìéæ :déònL ©£¥¨¨£©¥§©¨¥¦§©§¥¦£¨©§¨¥¥¨¨©§¥¥£©
ìL úìòa àä :eäì øîà .dén÷ eáéúBà éòøk úìz eúééà ,àúåéçc éîãä éì eîãäà :eäìL §©£¨¦©§¥§¥¨¨©§§¨©§¥¦©¥£©§¨©£©¨

ì déì øîà .dén÷ eáéúBà ,àîìòî àãç eúééà ÷eñt ?éàåä íéìâøéîð déáúBà :déònL ©§©¦£©§©§£¨¥¨§¨¦©¥£©¥§©¨¥§¥©¦
dén÷ eãáòéì ,éëä éà :déì øîà ?éàåä íéìâø Lîç úa éàä :eäì øîà .dáúBà ,Cãéc Cäì§¨¦¨§¨£©§©©¨¥©§©¦£©£©¥¦¨¦¦©§©¥
eáéúBàå àøNéa dén÷ eúééàå ,eäéén÷ àkz eáéø÷ .éiçì :déì øîà ,ìeëéìå øîc déònL©¨¥§¨§¥£©¥§©¥§¦©¨©©§§©§©¥¦§¨§¦
:déì éøîà ,ìéëàc øúáì .déøãeña äëøk äl÷Le déLLb ,àzîç à÷ðçc àðúñéø dén÷©¥¦§§¨§©§¨©§¨§¨¥§©¨§¨¨§¨¥§¨©§¨¥¨§¦¥
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גיטין. האומר - פרק שישי דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oihib(iying meil)

étàc àkéàåeäì Csqei axe dax zehiy z` jtedy yie - §¦¨§©¦§
`le xyk sqei ax zrcle ,dyrze xyk dax zrcly ,ef zwelgna

:dyrz
,dpyna epipyèb eáúk äøNòì øîàmipye azek cg` ,izy`l ¨©©£¨¨¦§¥

:oinzeg
:dpynd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdøîà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

lradäøNòìmiyp`eðúe èb eáúkãçà ,ézLàìmdnìò áúBk ©£¨¨¦§¥§§¦§¦¤¨¥©
éãé[liaya -],ílekmleky epevxy yxetna xn` `ly oeiky §¥¨

xn`e eixac yxit m` j` .aezki mdn cg`y `id ezpeek ,eazki
eáBúk íëlekdf ote`a ,daizka etzzyz mkleky xnelk -ãçà §¤§¤¨
ãîòîa áúBk[ipta -],ílekmi`exe my micner mlekyk epiidc ¥§©£©¨

azek `edykxyt` i` i`ce ixdy ,mlek zrc lr ok dyere
.ynn dxyrd lk eazkiymiyp` dxyrl lrad xn` m` oke

ãçà ,ézLàì èb eëéìBämdnéìBîéãé ìò C[liaya -].ílekj` ¦¥§¦§¦¤¨¦©§¥¨
xn`e yxit m`éìBî ãçà ,eëéìBä íëlek,ílek ãîòîa C,xnelk §¤¦¤¨¦§©£©¨

.enr mikled oleky
:dnec ote`a zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§

à äðîïúBz` dpn `l` ,'mklek' miyp` dxyrl xn` `l m` - ¨¨¨
mdl xn` mzepnl miiqyke ,ipelte ipelte ipelt my micnerd

,izy`l hb eazkeäîezpeeky d`xp m`pny jkn m`d ,oicd ©
ezpeeky e` ,'mklek' mdl xne`ke ,eazki miiepnd el` lky

.'mklek' yexita xn` `l ixdy cala mdn cg`l
,mi`xen` dfa ewlgpe,íëleëk Bðéà äðî ,øîà àðeä áøcg`a ice ©¨¨©¨¨¥§§¤
.mlek ici lr aezkiyeäîBø ïîc øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø-] ©¦¨¨¦©¦¤§¨¨§¦¨

[mewn my,íëleëk àeä éøä äðî ,øîàhbd z` aezkl jixve ¨©¨¨£¥§§¤
.miiepnd mze` lk cnrna

zewelg el` mi`xen` zerc oi`y x`an `tt ax,àtt áø øîà :¨©©¨¨
éâéìt àìå¯cg` lk `l` ,dfa miwelg mpi` opgei iaxe `ped ax §Ÿ§¦¥

,xg` ote`a xaiceäééúö÷î äðîc àäå ,eälek äðîc àäcg` - ¨§¨¨§§¨§¨¨¦§¨©§
ote`a xaic ipyde ,my micnerd lk z` dpny ote`a xaic mdn

weligd xe`iaae .my micnerd on wlg wx dpnyéàäì dì éøîà̈§¥¨§©
àñéb éàäì dì éøîàå àñébyie df cvl exn`y minkgdn yi - ¦¨§¨§¥¨§©¦¨

df ixd mlek z` dpnay mixaeq yi ,xnelk .xg` cvl exn`y
wx `l` ,mklek yxitk df oi` mzvwn dpnae ,mklek yxitk
mlek z` dpnay ,jtidl mix`any yie .mezgl mikixv miiepnd
yexita xne` did oiekzp jkl m` ixdy ,mklek yxitk df oi`
m`pny el` lr xn`k df ixd mzvwn dpna ok oi`y dn ,mklek
`l` zeevl dvx `ly oeik ,'mklek' xnel lki `l ixdy ,mklek

.dpny el`l
miaxl devn lrady hba leykn repnl dpwz d`ian `xnbd

:ezeyrlíëleëc àhéâa äãeäé áø ïé÷úàhba owiz dcedi ax - ©§¦©§¨§¦¨§§¤
exn`i `ny yegl yiy ,eziiyr lr miax cnrna lrad devny
e` ,mlek cnrna edeazki `le ,edeazki mleky dzid ezpeeky
miaxl xne`yky owiz jkl ,leqt hbd `vnpe ,mlek enzgi `l

lrad epl xn` jk' ,df ote`a hba eazkiìk Bà ïBëlek Bà eáBúk§§¨
'ïBëpéî ãçå ãçmkn cg`e cg` lk e` mklek e` ,hbd z` eazk - ©§©¦§

' aezki oke ,eixiag x`y ila envr iptaìk Bà ïBëlek Bà eîBúç£§¨
'ïBëpéî éøzipta mkn mipy lk e` mklek e` hbd z` enzg - §¥¦§

aezki oke ,mnvr'ïBëpéî ãçå ãç ìk Bà ïBëlek Bà eìéáBà'- ¦§¨©§©¦§
ipta mkn cg`e cg` lk e` mklek e` ,dy`l hbd z` ekiled

.envr
:xg` ote`a aezkiy owiz `axáø øîàdéøeaãì déì æéàâc ïéðîéæ ,à ¨©¨¨¦§¦§¨¦¥§¦¥

,eixaca lrad xvwiy minrt -øîàåeaezkìk øîà àìå ïBëlek §¨©§§Ÿ¨©¨
ïBëpéî ãç,mkn cg` lk e` xnel miiqi `le -éìeñôéàì éúàå- ©¦§§¨¥§¦§¥

.mlek ici lr dyrp `lyk hbd leqtl e`eaie,àáø øîà àlàjk ¤¨¨©¨¨
,hba eazkiy ie`xlrad epl xn`ïBëpéî ãç ìk eáBúkeazk - §¨©¦§

,z`f zeyrl leki mkn cg` lke ,hbïBëpéî éøz ìk eîBúç- £¨§¥¦§
,mezgl mileki mkn mipy lke ,hba enzgïBëpéî ãç ìk eìéáBà- ¦¨©¦§

xne`yky ,ekiledl leki mkn cg` lke ,dy`l hbd z` ekiled

leqtl zerhl e`eai `l i`ce ,'mklek' llk xikfn epi`e ef oeyla
:mlek eyr `l m` hbd

øîåàä êìò ïøãä

åæçàù éî ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
BæçàL éî`xwpd zrcd ilegñB÷éécøe÷mc`a zhleyd dciy - ¦¤£¨§§¨

xy`kzngne ,qqz `l oiicr xy` zbd on ycg oii daxd dzey
,eilr zayein ezrc oi` okøîàåeileg jezaeáúkézLàì èbepic , §¨©¦§¥§¦§¦

eli`kíeìk øîà àìzaizk oi`e ,eilr zayein ezrc oi`y itl , Ÿ¨©§
.dlelv drca `edyk yxbnd zrcn `l` hb

m` okeézLàì èb eáúk øîàezrca lelve `ixa did xy`kBæçàå ¨©¦§¥§¦§¦©£¨
ñB÷éécøe÷,hbd aezkl ewitqd mxhøæçåeileg ick jezàì øîàå §§¨§¨©§¨©Ÿ

epázëz,íeìk íéðBøçàä åéøác ïéàmyky .hbd mipzepe miazeke ¦§§¤¥§¨¨¨©£¦§
`l` epi` hbd lehia ok yxbnd zrcn `l` hbd ziiyr oi`y

.ezrcn
y mc`÷zzLð[ileg zngn ml` dyrp]èb áBzëð ,Bì eøîàå ¦§©¥§¨§¦§¥
,EzLàìïékøäårprp -BLàøaep` oi` j` ,mdixacl mikqnk §¦§§§¦§¦§Ÿ

,eilr zayein ezrc m` mirceiïé÷ãBaoil`ey -ìL BúBàäL §¦§Ÿ¨
íéîòt,'od' mdilr aiydl ie`xy mixg` mixac dyly lr §¨¦

,'e`l' odilr aiydl ie`xy mixac lr minrt dylyeøîà íàìò ¦¨©©
åàì ,åàìxac lr mc` ipa zpkxd jxck ey`x oikxdy xnelk - ¨¨

.e`l ezaeyzyìòåeilr aiydl ie`xd xacïäjxck ey`x oikxd §©¥
`l mc` ipa zpkxdzeïä,eázëé elà éøähbdeðzéådwica ixdy , ¥£¥¥¦§§§¦§

:yxbn zrcny epl dgiken ef

àøîâ
zxxan :hb zpizpl leqt ,qewiicxew efg`y in ik ,dpyna epipy

,`xnbdéàîdpyna dpeknd ilegd eze` edn -.'ñB÷éécøe÷'øîà ©§§¨¨©
déúëðc ,ìàeîL[ekyp-]àzøöòîc àzãç àøîçziizy ici lr - §¥§©§¥©§¨©£¨§©£©§¨

,qqz `l oiicre ,zbay ezkixc mewnn xyiid gwlpy ycg oii
.ezrc zlalane qewiicxew z`xwpd dciy ea dqpkp

,`xnbd zl`eyéðúéìå,zehyta dpyna dpyp -ïéé BëLpL éî §¦§¥¦¤§¨©¦
Lãçmy `pzd xikfd dn myle ,ezrc laland ilega dwle ¨¨

,`xnbd daiyn .edn x`iay `la ilegdàäc ,ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¨
àçeø,ycg oiid ziizy ici lr mc`a zfge`d ef dciy - ¨

ñB÷éécøe÷.dîL §§¨§¨
,`xnbd zl`ey oiicr mle`dpéî à÷ôð éàîìjxved dn myl - §©©§¨¦¨

dpin `wtp ,`xnbd daiyn ,dciyd my epricedl `pzdàòéî÷ì¦§¥¨
miriayn ,da dweld z` ze`txle ef dciy `ivedl zpn lr -

.rinw ici lr dnya dze`
,`xnbd zxxandéúeñà éàî.df ileg ly eze`tx idn -àøNéa ©£¥¦§¨

à÷neñéøîebà,milgb lr dyrpy yegk mec` xya lk`iy - ¨¨©§¥
à÷øî àøîçå.min daxda befn oii dzyie - §©§¨©§¨

:miileg ipinl zetqep ze`etx `xnbd d`ianéì äøîà ,éiaà øîà̈©©©¥¨§¨¦
íà.izpne` -ìàîBé úa àLîéLmegd on `ad ilega dweld - ¥§¦§¨©¨

dzyi ez`etxly ixd ,mei eze`a efg`yàiîc àæek.min ck - ¨§©¨
epid megd ileg xy`keéîBé éøz úaez`etxy ixd ,miinei oa - ©§¥¥

`idéøekéñmegd ileg xy`ke .mc zfwd -àúìz úadyly - ¦¥©§¨¨
éîBélk`iy ez`etx ,à÷neñ àøNayegk mec` xya -éøîebà- ¥¦§¨¨¨©§¥

,milgb iab lr dyrpyådzyià÷øî àøîç.min daxda befn oii - §©§¨©§¨
l eli`eàz÷ézò àLîéL,miax mini jynpd megd ilega dweld - ¦§¨©¦§¨

,`id jk ez`etxézéì©§¥
àzìBâðøzéúîëeàdxegy zlebpxz `iai -dòø÷éìådprxwi - ©§§§¨§§¦§¦§§¨
áøòå éúLdéçlbéìådéLéøc àúòéöîìy`x zirvn` z` eglbie - §¦¨¥¤§¦©§¥¦§¦£¨§¥¥

,dlegddéåléò déáúBìådéåléò déçððåmewna lebpxzd eaiyeie - §§¥¦¨¥§©§¥¦¨¥
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קפי
miwxt dyelyaa cenr fq sc ± iriax wxtoihib

åäì êéôàã àëéàå.sqei axe daxl Ðïìåë éãé ìò.olek liaya Ðïìåë ãîòîá êéìåî.enr ekli olek Ðåäî äðî,drax` dyly mipy cg` :o`pn la` ,"mklek" xn` `l m` Ð

edlekl edppncn ?edn "izy`l hb eazk" :xn`eÐeazk oiiepnd mklek :edl xn` `lc oeik `nlc e` ,oeeki` oiiepn jpdÐ?mlek opira `làñéâ éàäì äì éøîàedlek dpn ÐÐ

ediizvwn dpn ,citw edlek`Ðedlekl dpn `lc oeik .mlek enzgiy oieki` oiiepn ipd lkl `le ,`z` epnp `ly x`yd ihernl ,enzg oiiepn ipdn mipyd ;oiiepn` `l` citw `l

Ð.ozvwn `l` ,mezgl oikixv mpi` oiiepnd elit`e ,dpey`xd ezrcn el lcge eilr xacd gxehy xxaedàñéâ éàäì äì éøîàåozvwn dpn ÐÐoikixve ,citw ipd`c dizrc ilb

xn` `lc oeik ,olek dpn .mezgl oiiepnd olek

"mklek"Ð,df oipn ipta xnel `l` ,citwd `l

.mlek enzgiy `leàèéâá äãåäé áø ïé÷úà
íëìåëãyie ,miax cnrna xne` mc`y hba Ð

enzgi `le ,oieki` mklekl :xn`i `ny yegl

:ea oiazek ediy oiwzd .lha hb `vnpe ,mlek

cg lk e` oeklek e` eazk :ipelt epl xn` jk

"oeklek" .oekpnÐe`" ,mlek cnrna azek cg`

"oekpn cg lkÐ.enr eixiag oi` elit`åìéáåà
.ekiled Ðéìåñôéàì éúàå`di `l `ny Ð

.olek enzgi `l e` ,ezaizk cnrna odn cg`

ïåëðî ïéøú ìë åîåúç(ypi`) `nil `le Ð

.mklek

øîåàä êìò ïøãä

äðùîñå÷ééãøå÷ åæçàù éîdciy my Ð

.ezibn daxd oii dzeyyk zhleyd

íåìë øîà àì.zayein ezrc oi`y Ð÷úúùð
mc` `l` ,i`w qewiicxew efg`y` e`l Ð

.ileg zngn ml` dyrpyïéëøähie" ,dhd Ð

) `iny oikx`e :opinbxzn "miny.(gi mildz

åúåà ïé÷ãåáel oil`ey ,mixg` mixaca Ð

ezrc e`x m` ,odilr aiydl ie`x `edy mixac

jxcy dpkxd e`l zaeyz lr fnxny ,zayein

,oid zpkxd oid lre ,e`l lr oikxdl mc` ipa

cg` lkl minrt dylyÐm` ,oipzepe oiazek

.oid zpkxd hbd lr oikxnàøîâäéúëðÐ

.ea yibxde ,epnid dzyy xnelk ,ekypàçåøÐ

.jk ici lr fge`d cyàòéî÷ìda oiriayny Ð

.enya gexd z`à÷îåñ.yegk Ðà÷øîbefn Ð

.daxd minaàîåé úá àùîùìefg`y ileg Ð

.meia ea meg zngnàéîã àæåë.dzyi Ðéøåëéñ
.oxwa mc zfwd Ðà÷îåñ.yegk Ðàú÷éúòÐ

.miax mininäéùéøã àúòéöîì.dlegc Ð

àîìò äéì ùéìçãeal bt Ð.ãåîéìå,heyi Ð

`xza `aa) i`xen` xa zigp enk.(`,cr

'åë à÷îåñ àøùá àùîùì.xn`ck ÐàâìúìÐ

.dpiv zngn efg`y ilegàééçzbifn `la Ð

@ .minäéì éøòöî ååädidy iptn ,micard Ð

.oixeqi`a odilr xingne ,yexte ciqgàúìéÐ

zia a` zy`e `iypd za `ide ,ongp ax zy`

) "ahexde xerd"a opixn`ck ,daeyge ,oicoileg

.ded d`iyp iac `pzg ongp axc (`,ckw

àúåñî.ugxn Ðéëôäúîãdrif zngn Ð

`piny `xya ici lr epnn d`veid dnec`

.`iig `xngeéèéùô éèéùô.zelebr zexda Ð

÷ñòéà óñåé áømngiy ick ,migixa `blzl Ð

.rifieéøåùëá.ze`yne zexew z`yl Ðåîãäà
àúåéçã éîãä éìdndad igzp iptl excq Ð

.digzplåîãäàekxr xnelk ,egizpd Ð

.migzpdäéì øîà.`zelb yix Ðéëä éàÐ

.`ed iciygc meyncøîã äéòîù äéî÷ åãáòéì
lk`nd excqi xnc dirny dinw ,xnelk Ð

.xzidaàëú.ogley Ðàúîç à÷ðçã àðúñéø
,jxid sk lry ohw mvr ,o"eyiixhypn`* Ð

.wpgie lk`ie ,ep`xi `le ,ded xedp ibq zyy axc meyn .wpgpe erlea mc`yäùùâ.mvr eze`a yibxde ,dyyn Ðì÷ù.dixceqa dkxke dkizgd lk Ð
áéðâéà

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

éîefg`yizy`l hb eazk xn`e qewiicxew

."epze eazk" xn` elit`e - melk xn` `l

äëøë`nrh dia gky`c meyn - dixceqa

`l `xnbde .ikd carc `ed `xeigc

.seqal cr eyxit
xn`c

1
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3

4

5

étàc àkéàåeðz ."èb eáúk äøNòì øîà" .eäì C §¦¨§©¥§¨©©£¨¨¦§¥¨
"ézLàì eðúe èb eáúk" äøNòì øîà :ïðaø¯ãçà ©¨©¨©©£¨¨¦§¥§§¦§¦¤¨

"eáBúk íëlek" ,ílek éãé ìò áúBk¯áúBk ãçà ¥©§¥¨§¤§¤¨¥
"ézLàì èb eëéìBä" ;ílek ãîòîa¯éìBî ãçàC §©£©¨¦¥§¦§¦¤¨¦

"eëéìBä íëlek" ,ílek éãé ìò¯éìBî ãçàãîòîa C ©§¥¨§¤¦¤¨¦§©£©
:øîà àðeä áø ?eäî ,ïúBà äðî :eäì àéòaéà .ílek¨¦©£¨§¨¨¨©©¨¨©

äðî¯äðî :øîà äîBø ïîc øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø ,"íëleë"k Bðéà¯àeä éøä ¨¨¥§§¤©¦¨¨¦©¦¤§¨¨§¦¨¨©¨¨£¥
dì éøîà .eäééúö÷î äðîc àäå ,eälek äðîc àä :éâéìt àìå ,àtt áø øîà ."íëleë"k§§¤£©©©¨§¨§¦¦¨§¨¨§§¨§¨¨¦§¨©§¨§¦¨
ïBëlek Bà eáBúk" :"íëleë"c àhéâa äãeäé áø ïé÷úà .àqéb éàäì dì éøîàå ,àqéb éàäì§©¦¨§¨§¦¨§©¦¨©§¥©§¨§¦¨§§¤§§
ìk Bà ïBëlek Bà eìéáBà ,ïBëpéî éøz ìk Bà ïBëlek Bà eîBúç ,ïBëpéî ãçå ãç ìk Bà¨©§©¦§£§¨§¥¦§¦§¨
ãç ìk" øîà àìå "ïBëlek" øîàå ,déøeaéãì déì æéàâc ïéðîéæ :àáø øîà ."ïBëpéî ãçå ãç©§©¦§£©¨¨¦§¦§¨¥¥§¦¥§¨©§§¨¨©¨©
,ïBëpéî éøz ìk eîBúç ,ïBëpéî ãç ìk eáBúk" :àáø øîà àlà !éìeñôéàì éúàå ,"ïBëpéî¦§§¨¥§¦§¥¤¨£©¨¨§¨©¦§£¨§¥¦§

."ïBëpéî ãç ìk eìéáBà¦¨©¦§

øîåàä êìò ïøãä

éî"ézLàì èb eáúk" øîàå ,ñB÷ééãøB÷ BæçàL¯"ézLàì èb eáúk" øîà .íeìk øîà àì ¦¤£¨§§¨§¨©¦§¥§¦§¦Ÿ¨©§¨©¦§¥§¦§¦
"epázëz àì" øîàå øæçå ,ñB÷ééãøB÷ Bæçàå¯,÷zzLð .íeìk íéðBøçàä åéøác ïéà ©£¨§§¨§¨©§¨©Ÿ¦§§¤¥§¨¨¨©£¦§¦§©¥

ìL BúBà ïé÷ãBa ,BLàøa ïékøäå "EzLàì èb áBzëð" Bì eøîàåøîà íà ,íéîòô äL §¨§¦§¥§¦§§§¦§¦§Ÿ§¦§¨§¨¦¦¨©
ïä ïä ìòå åàì åàì ìò¯.eðzéå eázëé elà éøäàøîâ:ìàeîL øîà ?ñB÷ééãøB÷ éàî ©¨¨§©¥¥£¥¥¦§§§¦§©§§¨£©§¥

.àzøöòîc àzãç àøîç déúëðc¯!Lãç ïéé BëLpL éî :éðúéìå¯àäc ,ïì òîLî à÷ àä §¨§¥©§¨£©¨§©£©§¨§¦§¥¦¤§¨©¦¨¨¨¨©§©¨§¨
,éøîebà à÷neñ àøNéa ?déúeñà éàî .àòéî÷ì ?dpéî à÷ôð éàîì .dîL ñB÷ééãøB÷ àçeø¨§§¨§¨§©¨§¨¦¨§¨¥¨©¨¥¦§¨¨¨©§¥

à ,ééaà øîà .à÷øî àøîçåì :íà éì äøîàîBé úa àLîéL¯éîBé éøz úa ;àiîc àæek §©§¨©§¨£©©©¥¨§¨¦¥§¦§¨©¨¨§©¨©§¥¥
¯éîBé àúìz úa ;éøekéñ¯ì .à÷øî àøîçå ,éøîebà à÷neñ àøNaàú÷éúò àLîéL¯ ¦¥©§¨¨¥¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨§¦§¨£¦¨¨

,déåléò äéáúBìå déLéøc àúòéöîì déçìâéìå ,áøòå éúL dòø÷éìå éúîkeà àzìBâðøz éúéì¥¥©§§§¨©§¦§¦§§¨§¦¨¥¤§¦©§¥¦§¦¨¨§¥¥§§¥¦¨¥
,déåléò àîìò Léìçc ãò déøàeö ãò àiîa íe÷éìå úBçðéìå ,Cøñéîc ãò déåléò déçððå§¦§¥¦¨¥©§¦§©§¦§§¥§©¨©©¨¥©©£¦¨§¨¦¨¥
Léìçc ãò déøàeö ãò àiîa íe÷éìå úBçðéìå ,éúøk ìeëéì ,àì éàå .áéúéìå ÷éìñìå ãeîéìå§¥§¦§¥§¥¥§¦¨¥¨¨¥§¦§§¥§©¨©©¨¥©©£¦

ì .áéúéìå ÷éìñìå ãeîéìå ,déåléò àîìòàLîéL¯.à÷øî àøîçå ,éøîebà à÷neñ àøNéa ¨§¨¦¨¥§¥§¦§¥§¥¥§¦§¨¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨
àbìúì¯éa déì ïéøòöî äåä ék àãéñç íøîò áø .àéiç àøîçå ,éøîebà àðéîL àøNéa §©§¨¦§¨§¦¨©§¥§©§¨©¨©©§¨£¦¨¦£¨§¨£¦¥¥

:øîà ?déì eúééìc øîì déì àçéð éàî :déì eøîà øçîì ,àbìzà déì eðâî eåä ,àúeìb Léø¥¨¨¨©§¥©©§¨§¨¨£©¥©¦¨¥§¨§©§¥£©
eúééà ,à÷øî àøîçå éøîebà à÷neñ àøNéa :eäì øîà ,éëôà êtéî eäì àðéîàc ìk éðä̈¥¨§¨¦¨§¥©©§¦£©§¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨©§
,àúeqî éáì déì äìééòîe àzìé äòîL ;àéiç àøîçå éøîebà àðéîL àøNéa eäðéà déì¥¦§¦§¨§¦¨©§¥§©§¨©¨¨§¨©§¨§©§¨¥§¥©¨
déøNéá éà÷å ,àîc eåäå àúeqî éáã àiî éëtäîc ãò àúeqî éác àiîa déì éî÷Bîe§¥¥§©¨§¥©¨©¦§©§¦©¨§¥©¨§¨¨¨§¨¥¦§¥
äëàìî äìBãb :øîà ,éøeMëa ÷ñòéà úLL áø .àéçéøa ÷ñòéà óñBé áø .èéLô éèéLt§¦¥¨¥©¥¦£©§¥©¨©¥¤¦£©§¦¥£©§¨§¨¨
?ïab øî ãéòñ àì àîòè éàî :úLL áøì àúeìb Léø déì øîà .äéìòa úà úînçnL¤§©¤¤¤§¨¤¨£©¥¥¨¨§©¥¤©©£¨¨¨¥¨©¨
àzLä :déì øîà ?øîéé éî :déì øîà .éçä ïî øáàà éãéLçc ,écáò eìòî àìc :déì øîà£©¥§¨©£©§¥©£¦¦©¥¤¦©©£©¥¦¥©£©¥¨§¨

ì déì øîà .Cì àðéåçîøîà .déì éúééà ,àúåéçî àòøk àãç éì éúééà ,áBðb ìéæ :déònL ©£¥¨¨£©¥§©¨¥¦§©§¥¦£¨©§¨¥¥¨¨©§¥¥£©
ìL úìòa àä :eäì øîà .dén÷ eáéúBà éòøk úìz eúééà ,àúåéçc éîãä éì eîãäà :eäìL §©£¨¦©§¥§¥¨¨©§§¨©§¥¦©¥£©§¨©£©¨

ì déì øîà .dén÷ eáéúBà ,àîìòî àãç eúééà ÷eñt ?éàåä íéìâøéîð déáúBà :déònL ©§©¦£©§©§£¨¥¨§¨¦©¥£©¥§©¨¥§¥©¦
dén÷ eãáòéì ,éëä éà :déì øîà ?éàåä íéìâø Lîç úa éàä :eäì øîà .dáúBà ,Cãéc Cäì§¨¦¨§¨£©§©©¨¥©§©¦£©£©¥¦¨¦¦©§©¥
eáéúBàå àøNéa dén÷ eúééàå ,eäéén÷ àkz eáéø÷ .éiçì :déì øîà ,ìeëéìå øîc déònL©¨¥§¨§¥£©¥§©¥§¦©¨©©§§©§©¥¦§¨§¦
:déì éøîà ,ìéëàc øúáì .déøãeña äëøk äl÷Le déLLb ,àzîç à÷ðçc àðúñéø dén÷©¥¦§§¨§©§¨©§¨§¨¥§©¨§¨¨§¨¥§¨©§¨¥¨§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oihib(iying meil)

étàc àkéàåeäì Csqei axe dax zehiy z` jtedy yie - §¦¨§©¦§
`le xyk sqei ax zrcle ,dyrze xyk dax zrcly ,ef zwelgna

:dyrz
,dpyna epipyèb eáúk äøNòì øîàmipye azek cg` ,izy`l ¨©©£¨¨¦§¥

:oinzeg
:dpynd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbdøîà ,ïðaø eðz̈©¨¨¨©

lradäøNòìmiyp`eðúe èb eáúkãçà ,ézLàìmdnìò áúBk ©£¨¨¦§¥§§¦§¦¤¨¥©
éãé[liaya -],ílekmleky epevxy yxetna xn` `ly oeiky §¥¨

xn`e eixac yxit m` j` .aezki mdn cg`y `id ezpeek ,eazki
eáBúk íëlekdf ote`a ,daizka etzzyz mkleky xnelk -ãçà §¤§¤¨
ãîòîa áúBk[ipta -],ílekmi`exe my micner mlekyk epiidc ¥§©£©¨

azek `edykxyt` i` i`ce ixdy ,mlek zrc lr ok dyere
.ynn dxyrd lk eazkiymiyp` dxyrl lrad xn` m` oke

ãçà ,ézLàì èb eëéìBämdnéìBîéãé ìò C[liaya -].ílekj` ¦¥§¦§¦¤¨¦©§¥¨
xn`e yxit m`éìBî ãçà ,eëéìBä íëlek,ílek ãîòîa C,xnelk §¤¦¤¨¦§©£©¨

.enr mikled oleky
:dnec ote`a zwtzqn `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp - ¦©§¨§

à äðîïúBz` dpn `l` ,'mklek' miyp` dxyrl xn` `l m` - ¨¨¨
mdl xn` mzepnl miiqyke ,ipelte ipelte ipelt my micnerd

,izy`l hb eazkeäîezpeeky d`xp m`pny jkn m`d ,oicd ©
ezpeeky e` ,'mklek' mdl xne`ke ,eazki miiepnd el` lky

.'mklek' yexita xn` `l ixdy cala mdn cg`l
,mi`xen` dfa ewlgpe,íëleëk Bðéà äðî ,øîà àðeä áøcg`a ice ©¨¨©¨¨¥§§¤
.mlek ici lr aezkiyeäîBø ïîc øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø-] ©¦¨¨¦©¦¤§¨¨§¦¨

[mewn my,íëleëk àeä éøä äðî ,øîàhbd z` aezkl jixve ¨©¨¨£¥§§¤
.miiepnd mze` lk cnrna

zewelg el` mi`xen` zerc oi`y x`an `tt ax,àtt áø øîà :¨©©¨¨
éâéìt àìå¯cg` lk `l` ,dfa miwelg mpi` opgei iaxe `ped ax §Ÿ§¦¥

,xg` ote`a xaiceäééúö÷î äðîc àäå ,eälek äðîc àäcg` - ¨§¨¨§§¨§¨¨¦§¨©§
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) "eiqeq zxgp" enk.(g dinxiäéì øîàax Ð
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.l`dyra `edäðéî øãäoinil ,dilrn xefg Ð
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äé÷ðôùåâáenzega Ð.äé÷ðôùåâì øééñÐ

.exea zelbl ea mc` rbp `ly ,ewceaéááâá
àøîòã.xnv zefib Ðàøîçã é÷éæå.oii zecep Ð
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.i`cny`åäðéîèåzexea izy oze` `lin Ð
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epiax dywd .my didy rbp zngn `l` df oi` - xegy xera oal i`lh e` ,oal

oia xegy xeya `l` `cqg ax ixiin `lc rnyn (a,`l) "i`ny zia" wxt yixa xifpac :mz

,mzdc oizipznn mzd jixte .eci lr mgwn lwlwzne mlek rxbn xegydy ,mipal mixeey

ixii` `cqg axc wiqne ,rexb oaldy rnync

xne`e .ith rexb xegy mzdc ,i`pnxwc `xeza

ixii` `kdc dizline ,edpip ilin ixzc :mz epiax

mzde ,xegy xera oale oal xera xegy i`lha

lkac ,rcze .mipal mixeey oia xegy xeya ixiin

axc dizlina mzd opiqxb `l mipyi mixtqd

oke .`l eze ,`zewl `xeiga `nke` :`l` `cqg
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epiax !melk dywi `le ,`kti` `nip ?mixeeyd
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`nw wxtae ,xiny ira cet` ipa`lc rnyn `kd
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xne`e ?xiny ici lr edpixqpile .`pngx xn`
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`iz` `ibeq jde .gafna zlqet oxetv zxibgc

xiny jixhvi`c (a,gn) dheqa xn`c o`nk

dxibna zexxebn aizkc `de ,ycwnd zia ipa`l

.ezia ipa`a dl iwen -ìéæ- 'ek dciy izii`

oilekiyk mineze mixe`a le`yl evx `l ik

.xg` xac ici lr le`yl

áéúëåweqtd dfy it lr s` - yexize oiie zepf

xex`" enk ,oircei eid - oiicr azkp `l

`aa) "xetgi `l" wxta "dinx 'd zk`ln dyer
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,dé÷ìLéìå ,àøc ãça éà÷c àøeéç àcøå éúéì ,àì éàå .àLéøc àqéb éàäà éñk äàî úìúe ,àLéøc àqéb éàäà éñk äàî úìz§¨¥¨¨¥©©¦¨§¥¨§¨¥¨¨¥©©¦¨§¥¨§¦¨¥¥©§¨¦¨¨§¨¥§©¨¨§¦§§¥
àzçéìöì .àLéøc àqéb éàäà éñk ïéúéLå ,àLéøc àqéb éàäà éñk ïézéL ìBèðéìå¯àøeéç àæeæa déèçLéìå ,àøa àìBâðøz éúéì §¦§¦¦¨¥©©¦¨§¥¨§¦¦¨¥©©¦¨§¥¨§¦¦§¨¥¥©§§¨¨¨§¦§©¥§¨¦¨¨

ééç ìééò éëc ,àáác àôéña déiìúéìå ,déðéòì eäðéîñì àìc déîcî øäcæðå ,déì áééëc àqéb àeääàééç ÷éôð éëå ,déa ó.déa ó ©©¦¨§¨¥¥§¦§©©¦¨¥§¨§¨¦§§¥¥§¦§¦¥§¥¨§¨¨§¦¨¥¨¥¥§¦¨¥¨¥¥
éú÷åøáì
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף סח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oihib(iyiy meil)

déì àððçéà.eliti `ly ,eil` dppgzde -dépéî déúîB÷ì àôk- ¦©§¨¥¨¨§§¥¦¥
.xg` cvl eznew z` dhidàîøb déa øaúéà.mvr ea dxayp - ¦§©¥©§¨

øîà,i`cny`áéúëc eðééäilyna(eh dk)ìå'íøb øaLz äkø ïBL ¨©©§¦§¦§¨©¨¦§¨¨¤
.'[mvr-]àæç,i`cny` d`x -àçøBàa éòè à÷ äåäc àéîñ- ¨¨©§¨©£¨¨¨¥§§¨

,jxca dreh didy `neqdéçøBàì dé÷ñài`cny` edlrd - ©§¥§§¥
.ekxcl dxfgàéåø àæç[xekiy-],àçøBàa éòè à÷ äåäcdé÷ñà ¨¨©§¨©£¨¨¨¥§§¨©§¥

.déçøBàìdì écçî÷ eåäc àúååãç àæçmiaxn eidy dpezg d`x - §§¥¨¨¤§§¨©£¨©§¥¨
,dzgnyaãéáò àôkLeàì øîà÷ äåäc àøáb àeääì äéòîL .äëä¨©§¥§©©§¨©£¨¨¨©§§§¨£¦

ì éðàñî éìéðL áLmilrpn il owzd xlcpql xne` mc` rny - ¦§©¥§¤§¥
,mipy rayléçàC.wgv -íéñ÷ äåäc àîq÷ àeää àæçd`x - ¨¦¨¨©©¨¨©£¨¨¦

,minqw dyer didy mqewéçàC.wgv -íúäì àèî ékxy`k - ¨¦¦¨¨§¨¨
,dnly lv` i`cny` ribdäîìLc déaâì äeìéò àìéîBé àúìz ãò Ÿ©©§©¥¦§ŸŸ©§¨¨¥

`l -.mini dyly cr eiptl ede`iadeäì øîà àn÷ àîBémeia - ¨©¨¨©§
,i`cny` xn` oey`xddéaâì àkìî éì éòa à÷ àì éànàrecn - ©©Ÿ¨¨¥¦©§¨§©¥

.elv` jlnd ize` dvex `l,déì eøîààézLéî déñðàezizy - ¨§¥©§¥¦§§¨
.ezqp`dzøáçà áéúBà àzðéáì ì÷Llr daiyede dpial gwl - ¨©§¥§¨¦©£¤§¨

.dzxiageúàe`a -ì déì eøîà.äîìLeäì øîà,eëì øîà éëä ¨¨§¥¦§ŸŸ¨©§¨¦¨©§
äeé÷Là øeãäewyde exfig ,df dyrna i`cny` mkl fnxn jk - ¨©§§¨

.jlnd z` aeyøçîìe xfg,eäì øîààkìî éì éòa à÷ àì éànàå §¨¨¨©§§©©Ÿ¨¨¥¦©§¨
.déaâìdéì eøîààìëéî déñðà.ezqp` ezlik` -àzðéáì ì÷L §©¥¨§¥©§¥¥§¨¨©§¥§¨

àòøàà dáúBà dzøáçî,dzxiag lrn dpiald z` lhp - ¥£¤§¨§¨©©§¨
.ux`l daiyedeì déì eøîà eúà.äîìLeäì øîà,eëì øîà éëä ¨¨§¥¦§ŸŸ¨©§¨¦¨©§

déìëéî dépéî eãéâð.eilk`n epnn ekyn ,mkl fnxn jk -[óBñì] §¦¦¥¥§¥§
dén÷ì ìééò éîBé àúìziptl eze` eqipkd mini dyly xg`l - §¨¨¥¨¥§©¥

.jlnd dnlydén÷ àãLå éãéîøb äòaøà çLîe àéð÷ ì÷Lgwl - ¨©©§¨¨©©§¨¨©§¦¥§¨¨©¥
.eiptl ewxfe zen` rax` xeriy enr ccn ,dpw i`cny`déì øîà̈©¥

,dnlyl i`cny`àîìò ïéãäa déì úéì àøáb àeää úééî ék éãkî¦§¦¦¨¥©©§¨¥¥©£¥¨§¨
éãéîøb äòaøà àlà`l` mlera jl didi `l zenzykl ixd - ¤¨§¨¨©§¦¥

,zen` rax`zLáëc ãò zòáN àìå àîìò éleëì dézLák àzLä©§¨§©§¥§¥¨§¨§Ÿ¨§©§©§¨§©§
éãéãì énðcr rayz `le ,mlerd lk z` xak zyak ,zrk eli`e - ©¦§¦¦

.ize` mb yeakzydéì øîà,i`cny`l dnlypéî àðéòa à÷ àìC ¨©¥Ÿ¨§¦¨¦¨
éãéîwx `l` ,xac jnn dvex ipi` -Lc÷nä úéáì dééðáéàc àðéòa ¦¦§¦¨§¦§§¥§¥©¦§¨

àøéîL éì éòaéî à÷åjixve ,ycwnd zia z` zepal ip` dvex - §¨¦¨¥¦§¦¨
.xinyl ip`déì øîà,dnlyl i`cny`àøNì ,éì øéñî àì éãéãì ¨©¥§¦¦Ÿ¨¦¦§¨¨

déì øéñî ànéc,dxqnp mid xyl `l` ,ef zrlez dxqnp `l il - §©¨¨¦¥
déúòeáMà déì ïîéäîc àøa àìBâðøúì àlà déì áéäé àìå`ede - §Ÿ¨¦¥¤¨§©§§¨¨¨¦§¥¨¥©§£¥

eilr on`p `edy 'ztikec' iexwd xad lebpxzl `l` dxqen epi`
,dnly el`y .ef zrlez el xifgiy dreayadéa ãáò éàîedn - ©¨©¥

,i`cny` aiyd .ef zrleza xad lebpxz dyeréøeèì déì éèîî©§¥¥§¥
áeMé eäa úéìcaeyi mda oi`y mixdl e`ian -zepli`e mirxf §¥§¦

,my mdn qpxtzdl ozipyàøeè ò÷ôe àøeèc àðéMà dì çpîe- ©©¨©¦¨§¨¨©¨
,uixg oink hrn xdd rwazne xdd zizgza egipnèé÷ðîeéúééî ©§¦©§¦

áeMé éåäå íúä éãLå éðìéàî éðøæéazepli` irxf `iane gwele - ¦§¨¥¥¦¨¥§¨¥¨¨©£¥¦
.aeyii mewn my dyrpe zepli`d milcbe ,uixgd eze`a my ozepe

eðééäåïðéîbøúîcaezkd lr(hi `i `xwie)- 'ztikECd z`e'øbð,àøeè §©§¦§©§§¦¨§¤©¦©©¨¨
.xdd z` rwany df my lre÷ãae`vneàøa àìBâðøúc àðé÷ ¨§¦¨§©§§¨¨¨

éða déì úéàc,mipa my el yiy xad lebpxz ly ow -déeôçå §¦¥§¥©£¥
ézøåéç àúéâeæ dépé÷ì.dpal zikekfa owd z` eqike -éòa ,àúà ék §¦¥¦¨¦©§¥¦¨¨¨¥

éöî àìå ìòéîì,qpkil lki `le lebpxzd `a xy`k -éúééà ìæà §¥©§Ÿ¨¥¨©©§¥
déålò déáúBàå àøéîLlr eaiyede xinyd z` `iade jld - §¦¨§§¥¦¨¥

jlnd ly egely jka oigad xy`k .drweal zpn lr zikekfd
,dnlyàì÷ déa àîø,elew z` ea ozp -dééãLlebpxzd jilyd - ¨¨¥¨¨©§¥

,xinyd z`déì÷Lzpn lr xinyd z` jlnd gily lhp - ©§¥
.eil` d`iadlìæà[lebpxzd]déúòeáMà déLôð ÷ðçwpge jld - ¨©¨©©§¥©§£¥

.eil` xinyd aiydl mid xyl ezreay miiw `ly oeik ,envr
eäéða déì øîà,i`cny`làéîñ àeääì déúéæç ék àîòè éàî ¨©¥§¨¨©©§¨¦£¦¥§©©§¨

déçøBàì déz÷éqà àçøBàa éòè à÷ äåäczi`x xy`k recn - ©£¨¨¨¥§§¨©¦§¥§§¥
.jxcl eze` zilrd ,jxca drezd xeir,déì øîàdéìò éæøëî ¨©¥©§§¥£¥

àîìòì éëæ déLôð àçéð déì ãáòc ïàîe ,àeä øeîb ÷écöc àòé÷øa¦§¦¨§©¦¨©§¨©¥¦¨©§¥¨¥§¨§¨

éúàcine ,`ed xenb wicv ik ,minya xeir eze` lr efixkd - §¨¥
.`ad mlerl dkef gex zxew el dyerydéúéæç ék àîòè éàîe©©£¨¦£¦¥

.déçøBàì déz÷éqà àçøBàa éòè÷c àéåø àeääìéæøëî ,äéì øîà §©©§¨§¨¨¥§§¨©¦§¥§§¥¨©¥©§§¥
éëéä ék déLôð àçéð déì éãáòå ,àeä øeîb òLøc àòé÷øa déìò£¥¦§¦¨§¨¨¨§¨§¥¥¦¨©§¥¦¥¦

àîìòì déìëéìcok lre ,`ed xenb ryx ik minya eilr efixkd - §¥§¥§¨§¨
ex zxew el iziyr,dfd mlera exky lk z` lk`iy zpn lr g

.`ad mlerl dkfi `le.úéëa àúååãç àeääì déúéæç ék àîòè éàî©©£¨¦£¦¥§©¤§§¨¨¦
,déì øîàïè÷ íáéì øèðéî àéòáe ïéîBé ïéúìz Bâa àøáb úîéî éòa ¨©¥¨¥©¥©§¨§§¨¦¦¨£¨¦§©§¨¨¨¨

ïéðL éøñéìz,mei miyely jeza zenl ieyr ozgdy iziid rcei - §¥§¥§¦
ohwd eig` lcbiy cr dpy dxyr yely oizndl didi dlkd lre
`ypidl dxizdl ick dvilgl ie`x didie zexry izy `iaie

.mai zxney oick ,xg`làøáb àeääì dézòîL ék àîòè éàî©©£¨¦§©§¥§©©§¨
ì éðàñî éì ãéáò àôkLeàì déì øîàc.úëéçà ïéðL áLdéì øîà §¨©¥§§§¨£¦¦§¨¥§¤§¦£¦©¨©¥

,i`cny`ì éðàñî ,déì úéì éîBé äòáL àeääéòa ïéðL áLeze` - ©¦§¨¥¥¥§¨¥§¤§¦¨¥
ike ,xgnl zeni `ny ,zeigl geha epi` mini dray elit` ,mc`

.mipy rayl milrpn `ed jixvéàîàeääì déúéæç ék àîòè ©©£§¦£¦¥§©
.úëéçà íéñ÷ äåäc àîq÷déì øîà,i`cny`àfb éaà áéúé äåäc ©¨¨©£¨¨¦£¦©¨©¥©£¨¨¦©¥©¨

déúez àkéàc éàî íBñ÷ì ,àkìîclr ayei epidy izrciy iptn - §©§¨¦§©§¦¨¥
el did minqw mqew `edy cre ,eizgzn oenhd jlnd xve` iab

.xve` eze` z` `evnl mqw meqwlúéáì dééðác ãò déab déçøz©§¥©¥©§©§¥§¥
Lc÷näzia z` dpay cr ,elv` i`cny` z` dnly akir - ©¦§¨

.ycwndäåä ãç àîBédnlydéãeçì éà÷.i`cny` lv`øîà ¨©£¨¨¥§¥¨©
,déìáéúk(g ck xacna)'.'Bì íàø úôòBúkïðéøîàå,df weqt xe`iaa ¥§¦§£Ÿ§¥§©§¦¨

.íéãMä elà 'íàø' ,úøMä éëàìî elà 'úBôòBúk',dnly el`y §£¥©§£¥©¨¥§¥¥©¥¦
eëééúeáø éàîïpéî.mc`d ipan okzlecb dn -déì øîài`cny` ©§©§¦¨¨©¥

,dnlyléàpéî àzìéLeL ìB÷L,ipnn lfxad zlyly z` leh - §¦§¨¦©
Cú÷æéò él áäå,dilr wewg mydy jzrah z` il oze -Cì éåçàå §©¦¦§§¨§©§¥¨

éàúeáø.izlecb jl d`x`e -ì déì÷Ldéì áéäéå dépéî àzìéLeL §©©§¥§¦§¨¦¥§¨¦¥
,déú÷æéòdéòìa,dnly z` i`cny` rla -détb ãçì déáúBà ¦§¨¥©§¥§¥§©©¥
àòé÷øa,riwxa eitpkn cg` spk aiyed -àòøàa détb ãçìe- ¦§¦¨§©©¥§©§¨

,ux`a xg`d spkdeéñøt äàî òaøà dé÷útdnly z` jilyde - ©§¥©§©¥¨©§¥
zeklnd `qk lr i`cny` ayiizpe ,dqxt ze`n rax` wgxnl

.dnly ly ezencaàzòL àéää ìòdryd dze` lr -äîìL øîà ©©¦©§¨¨©§ŸŸ
(b ` zldw)î'.'LîMä úçz ìBîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi ämiiqe ©¦§¨¨¨§¨£¨¤©£©©©¨¤
envr lr(i a my).'éìîò ìkî é÷ìç äéä äæå'`l ilnr lkn ,xnelk §¤¨¨¤§¦¦¨£¨¦

,`xnbd zxxane .cg` xac `l` dzr il x`yp.'äæå' éàîáø ©§¤©
ìàeîLe.jka ewlgpøîà ãçepiid 'dfe'Bì÷î.eciayøîà ãçå §¥©¨©©§§©¨©

epiid 'dfe'Bãðebmr rxi` xy` z` `xnbd zxtqn .eyeal - §
:e`qkn wleqy ixg` jlnd dnlyäéäonfd eze`a dnlyøfçî ¨¨§©¥

àèîc àëéä ìk .íéçútä ìòxn` ,ribd eil`y mewn lk -éðà' ©©§¨¦¨¥¨¦§¨¨©£¦
'íéìLeøéa ìàøNé ìò Cìî éúééä úìä÷.(ai ` zldw)elaiw `l mle` Ÿ¤¤¨¦¦¤¤©¦§¨¥¦¨©¦

.eixacïéøãäðñ éab àèî ék,oixcdpqd iptl ribd xy`k -eøîà ¦¨¨©¥©§¤§¦¨§
éøñ àì àúléî àãça äèBL éãkî ,ïðaøCdhey ly ekxc oi` - ©¨¨¦§¦¤©£¨¦§¨Ÿ¨¦

.onfl onfn ezehy ixac silgn `l` ,cg` zehy xaca weacl
,jln `edy eixaca onfd lk wacy df mle`éàä éàî,epiipr dn - ©©
,z`f wecal zpn lr .eixaca zn` yi `nydéì eøîàoixcdpqd ¨§¥

eäéðáì,déaâì àkìî Cì éòa à÷jze` oinfd jlnd dnly m`d - ¦§¨¨¨¨¥¨©§¨§©¥
.dpexg`d zra eil`eäì øîà,oixcdpql edipa.àìeäì eçìL ¨©§Ÿ¨§§

àúååkìîì,[jlnd zeyp-]eëééaâì àkìî éúà÷`a jlnd m`d - §©§§¨¨¨¨¥©§¨§©©§
,mkil`,eäì eçìLéúà÷ ,ïéà.eplv` `a `ed ok` -,eäì eçìL ¨§§¥¨¨¥¨§§

déòøëa e÷ãéailbxk od micyd ilbxy itl .eilbxa eze` ewcia - ¦§§©§¥
.milebpxzd,eäì eçìLéúà÷ é÷eîa`ed eilbxl ca ilrpnyk - ¨§§§¥¨¨¥

.`aåy cereäééúecéða eäì òáz à÷akynl epze` raez `ede - §¨¨©§§¦©§
,epizecip zra s`dénéà òáL úáì énð dì òáz à÷å`ed s`e - §¨¨©¨©¦§©¤©¦¥

epiad ,oixcdpqd jk ernyy oeik .en` ray za z` akynl raez
f`e .i`cny` m` ik jlnd qk lr ayeid dnly df oi` ikdeéúà©§©

ìíL déìò ÷e÷çc àzìéLeLå àú÷æò déì eáäå ,äîìLz` e`iad - ¦§ŸŸ©£¥¦§¨¨§¦§¨§¨£¥¥
lylye zrah eicia epzpe ,dnlyick ,myd mdilr wewg xy` z

.i`cny` z` aey mda xeq`iyìééò ékçøt ,dééæçeze` d`x - ¦¨¥©§¥¨©
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קפה
miwxt dyelyaa cenr gq sc ± iriax wxtoihib

äéì àððçéà.ea segi `ly eilrn jynil Ðäéúîå÷ì àôëiaer wlzqi`e ,xg` cvl Ð

.ziad on eitizkíøâ øáùú äëø ïåùìåjx dprn dppgy ,dkx oeyl ici lr ÐÐdxayp

.invräé÷ñà.jxcd l` ezehdl ,edlrd Ðàéåø.xekiy Ðäé÷ñà.jxcd l` Ðàæç
ååäã àúååãçäì éãçî.c`n dgnya oiaxn eidy ,dlk zqpkd d`x Ðàéúùî äéñðà

.daxd dzy Ðäéðéî àìëéî åãéâðekyn Ð

.hrn m` ik ,elik`dln mkiciàéð÷.dpw Ð

äéúòåáùà äéì ïîéäîã,ezreaya epin`n Ð

.el exifgdl el raypykáåùéé åäá úéìãly Ð

.my qpxtzdl ,zepli`e mirxfàøåè ò÷ôåÐ

rxf my jilyny cr ,uixg oink hrn rwazn

.mdn qpxtzne my zepli` milcbe ,zepli`d

àðé÷ å÷ãáow yi okid oi`iwa eidy cr ewca Ð

.`xa `lebpxz `edc ,ztikec lyàúéâåæÐ

qpkil lkei `le eipa z` d`xiy ick ,zikekf

.zikekfd rwal xinyl jixv `die ,mlv`àîø
äéá.`lw ,dnly ly egely Ðäéùôð ÷ðçÐ

.lebpxzdäéú÷éñà?el zyyg dn Ðàéòáå
ïè÷ íáéì øèðéîzexry izy `iaiy cr Ð

rceie ,dvilgl ie`x `diedcizry df did

.dpy dxyr yly oizndläéì úéì éîåé äòáù
xgnl `ny ,mini dray zeigl geha epi` Ð

.zeniàæâ éáàadf lecb xve` did eizgz Ð

.oenh sqkeäéáâ äéçøúdnly elv` xgi` Ð

,xegi` inx` oeyla "gxz" ,i`cny`l

opixn`ckçøú ïàî :(à,ô) àî÷ àáááZ.ìàåîù çøúéðäéãåçì éà÷ äåädnly Ð

.i`cny` lv`åì íàø úåôòåúëmin`x zetrez el yi ,`ed jexa yecwdl Ð

.ezegilya zeprxet rxtile ,ezglynlåëééúåáø éàî`ed jexa yecwd gazypy Ð

.mkaêú÷æò.dilr wewg my did ezrah Ðäé÷úô.edgc Ðåãðåâixe`iaae .eyeal Ð

qxg ly dciwn ecew :izi`x i`d axc zexdh

) min zezyl.(`,al dheqêéøñ àìepi` Ð

dfy ,minid lk zehy ly cg` xac xnel wacp

zehy xac xne` epi`e ,jln iziid :xne`

.zxg`äéòøëá å÷ãázenec cy ly eilbxy Ð

.milebpxz lyléúà÷ é÷åîáakyl `a epi` Ð

,ze`litp`a `l` sgi.f"rla y"pevl`wêìî
èåéãäå.ezeklnl aey xfg `l ,dnly did Ð

àùéøã àîãìzngn `ad y`xd a`k ileg Ð

.mcàðéáøåùy`xa opixn`ck ,fx` oin Ð

xey`z (`,bk) dpydÐ`piaxey.àðéáåÐ

.daxràøã àñàå.gl qcd ÐàôìéçÐ

enyy ur ,dtvtv.x"iiltetàîé éôìéçåÐ

.`"ltexibàìáé.ayr oin ÐàãøåÐ.`"qex

àøã ãçá éà÷ãdf ,cg` cvn ely oilr lk Ð

.dfn dlrnlàúçéìöì.y`xd ivg a`k Ð

àøåéç àæåæá.ephgyi sexv sqk ly xpica Ð

äéì áéàëã àñéâ éàäìivg lr mcd aefiy Ð

.a`kd myy y`xdäééìúéìå`lebpxzl Ð

.hegyàááã éôéñá.gztd zefefna Ð
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,àîøb déa øazéà dépéî déúîB÷ì àôk ,déì àðpçéà¦©§¨¥§¨§¨¥¦¥¦§©¥©§¨
ìå" :áéúëc eðééä ,øîààæç ."íøb øaLz äkø ïBL £©©§¦§¦§¨©¨¦§¨¨¤£¨

àæç .déçøBàì dé÷qà ,àçøBàa éòè à÷ äåäc àéîñ©§¨©£¨¨¨¥§§¨©§¥§§¥£¨
àæç .déçøBàì dé÷qà ,àçøBàa éòè à÷ äåäc àéåø©§¨©£¨¨¨¥§§¨©§¥§§¥£¨
àøáb àeääì déòîL .äëa ,dì écçî÷ eåäc àúååãç¤§¨¨§¨¨§©¥¨¨¨§©¥§©©§¨

ì éðàñî éì ãéáò :àôkLeàì øîà÷ äåäc,éðL áL ©£¨¨¨©§§¨¨¨¥¦§¨¥¨¥
éçàéçà ,íéñ÷ äåäc àîñ÷ àeää àæç .Cék .C ¨¥£¨©¨§¨©£¨¨¥¨¥¦

àúìz ãò äîìLc déaâì deìééò àì ,íúäì àèî§¨§¨¨¨©§§©¥¦§ŸŸ©§¨¨
éì éòa à÷ àì éànà :eäì øîà àn÷ àîBé .éîBé¥¨©¨£©§©©¨¨¨¥¦
ì÷L ;àiúLéî déñðà :déì eøîà ?déaâì àkìî©§¨§©¥£©¥¨§¥¦§©¨§©

ì déì eøîà eúà .dzøáçà áéúBà àúðéáì,äîìL §¥§¨¥©£¤§¨¨£©¥¦§ŸŸ
øîà øçîì .deé÷Là øeãä :eëì øîà éëä ,eäì øîà£©§¨¦£©§£©§§§¨¨£©
eøîà ?déaâì àkìî éì éòa à÷ àì éànàå :eäì§§©©¨¨¨¥¦©§¨§©¥£©
dáúBà dzøáçî àúðéáì ì÷L ;àìëéî déñðà :déì¥¨§¥¥§¨§©§¥§¨¥£¤§¨§¨

ì déì eøîà eúà .àòøààéëä ,eäì øîà ,äîìL ©©§¨¨£©¥¦§ŸŸ£©§¨¦
éîBé àúìz óBñì .déìëéî dépéî eãéâð :eëì øîà£©§§¦¦¥¥§¥§§¨¨¥
àãLe éãéîøb äòaøà çLîe àéð÷ ì÷L ;dén÷ì ìééò̈¥§©¥§©©§¨§©©§¨¨©§¦¥§¨

àìå àîìò éìeëì dézLák àzLä ,éãéîøb äòaøà àlà àîìò ïéãäa déì úéì àøáb àeää úééî ék éãkî :déì øîà ,dén÷©¥£©¥¦§¦¦¨¥©©§¨¥¥§¨¥¨§¨¤¨©§¨¨©§¦¥¨§¨§©§¥§¨§¨§¨
?éãéãì éîð úLáëc ãò zòáN¯ðéî àðéòa à÷ àì :déì øîàøîà .àøéîL éì éòaéî à÷å Lc÷nä úéáì déiðáéàc àðéòa ,écéî C ¨§©§©§¨§©§©¦§¦¦£©¥¨¨¨¥¨¦¨¦¥¨¥¨§¦§¦¥§¥©¦§¨§¨¦¨¥¦¨¦¨£©

?déa ãáò éàîe .déúòeáMà déì ïîéäîc àøa àìBâðøúì àlà déì áéäé àìå ,déì øéñî ànéc àøNì ,éì øéñî àì éãéãì :déì¥§¦¦¨§¦¦§¨¨§©¨§¦¥§¨¨¥¥¤¨§©§§¨¨¨¦§¥©¥©§£¥©¨©¥
éãLå éðìéàî éðøæéa éúééî èé÷ðîe ,àøeè ò÷ôe àøeèc àpéMà dì çpîe ,áeMé eäa úéìc éøeèì déì éèîîeðééäå .áeMé éåäå íúä ©§¥¥§¥§¥§¦©©¨©¦¨§¨¨©¨©§¥©§¥¦§¨¥¦¦¨¥§¨¥¨¨§¨¥¦§©§

ìæà ,éöî àìå ìòéîì éòa àúà ék .ézøeéç àúéâeæ dépé÷ì déeôçå ,éða déì úéàc àøa àìBâðøúc àpé÷ e÷ãa .àøeè øbð :ïðéîbøúîc¦§©§§¦©©¨¨¨§¦¨§©§§¨¨¨§¦¥§¥§©¨§¦¥¦¨¦©§¥¦£¨¨¥§¥©§¨¨¥£©
déúéæç ék àîòè éàî :eäéða déì øîà .déúòeáMà déLôð ÷ðç ìæà ,déì÷L ,dééãL ,àì÷ déa àîø ;déålò déáúBàå àøéîL éúééà©§¥¨¦¨§§¥¦¨¥§¨¥¨¨¨§¥§©¥£©£©©§¥©§£¥£©¥§¨¨©©§¨¦£¦¥
déì ãáòc ïàîe ,àeä øeîb ÷écöc àòé÷øa déìò éæøëî :déì øîà ?déçøBàì déú÷éqà ,àçøBàa éòè à÷ äåäc àéîñ àeääì§©©§¨©£¨¨¨¥§§¨©¦§¥§§¥£©¥©§§¥£¥¦§¦¨§©¦¨©§¨©¥

.éúàc àîìòì éëæ déLôð àçéð¯déìò éæøëî :déì øîà ?déçøBàì déú÷éqà ,àçøBàa éòè÷c àéåø àeääì déúéæç ék àîòè éàîe ©§¨©§¥¨¥§¨§¨§¨¥©©§¨¦£¦¥§©©§¨§¨¨¥§§¨©¦§¥§§¥£©¥©§§¥£¥
.àîìòì déìëéìc éëéä ék déLôð àçéð déì éãáòå ,àeä øeîb òLøc àòé÷øa¯?úéëa ,àúååãç àeääì déúéæç ék àîòè éàî ¦§¦¨§¨¨¨©£©¦¥©§¨©§¥¦¥¦§¥§¥§¨§¨©©§¨¦£¦¥§©¤§¨¨¨¥§

.ïéðL éøñéìz ïè÷ íáéì øèðéî àéòáe ,ïéîBé ïéúìz Bâa àøáb úîéî éòa :déì øîà¯øîàc àøáb àeääì déúòîL ék àîòè éàî £©¥¨¥¥©©§¨§§¨¦¦¨£¨¦§©§¨¨¨¨§¥§¥§¦©©§¨¦§©£¥§©©§¨©£©
ì éðàñî éì ãéáò :àôkLeàì déìì éðàñî ,déì úéì éîBé äòáL àeää :déì øîà ?úëéçà ,ïéðL áL!?éòa ïéðL áL¯àîòè éàî ¥§§¨¨¨¥¦§¨¥§¦©¥©§£©¥©¦§¨¥¥¥§¨¥§¦¨¥©©£¨

déab déçøz .déúez àkéàc éàî íBñ÷ì ,àkìîc àfb éaà áéúé äåäc :déì øîà ?úëéçà ,íéñ÷ äåäc àîñ÷ àeääì déúéæç ék¦£¦¥§©¨§¨©£¨¨¥©¥©§£©¥©£¨¨¥©¥©¨§©§¨¦§©§¦¨¥©§¥©¥
"úBôòBúk" :ïðéøîàå ,"Bì íàø úBôòBúk" :áéúk ,déì øîà ,déãeçì éà÷ äåä ãç àîBé .Lc÷nä úéáì dééðác ãò¯éëàìî elà ©§¨§¥§¥©¦§¨¨©£¨¨¥§¥£©¥§¦§£§¥§¨§¦©§£¥©§£¥

"íàø" ,úøMä¯déì÷L .éàúeáø Cì éåçàå ,Cú÷æéò éì áäå éàpéî àúìéLBL ìB÷L :déì øîà ?ïpéî eëééúeáø éàî ,íéãMä elà ©¨¥§¥¥©¥¦©§©§¦©£©¥§¦§¨¦©§©¦¦§¨¨§©£¥¨§©§©¥
ìàéää ìò .éñøt äàî òaøà dé÷út ,àòøàa détâ ãçìe àòé÷øa détâ ãçì déáúBà ,déòìa ,déú÷æéò déì áéäéå dépéî àúìéLeL §¦§¨¦¥§¨¥¥¦§¨¥§¨¥§¥§©©¥¦§¦¨§©©¥§©§¨¨§¥©§©¥¨©§¥©©¦

ãç ,ìàeîLe áø ?"äæå" éàî "éìîò ìkî é÷ìç äéä äæå" ."LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúi äî" :äîìL øîà àzòL©§¨£©§ŸŸ©¦§¨¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤§¤¨¨¤§¦¦¨£¨¦©§¤©§¥©
ék ."íéìLeøéa ìàøNé ìò Cìî éúééä úìä÷ éðà" :øîà àèîc àëéä ìk ,íéçútä ìò øfçî äéä .Bãðeb :øîà ãçå ,Bìwî :øîà£©©§§©£©§¨¨§©¥©©§¨¦¨¥¨¦§¨£©£¦Ÿ¤¤¨¦¦¤¤©¦§¨¥¦¨¨¦¦

éøñ àì àúléî àãça äèBL éãkî :ïðaø eøîà ,ïéøãäðñ éab àèîøîà ?déaâì àkìî Cì éòa à÷ :eäéðáì déì eøîà ?éàä éàî ,C §¨©¥©§¤§¦£©©¨©¦§¦¤©£¨¦§¨¨§¦©©£©¥¦§¨¨¨¨¥¨©§¨§©¥£©
,éúà÷ é÷Bîa :eäì eçìL ,déòøëá e÷ãéa :eäì eçìL .éúà÷ ,ïéà :eäì eçìL ?eëééaâì àkìî éúà÷ :àúååkìîì eäì eçìL .àì :eäì§¨¨§§§©§§¨¨¨¨¥©§¨§©©§¨§§¦¨¨¥¨§§¦§§©§¥¨§§§¥¨¨¥

à÷å ,eäééúecéða eäì òáz à÷åì deéúà .dénéà òáL úáì éîð dì òáz,íL déìò ÷e÷çc àúìéLBLå àú÷æò déì eáäå äîìL §¨¨©§§¦©§§¨¨©¨©¦§©¤©¦¥©§¦§ŸŸ©£¥¦§§¨§¦§¨©££¥¥
lL Búhî äpä" :áéúëc eðééäå ,dépéî àúeúòéa déì äåä éëä eléôàå .çøt ,dééæç ìééò ékéøBabî dì áéáñ íéøBab íéML äîìL ¦¨¥©§¥¨©©£¦¨¦£¨¥¦£¨¦¥§©§¦§¦¦¥¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦¦¨¦¨¦¦¥

Cìî :øîà ãçå ,èBéãäå Cìî :øîà ãç ,ìàeîLe áø ."úBìéla ãçtî Bëéøé ìò Baøç Léà äîçìî éãneìî áøç éæeçà ílek ìàøNé¦§¨¥¨£¥¤¤§§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥©§¥©£©¤¤§¤§§©£©¤¤
àLéøc àîãì .Cìîe èBéãäå¯ìBèðìå ,éããä éãäa eäðé÷eìLéìå ,àìáéå ànéc éôìéçå ,àôìéçå àúéæå ,àøc àñàå àðéáe àðéáøeL éúéì §¤§¤¤§¨¨§¥¨¥¥§¦¨¦¨§¨¨¨¨§¥¨§¦§¨§¦§¥§©¨§©§¨§¦§¦§©£¥£¨¥§¦§

,dé÷ìLéìå ,àøc ãça éà÷c àøeéç àcøå éúéì ,àì éàå .àLéøc àqéb éàäà éñk äàî úìúe ,àLéøc àqéb éàäà éñk äàî úìz§¨¥¨¨¥©©¦¨§¥¨§¨¥¨¨¥©©¦¨§¥¨§¦¨¥¥©§¨¦¨¨§¨¥§©¨¨§¦§§¥
àzçéìöì .àLéøc àqéb éàäà éñk ïéúéLå ,àLéøc àqéb éàäà éñk ïézéL ìBèðéìå¯àøeéç àæeæa déèçLéìå ,àøa àìBâðøz éúéì §¦§¦¦¨¥©©¦¨§¥¨§¦¦¨¥©©¦¨§¥¨§¦¦§¨¥¥©§§¨¨¨§¦§©¥§¨¦¨¨

ééç ìééò éëc ,àáác àôéña déiìúéìå ,déðéòì eäðéîñì àìc déîcî øäcæðå ,déì áééëc àqéb àeääàééç ÷éôð éëå ,déa ó.déa ó ©©¦¨§¨¥¥§¦§©©¦¨¥§¨§¨¦§§¥¥§¦§¦¥§¥¨§¨¨§¦¨¥¨¥¥§¦¨¥¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oihib(iyiy meil)

déì àððçéà.eliti `ly ,eil` dppgzde -dépéî déúîB÷ì àôk- ¦©§¨¥¨¨§§¥¦¥
.xg` cvl eznew z` dhidàîøb déa øaúéà.mvr ea dxayp - ¦§©¥©§¨

øîà,i`cny`áéúëc eðééäilyna(eh dk)ìå'íøb øaLz äkø ïBL ¨©©§¦§¦§¨©¨¦§¨¨¤
.'[mvr-]àæç,i`cny` d`x -àçøBàa éòè à÷ äåäc àéîñ- ¨¨©§¨©£¨¨¨¥§§¨

,jxca dreh didy `neqdéçøBàì dé÷ñài`cny` edlrd - ©§¥§§¥
.ekxcl dxfgàéåø àæç[xekiy-],àçøBàa éòè à÷ äåäcdé÷ñà ¨¨©§¨©£¨¨¨¥§§¨©§¥

.déçøBàìdì écçî÷ eåäc àúååãç àæçmiaxn eidy dpezg d`x - §§¥¨¨¤§§¨©£¨©§¥¨
,dzgnyaãéáò àôkLeàì øîà÷ äåäc àøáb àeääì äéòîL .äëä¨©§¥§©©§¨©£¨¨¨©§§§¨£¦

ì éðàñî éìéðL áLmilrpn il owzd xlcpql xne` mc` rny - ¦§©¥§¤§¥
,mipy rayléçàC.wgv -íéñ÷ äåäc àîq÷ àeää àæçd`x - ¨¦¨¨©©¨¨©£¨¨¦

,minqw dyer didy mqewéçàC.wgv -íúäì àèî ékxy`k - ¨¦¦¨¨§¨¨
,dnly lv` i`cny` ribdäîìLc déaâì äeìéò àìéîBé àúìz ãò Ÿ©©§©¥¦§ŸŸ©§¨¨¥

`l -.mini dyly cr eiptl ede`iadeäì øîà àn÷ àîBémeia - ¨©¨¨©§
,i`cny` xn` oey`xddéaâì àkìî éì éòa à÷ àì éànàrecn - ©©Ÿ¨¨¥¦©§¨§©¥

.elv` jlnd ize` dvex `l,déì eøîààézLéî déñðàezizy - ¨§¥©§¥¦§§¨
.ezqp`dzøáçà áéúBà àzðéáì ì÷Llr daiyede dpial gwl - ¨©§¥§¨¦©£¤§¨

.dzxiageúàe`a -ì déì eøîà.äîìLeäì øîà,eëì øîà éëä ¨¨§¥¦§ŸŸ¨©§¨¦¨©§
äeé÷Là øeãäewyde exfig ,df dyrna i`cny` mkl fnxn jk - ¨©§§¨

.jlnd z` aeyøçîìe xfg,eäì øîààkìî éì éòa à÷ àì éànàå §¨¨¨©§§©©Ÿ¨¨¥¦©§¨
.déaâìdéì eøîààìëéî déñðà.ezqp` ezlik` -àzðéáì ì÷L §©¥¨§¥©§¥¥§¨¨©§¥§¨

àòøàà dáúBà dzøáçî,dzxiag lrn dpiald z` lhp - ¥£¤§¨§¨©©§¨
.ux`l daiyedeì déì eøîà eúà.äîìLeäì øîà,eëì øîà éëä ¨¨§¥¦§ŸŸ¨©§¨¦¨©§

déìëéî dépéî eãéâð.eilk`n epnn ekyn ,mkl fnxn jk -[óBñì] §¦¦¥¥§¥§
dén÷ì ìééò éîBé àúìziptl eze` eqipkd mini dyly xg`l - §¨¨¥¨¥§©¥

.jlnd dnlydén÷ àãLå éãéîøb äòaøà çLîe àéð÷ ì÷Lgwl - ¨©©§¨¨©©§¨¨©§¦¥§¨¨©¥
.eiptl ewxfe zen` rax` xeriy enr ccn ,dpw i`cny`déì øîà̈©¥

,dnlyl i`cny`àîìò ïéãäa déì úéì àøáb àeää úééî ék éãkî¦§¦¦¨¥©©§¨¥¥©£¥¨§¨
éãéîøb äòaøà àlà`l` mlera jl didi `l zenzykl ixd - ¤¨§¨¨©§¦¥

,zen` rax`zLáëc ãò zòáN àìå àîìò éleëì dézLák àzLä©§¨§©§¥§¥¨§¨§Ÿ¨§©§©§¨§©§
éãéãì énðcr rayz `le ,mlerd lk z` xak zyak ,zrk eli`e - ©¦§¦¦

.ize` mb yeakzydéì øîà,i`cny`l dnlypéî àðéòa à÷ àìC ¨©¥Ÿ¨§¦¨¦¨
éãéîwx `l` ,xac jnn dvex ipi` -Lc÷nä úéáì dééðáéàc àðéòa ¦¦§¦¨§¦§§¥§¥©¦§¨

àøéîL éì éòaéî à÷åjixve ,ycwnd zia z` zepal ip` dvex - §¨¦¨¥¦§¦¨
.xinyl ip`déì øîà,dnlyl i`cny`àøNì ,éì øéñî àì éãéãì ¨©¥§¦¦Ÿ¨¦¦§¨¨

déì øéñî ànéc,dxqnp mid xyl `l` ,ef zrlez dxqnp `l il - §©¨¨¦¥
déúòeáMà déì ïîéäîc àøa àìBâðøúì àlà déì áéäé àìå`ede - §Ÿ¨¦¥¤¨§©§§¨¨¨¦§¥¨¥©§£¥

eilr on`p `edy 'ztikec' iexwd xad lebpxzl `l` dxqen epi`
,dnly el`y .ef zrlez el xifgiy dreayadéa ãáò éàîedn - ©¨©¥

,i`cny` aiyd .ef zrleza xad lebpxz dyeréøeèì déì éèîî©§¥¥§¥
áeMé eäa úéìcaeyi mda oi`y mixdl e`ian -zepli`e mirxf §¥§¦

,my mdn qpxtzdl ozipyàøeè ò÷ôe àøeèc àðéMà dì çpîe- ©©¨©¦¨§¨¨©¨
,uixg oink hrn xdd rwazne xdd zizgza egipnèé÷ðîeéúééî ©§¦©§¦

áeMé éåäå íúä éãLå éðìéàî éðøæéazepli` irxf `iane gwele - ¦§¨¥¥¦¨¥§¨¥¨¨©£¥¦
.aeyii mewn my dyrpe zepli`d milcbe ,uixgd eze`a my ozepe

eðééäåïðéîbøúîcaezkd lr(hi `i `xwie)- 'ztikECd z`e'øbð,àøeè §©§¦§©§§¦¨§¤©¦©©¨¨
.xdd z` rwany df my lre÷ãae`vneàøa àìBâðøúc àðé÷ ¨§¦¨§©§§¨¨¨

éða déì úéàc,mipa my el yiy xad lebpxz ly ow -déeôçå §¦¥§¥©£¥
ézøåéç àúéâeæ dépé÷ì.dpal zikekfa owd z` eqike -éòa ,àúà ék §¦¥¦¨¦©§¥¦¨¨¨¥

éöî àìå ìòéîì,qpkil lki `le lebpxzd `a xy`k -éúééà ìæà §¥©§Ÿ¨¥¨©©§¥
déålò déáúBàå àøéîLlr eaiyede xinyd z` `iade jld - §¦¨§§¥¦¨¥

jlnd ly egely jka oigad xy`k .drweal zpn lr zikekfd
,dnlyàì÷ déa àîø,elew z` ea ozp -dééãLlebpxzd jilyd - ¨¨¥¨¨©§¥

,xinyd z`déì÷Lzpn lr xinyd z` jlnd gily lhp - ©§¥
.eil` d`iadlìæà[lebpxzd]déúòeáMà déLôð ÷ðçwpge jld - ¨©¨©©§¥©§£¥

.eil` xinyd aiydl mid xyl ezreay miiw `ly oeik ,envr
eäéða déì øîà,i`cny`làéîñ àeääì déúéæç ék àîòè éàî ¨©¥§¨¨©©§¨¦£¦¥§©©§¨

déçøBàì déz÷éqà àçøBàa éòè à÷ äåäczi`x xy`k recn - ©£¨¨¨¥§§¨©¦§¥§§¥
.jxcl eze` zilrd ,jxca drezd xeir,déì øîàdéìò éæøëî ¨©¥©§§¥£¥

àîìòì éëæ déLôð àçéð déì ãáòc ïàîe ,àeä øeîb ÷écöc àòé÷øa¦§¦¨§©¦¨©§¨©¥¦¨©§¥¨¥§¨§¨
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,'izneg'déãòeøînî ó.'exnn' `xwpd gnvd on xzei `ed aeh - ¨¦¦©§
éîe÷Bàì éðä déîeôa èB÷ðéðå,eita el`d milrd z` gwi - §¦§§¥¨¥§¥

.i`cn xzei zereara`d egtpzi `ly envr cinrdl
éìeMáìodly dgildy ,zereara`d z` liyadl zpn lr - §©¥

,dze` erwaiyk z`vl dpken didze okezl uawzéøàt éúééì¥¥¨¥
àééôð Léøcoicwxnyk dtpd y`xa oitvy milecb oiaeq `iai - §¥©§¨

,gnwd z` daeäééøôòa éçtìèåmdilry xtrd mr miycre - §©§§¥§©§©§
,ozyilz zrynàzìéìáeLå,'ozlz' `xwpd gnv oin -àúøîeçå §§¦§¨§§¨¨

àúeLëc,zeyka `vnpd gxte -déîeôa àæebîàk èB÷ðéðågwie - ¦§¨§¦§§©§¨§¥
.feb` xeriyk eita mdn

éçezôéàì,dgild mdn `vze zereara`d z` geztl zpn lr - §¦§¥
àúhéçc àìéâa àzøeéç éìçz déøáç déì çtðéìrxf aegzi - ¦§©¥©§¥©§¥¦©§¨§¦¨§¦§¨

cr dlegd it jezl ywd z` qipkie ,lelg dhig ywl oal miilgy
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המשך בעמוד כ

miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtxifp
éú÷åøáìoixewy ,oiray ileg Ð.`"liihéøîåç áùã.dpwf zngn oipeeb raya xnepn Ð

àìåèá äéùáééðå.yny zngn `ly ,xnelk Ðäéðéî àúðî àãçå àìçåë àúðî éúøú
.epnn cg` wlge legk miwlg ipy Ðéìçëî àúìúagx sk e` ser spk `ed legkn Ð

.oira ozepe legkd ea lhepy ur ly wcéìçëî àúìú.minrt dyly Ðéìîéìmeyi Ð

.epiraàì éàãith ilnil `lc ,xdcfin ÐÐ

.dipir rwtàéìéìã éøéøáùìze`ad mixepq Ð

.dlila mc`d lrà÷øá àøãåùly lag Ð

.dxte qeq apf lye ,dnda xriyàãç øñéðå
àáìëî àòøë àãçå äéðéî àòøëcg` xeywi Ð

.lagd iy`x ipya alkd lbxe eilbxnåôøèðå
äéøúáà àôñç à÷åðéixay zewepiz eywywi Ð

.eixg` miqxgåøîàéå.df ygl Ðàáìë àñà
ìåâðøú àñëà.lebpxz dhey ,alk owf Ðéöîåà

.xya zekizg Ðäéìäéð åäðéáúðåmizad ipa Ð

.`ycc `xepiva ivne` jpdléì÷ì÷.zety` Ð

èåùôéì.elbxn xywd xizi Ðäéðéòã àúéááá
.epir zaaa Ðé÷îåñ.milegh Ðàôñçà

àðîåàã.mc ekezl oifiwny ,leepn qxg ilk Ð

àøéåò äéì àîéðå.leki`e il ad :`giztl Ðéôô
'åë àìéù.`ed ygl Ðóñë éîá éìã íòèÐ

.`ed yglàéøåôã àìùà.dhin ly lag Ð

àñèøå÷å.oiken ly xiip Ðà÷éøåîåÐ.b"exw

àáìåìã à÷îåñå.alela lcbd mec` xac Ð

àúìéúô ìéãâðådlizt dyri ,milicb oeyl Ð

.xnvd onàìçá ùéîèìåÐdxyi.unega

ìéáãâéðå.ea xt`d wacie ,xt`a eplblbi Ð

äéìò åãùðå.afxn jxc Ðêéøñywd wacp Ð

.mcaàìéâÐ.q"iixhyi`ïåéë`cakc `ncc Ð

dlrnl dler ,d`ixd on dhnl dielz `idy

.dtd jxc witpeçîúà éçåîúà øîéàdlek Ð

d`ixl ltpe ,melk dpnid xiizyp `le ,`cak

.d`ix ly dpwl xaegny ,cakd dpw jxcéðåë
.sexb` `ln Ðà÷ìéñã àîøéôzaipw Ð

,micxz.`"xecpivnàãéøôyie ,ayr oin Ð

:mixne`.y"xyixiicnïãâðëålk xeriyk Ð

.el`àúøéèô àúðëÐdnda ly l"iixhp`

.dn`l mgx xht dzidyàëëìileg Ðmipiyd

.miniptdàãéçé àîåúdid `ly mey y`x Ð

.cg` rlv `l` eaäéñøîðå.epwgyi Ðàøôåèà
àðåéìàã.ci odea ly oxetv lr Ðøäãæðå
äéøùáì.exyaa mey eze` rbi `ly Ðéù÷ã
àøåéçì.zrxv Ðéëðéçìzereara` Ð

oink oexba milicbdinex oeylae ,h"plb

.o"eliibpxhy`åøîî éë éúîåçmneg ly ilr Ð

=oixewy ayr oink ,ef d`etxl aeh ,e"xhlit

.inx` oeyla "exnn"éúîåçã àø÷éòåyxey Ð

.e"xhlit ,menigdéãòó,exnnn d`etxl Ð

exnnÐ.ixen oeyl ,`"ipencayéðäizneg Ð

.exnneéîå÷åàì.i`cn xzei gtpi `ly ilegd Ð

éìåùáìodly dgl uawzy ,zereara`d Ð

eze` erwaiyk d`vei `dzy ,okezl.éøàô
àéôð ùéøãdlrnl oitvy milecb miaeq Ð

.oicwxnyk dtpaåäééøôòá éçôìèåmiycr Ð

.oda eylzpy xtr mràúéìåìáùåozlz Ð.i"xbepitàúåùëã àúøîåçå,zeykay gxt Ð.o"elnedàæåâîàë.feb` xeriyk Ðéçåúôìerwaiy ,o"eliibpxhy` ly zereara`d Ð

.dgild `vzeäéì çôðéì.epexba Ðàúèéçã àìéâáe`vie xg`d y`xa exiag gtpie ,drilad cr dleg ly eit jeza epqipkie cg` ey`xa ekezl milgyd rxf qipkie ,lelg `edy Ð

.ilegd lr epgie ,eltie milgydé÷åñàì.rewiad ze`txl xya zelrdl Ðàñëä úéáã àìåèî.ayen oirk zepwezne ,zecya `qkd zial zexceqnd mipa` lv zgzn Ðíñøáì
oixewy ileg Ð.mhegd jxc y`xd on `a `ede ,x"iixevøåãùðã à÷úñéô éëoixewy xecyp mqn ,fx` ly hplb xeriyk Ð.`"wipen`àúéðùáåã àúéðáìçoixewy ,dwezn dpalg Ð

.`"nlbàãååøú.sk Ðàìèð.ziriax wifgn ilk Ðàãé÷ð àøîç.mec` epi`y ,dti lelv oii Ðäéìåë ìéùá øåãùð ìéùá éëåxecypd lyaiykl :jl didi oniq df ÐÐx`yy recia

.dyw `edy itl ,oilyean oipnq
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éú÷åøáì:xn`w inp (`,gr zay) "oii `ivend" wxta oke ,d`etx dl yic rnyn `kd -

!oireawd oinen iab dil aiyg (a,gl) zexekaac :dywe .izwexal oilgek oky

.reaw men aiyg - dlw d`etx ici lr e` ,eili`n xaer epi`y dn lkc :wgvi epiax xne`e

.d`etx el oi` - ilegd seqa la` ,ilegd zligza epiid - "`ivend"ce `kdc d`etx ,inp i`

àëëì`le ,o`k qxhpewa yxitck ,mipiy -

(`,gk dxf dcear) `nlra yxity enk

"migqt iaxr"a opixn`cn .miikipg epiidc

xezp :(a,hp) oilega oke ,`kk xwrz `l :(`,biw)

.miikipga xnel jiiy `l dfe - ixabc ipiye ikk
ax
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9

éz÷Bøáì¯,àleèa déLaééðe éøîeç áLc àaø÷ò éúéì ¦§§¦¥¥©§©¨§©§¥§©§¥§¨
,dépéî àúðî àãçå àìçek àúðî ézøz ÷BçNéðå§¦§©§¥§¨¨§¨©£¨§¨¨¦¥
éàäa éìçëî àúìúe àðéò éàäa éìçëî àúìz éìîéìå§¦§¥§¨¨©§©¥§©¥¨§¨¨©§©¥§©

àì éàc ,éìîéì àì éôè ,àðéò¯ì .déðéò ò÷téøéøáL ¥¨§¥¨¦§¥§¦¨¨©¥¥§©§¦¥
àéìéìc¯dépéî àòøk àãç øñéðå à÷øa àøãeL éúéð §¥§¨¥¥§¨©§¨§¥©£¨©§¨¦¥

àñëà àaìk àñà" :déì eøîéìå ,déøúaà àtñç é÷eðé eôøèéðå ,àaìkî àòøk àãçå©£¨©§¨¦©§¨§¦§§¨¥©§¨©©§¥§¥§¥¨¨©§¨©§¨
eäðéìëéðå ,àMãc àøBpéöa déìäéð eäðéáúéìå éza äòáMî éöîeà áL éaâéìå ,"àìBâðøz©§§¨§¦§¥©§¥¦¦§¨¨¥§¥§¦§¦£¥§¦¨§©¨§¥§¦§
àúéðBìt øa éðBìôc éøéøáL" :éëä eøîéðå à÷øa àøãeL èBLôì éëä øúa .àúîc éìe÷ì÷a§¦§¥§¨¨¨©¨¦¦§§¨©§¨§¥§¨¦©§¦¥¦§¦©§¦¨

ì ."déðéòc àúéááa àaìëì eøçéìå àúéðBìt øa éðBìôì eäðé÷áLàîîéc éøéøáL¯äòáL éúéì §©¦§¦§¦©§¦¨§¦£§©§¨§¨¦¨§¥¥§©§¦¥¦¨¨¥¥¦§¨
,éàøaàî àðéøçà Léðéàå éàebî eäéà áéúéìå ,àðneàc àtñçà eäðéåèéðå àúåéçc àåeâî é÷neñ¨¥¦©¨§¥¨¨§¦§¦§©©§¨§¨¨§¥¥¦¦©¨§¦¦©£¦¨¥©§©

éàä déì àîéðå ,"ìeëéàc éì áä ,àøéåò" :déì àîéðåìéëàc øúáe ,"ìeëéà áñ ,àçéút" :C §¥¨¥£¦¨©¦§¥§¥¨¥¨¥§¦¨©¥¨©§¨¥
àì éàc ,àtñçì déøaúéì¯àøéçpî éúàc àîãì .déåléò éøãä¯déîLc ïäk àøáb éúéì ¦¨§¥§©§¨§¦¨¨§¦¦¨¥§¨¨§¨¥¦§¦¨¥¥©§¨Ÿ¥¦§¥

àìéL étt àðà" :déì áBzëéðå ,àîìòî Léðéà éúéì ,àì éàå .òøôîì éåì déì áBzëéìå ,éåì¥¦§¦§¥¥¦§©§¥©§¦¨¥¥¦¦¥¨§¨§¦§¥£¨©¦¥¨
éàå ."íâô éîa éìc íòè óñë éîa éìc íòè" :éëä déì áBzëéð ,àì éàå .òøôîì "é÷neñ øa©¨¥§©§¥©§¦¨¦§¥¨¦©©§¦§¥¤¤©©§¦§¥§¨§¦
,àáéìeìc à÷neñe é÷éøBîe ,àñèøe÷å ,à÷ézò àééøeôc àìLàå ,àzñtñàc àøwéò éúéì ,àì̈¥¥¦¨¨§©§©§¨§©§¨§§¨©¦¨§§§¨¦¥¨¨§¦¨
ìacbéðå àìça Léîèìå ,àúìéút ézøz ìBcâéðå àøîòc àááb éúéìå ,éããä éãäa eäðéì÷ðå§¦§¦§©£¥£¨¥§¥¥§¨¨§©§¨§¦§©§¥§¦¨¨§¦§¦§¨¨§¦§©©

,ïéãä àîèé÷aòñôðå ,áøòî étìk çøænî úìæàc íénä únà éæçéì ,àì éàå .déøéçða áéúéðå §¦§¨¨¥§¥¦¦§¦¥§¦¨¥£¦©©©©¦§¨§©§¦¦§¨§©¥©£¨§¦§©
éúezî àðéîéc déãéa àðéè ìB÷Léðå ,àqéb éàäì àòøk ãçå àqéb éàäì àòøk ãç íB÷éðå§¥©©§¨§©¦¨§©©§¨§©¦¨§¦§¦¨¦¥¦¦¨¦¥
àøîòc àúìéút ézøz ìBcâéðå ,déðéîéc àòøk éúezî àìàîNc déãéáe ,déìàîNc àòøk©§¨¦§¨¥¦¥¦§¨¨¦¥©§¨¦¦¥§¦§©§¥§¦¨¨§©§¨
,déìò eãLéìå àiî eúééðå àáæøî éúeú áéúéì ,àì éàå .déøéçða áéúéðå ,àðéèa Léîèéðå§¦§¦§¦¨§¥¦¦§¦¥§¦¨¥¦¥©§§¨§©§©¨§¦§£¥
ànetî éúàc àîãì ."àúéðìt øa àéðìôc déîc ÷Bñôéì ,àiî éðä é÷ñôc éëéä ék" :eøîéìå§¥§¦¥¦§¨§¥¨¥©¨¦§¨¥¦§¨§¨©§¨¦¨§¨¨§¨¥¦¨

¯éøñ éà ,àzèéçc àìéâa déì ïðé÷ãaC¯àì éàå ,àzðwz déì úéàå éúà÷ äàéøî¯àcákî ¨§¦©¥§¦¨§¦§¨¦¨¥¥¥¨¨¨¥§¦¥©©§¨§¦¨¦©§¨
àìå ãákä ìhéð :ïðz àëtéà ïðàäå ,éLà áøì éîà áø déì øîà .àzðwz déì úéìå éúà÷̈¨¥§¥¥©©§¨£©¥©©¦§©©¦§¨£©¦§¨§©¦©©¨¥§Ÿ
øîéà ,éúà÷ déîetîc ïåék :déì øîà !äøñçL Bà äáwépL äàéøä ,íeìk äpîéä øéizLð¦§©¥¥¤¨§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨£©¥¥¨§¦¥¨¨¥¥©
äòáL éúéì ?dézðwz éàî .àzðwz déì úéà éúà÷ äàéøî éà :øî øîà .çîúéà éçeîúéà¦§¥¦§©¨©¨¦¥¥¨¨¨¥¦¥©©§¨©©©§¥¥¥¦§¨
,éçtìèc éðek àúìúe ,àãéøt éðek äMîçå ,éúøëc àîøét éðek äòáLå ,à÷ìéñc àîøétî éðek¥¦¦§¨§¦§¨§¦§¨¥¦§¨§¨§¥©£¦¨¥§¦¨§¨¨¥§©§§¥
àøëéL déøúaà ézLéìå ,ìeëéìå ìéLáéìå ,àúøéèt àzðk ïcâðëe ,éìáçc àðeëå àðBîëc àðeëå§¨§©¨§¨§©§¥§¤§¨©§¨§¦§¨§¦§¦§¥§¦§¦©©§¥¦§¨

àëëì .úáèc àôéøç¯àîez éúéì :àðeä áø øa äaø øîààçLéîa déñøîéðå äàãéçé £¦¨§¥¥§¨¨£©©¨©©¨¥¥¨§¦¨¨§¦§§¥§¦§¨
,àLéìc àtðãb déì øcäðå ,déì áééëc àqéb àeääc àðBéìàc éàøôehà déáúðå ,àçìéîe¦§¨§¥§¥©§©§¦§¨§©¦¨§¨¥¥§¤¡©¥§©§¨§¦¨

éëðéçì .àøeéçì éL÷c déøNéáì øäcæéðå¯ézîBçc àøwéòå ,eøîî ék ézîBç :ïðçBé éaø øîà §¦§©©§¦§¥§¨¥§¦¨¨§¦§¥£©©¦¨¨§¦¦©§§¦¨¨§§¦
éãòéìeLáì .éîB÷Bàì éðä ;déneôa èB÷ðéðå ,eøînî ó¯éçtìèå ,àééôð Léøc éøàt éúééì ¨¦¦©§§¦§§¥¨¥§¥§©¥©§¥¨¥§¥¨§¨§©§§¥

éçezôéàì .déneôa àæeâîàk èB÷ðéðå ,àúeLëc àúøîeçå àzìéìáeLå ,eäééøôòa¯déì çtðéì §©§©§§§¦§¨§§§¨¦§¨§¦§§©§¨§¥§¦§¥¦§©¥
é÷eqàì .àzèéçc àìéâa àúøeéç éìçz déøáç¯ìBaâéðå ,àqkä úéác àlehî àøôò éúéì ©§¥©§¥¦¨§¨§¦¨§¦§¨§©¥¥¥©§¨¦¨§¥©¦¥§¦§

íñøáì .déì éìòîc ,ìeëéðå àLáeãa¯àúéðaìçc àæeâîà éëå ,øBãLéðc à÷úñét ék éúéì §§¨§¥§©£¥¥§©§¨¥¥¦¦§¨¨§¦§§¦©§¨§¤§§¦¨
eäðé÷BìLéðå ,àãé÷ð àøîç àæBçî úa àìèð éìîe ,àøeéç àLáec àãååøz éìîe ,àúéðLáec§¨¦¨§¥©§¨¨§¨¦¨¨§¥©§¨©§¨©§¨§¦¨§¦§¦§
ézøåeéç àféòc àáìçc àúòéáø éúéì ,àì éàå .délek déì ìéMa øBãLð ìéMa éëå ,éããä éãäa©£¥£¨¥§¦©¥¦§©¥¥¥§¦¨¥¥§¦£¨©£¨¨§¦¨¦©§¦
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc oihib(ycew zay meil)

éz÷eøáì,oird ilegl -éøîeç áLc àaø÷ò ézéìez`etxl `iai - ¦§§¦©§¥©§©¨§¤§¥
,dpwf zngn mipeeb raya xnepn axwràìeèa déLaééðeyaiie - §©§¥§¨

,ynyd mega `le lva eze`àãçå àìçek àúðî ézøz ÷BçLéðå§¦§©§¥§¨¨§¨©£¨
dépéî àúðîaxwrdn zg` dpne ,legk zepn izy wegyie - §¨¨¦¥

,xnepndåef zaexrznàúìúe ,àðéò éàäa éìçëî àúìz élnéì §¦©¥§¨¨¦§¨¥§©¥¨§¨¨
àðéò éàäa éìçëîoira oke cg` oira legkn ly zepn yly ozi - ¦§¨¥§©¥¨

,dipydélnéì àì éôè,oira ozi `l jkn xzei -àì éàcm`y - §¥Ÿ¦©¥§¦Ÿ
,xdfi `ldéðéò ò÷t.df mq zetixg zngn dnewnn oird `vz - ¨©¥¥

ìàéìéìc éøéøáL,dlila mc` lv` miritend mixeepq -ézéð §©§¦¥§¥§¨©§¥
à÷øa àøãeL,dxte qeq apfe dnda xryn ieyrd lag `iai - §¨©§¨

àaìkî àòøk àãçå dépéî àòøk àãç øñéðåly cg` dvw xeywi - §¥©£¨©§¨¦¥©£¨©§¨¦©§¨
,alk ly lbxl xeywi ipyd dvwde elbxl lagdé÷eðé eôøèéðå§¦§§§¥

déøúaà àtñç,miqxg iwlga mdixeg`n zewepiz eywywi - ©§¨©©§¥
eøîéìåàìBâðøz àñëà àaìk àñà déìlk owf' df ygl exn`i -a §¥§¥¨¨©§¨©§¨©§§¨

.'lebpxz dheyå,okn xg`léza äòáMî éöîeà áL éaâéìseq`i - §¦§¥¤§¥¦¦§¨¨¥
,miza drayn xya zekizg rayàøBpéöa déìäéð eäðéáúéìå§¥§¦§¦£¥§¦¨

àLãcgzt oztnay xega xyad z` mizad mze` ipa egipi - §¨¨
,eilr zaaeq zlcdy mewna ,mziaàúîc éìe÷ì÷a eäðéìëéðå- §¦§¦§§¦§¥§¨¨

.xird dze` zety`a el` xya zekizg lk`ieèBLôì éëä øúä©¨¦¦§
à÷øa àøãeL,ea xeywd lagd z` uelgi okn xg`l -éëä eøîéðå §¨©§¨§¥§¨¦

df ygl mizad ipa exn`i -eäðé÷áL àúéðBìt øa éðBìôc éøéøáL'©§¦¥¦§¦©§¦¨©§¦§
'äéðéòc àúéáaa àaìëì eøçéìå àúéðBìt øa éðBìôìly mixeepq - ¦§¦©§¦¨§¥£§©§¨§¨¦¨§¥¥

alkd z` xewcl ekle ,zipelt oa ipelt z` eafr ,zipelt oa ipelt
.epir zaaa

ìàîîéc éøéøáL,meia mc`d lr mi`ad mixeepq -äòáL ézéì §©§¦¥¦¨¨©§¥¦§¨
àúåéçc àåebî é÷îeñ,zenda jezn milegh dray `iai - §¥¦©¨§¥¨¨

àðîeàc àtñçà eäðéåèéðåqe`n qxg ilk lr mze` elvi - §¦§¦§©©§¨§¨¨
,mc ekezl mifiwnyéàåbî eäéà áéúéìå,ziad jeza dlegd ayi - §¥¦¦¦©¨

éàøaàî àðéøçà Léðéàåuegn didi ze`ixa eipiry xg` mc`e - §¦¦©£¦¨¥©§©
,zialìeëéàc éì áä ,àøéåò déì àîéðå,`ixal xeird el xn`ie - §¥¨¥£¦¨©¦§¥

.lke`e milegh mze`n il ozéàä déì àîéðåìeëéà áñ ,àçéút C- §¥¨¥©¥§¦¨©¥
.lek`e aqd ,zegezt eipiry `ixad el aiyieìéëàc øúáe¨©§¨¦

àtñçì déøaúéì,qxgd ilk z` xeayi lk`iy xg`l -,àì éàc ¦§§¥§©§¨§¦Ÿ
déåléò éøãä.eipirl ilegd xefgi ,ok dyri `l m`y - ¨§¥¦¨¥

ìly ilegàøéçðî éúàc àîã,et` ixigpn afd mc -ézéìïäk àøáb §§¨§¨¥¦§¦¨©§¥©§¨Ÿ¥
éåì déîLc,iel enyy odk yi` `iai -òøôîì éåì déì áBzëéìå- ¦§¥¥¦§¦§¥¥¦§©§¥©

.dlgzdl seqdn 'iel' myd z` odkd el aezkiàì éàå`l m` - §¦Ÿ
,iel enyy odk `vnézéìdéì áBzëéðå ,àîìòî Léðéàmzq `iai - ©§¥¦¦¥¨§¨§¦§¥

el aezkie ,weyd on mc`'é÷îeñ øa àìéL étt àðà'òøôîì- £¨©¦¦¨©§¥§©§¥©
.`ed ygl oine ,dlgzdl seqdn,àì éàåéëä déì áBzëéðaezki - §¦Ÿ¦§¥¨¦

df yglàì éàå .'íât éîa éìc íòè óñk éîa éìc íòè'epi` m`e - ©©§¦§¥¤¤©©§¦§¥§©§¦Ÿ
,ok dyeràzñtñàc àøwéò ézéìlk`n-] zgy ly yxey `iai - ©§¥¦¨¨§©§©§¨

,[dndazò àééøeôc àìLàåà÷é,dpyi dhn ly lage -àñèøe÷å §©§¨§§¨©¦¨§§§¨
,jx xacn ieyrd xiip -é÷éøBîe,mekxk -àáéìeìc à÷neñåaiq - ¦¥§¨¨§¦¨

,aleld jeza lcby mec`éããä éãäa eäðéì÷ðåel` lk sexyi - §¦§¦§©£¥£¨¥
,cgiàúìéút ézøz ìBcâéðå ,àøîòc àááb ézéìåly zrwt `iai - §©§¥§¨¨§©§¨§¦§©§¥§¦¨¨

,zelizt izy dpnn dyrie xnvàìça Léîèìåmze` dxyi - §¦§¦§¨¨
,unegadéøéçða áéúéðå ,ïéãä àîèé÷a ìaãâéðåzeliztd lblbi - §¦©§¥§¦§¨¨¥§¥¦¦§¦¥

.eixigpa mze` ozie ,sxyy zaexrzd ly df xt`a,àì éàåéæçéì §¦Ÿ¥£¥
áøòî étìk çøænî úìæàc íénä únàdininy mind zn` d`xi - ©©©©¦§¨§©¦¦§¨§©¥©£¨

,axrnl gxfnn mikledãçå àñéb éàäì àòøk ãç íe÷éðå òñôðå§¦§©§¥©©§¨§©¦¨§©
àñéb éàäì àòøklbxe dn`d ly cg` cva zg`d elbx cinrie - ©§¨§©¦¨

,ipyd cva dipyk éúezî àðénéc déãéa àðéè ìB÷Léðåàòø §¦§¦¨§¨¥§©¦¨¦¥©§¨
déìàîNc,zil`nyd elbx zgzn hih zipnid ecia gwie -déãéáe ¦§¨¥§¨¥

déðénéc àòøk éúezî àìàîNczgzn hih gwi zil`nyd eciae - ¦§¨¨¦¥©§¨§©¦¥
,zipnid elbxàøîòc àúìéút ézøz ìBcâéðåzelizt izy dyrie - §¦§©§¥§¦¨¨§©§¨

,xnv lyàðéèa Lénèéðå,hiha mze` dxyi -déøéçða áéúéðå- §¦©¦§¦¨§¥¦¦§¦¥
.eixigpa mpzie,àì éàåàáæøî éúez áézéì,afxn zgz ayi -eúééðå §¦Ÿ¦¥¥©§§¨§©§

déìò eãLéìå àiî,eilr eltie afxnd jxc min e`iaie -eøîéìå- ©¨§¦§£¥§¥§

,el exn`ieøa àéðìôã déîc ÷Bñôéì àiî éðä é÷ñôc éëéä ék'¦¥¦§¨§¥¨¥©¨¦§§¥¦§©§¨©
'àúéðìtzaif wqtiz jk ,afxnd on aefl el` min ewqty myk - §¨¦¨

.zipelt oa ipelt ly enc
àîetî éúàc àîãì,dtd on afd mc -àúhéçc àìéâa déì ïðé÷ãa §¨¨§¨¥¦¨©§¦¨¥§¦¨§¦§¨

.dhig ly ywa mcd z` oiwcea -éøñ éàCl` wacp ywd m` - ¦¨¦
c `ed oniq ,mcdäàéøîàzðwz déì úéàå éúà÷mcd xewny - ¥¥¨¨¨¥§¦¥©©§¨

.df ilegl dpwz yie ze`ixdnàì éàål` wacp ywd oi` m` - §¦Ÿ
,mcdàzðwz déì úéìå éúà÷ àcákîpwz oi`e caka exewn -d ¦©§¨¨¨¥§¥¥©©§¨

.xacl
,`xnbd dywnïðz àëtéà ïðàäå ,éMà áøì énà áø déì øîà- ¨©¥©©¦§©©¦§¨£©¦§¨§©

oilega `lde(.an)m`y ,jtidl epipyøéizLð àìå ãákä ìhéð¦¨©¨¥§Ÿ¦§©¥
äpîéä,íeìke`äàéøääáwépLäøñçL Bàdiaern edyn xqgzp - ¥¤¨§¨¥¨¤¦§¨¤¨§¨

ztxhp dndad oi` 'cak'd iably ixd .dtixh dndad ,dllg e`
oexqg e` awpa elit` 'd`ix'd iabl eli`e ,elek lhpiy cr `l`
ilegn xeng d`ixd ilegy gkene ,dndad ztxhp xak edyn
.dpwz el oi`e xzei dyw cakd ilegy o`k epipyy itk `le ,cakd

,`xnbd zvxznøîàdéì,in` axl iy` axéúà÷ déîetîã ïåék ¨©¥¥¨§¦¥¨¨¥
çnzéà éçeîzéà øîéàon dhnl enewn xy` cakd mce zeid - ¥©¦©¥¦©©

xvepd mce ,ixnbl genipy gxkda ,dtd jxc `veie dler d`ixd
jxce ,d`ixd dpwl xaegnd cakd dpwl qpkp genipd cakdn
ixnbl genip cakdy df ote`ae .dtd on df mc `vei d`ixd
`ae dtd on afd mcl okle ,d`ixd awpn `ed xeng i`ce ,dlkzpe

.dpwz oi` ,cakd on
`xnbd:dtdn afd mc ileg z`etxl day,øî øîàäàéøî éà ¨©©¦¥¥¨

éúà÷,dtd on afd mcd `a d`ixd on m` -àzðwz déì úéà- ¨¨¥¦¥©©§¨
,`xnbd zxxan .dpwz el yidézðwz éàîzx`an .ezpwz idn - ©©©§¥

,`xnbdà÷ìéñc àîøétî éðek äòáL ézéì`ln dray `iai - ©§¥¦§¨¥¦¦§¨§¦§¨
,mikezg micxz ilrn mitexb`éúøëc àîøét éðek äòáLå- §¦§¨¥¦§¨§¨§¥

,mikezg izxk ilr ly mitexb` `ln drayeàãéøt éðek äMîçå©£¦¨¥§¥¨
,'`cixt' `xwpd ayr oinn mitexb` dynge -éðek àúìúe§¨¨¥

éçtìèc,miycr itexb` dylye -àðBnëc àðeëå,oenk sexb`e - §©§§¥§¨§©¨
éìáçc àðeëå.wxi milag sexb`e -ïãâðëegwi ,el` lk xeriyk - §¨§©§¥§¤§¨

àzøéèt àzðk,dxeka dnda ly miirnd oney -ìeëéìå ìéMaéìå ©§¨§¦§¨§¦©¥§¥
,lk`ie mlek z` lyaie -déøúaà ézLéìådzyi ef dlik` xg` - §¦§¥©©§¥

àôéøç àøëéLúáèc.gaeynde aehdn sixg xkiy dzyi - ¦§¨£¦¨§¨©
àëëì,miiniptd miipiy ilegl -,àðeä áø øa äaø øîààîez ézéì §¨¨¨©©¨©©¨©§¥¨

äàãéçé,cg` rlv `l` ea did `ly mey y`x `iai -déñøîéðå §¦¨¨§¦§§¥
àçìéîe àçLéîa,glne ony mr eze` oghi -éàøôehà déáúðå §¦§¨¦§¨§¥§¥©§¨

déì áééëc àñéb àeääc àðBéìàce` ozie -cid odea oxetiv lr ez §¦§¨§©¦¨§¨¥¥
,el a`eky cv eze` lyàLéìc àôðãb déì øcäðeaiaq oiwzie - §©¥¥§©§¨§¦¨

,wva zqir ly zrah meyd zaexrzéL÷c déøNéáì øäcæéðå§¦§©¥§¦§¥§¨¥
àøeéçìxacdy itl ,exyaa zaexrzd rbiz `ly xdfiy ick - §¦¨¨

.zrxvl dyw
éëðéçì,oexbay zereara` ileg -,ïðçBé éaø øîàéúîeçoilr - §¦§¥¨©©¦¨¨§¥

df ilegl `ed liren 'izneg' `xwpd gnv lyékeøîîayr enk - ¦©§
.[xnEy-] 'exnn' `xwpdéúîeçc àøwéòågnv ly yxeyd mpn` - §¦¨¨§§¥

,'izneg'déãòeøînî ó.'exnn' `xwpd gnvd on xzei `ed aeh - ¨¦¦©§
éîe÷Bàì éðä déîeôa èB÷ðéðå,eita el`d milrd z` gwi - §¦§§¥¨¥§¥

.i`cn xzei zereara`d egtpzi `ly envr cinrdl
éìeMáìodly dgildy ,zereara`d z` liyadl zpn lr - §©¥

,dze` erwaiyk z`vl dpken didze okezl uawzéøàt éúééì¥¥¨¥
àééôð Léøcoicwxnyk dtpd y`xa oitvy milecb oiaeq `iai - §¥©§¨

,gnwd z` daeäééøôòa éçtìèåmdilry xtrd mr miycre - §©§§¥§©§©§
,ozyilz zrynàzìéìáeLå,'ozlz' `xwpd gnv oin -àúøîeçå §§¦§¨§§¨¨

àúeLëc,zeyka `vnpd gxte -déîeôa àæebîàk èB÷ðéðågwie - ¦§¨§¦§§©§¨§¥
.feb` xeriyk eita mdn

éçezôéàì,dgild mdn `vze zereara`d z` geztl zpn lr - §¦§¥
àúhéçc àìéâa àzøeéç éìçz déøáç déì çtðéìrxf aegzi - ¦§©¥©§¥©§¥¦©§¨§¦¨§¦§¨

cr dlegd it jezl ywd z` qipkie ,lelg dhig ywl oal miilgy
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המשך בעמוד כ

miwxt dyelya` cenr hq sc ± iriax wxtxifp
éú÷åøáìoixewy ,oiray ileg Ð.`"liihéøîåç áùã.dpwf zngn oipeeb raya xnepn Ð

àìåèá äéùáééðå.yny zngn `ly ,xnelk Ðäéðéî àúðî àãçå àìçåë àúðî éúøú
.epnn cg` wlge legk miwlg ipy Ðéìçëî àúìúagx sk e` ser spk `ed legkn Ð

.oira ozepe legkd ea lhepy ur ly wcéìçëî àúìú.minrt dyly Ðéìîéìmeyi Ð

.epiraàì éàãith ilnil `lc ,xdcfin ÐÐ

.dipir rwtàéìéìã éøéøáùìze`ad mixepq Ð

.dlila mc`d lrà÷øá àøãåùly lag Ð

.dxte qeq apf lye ,dnda xriyàãç øñéðå
àáìëî àòøë àãçå äéðéî àòøëcg` xeywi Ð

.lagd iy`x ipya alkd lbxe eilbxnåôøèðå
äéøúáà àôñç à÷åðéixay zewepiz eywywi Ð

.eixg` miqxgåøîàéå.df ygl Ðàáìë àñà
ìåâðøú àñëà.lebpxz dhey ,alk owf Ðéöîåà

.xya zekizg Ðäéìäéð åäðéáúðåmizad ipa Ð

.`ycc `xepiva ivne` jpdléì÷ì÷.zety` Ð

èåùôéì.elbxn xywd xizi Ðäéðéòã àúéááá
.epir zaaa Ðé÷îåñ.milegh Ðàôñçà

àðîåàã.mc ekezl oifiwny ,leepn qxg ilk Ð

àøéåò äéì àîéðå.leki`e il ad :`giztl Ðéôô
'åë àìéù.`ed ygl Ðóñë éîá éìã íòèÐ

.`ed yglàéøåôã àìùà.dhin ly lag Ð

àñèøå÷å.oiken ly xiip Ðà÷éøåîåÐ.b"exw

àáìåìã à÷îåñå.alela lcbd mec` xac Ð

àúìéúô ìéãâðådlizt dyri ,milicb oeyl Ð

.xnvd onàìçá ùéîèìåÐdxyi.unega

ìéáãâéðå.ea xt`d wacie ,xt`a eplblbi Ð

äéìò åãùðå.afxn jxc Ðêéøñywd wacp Ð

.mcaàìéâÐ.q"iixhyi`ïåéë`cakc `ncc Ð

dlrnl dler ,d`ixd on dhnl dielz `idy

.dtd jxc witpeçîúà éçåîúà øîéàdlek Ð

d`ixl ltpe ,melk dpnid xiizyp `le ,`cak

.d`ix ly dpwl xaegny ,cakd dpw jxcéðåë
.sexb` `ln Ðà÷ìéñã àîøéôzaipw Ð

,micxz.`"xecpivnàãéøôyie ,ayr oin Ð

:mixne`.y"xyixiicnïãâðëålk xeriyk Ð

.el`àúøéèô àúðëÐdnda ly l"iixhp`

.dn`l mgx xht dzidyàëëìileg Ðmipiyd

.miniptdàãéçé àîåúdid `ly mey y`x Ð

.cg` rlv `l` eaäéñøîðå.epwgyi Ðàøôåèà
àðåéìàã.ci odea ly oxetv lr Ðøäãæðå
äéøùáì.exyaa mey eze` rbi `ly Ðéù÷ã
àøåéçì.zrxv Ðéëðéçìzereara` Ð

oink oexba milicbdinex oeylae ,h"plb

.o"eliibpxhy`åøîî éë éúîåçmneg ly ilr Ð

=oixewy ayr oink ,ef d`etxl aeh ,e"xhlit

.inx` oeyla "exnn"éúîåçã àø÷éòåyxey Ð

.e"xhlit ,menigdéãòó,exnnn d`etxl Ð

exnnÐ.ixen oeyl ,`"ipencayéðäizneg Ð

.exnneéîå÷åàì.i`cn xzei gtpi `ly ilegd Ð

éìåùáìodly dgl uawzy ,zereara`d Ð

eze` erwaiyk d`vei `dzy ,okezl.éøàô
àéôð ùéøãdlrnl oitvy milecb miaeq Ð

.oicwxnyk dtpaåäééøôòá éçôìèåmiycr Ð

.oda eylzpy xtr mràúéìåìáùåozlz Ð.i"xbepitàúåùëã àúøîåçå,zeykay gxt Ð.o"elnedàæåâîàë.feb` xeriyk Ðéçåúôìerwaiy ,o"eliibpxhy` ly zereara`d Ð

.dgild `vzeäéì çôðéì.epexba Ðàúèéçã àìéâáe`vie xg`d y`xa exiag gtpie ,drilad cr dleg ly eit jeza epqipkie cg` ey`xa ekezl milgyd rxf qipkie ,lelg `edy Ð

.ilegd lr epgie ,eltie milgydé÷åñàì.rewiad ze`txl xya zelrdl Ðàñëä úéáã àìåèî.ayen oirk zepwezne ,zecya `qkd zial zexceqnd mipa` lv zgzn Ðíñøáì
oixewy ileg Ð.mhegd jxc y`xd on `a `ede ,x"iixevøåãùðã à÷úñéô éëoixewy xecyp mqn ,fx` ly hplb xeriyk Ð.`"wipen`àúéðùáåã àúéðáìçoixewy ,dwezn dpalg Ð

.`"nlbàãååøú.sk Ðàìèð.ziriax wifgn ilk Ðàãé÷ð àøîç.mec` epi`y ,dti lelv oii Ðäéìåë ìéùá øåãùð ìéùá éëåxecypd lyaiykl :jl didi oniq df ÐÐx`yy recia

.dyw `edy itl ,oilyean oipnq
äéôééèðå
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éú÷åøáì:xn`w inp (`,gr zay) "oii `ivend" wxta oke ,d`etx dl yic rnyn `kd -

!oireawd oinen iab dil aiyg (a,gl) zexekaac :dywe .izwexal oilgek oky

.reaw men aiyg - dlw d`etx ici lr e` ,eili`n xaer epi`y dn lkc :wgvi epiax xne`e

.d`etx el oi` - ilegd seqa la` ,ilegd zligza epiid - "`ivend"ce `kdc d`etx ,inp i`

àëëì`le ,o`k qxhpewa yxitck ,mipiy -

(`,gk dxf dcear) `nlra yxity enk

"migqt iaxr"a opixn`cn .miikipg epiidc

xezp :(a,hp) oilega oke ,`kk xwrz `l :(`,biw)

.miikipga xnel jiiy `l dfe - ixabc ipiye ikk
ax
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9

éz÷Bøáì¯,àleèa déLaééðe éøîeç áLc àaø÷ò éúéì ¦§§¦¥¥©§©¨§©§¥§©§¥§¨
,dépéî àúðî àãçå àìçek àúðî ézøz ÷BçNéðå§¦§©§¥§¨¨§¨©£¨§¨¨¦¥
éàäa éìçëî àúìúe àðéò éàäa éìçëî àúìz éìîéìå§¦§¥§¨¨©§©¥§©¥¨§¨¨©§©¥§©

àì éàc ,éìîéì àì éôè ,àðéò¯ì .déðéò ò÷téøéøáL ¥¨§¥¨¦§¥§¦¨¨©¥¥§©§¦¥
àéìéìc¯dépéî àòøk àãç øñéðå à÷øa àøãeL éúéð §¥§¨¥¥§¨©§¨§¥©£¨©§¨¦¥

àñëà àaìk àñà" :déì eøîéìå ,déøúaà àtñç é÷eðé eôøèéðå ,àaìkî àòøk àãçå©£¨©§¨¦©§¨§¦§§¨¥©§¨©©§¥§¥§¥¨¨©§¨©§¨
eäðéìëéðå ,àMãc àøBpéöa déìäéð eäðéáúéìå éza äòáMî éöîeà áL éaâéìå ,"àìBâðøz©§§¨§¦§¥©§¥¦¦§¨¨¥§¥§¦§¦£¥§¦¨§©¨§¥§¦§
àúéðBìt øa éðBìôc éøéøáL" :éëä eøîéðå à÷øa àøãeL èBLôì éëä øúa .àúîc éìe÷ì÷a§¦§¥§¨¨¨©¨¦¦§§¨©§¨§¥§¨¦©§¦¥¦§¦©§¦¨

ì ."déðéòc àúéááa àaìëì eøçéìå àúéðBìt øa éðBìôì eäðé÷áLàîîéc éøéøáL¯äòáL éúéì §©¦§¦§¦©§¦¨§¦£§©§¨§¨¦¨§¥¥§©§¦¥¦¨¨¥¥¦§¨
,éàøaàî àðéøçà Léðéàå éàebî eäéà áéúéìå ,àðneàc àtñçà eäðéåèéðå àúåéçc àåeâî é÷neñ¨¥¦©¨§¥¨¨§¦§¦§©©§¨§¨¨§¥¥¦¦©¨§¦¦©£¦¨¥©§©

éàä déì àîéðå ,"ìeëéàc éì áä ,àøéåò" :déì àîéðåìéëàc øúáe ,"ìeëéà áñ ,àçéút" :C §¥¨¥£¦¨©¦§¥§¥¨¥¨¥§¦¨©¥¨©§¨¥
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änàa Léàì déì éãLéìå ,àãé÷ð.ïécca äMàìe änàa Léàì déì éìúìå ,à÷éæc àðeà éúéì ,àì éàå .íB÷î BúBàa äMàìe §¦¨§¦§¥¥¨¦¨©¨§¦¨§¨§¦¨¥¥¨§¦¨§¦§¥¥¨¦¨©¨§¦¨©©¦
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íeMî ,ézLéì àì éìôeñc àinî ,ézLéì àøcàc àinî ,éúL éëå .eäéépéî éçñìå ,àìáä déa ÷ñéðc ãò ,éàä éBìéò áéúBìå éàä©§¦¦©©§¥©¥©§¨§¦§¥¦©§§¦¨¥¦©¨§©¨¨¦§¥¦©¨§§¥¨¦§¥¦

àðååb àøîéöì .éøwòéîc¯Bà àøëéLa àøcà óøèà ézLéðå ,ìeëéðå eäééøôòa eäðé÷BìLéðå ,éøàLî áMî à÷ìéñc éðea äòáL éúéì §¦©§¦§¦§¨©§¨¥¥¦§¨¥§¦§¨¦©§¨¥§¦§¦§§©§©§§¥§¦§¥©§¨©¨¨§¦§¨
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oihib(ycew zay meil)

àáøk éçì÷ úìzà déôéièéðå,aexk iglw dyly lr sihie - §¦©§¥©§¨¦§¥§¨¨
ïéäîøîc àæååâa déLçáéðåur ly mqiwa dxicwd z` yegaie - §¦§£¥§©§¨§©§§¦

,'oidnxn' enyydélek déì ìéLa ïéäîøîc àæååb ìéLa éëåxy`k - §¦¨¦©§¨§©§§¦¨¦¥¥
.lyean lkd ik xacd oniq ,df mqiw lya ik d`xi,àì éàåézéì §¦Ÿ©§¥

àøeéç àaìëc é÷ôð,oal alk z`ev `iai -àôèða ìBaâéðåaxri - ¨§¥§©§¨¦¨¨§¦§§©§¨
,'ixv'a eze`ìeëéð àì à÷ôð øLôàc änëåel xyt` m` mle` - §©¨§¤§¨©§¨Ÿ¥

oeik ,ef mialk z`ev lk`i `l ,zxg` d`etxa÷éøôîãwzpny - ¦§¨¥
.eixai`

àøéâì,dxiwc oirk wfg a`k -àúìéìc àøéb ézéìly ug `iai - §¦¨©§¥¦¨§¦§¨
,cxad mr `id zltepe ugk dieyrd oa` oin epiide ,zilildéëôéðå§¥§¥

,dlrnl dfig`de dhn itlk didi cegdy ote`a oa`d jetdi -
ézLðå déålò àiî écLðå.mze` dzyie min eilr jetyie -,àì éàå §¦§¥©¨¦¨¥§¦§¥§¦Ÿ

àéìéìa àaìk eäééðéî ézLéàc àinî éúéìdzyy minn `iai - ©§¥¦©¨§¦§¥¦©§©§¨§¥§¨
,dlila alkd mdnàéelébî øäcæéðåeidi `l el` miny xdfie - §¦§©¥¦¦¨

.miygp ea miievny mewna milebn
léâìàée,eqx` z` ygp mda lihdy oilebn min dzy -à÷tðà §¦¨©§§¨

àøîçcàéiç.befn epi`y oii ziriax dzyi - §©§¨©¨
àñøeîì,xyad lr zlcbznd drea -¯ àøîçc à÷tðàdzyi §§¨©§¨¨§©§¨

axernd oii ziriaxàðàìBz àìäàa`xwpd mec` gnv oin - §¨¨¨¨¨
.'zeld`'
àçøéôìàaéìc,[slrzd-] 'eal gxt'y mc` -úìz ézéì §¦§¨§¦¨©§¥§¨

éøòNc àúàééLeøa,mixeryn zeieyrd zelg yely `iai - §§¨¨¨§©£¥
àkîëa eäðéøèLðåïéîBé ïéòaøà déåléò øáò àìcmze` dxyi - §¦§§¦§§©§¨§Ÿ¨©¦¨¥©§§¦¦

,eziiyr zryn mei mirax` eilr exar `l oiicry gzekaìeëéðå§¥
,el` zelg lk`i -øúaà ézLðåà÷øî àøîç eäéédzyie - §¦§¥©©§©§©§¨©§¨

.befn oii mdixg`
,àðéáøì ézôécî àçà áø déì øîàdéaéì çøôc ïkL ìëå`ld - ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨§¨¤¥§¨©¦¥

.xzei edeyizi ixde ,miyilgn el` milk`n,déì øîààðàok` - ¨©¥£¨
ip`éøîà àaéìc àø÷eéìlk`iy ,izxn` eilr cak eaily inl - §§¨§¦¨¨§¦

mle` .ald z` miyiznd el` milk`nàaéìc àçøéôìinl - §¦§¨§¦¨
,eilr ylg eailyéhéçc àúàééLeøa úìz ézéìzelg yely `iai - ©§¥§¨§§¨¨¨§¦¥

,mihig lyeäðéøèLéðåìeëéðå àLáeãayaca mze` dxyie - §¦§§¦§§§¨§¥
,mlk`ieàéiç àøîç eäééøúaà ézLéðå.ig oii mdixg`l dzyie - §¦§¥©©§©§©§¨©¨

àaéìc àçøöì,eaila a`k ygd -àééðéð éòéa úìz ézéì`iai - §¦§¨§¦¨©§¥§¨¥¥¦§¨
yk,'`ipip' `xwpd gnvn mivia yely xeriàðBnëc àúòéáe- ¥£¨§©¨

,'oenk' dvia xeriykeéîéLîeLc àúòéáedvia xeriyke - ¥£¨§§¦¥
,oineyney.ìeëéìå§¥
éòî áàëì,miirn -àúëéøà éìtìt äàî úìz ézéìyely `iai - ¦§¥¥¥©§¥§¨¥¨¦§§¥£¦¨¨

,mikex` oiltlt ze`nàøîça eäééðéî äàî ézLð éîBé ìëålke - §¨¥¦§¥¥¨¦©§§©§¨
.oiltlt oze`n d`n ea dxyy oii dzyi mei

ïéáø,mkg my -ïîcn `ad -,Løðãáòdézøáì dìezal oikd - ¨¦§¦¨¨¨©¨¦§©¥
,éMà áøcäàîïéLîçåoiltltïãéc éðäîepilv` milcbd el`n - §©©¦¥¨§©§¦¥¨¥¦¨

,dlrnl mixkfend mikex`d el`n `weec e`leàéqzàå- §¦©§¨
.d`txpeàöøéëìdzyi ,miirnay mirlez -àøîçc à÷tðà- §¦§¨©§¨¨§©§¨

axernd ,oii ziriaxäàøòc àôøèàa.'xr'd ur ly dlr - §©§§¨©£¨¨
àøeéç àöøéëìal mirlezl -,miirnay zepàìébìb àøæéa ézéì- §¦§¨¦¨¨©§¥¦§¨©§¦¨

,'`liblb' `xwpd rxf `iaiâzñéLa døéiöéðåzkizga epxywi - §¦©§¨§¦§¨
,otb xnvn ieyrd cbadézLðå àiîa déøéézéðåmina eze` dxyi - §¦©§¥§©¨§¦§¥

,dzyieàúðéaî øäcæðå,envr rxfd z` rlai `ly xdfi -àì éàc §¦§©¥¦¦¨¨§¦Ÿ
,xdfi `l m`y -déðééòîì dì àáwðîieyr df rxf ly ewfeg - §©§¨¨§©§¨¥

.eirin z` awpl
øñéîì,leylyd xevrl -àiîa àáéèø ïéñéñ`xwpd ayr lk`i - §¥©¦¦§¦¨§©¨

eli`e .min mr ,gl ecera 'oiqiq'àøLéîìexvrpy mc` lylyl - §¦§¨
,eiawpàiîa àzLéáé.min mr ,yai `edyk 'oiqiq' lk`i -ðîéñåC §¥§¨§©¨§¦¨¨

,`ed df xaclàøäð øëñc àáéèø àöéàayr `ed '`vi`' - ¦¨§¦¨§¨©©£¨
.lylynd z` mzeq gld jk ,gl ecera zexdpd ea mixkeqy

àìçèì,ileg zngn getpd legh -àiîc éðéa áL ézéìray `iai - §©£¨©§¥¤¥¥§©¨
,mina zeievnd zewelràìeèa eäðéLaééðe,lva myaiie -ìëå §©§¦§§¨§¨

àøîça àúìúe ézøz ézLéð àîBéyely e` mizy dzyi mei lk - ¨¦§¥©§¥§¨¨§©§¨

.oiia miiexy md xy`k mdn
,àì éàåçzôéà àìc àzøtéöc àìçè ézéìfr ly legh `iai - §¦Ÿ©§¥©£¨§¦©§¨§Ÿ¦§©

,dcli `lyàøepúa àéçhðå,xepza epbhi -déãäì é÷Bðåcenrie - §¦©§¨§©¨§¥©£¥
xepzd lenàîéðå,df ygl xn`ie -Laééð àìçè éàä Léáéc éëéä ék §¥¨¦¥¦§¨¥©©£¨§©¥

àúéðBìt øa éðBìôc àiìçèyaiizi jk ,df legh yaiizny myk - ©£©¨¦§¦©§¦¨
.zipelt oa ipelt ly leghàì éàå,xepz el oi` m` -éðéa dééçhéð §¦Ÿ¦©§¥¥¥

àzãç àúéác éáøeàlzek ipa` oiay zexeya leghd z` gihi - §¥§¥¨£©¨
,my yaiizie ycg zia lyéëä àîéðåxen`d ygld z` xn`ie - §¥¨¨¦

.dlrnl
,àì éàåàúaLa áéëLc àáëL é÷áéìzn yi okid ytgl gxhi - §¦Ÿ¦§¥¦§¨§¨¦§©§¨

,zaya xhtpydéìçèà dáúBðå déãéì déì÷Léðåznd ci z` lehi - §¦§§¥§¨¥§§¨©©£¥
,dlegd legh mewn lr dpgipieàîéðå,df ygl xn`i -éëéä ék §¥¨¦¥¦
iìçè Laééð ,àãé àä LéáécàúéðBìt øa éðBìôc àmyk - §¨¥¨§¨§©¥©£©¨¦§¦©§¦¨

.zipelt oa ipelt ly leghd yaiizi jk ,ef ci dyaiizpy
,àì éàåàúéðéa éúéð,bc `iai -àçôð éa dééååèéðåeze` dlvi - §¦Ÿ¥¥¦¦¨§¦§§¥¥©§¨

,gtpd ly ezk`ln ziaay milgbaàçôð éác àiîa déìëéðå- §¥§¥§©¨§¥©§¨
,oaelnd lfxad z` gtpd dakn mday mina bcd z` dxyi

,eplk`ieàçôð éác àinî ézLéðåelld mind on dzyi okn xg`l - §¦§¥¦©¨§¥©§¨
.gtpd lv`y

àçôð éác àiî àéúL úåäc àféò àéääminn dzzyy fr dzid - ©¦¦¨©£©©§¨©¨§¥©§¨
,gtpd lv`y el`àìçè dì çkzLéà àìå èéçzLéà`le dehgy - ¦§§¦§Ÿ¦§©©¨©£¨

.leghd miwnvny el` min ly mwfeg zngn ,legh da e`vn
,àì éàåì àøîçc àúéáç çzôéìdéîL.oii ziag exear gzti - §¦Ÿ¦§©£¦¨§©§¨¦§¥

ilegl liren oiidy ,gaeyn oii ziizya cinz envr libxi ,xnelk
.df

,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîààøîçc àúéáç déì úéà éà ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦¦¥£¦¨§©§¨
,oii ly ziag el yi m` -øîc dén÷ì éúà àìjiptl `a did `l - Ÿ¨¥§©¥§©

.el `id d`etx oiid ziizyy itl ,d`etx ywalàlàel oi`y in ¤¨
,oiidéôeb éleëì àélòîc úéøçL úôa ìbøîzlik`a envr libxi - ©§©§©©£¦¦§©§¨§¥¥

.sebd lkl d`etx d`iany itl ,zixgy ztàúçLeøìileg - §§¨¨
,[mixegh-] zeipezgzdézéìmignvdn gwi -å ,àååìéàå à÷éwàok ©§¥©¦¨§¦§¨§

gwiàëøétñà,caern epi`y ig sqk -àkzøîesqkd zleqt - ©§¦§¨©§©¨
,rwxwd on eze` mixtegyk sqkd z` migizxny drya dlerd

ïBìéôc àúøîeçåmiypd zelezy adf e` sqkn ieyrd ohw ilk - §§¨¨§¦
,'oelit' enyy myeaa axern ony ekeza zepzepe ox`eev lr

àzîéîçc àôàéLå.mipei z`ev -è÷ðéðåel` mipnnq lk lehie - §¦¨¨©£¦§¨§¦§©
àèéé÷a àðzéëc é÷çLa,mixw ozyt icba ly ze`la jeza - §©£¥§¦¨¨§©§¨

,uiwd zeniaàåúéña àðôeb øîòãåzenia ming otb xnv icbaae - §©£©§¨§¦§¨
.mewn eze`a el` mipnnq ozie ,sxegdàøëéL ézLéì ,àì éàå§¦Ÿ¦§¥¦§¨

à÷øî.mina befn xkiy dzyi - ©§¨
ìàðBøâéL,miipzende miikxid ileg -éðéðeîc àéút ézéì`iai - §¦§¨©§¥©§¨§¦¥

,miphw mibc ly xiv `ln ilkdézçèî àäà éðîéæ ïézéL déøcðbéðå§¦©§§¥¦¦¦§¥©¨§©§¥
,epzena dlrnl ,ef ekixi lr minrt miyy elblbi -éðîéæ ïézéLå§¦¦¦§¥

.dézçèî àäà©¨§©§¥
àzøéîöì,ozyd zxvere dn`d ciba dlicbd oa` -úìz éúéð ¦§¦§¨¥¥§¨

àøôeëc àçLéî àúééôehéðztfd zleqtn zetih yely `iai - ¦§¨¨¦§¨§§¨
,'oxhir' `xwpdúìúeéúøëc àøöéà àúééôehéðzetih yelye - §¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥

,'oiyixk' `xwpd wxin ehgqpyúìúeàúééôehéðàãé÷ð àøîçc- §¨¦§¨¨§©§¨§¦¨
,lelv oii ly zetih yelyedéì écLéìåmiyi ef zaexrzne -Léàì §¦§¥¥§¦

,änàaäMàìeepnn miyi ,jka dweldBúBàa.íB÷î,àì éàåézéì ¨©¨§¦¨§¨§¦Ÿ©§¥
à÷éæc àðeà,cep ly [ci zia-] ofe` `iai -déì éìúìåz` dlzi - ¨§¦¨§¦§¥¥

,cepd ofe`.ïécca äMàìå änàa LéàìàúéøBäæc àèeç ézéì ,àì éàå §¦¨©¨§¨¦¨©©¦§¦Ÿ©§¥¨¦§¦¨
,zixedf ly heg `iai -dézãLcäîecúaäîeceze` dzeehy - §©§¥¨©¨

,zepfa dceygd dy` za zepfa dceygd dyi`déì éìúéìå- §¦§¥¥
,df heg dlzi.ïécca äMàìe änàa Léàì,àì éàåøëæc äpék ézéì §¦¨©¨§¦¨©©¦§¦Ÿ©§¥¦¨§¨¨

äá÷ðe,dawpn zg` dpike ,xkfn zg` dpik `iai -déì éìúéìå- §¥¨§¦§¥¥
dpikd dlzie.íB÷î BúBàa äMàìe änàa Léàìéëå`ed xy`ke - §¦¨©¨§¦¨§¨§¦

,ïézLîàMãc àøBpéöa àzLéáé àðñéqà ïézLðdpq lr oizyi - ©§¦©§¦©¦§¨§¥§¨§¦¨§©¨
,ziad oztna eilr zaaeq zlcdy xega yaiàúøîeça ïéiòðe§©¥§§§¨
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קפט
miwxt dyelyaa cenr hq sc ± iriax wxtoihib

àáøëã éçì÷ úìúà äéôééèðå.ilka aexk iglw dyly lr eptihi Ðàæåâá äéùçáðå
ïéäîøîã.o"idnxn enyy ur ly mqiwa dxicwd z` qibi Ðàøåéç àáìëã à÷ôðÐ

.oal alk ly d`evàôèðá ìåáâðå.ixv Ðøùôàã äîëåe` ,zxg` d`etxa el Ð

.eilega wt`zdlà÷ôéðìåëéð àì.mialkd z`ev lk`i `l Ð÷øôîã.eixa` wzpn Ð

àøéâìoixewy ileg Ð.`"hpety`àøéâ
àúéìéìãugk dieyry oa` ,zilil ly ug Ð

.cxad mr zltepeäéëôðåziae dhnl uwerd Ð

.dlrnl ciàéåìéâî øäãæðåmewna ediy Ð

oi`y.ievn ygpà÷ôðàmy oke ,ziriax edf Ð

.ilkdàñøåîìÐ.b"elwàðàìú àìäàÐ

.ipy zrlez oink ,mec` zeld`àáéìã àçøéôì
,gxet ealy Ð.f"rla x"iinytàúééùåøáÐ

.zelgàëîëá åäðéøèùðåÐmze` dxyi

,gzeka.f"rla c"iixpkxhäéìò øáò àìã
ïéîåé ïéòáøà.gzekd dyrpy Ðà÷øîbefn Ð

.daxd minaäéáéì çøôãod miylg mixacy Ð

.mc` ly egk oiyizne ,el` lkàáéìã àø÷åéì
.eilr cak ealy Ðàáéìã àçøöì.ald a`k Ð

àéðéðÐ.d"hpinïãéã éðäîeply oiltlit Ð.

àöøéëì.mirnay mirlez Ðäàøòã àôøèàÐ

oixewy ,rx` ur ly dlroixew eixte x"iixel

.y"iiaàìéâìâã àøæéárxf Ð.`"bexe`äøééöðå
âúñéùá.otb xnv ly cba zkizga epxywi Ð

àúðéáî øäãæéðåxibxb z` rlai `ly xdfi Ð

.rxfdäéðééòîì.eirinl Ðøñéîìz` xevrl Ð

.leylydïéñéñÐ.l"e`iletéøùîìlylyl Ð

.xevr mc`êéðîéñågl zezyl silgz `ly Ð

.xevrl yaie lylylàöéà,ayr my Ð

zexdp ea oixkeq gl `edykeÐ.mzeq gld jk

àìçèì.ileg zngn ,lecbe getp ely leghy Ð

àéîã éðéá áùfrla ,min ly zewelr ray Ð

.y"`eypyçúôéà àìã àúøôéö`ly fr Ð

.dcliäéãäì å÷éðå.ecbpk cenri Ðàì éàåÐ

.`xepz `kil i`äééçèéð.`lgh `eddl Ðéðéá
éáøåàzexey oia wacie ,lzeka eze` gihi Ð

.my yaiie ,lzekdéëä àîéìåyiaic ikid ik Ð

.'ek `lgh i`dàáëù é÷áéìrciy cr gxhi Ð

zaya zny zn yi okid.é÷áéìoeyl Ð

.ze`iwaäéãéì äéì÷ùðå.`akyc Ðáéúéðå

àìçè äéãäì.dlegc Ðàúéðéá.bc Ðàçôð éáã àøåðá äééåèðåiptly milgba eplvi Ð

.gtpdàçôð éáã àéî.lfxad z` oda dakny mze` Ðäéîùì àøîçã àúéáç çúôéì
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àzãç àúéác éáøeàlzek ipa` oiay zexeya leghd z` gihi - §¥§¥¨£©¨
,my yaiizie ycg zia lyéëä àîéðåxen`d ygld z` xn`ie - §¥¨¨¦

.dlrnl
,àì éàåàúaLa áéëLc àáëL é÷áéìzn yi okid ytgl gxhi - §¦Ÿ¦§¥¦§¨§¨¦§©§¨

,zaya xhtpydéìçèà dáúBðå déãéì déì÷Léðåznd ci z` lehi - §¦§§¥§¨¥§§¨©©£¥
,dlegd legh mewn lr dpgipieàîéðå,df ygl xn`i -éëéä ék §¥¨¦¥¦
iìçè Laééð ,àãé àä LéáécàúéðBìt øa éðBìôc àmyk - §¨¥¨§¨§©¥©£©¨¦§¦©§¦¨

.zipelt oa ipelt ly leghd yaiizi jk ,ef ci dyaiizpy
,àì éàåàúéðéa éúéð,bc `iai -àçôð éa dééååèéðåeze` dlvi - §¦Ÿ¥¥¦¦¨§¦§§¥¥©§¨

,gtpd ly ezk`ln ziaay milgbaàçôð éác àiîa déìëéðå- §¥§¥§©¨§¥©§¨
,oaelnd lfxad z` gtpd dakn mday mina bcd z` dxyi

,eplk`ieàçôð éác àinî ézLéðåelld mind on dzyi okn xg`l - §¦§¥¦©¨§¥©§¨
.gtpd lv`y

àçôð éác àiî àéúL úåäc àféò àéääminn dzzyy fr dzid - ©¦¦¨©£©©§¨©¨§¥©§¨
,gtpd lv`y el`àìçè dì çkzLéà àìå èéçzLéà`le dehgy - ¦§§¦§Ÿ¦§©©¨©£¨

.leghd miwnvny el` min ly mwfeg zngn ,legh da e`vn
,àì éàåì àøîçc àúéáç çzôéìdéîL.oii ziag exear gzti - §¦Ÿ¦§©£¦¨§©§¨¦§¥

ilegl liren oiidy ,gaeyn oii ziizya cinz envr libxi ,xnelk
.df

,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîààøîçc àúéáç déì úéà éà ¨©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¦¦¥£¦¨§©§¨
,oii ly ziag el yi m` -øîc dén÷ì éúà àìjiptl `a did `l - Ÿ¨¥§©¥§©

.el `id d`etx oiid ziizyy itl ,d`etx ywalàlàel oi`y in ¤¨
,oiidéôeb éleëì àélòîc úéøçL úôa ìbøîzlik`a envr libxi - ©§©§©©£¦¦§©§¨§¥¥

.sebd lkl d`etx d`iany itl ,zixgy ztàúçLeøìileg - §§¨¨
,[mixegh-] zeipezgzdézéìmignvdn gwi -å ,àååìéàå à÷éwàok ©§¥©¦¨§¦§¨§

gwiàëøétñà,caern epi`y ig sqk -àkzøîesqkd zleqt - ©§¦§¨©§©¨
,rwxwd on eze` mixtegyk sqkd z` migizxny drya dlerd

ïBìéôc àúøîeçåmiypd zelezy adf e` sqkn ieyrd ohw ilk - §§¨¨§¦
,'oelit' enyy myeaa axern ony ekeza zepzepe ox`eev lr

àzîéîçc àôàéLå.mipei z`ev -è÷ðéðåel` mipnnq lk lehie - §¦¨¨©£¦§¨§¦§©
àèéé÷a àðzéëc é÷çLa,mixw ozyt icba ly ze`la jeza - §©£¥§¦¨¨§©§¨

,uiwd zeniaàåúéña àðôeb øîòãåzenia ming otb xnv icbaae - §©£©§¨§¦§¨
.mewn eze`a el` mipnnq ozie ,sxegdàøëéL ézLéì ,àì éàå§¦Ÿ¦§¥¦§¨

à÷øî.mina befn xkiy dzyi - ©§¨
ìàðBøâéL,miipzende miikxid ileg -éðéðeîc àéút ézéì`iai - §¦§¨©§¥©§¨§¦¥

,miphw mibc ly xiv `ln ilkdézçèî àäà éðîéæ ïézéL déøcðbéðå§¦©§§¥¦¦¦§¥©¨§©§¥
,epzena dlrnl ,ef ekixi lr minrt miyy elblbi -éðîéæ ïézéLå§¦¦¦§¥

.dézçèî àäà©¨§©§¥
àzøéîöì,ozyd zxvere dn`d ciba dlicbd oa` -úìz éúéð ¦§¦§¨¥¥§¨

àøôeëc àçLéî àúééôehéðztfd zleqtn zetih yely `iai - ¦§¨¨¦§¨§§¨
,'oxhir' `xwpdúìúeéúøëc àøöéà àúééôehéðzetih yelye - §¨¦§¨¨¦§¨§¨§¥

,'oiyixk' `xwpd wxin ehgqpyúìúeàúééôehéðàãé÷ð àøîçc- §¨¦§¨¨§©§¨§¦¨
,lelv oii ly zetih yelyedéì écLéìåmiyi ef zaexrzne -Léàì §¦§¥¥§¦

,änàaäMàìeepnn miyi ,jka dweldBúBàa.íB÷î,àì éàåézéì ¨©¨§¦¨§¨§¦Ÿ©§¥
à÷éæc àðeà,cep ly [ci zia-] ofe` `iai -déì éìúìåz` dlzi - ¨§¦¨§¦§¥¥

,cepd ofe`.ïécca äMàìå änàa LéàìàúéøBäæc àèeç ézéì ,àì éàå §¦¨©¨§¨¦¨©©¦§¦Ÿ©§¥¨¦§¦¨
,zixedf ly heg `iai -dézãLcäîecúaäîeceze` dzeehy - §©§¥¨©¨

,zepfa dceygd dy` za zepfa dceygd dyi`déì éìúéìå- §¦§¥¥
,df heg dlzi.ïécca äMàìe änàa Léàì,àì éàåøëæc äpék ézéì §¦¨©¨§¦¨©©¦§¦Ÿ©§¥¦¨§¨¨

äá÷ðe,dawpn zg` dpike ,xkfn zg` dpik `iai -déì éìúéìå- §¥¨§¦§¥¥
dpikd dlzie.íB÷î BúBàa äMàìe änàa Léàìéëå`ed xy`ke - §¦¨©¨§¦¨§¨§¦

,ïézLîàMãc àøBpéöa àzLéáé àðñéqà ïézLðdpq lr oizyi - ©§¦©§¦©¦§¨§¥§¨§¦¨§©¨
,ziad oztna eilr zaaeq zlcdy xega yaiàúøîeça ïéiòðe§©¥§§§¨
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קצ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oihib(oey`x meil)

ìòaä ìöà úeçéìL äøæçgily zeidl gilyd dpnzpy oeik ixd - ¨§¨§¦¥¤©©©
`vnpe ,lrad zegilyn jka wzpzn edixd ,dy`d xear dlawl
el xnele ,lrad l` xefgl leki gilyd did eay onf did `ly
xefgl die`x dpi`y zegilye ,hbd jiledl 'jzegily iziyr'

.zegily dpi` 'jzegily iziyr' cibdleénà éaøã dén÷ì äeçìL§¨¨§©¥§©¦©¦
dkldd `id jk ok` m`d ,in` iax iptl ef dl`y egly -

.zegily dpi` ef zegilyy,eäì çìLy oexqg o`k yi ok`àì ¨©§Ÿ
,ìòaä ìöà úeçéìL äøæçgily zeyrdl leki lrad gily oi`e ¨§¨§¦¥¤©©©

.dcil dhib dl `iaiy cr zyxebn dpi`e ,dy`døa àéiç éaøå§©¦¦¨©
øáca áMééúð ,øîà àaà.xaca oiirp - ©¨¨©¦§©¥©¨¨

àaà øa àéiç éaøc dén÷ äeçìL øeãäiaxl aey egly onf xg`l - £§¨¨©¥§©¦¦¨©©¨
,ezrc z` le`yl `a` xa `iigøîà,`iig iaxdì eçìL éðä ìk ¨©¨¨¥¨§¨

éìæàå,aeye aey le`yl il` migley minrtd el` lk -éëéä ék §¨§¥¦¥¦
ïãéãì ïì à÷tñî énð éëä ,eäãéãì eäì à÷tñîcmdy myk - ¦§©§¨§§¦§¨¦©¦§©§¨¨§¦¨

ok m`e ,dfa miwteqn ep` mb ok ,xaca miwteqn¯ éåädf ixdøác £¥¨¨
äåøòaL,yxcnd ziaa wtq ea clepyzy` xizdl mivex ixdy ¤§¤§¨

,df hb it lr weyl yi`äåøòaL øáãålka epic ,wtq ea clepy §¨¨¤§¤§¨
mewny,úöìBç`l j` ,meaiil dwewf oiicre hb epi` `ny ¤¤

lr dxeq` idixde ,df gily ici lr hbd lg `ny ,znaiizn
.g` zy` lkk meaid

:wtqn dfa xingdl yiy wgvi ax zrc s`y `xnbd d`ianäåä£¨
àcáeòdl lawl lrad gily z` dy`d dzpiny dxwn did - §¨

,dhib z`dëøöàådze` jixvd wtqd zngne -øa ÷çöé áø §©§§¨©¦§¨©
àzøî øa ìàeîLlawlèbdlran xg`äöéìçå`ny ,maid on §¥©©§¨¥©£¦¨

zxxan .lrad lv` zegily dxfg `ly oeik hb epi` oey`xd hbd
,`xnbdézøzixd ,dvilge hb ,mdipyl dkixvd wgvi ax ike - ©§¥

dnl miiga ecera dlran xg` hb dlaw m`y ,mixzeq mixacd
.i`ce `id zyxebn ipyd hba ixd ,dvilg aey dkixv

lawl e` ,`l` dkixvd `l wgvi ax ,`xnbd zx`anèbxg` ¥
íéiçî.miiga dlra cera `ypil d`a m` -äöéìçådvilg e` - ¥©¦©£¦¨

äúéî øçàì-,miiga ecera xg` hb dl ozpy `la dlra zn m` §©©¦¨
.weyl `ypil dxizdl ick maid on dvilg dkixv df ote`ay

elired `ly oiyexibl lrad igilya oecl zxaer `xnbd
dfa d`iane ,dyxble aey xefgl dti mgek m` ,dyxbl mdiyrn

:mi`xen`d ea ewlgpy dyrnäúàôð dì eø÷ eåäc àéäädyrn - ©¦§¨¨¨©§¨¨
aezkl migily dlra dpine ,'dz`tp' dl oixew eidy zg` dy`a

.hb dl zzleäúàôz áeúk éãäñ ìeæàdl aezkl micrd ekld - ¨©£¥¨©§¨¨
.'dz`tz' eazke erhe ,hb,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨

ïúeçéìL íéãò eNò ,áøc déîMî,cg` hb micrd eazky oeik - ¦§¥§©¨¥¦§¦¨
,dl ozile ipy hb aezkl mcia oi`e mzegily z` jka e`ln xak
.oihib ipyl `le cg` hbl eigely zeidl mze` dpin lrad ixdy

é÷úîdì eáäå àtñç eáBúk eäì øîà÷ éî ,äaø dì óxn` ike - ©§¦¨©¨¦¨¨©§§©§¨©£¨
i`ce ixd ,dl zzle 'qxg' aezkl lrad mdldzid ezpeek

oiicry `vnp df hb zaizka erhy oeike ,xyk hb dxear eazkiy
.xg` hb dl zzle aezkl milekie mzegily eniiw `løîà àlà¤¨¨©

ãáàå ,àélòî àhéb éãäñ áeúk éà éàcå ,äaømicrd eazk m` - ©¨©©¦¨©£¥¦¨§©§¨§¨©
xnel yi df ote`ay ,dy`l edepzpy iptl mdn ca`e ,xyk hb

yïúeçéìL íéãò eNòaeye ,oick didy oey`xd hbd zaizka xak ¨¥¦§¦¨
.sqep hb aezkl mgka oi`

é÷úîeëééñéëa äeçðàå eáúk eäì øîà÷ éî ,ïîçð áø dì óike - ©§¦¨©©§¨¦¨¨©§¦§§©§¨§¦©§
ezpeek lk i`ce ixd ,mqika egipdle hb aezkl lrad mdl xn`
dcil hbd ribd `ly onf lke ,dy`d cil ribiy hb eazkiy dzid
xg` hb aezkl milekie ,mzegily e`ln `l oiicr ca`y oebke

.dl zzleíéîòt äàî eléôà ïéðúBðå ïéáúBk ,ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨§¦§§¦£¦¥¨§¨¦
hb aezkle xefgl micrd mileki ,dcil hbd ribd `ly onf lk -
dyxbl eigely eidiy mzepnl lrad oiekzp i`ce ixdy ,dl ozile

:dcil hbd ribd `l cer lk
d`n elit` oipzepe oiazeky ongp ax zrcl ,zwtzqn `xnbd

:dnec dxwna oicd dn ,minrt,ïîçð áøî àáø dépéî àòalra ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨
mipyl xn`yeáúkizy`l hbeðúeeze`ìçéìLeizpiny ily ¦§§§¨¦©

,hbd epnn ca` jxca gilyd didyke ,dil` ekiledleäîdn - ©
,jka oicdeäì ÷éìñ é÷eìñmzegily z` eniiqy aygp m`d - §¥¨¦§

hbd z` xeqnl epnzp `l md ixdy ,gilyl ezpizpe hbd zaizka
.dy`lLééç eäãéc àçøéèì àîìéc Bài`cey ,xnel yi `ny e` - ¦§¨§¦§¨¦§¨¥

`ly yygy `l` ,dcil hbd ribiy cr eigely mzepnl oiekzp
,jkl xg` gily dpin jkle ,dl exqenle ekiledl mgixhdl
ekiledl gilyd cil exqenle xg` hb aezkl md eigely oiicre

.dil`
:mcewd wtqa cg` cv itl wtzqdl siqen `piaxàðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨

,éMà áøìoiekzd `l lrad ok`y ,`ax ly ewitq z` heytp m` §©©¦
,ewlzqpe mzegily eniiq eazky oeike ,hb aezkl `l` mzepnl
gilyl epze hb eazk' ,mdl xn`y dxwna wtzqdl yi oiicr

éìBéå,eäî ,'dì Cxnel siqede eixac yxit okly xn`p m`d §¦¨©
e` .dcil hbd ribiy cr aezkle aeyl mzepnl ick ,'dl jileie'
mcia oi`e ,hbd zaizka mzegily eniiq df dxwna s` `ny

.xg` hb aezkl,`xnbd zniiqnee÷éz-:wtqa xacd cenri ¥
na epipy,dpyúøîBàä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéì ìBè ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤¦

,éhéb:øBæçé àì øBæçì äöø íà ¦¦¦¨¨©£Ÿ©£
:dlaw oeylk mzernyny mitqep zepeyl d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaø,el` zepeyln cg`a dgelyl dxn`y dy`déì ìBè,ihib ©¨¨¦
éì àNå,ihibéì àäéåihibì ïlek ,Eãéa,ïä äìa÷ ïBLzyxbzne §¨¦§¥¦§¨§¨§©¨¨¥

.ecil hbd z` gilyd zlaw mr cin

äðùî
z` lawl leki dy`d dzpiny gilyy ,epipy zncewd dpyna
x`az jkl jyndk .ecil hbd ribnyk cin zyxbzne dxear hbd
gikedl `id dkixv df ote`a dyxbzpy dy`y ,epiptly dpynd

.oic zia ipta diyexib z`
äøîàL äMàädgelyl,éhéb éì ìa÷úämiiwy xn`e gilyd xfge ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦

,dlra cin hbd z` laiwe ezegilyäëéøö`iadl ef dy`ézL §¦¨§¥
íéãò ézék,dyxbzp ok`y gikedl ickeðéðôa íéøîBàL íéðL ¦¥¥¦§©¦¤§¦§¨¥

äøîàdf mc` z` dy`d dzpin ok`y epiptl eciriy micr ipy - ¨§¨
,dgely zeidlòø÷å ìa÷ eðéðôa íéøîBàL íéðLemicr ipye - §©¦¤§¦§¨¥¦¥§¨©

.eze` rxwe ,lrad cin hbd z` gilyd laiw ok`y eciriy
:zecxtp micr zezik izy dfa jixv oi`y x`al dpynd dtiqene

íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïä eléôàmicrd mze` m` elit` - £¦¥¨¦¦§¥¨©£¦
dzpin dy`dy erny mdy ,dpey`xd zecrd z` mb micirn

,erxwe hbd z` laiw gilydy e`xy mbe ,dgely zeidl eze`
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xcde"המשך ביאור למסכת גיטין ליום ראשון עמ' ב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oihib(iyily meil)

.enewna hbd z` lawiy gily
mewnl `weec jli gilydy citwn lrad izn zx`an dpynd

:el xn`yøîBàä,egelylBðúðå ,éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb ïz ¨¥¥¥¤§¦§¦§¨§¦§¨§
dìhbd z`ìeñt ,øçà íB÷îa.zyxebn dpi`ecitwn i`cey ¨§¨©¥¨

epevx oi` ik ,xn`y enk ipelt mewna `weec hbd dl oziy lrad
eze`ay `vnpe ,ezepba my eilr exacie xg` mewna deyxbiy
xn` m` mpn` .lrad ly egely epi` hbd z` dl ozpy mewn

e ,izy`l df hb oz ,egelyl lraddì Bðúðå ,éðBìt íB÷îa àéä éøä£¥¦§¨§¦§¨§¨
hbd z`,øLk ,øçà íB÷îamewna zzl eilr deiv `ly oeiky §¨©¥¨¥

lr citwn epi`y d`xp ,my `id xy` mewn el xn` `l` ipelt
.dp`vnz my el xne`k `ed ixd `l` ,jk

mewnl `weec jli gilydy zctwn dy`d izn ,zx`an dpynd
:el dxn`yäøîàL äMàälyl,dge,éðBìt íB÷îa éhéb éì ìa÷úä ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¨§¦

ìeñt ,øçà íB÷îa dì Bìaé÷å`idy oeiky .zyxebn dpi`e §¦§¨§¨©¥¨
lawiy eilr dzeive ,dhib z` gilyd lawny mewna zyxbzn
xg` mewna yxbzdl `ly `id zctwn i`ce ,ipelt mewna

.dzepba my exacieeøéLëî øæòìà éaødl laiw m` s` hbd z` ©¦¤§¨¨©§¦
,xg` mewna dhib z``idy xnel `xaq oi` dy`d iably

.mrhd x`eai `xnbae .jka zctwn
,dgelyl dxn` m` mpn`àáäéðBìt íB÷nî éhéb éìyxbz`e ¨¥¦¦¦¦§§¦

,icil hbd ribiyk,øçà íB÷nî dì Bàéáäå,dlra z` `vn myy §¥¦¨¦¨©¥
,øLk`l` zyxbzn dpi`y ote`ay ,`nw `pz zrcl s` ¨¥

gilyd zlaw mewn lr zctwn dpi` i`ce ,dcil hbd ribnyk
.hbd z`

àøîâ
ihib il lawzd dgelyl `id dxn` ,dpynd ly `tiqa epipy
,leqt hbd `nw `pz zrcl ,xg` mewna dl elaiwe ipelt mewna

,`xnbd zl`ey :xyk hbd xfrl` iax zrcleéàî ,øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨©
âéìôc àôéñ àðL éàîe ,âéìt àìc àLéø àðLxfrl` iax zrcl - §¨¥¨§Ÿ¨¦©§¨¥¨§¨¦

xn`yk dpynd ly `yixd dpey dn ,hbd z` `tiqa xiykny
`pz lr wleg epi`y ,ipelt mewna izy`l hb oz egelyl lrad
dl oziy citwdl ezpeeky mixne` ep`y el dcen `l` ,`nw
dxn`yk `tiqd dpey dne ,zyxebn dpi`e ipelt mewna `weec
wleg xfrl` iaxy ,ipelt mewna ihib il lawzd dgelyl dy`d

.zyxebne ,jk lr zctwn dpi`y xaeqe `nw `pz lr
,`xnbd daiyneäéàlrad -Løâî dézòcîc`ed ezrcny - ¦§¦©§¥§¨¥

,`l m` dyxbl m` ea xacd ielze ,yxbnãéô÷`id `xaq - ¨¦
`le xn`y enk ipelt mewna `weec deyxbiy `ed citwny

.xg` mewnaeli`eéäéàdy`d -,úLøbúî dçøk ìòácdpi`e ¦¦¦§©¨§¨¦§¨¤¤
,ipelt mewna dpevxk hbd dl zzl dlra dvxzi m` llk zrcei
dpi` ipelt mewna dhib lawiy el dzeivyk s`y `id `xaq

`l` ,jk lr zctwnBì àéä íB÷î äàøî.ep`vni myy ©§¨¨¦

äðùî
dgelyl dxn`y ,[dlra zngn dnexza zlke`y] odk zy`

éhéb éì àáäilra cin,icil hbd ribiyk yxbz`eixdefúìëBà ¨¥¦¦¦¤¤
,dãéì èb òébiL ãò ,äîeøúa,dcil hbd ribd `ly onf lk ixdy ¦§¨©¤©¦©¥§¨¨

.odk zy` `id ixddgelyl dxn` m` j`,éhéb éì ìa÷úä¦§©¥¦¦¦
,ixear hbd z` lawzyk cin yxbz`eäîeøúa ìBëàì äøeñà£¨¤¡¦§¨

î,ãi,ecin hbd z` laiwe dlra z` `vn cin `ny yegl yiy ¦¨
.dnexza dxeq`e ,cin zyxebn `id ixde

`id mb dielzd ,xfril` iaxe `nw `pz zwelgn d`ian dpynd
dgelyl dy`d dxn` m` :zncewd dpyna mzwelgn inrha

,éðBìt íB÷îa éhéb éì ìa÷úä`id ixdòébiL ãò äîeøúa úìëBà ¦§©¥¦¦¦§¨§¦¤¤¦§¨©¤©¦©
,íB÷î BúBàì èbmyl hbd ribd xaky yegl oi`y onf lky ¥§¨

dgelyl dxn`y oeik ,hbd lg `l ixdy ,dnexza lek`l zxzen
.my `l` dlawl dly gily `di `lyøæòéìà éaøøñBàdilr ©¦¡¦¤¤¥

dnexza lek`l,ãiî[zncewd dpyna] xfril` iax zrcl ixdy ¦¨
`weec hbd z` lawiy gilyd lr citwdl dy`d zpeek oi`
ok m`e ,lwpa ep`vni eay mewn el `id d`xn `l` ,ipelt mewna
ecin hbd z` laiwe ,xirl ueg cin e`vn `ny yegl yi oiicr

.dyxbzpe

àøîâ
eixacn rnyny ,`tiqa `nw `pz zrc lr dywn `xnbd
gilyd m` s` zyxebn `id ixd ,mewn eze`l hbd ribdyny

:xg` mewna elaiw
,`xnbd dywnéåä àäéî àhéâåeze`l hbd ribiyn ok` ike - §¦¨¦¨£¥

,zyxebne hb df didi dy`d dxn`y mewnàLéø zøîàäåixde - §¨¨§©§¥¨
`nw `pz zrca zxn` zncewd dpynady`d dxn`yky

xg` mewna elaiwe jlde ,mieqn mewna hbd z` lawl gilylàìŸ
àhéb éåä,legi `l mewn eze`l jk xg` ribi m` s`e ,hb df oi` - £¥¦¨

epizpyna recne ,dxn`y mewna `weec eplawiy zctwny oeik
.dnexza lek`l dxeq` mewn eze`l hbd ribiyn

,`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` epi` epizpyn oic ok` - Ÿ§¦¨
déì äøîàc,dgelyl dy`d dxn`y -àhéb éì ìa÷úäil law - §¨§¨¥¦§©¥¦¦¨

ihib z`àéñçî àúîa,[mewn my-]ìáaa déì úçkLîc ïéðîéæå- §¨¨§©§¨§¦§¦§©§©©¥§¨¤
.laaa ilra z` `vnzy minrtedéì äøîà÷ éëäåyi jke - §¨¦¨¨§¨¥

,dixac z` yxtlì÷Lî,hbd z` epnn zgwl icka -àëéä ìk ¦§©¨¥¨
dépéî déì÷L déì úçkLîcdz` leki ep`vnzy mewn lka - §©§©©¥©§¥¦¥

eay mewnd lr llk dcitwn ip` oi`e ,hbd z` epnn lehil
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אגרות קודש

]אדר, ה'תשל"ב[

בסמיכות מקום ממש למקומן, מוציאים לאור מכ"ע קרית ספר, המופץ בכל העולם כולו.

מהי הסיבה ש)מלבד ספרים מתי מעט ממש( לא נתפרסמו שם במשך עשיריות השנים ספרי 

קה"ת בכלל, ואפילו לא אלו שהוציאו לאור באה"ק.



קצי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oihib(oey`x meil)

ìòaä ìöà úeçéìL äøæçgily zeidl gilyd dpnzpy oeik ixd - ¨§¨§¦¥¤©©©
`vnpe ,lrad zegilyn jka wzpzn edixd ,dy`d xear dlawl
el xnele ,lrad l` xefgl leki gilyd did eay onf did `ly
xefgl die`x dpi`y zegilye ,hbd jiledl 'jzegily iziyr'

.zegily dpi` 'jzegily iziyr' cibdleénà éaøã dén÷ì äeçìL§¨¨§©¥§©¦©¦
dkldd `id jk ok` m`d ,in` iax iptl ef dl`y egly -

.zegily dpi` ef zegilyy,eäì çìLy oexqg o`k yi ok`àì ¨©§Ÿ
,ìòaä ìöà úeçéìL äøæçgily zeyrdl leki lrad gily oi`e ¨§¨§¦¥¤©©©

.dcil dhib dl `iaiy cr zyxebn dpi`e ,dy`døa àéiç éaøå§©¦¦¨©
øáca áMééúð ,øîà àaà.xaca oiirp - ©¨¨©¦§©¥©¨¨

àaà øa àéiç éaøc dén÷ äeçìL øeãäiaxl aey egly onf xg`l - £§¨¨©¥§©¦¦¨©©¨
,ezrc z` le`yl `a` xa `iigøîà,`iig iaxdì eçìL éðä ìk ¨©¨¨¥¨§¨

éìæàå,aeye aey le`yl il` migley minrtd el` lk -éëéä ék §¨§¥¦¥¦
ïãéãì ïì à÷tñî énð éëä ,eäãéãì eäì à÷tñîcmdy myk - ¦§©§¨§§¦§¨¦©¦§©§¨¨§¦¨

ok m`e ,dfa miwteqn ep` mb ok ,xaca miwteqn¯ éåädf ixdøác £¥¨¨
äåøòaL,yxcnd ziaa wtq ea clepyzy` xizdl mivex ixdy ¤§¤§¨

,df hb it lr weyl yi`äåøòaL øáãålka epic ,wtq ea clepy §¨¨¤§¤§¨
mewny,úöìBç`l j` ,meaiil dwewf oiicre hb epi` `ny ¤¤

lr dxeq` idixde ,df gily ici lr hbd lg `ny ,znaiizn
.g` zy` lkk meaid

:wtqn dfa xingdl yiy wgvi ax zrc s`y `xnbd d`ianäåä£¨
àcáeòdl lawl lrad gily z` dy`d dzpiny dxwn did - §¨

,dhib z`dëøöàådze` jixvd wtqd zngne -øa ÷çöé áø §©§§¨©¦§¨©
àzøî øa ìàeîLlawlèbdlran xg`äöéìçå`ny ,maid on §¥©©§¨¥©£¦¨

zxxan .lrad lv` zegily dxfg `ly oeik hb epi` oey`xd hbd
,`xnbdézøzixd ,dvilge hb ,mdipyl dkixvd wgvi ax ike - ©§¥

dnl miiga ecera dlran xg` hb dlaw m`y ,mixzeq mixacd
.i`ce `id zyxebn ipyd hba ixd ,dvilg aey dkixv

lawl e` ,`l` dkixvd `l wgvi ax ,`xnbd zx`anèbxg` ¥
íéiçî.miiga dlra cera `ypil d`a m` -äöéìçådvilg e` - ¥©¦©£¦¨

äúéî øçàì-,miiga ecera xg` hb dl ozpy `la dlra zn m` §©©¦¨
.weyl `ypil dxizdl ick maid on dvilg dkixv df ote`ay

elired `ly oiyexibl lrad igilya oecl zxaer `xnbd
dfa d`iane ,dyxble aey xefgl dti mgek m` ,dyxbl mdiyrn

:mi`xen`d ea ewlgpy dyrnäúàôð dì eø÷ eåäc àéäädyrn - ©¦§¨¨¨©§¨¨
aezkl migily dlra dpine ,'dz`tp' dl oixew eidy zg` dy`a

.hb dl zzleäúàôz áeúk éãäñ ìeæàdl aezkl micrd ekld - ¨©£¥¨©§¨¨
.'dz`tz' eazke erhe ,hb,àzøî øa ìàeîL øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©§¥©©§¨

ïúeçéìL íéãò eNò ,áøc déîMî,cg` hb micrd eazky oeik - ¦§¥§©¨¥¦§¦¨
,dl ozile ipy hb aezkl mcia oi`e mzegily z` jka e`ln xak
.oihib ipyl `le cg` hbl eigely zeidl mze` dpin lrad ixdy

é÷úîdì eáäå àtñç eáBúk eäì øîà÷ éî ,äaø dì óxn` ike - ©§¦¨©¨¦¨¨©§§©§¨©£¨
i`ce ixd ,dl zzle 'qxg' aezkl lrad mdldzid ezpeek

oiicry `vnp df hb zaizka erhy oeike ,xyk hb dxear eazkiy
.xg` hb dl zzle aezkl milekie mzegily eniiw `løîà àlà¤¨¨©

ãáàå ,àélòî àhéb éãäñ áeúk éà éàcå ,äaømicrd eazk m` - ©¨©©¦¨©£¥¦¨§©§¨§¨©
xnel yi df ote`ay ,dy`l edepzpy iptl mdn ca`e ,xyk hb

yïúeçéìL íéãò eNòaeye ,oick didy oey`xd hbd zaizka xak ¨¥¦§¦¨
.sqep hb aezkl mgka oi`

é÷úîeëééñéëa äeçðàå eáúk eäì øîà÷ éî ,ïîçð áø dì óike - ©§¦¨©©§¨¦¨¨©§¦§§©§¨§¦©§
ezpeek lk i`ce ixd ,mqika egipdle hb aezkl lrad mdl xn`
dcil hbd ribd `ly onf lke ,dy`d cil ribiy hb eazkiy dzid
xg` hb aezkl milekie ,mzegily e`ln `l oiicr ca`y oebke

.dl zzleíéîòt äàî eléôà ïéðúBðå ïéáúBk ,ïîçð áø øîà àlà¤¨¨©©©§¨§¦§§¦£¦¥¨§¨¦
hb aezkle xefgl micrd mileki ,dcil hbd ribd `ly onf lk -
dyxbl eigely eidiy mzepnl lrad oiekzp i`ce ixdy ,dl ozile

:dcil hbd ribd `l cer lk
d`n elit` oipzepe oiazeky ongp ax zrcl ,zwtzqn `xnbd

:dnec dxwna oicd dn ,minrt,ïîçð áøî àáø dépéî àòalra ¨¨¦¥¨¨¥©©§¨
mipyl xn`yeáúkizy`l hbeðúeeze`ìçéìLeizpiny ily ¦§§§¨¦©

,hbd epnn ca` jxca gilyd didyke ,dil` ekiledleäîdn - ©
,jka oicdeäì ÷éìñ é÷eìñmzegily z` eniiqy aygp m`d - §¥¨¦§

hbd z` xeqnl epnzp `l md ixdy ,gilyl ezpizpe hbd zaizka
.dy`lLééç eäãéc àçøéèì àîìéc Bài`cey ,xnel yi `ny e` - ¦§¨§¦§¨¦§¨¥

`ly yygy `l` ,dcil hbd ribiy cr eigely mzepnl oiekzp
,jkl xg` gily dpin jkle ,dl exqenle ekiledl mgixhdl
ekiledl gilyd cil exqenle xg` hb aezkl md eigely oiicre

.dil`
:mcewd wtqa cg` cv itl wtzqdl siqen `piaxàðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨

,éMà áøìoiekzd `l lrad ok`y ,`ax ly ewitq z` heytp m` §©©¦
,ewlzqpe mzegily eniiq eazky oeike ,hb aezkl `l` mzepnl
gilyl epze hb eazk' ,mdl xn`y dxwna wtzqdl yi oiicr

éìBéå,eäî ,'dì Cxnel siqede eixac yxit okly xn`p m`d §¦¨©
e` .dcil hbd ribiy cr aezkle aeyl mzepnl ick ,'dl jileie'
mcia oi`e ,hbd zaizka mzegily eniiq df dxwna s` `ny

.xg` hb aezkl,`xnbd zniiqnee÷éz-:wtqa xacd cenri ¥
na epipy,dpyúøîBàä óà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéì ìBè ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¤¤¦

,éhéb:øBæçé àì øBæçì äöø íà ¦¦¦¨¨©£Ÿ©£
:dlaw oeylk mzernyny mitqep zepeyl d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaø,el` zepeyln cg`a dgelyl dxn`y dy`déì ìBè,ihib ©¨¨¦
éì àNå,ihibéì àäéåihibì ïlek ,Eãéa,ïä äìa÷ ïBLzyxbzne §¨¦§¥¦§¨§¨§©¨¨¥

.ecil hbd z` gilyd zlaw mr cin

äðùî
z` lawl leki dy`d dzpiny gilyy ,epipy zncewd dpyna
x`az jkl jyndk .ecil hbd ribnyk cin zyxbzne dxear hbd
gikedl `id dkixv df ote`a dyxbzpy dy`y ,epiptly dpynd

.oic zia ipta diyexib z`
äøîàL äMàädgelyl,éhéb éì ìa÷úämiiwy xn`e gilyd xfge ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦

,dlra cin hbd z` laiwe ezegilyäëéøö`iadl ef dy`ézL §¦¨§¥
íéãò ézék,dyxbzp ok`y gikedl ickeðéðôa íéøîBàL íéðL ¦¥¥¦§©¦¤§¦§¨¥

äøîàdf mc` z` dy`d dzpin ok`y epiptl eciriy micr ipy - ¨§¨
,dgely zeidlòø÷å ìa÷ eðéðôa íéøîBàL íéðLemicr ipye - §©¦¤§¦§¨¥¦¥§¨©

.eze` rxwe ,lrad cin hbd z` gilyd laiw ok`y eciriy
:zecxtp micr zezik izy dfa jixv oi`y x`al dpynd dtiqene

íéðBøçàä ïäå íéðBLàøä ïä eléôàmicrd mze` m` elit` - £¦¥¨¦¦§¥¨©£¦
dzpin dy`dy erny mdy ,dpey`xd zecrd z` mb micirn

,erxwe hbd z` laiw gilydy e`xy mbe ,dgely zeidl eze`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oihib(iyily meil)

.enewna hbd z` lawiy gily
mewnl `weec jli gilydy citwn lrad izn zx`an dpynd

:el xn`yøîBàä,egelylBðúðå ,éðBìt íB÷îa ézLàì äæ èb ïz ¨¥¥¥¤§¦§¦§¨§¦§¨§
dìhbd z`ìeñt ,øçà íB÷îa.zyxebn dpi`ecitwn i`cey ¨§¨©¥¨

epevx oi` ik ,xn`y enk ipelt mewna `weec hbd dl oziy lrad
eze`ay `vnpe ,ezepba my eilr exacie xg` mewna deyxbiy
xn` m` mpn` .lrad ly egely epi` hbd z` dl ozpy mewn

e ,izy`l df hb oz ,egelyl lraddì Bðúðå ,éðBìt íB÷îa àéä éøä£¥¦§¨§¦§¨§¨
hbd z`,øLk ,øçà íB÷îamewna zzl eilr deiv `ly oeiky §¨©¥¨¥

lr citwn epi`y d`xp ,my `id xy` mewn el xn` `l` ipelt
.dp`vnz my el xne`k `ed ixd `l` ,jk

mewnl `weec jli gilydy zctwn dy`d izn ,zx`an dpynd
:el dxn`yäøîàL äMàälyl,dge,éðBìt íB÷îa éhéb éì ìa÷úä ¨¦¨¤¨§¨¦§©¥¦¦¦§¨§¦

ìeñt ,øçà íB÷îa dì Bìaé÷å`idy oeiky .zyxebn dpi`e §¦§¨§¨©¥¨
lawiy eilr dzeive ,dhib z` gilyd lawny mewna zyxbzn
xg` mewna yxbzdl `ly `id zctwn i`ce ,ipelt mewna

.dzepba my exacieeøéLëî øæòìà éaødl laiw m` s` hbd z` ©¦¤§¨¨©§¦
,xg` mewna dhib z``idy xnel `xaq oi` dy`d iably

.mrhd x`eai `xnbae .jka zctwn
,dgelyl dxn` m` mpn`àáäéðBìt íB÷nî éhéb éìyxbz`e ¨¥¦¦¦¦§§¦

,icil hbd ribiyk,øçà íB÷nî dì Bàéáäå,dlra z` `vn myy §¥¦¨¦¨©¥
,øLk`l` zyxbzn dpi`y ote`ay ,`nw `pz zrcl s` ¨¥

gilyd zlaw mewn lr zctwn dpi` i`ce ,dcil hbd ribnyk
.hbd z`

àøîâ
ihib il lawzd dgelyl `id dxn` ,dpynd ly `tiqa epipy
,leqt hbd `nw `pz zrcl ,xg` mewna dl elaiwe ipelt mewna

,`xnbd zl`ey :xyk hbd xfrl` iax zrcleéàî ,øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨©
âéìôc àôéñ àðL éàîe ,âéìt àìc àLéø àðLxfrl` iax zrcl - §¨¥¨§Ÿ¨¦©§¨¥¨§¨¦

xn`yk dpynd ly `yixd dpey dn ,hbd z` `tiqa xiykny
`pz lr wleg epi`y ,ipelt mewna izy`l hb oz egelyl lrad
dl oziy citwdl ezpeeky mixne` ep`y el dcen `l` ,`nw
dxn`yk `tiqd dpey dne ,zyxebn dpi`e ipelt mewna `weec
wleg xfrl` iaxy ,ipelt mewna ihib il lawzd dgelyl dy`d

.zyxebne ,jk lr zctwn dpi`y xaeqe `nw `pz lr
,`xnbd daiyneäéàlrad -Løâî dézòcîc`ed ezrcny - ¦§¦©§¥§¨¥

,`l m` dyxbl m` ea xacd ielze ,yxbnãéô÷`id `xaq - ¨¦
`le xn`y enk ipelt mewna `weec deyxbiy `ed citwny

.xg` mewnaeli`eéäéàdy`d -,úLøbúî dçøk ìòácdpi`e ¦¦¦§©¨§¨¦§¨¤¤
,ipelt mewna dpevxk hbd dl zzl dlra dvxzi m` llk zrcei
dpi` ipelt mewna dhib lawiy el dzeivyk s`y `id `xaq

`l` ,jk lr zctwnBì àéä íB÷î äàøî.ep`vni myy ©§¨¨¦

äðùî
dgelyl dxn`y ,[dlra zngn dnexza zlke`y] odk zy`

éhéb éì àáäilra cin,icil hbd ribiyk yxbz`eixdefúìëBà ¨¥¦¦¦¤¤
,dãéì èb òébiL ãò ,äîeøúa,dcil hbd ribd `ly onf lk ixdy ¦§¨©¤©¦©¥§¨¨

.odk zy` `id ixddgelyl dxn` m` j`,éhéb éì ìa÷úä¦§©¥¦¦¦
,ixear hbd z` lawzyk cin yxbz`eäîeøúa ìBëàì äøeñà£¨¤¡¦§¨

î,ãi,ecin hbd z` laiwe dlra z` `vn cin `ny yegl yiy ¦¨
.dnexza dxeq`e ,cin zyxebn `id ixde

`id mb dielzd ,xfril` iaxe `nw `pz zwelgn d`ian dpynd
dgelyl dy`d dxn` m` :zncewd dpyna mzwelgn inrha

,éðBìt íB÷îa éhéb éì ìa÷úä`id ixdòébiL ãò äîeøúa úìëBà ¦§©¥¦¦¦§¨§¦¤¤¦§¨©¤©¦©
,íB÷î BúBàì èbmyl hbd ribd xaky yegl oi`y onf lky ¥§¨

dgelyl dxn`y oeik ,hbd lg `l ixdy ,dnexza lek`l zxzen
.my `l` dlawl dly gily `di `lyøæòéìà éaøøñBàdilr ©¦¡¦¤¤¥

dnexza lek`l,ãiî[zncewd dpyna] xfril` iax zrcl ixdy ¦¨
`weec hbd z` lawiy gilyd lr citwdl dy`d zpeek oi`
ok m`e ,lwpa ep`vni eay mewn el `id d`xn `l` ,ipelt mewna
ecin hbd z` laiwe ,xirl ueg cin e`vn `ny yegl yi oiicr

.dyxbzpe

àøîâ
eixacn rnyny ,`tiqa `nw `pz zrc lr dywn `xnbd
gilyd m` s` zyxebn `id ixd ,mewn eze`l hbd ribdyny

:xg` mewna elaiw
,`xnbd dywnéåä àäéî àhéâåeze`l hbd ribiyn ok` ike - §¦¨¦¨£¥

,zyxebne hb df didi dy`d dxn`y mewnàLéø zøîàäåixde - §¨¨§©§¥¨
`nw `pz zrca zxn` zncewd dpynady`d dxn`yky

xg` mewna elaiwe jlde ,mieqn mewna hbd z` lawl gilylàìŸ
àhéb éåä,legi `l mewn eze`l jk xg` ribi m` s`e ,hb df oi` - £¥¦¨

epizpyna recne ,dxn`y mewna `weec eplawiy zctwny oeik
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אגרות קודש

]שבט תשכ"א[

... המקור למש"כ בתו"א בשלח )סא, ד(: אמרז"ל הרוצה לקבל עליו עומש"ש יפנה ויטול ידיו 

ויניח ציצית ותפלין - כן הוא בפע"ח ובסי' האריז"ל בתחלתו. ואולי מיוסד על זח"ג קכ, ב. - ולהעיר 

אשר אדה"ז בשולחנו )ס"ב ס"ח. מהדו"ק( הביא ל' הש"ס )ברכות טו, א( בהשמטת ציצית. - ואולי 

יש לקשר ב' דעות הנ"ל עם ענין דציצית בלילה ושינה בט"ק. וראה פס"ד להצ"צ לאו"ח סי' ח. ב"ח 

ופרישה או"ח סוס"ב.
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]אדר ה'תשל"ב[

במענה לשאלותיו:

בודאי ובודאי שבנו שי' )וכל בנ"י שי'( מוכרחים לקבל חינוך הכשר, ולכן אין מקומם בפובליק 

סקול, כלל וכלל לא.
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eäì øîà,`zelb yix icarl zyy axàäef dnda m`d - ¨©§¨

iptl digzp mzxcqyìL úìòaíéìâø Lcala.éàåäz`f erny ©£©¨Ÿ©§©¦£©
,micarddén÷ eáéúBà àîìòî àãç eúéià ÷eñte`iade ekzg - ¨©§£¨¥¨§¨¦©¥

,`id igd on xa`e ,diiga dcera zxg` dndan zg` lbx
.my mixecq eidy dndad ixai` llka eiptl degipdedéì øîàax ¨©¥

zyyìCãéc Cäì énð déáúBà ,déòîLlbxd z` mb gpd - §©§¥§¥©¦§©¦¨
,jilv` z`agenddáúBàiwlg x`y cvl eynyn my dgipd - §¨

.dndadeäì øîà,`zelb yix icarl zyy axéàädnda m`d - ¨©§©
eféàåä íéìâø Lîç úaik micard e`xyn ik ,jgxk lr `l` , ©¨¥©§©¦£©

jl ixde ,xg` mewnn ztqep lbx e`iad dndal zg` lbx dxqg
.igd on xa` xeqi` lr mcyegl ie`x ik

,zyy ax ly eixac zwciv lr `zelb yix cnryndéì øîàyix ¨©¥
,`zelbéëä éàitl `ed ilv` creq jpi`y mrhdy ok m` - ¦¨¦

,md miceygydén÷ eãáòéì(déòîL)øîcz` icar epiki - ¦©§©¥©§¥§©
,xzida eceak ly ynyd iptl milk`ndìeëéìåelk`z jkae - §¥

.yyg `lléì øîàd,zyy axéiçìilr mkqen ,xnelk ,miigl - ¨©¥§©¥
.xacd,zyy ax ly eyny iptl milk`nd z` epikdyneáéø÷§¦

eäéén÷ àëz,dcerql mdiptl ogleyd eaixwd -dén÷ eúéiàå ©¨©©§§©§©¥
àøNéa,xya zyy ax iptl e`iad -dén÷ eáéúBàåeiptl egipde - ¦§¨§¦©¥

xyad mràðzñéøàzîç à÷ðçc,jxid sk lry dphw mvr - ¦§§¨§©§¨©§¨
`l did xedp ibqy zyy axy mxaqa .wpgp ,drlead mc`y
lr z`f lke .wpgie dlk`ie xyad mr zaxernd ef mvra oigai
.igd on xa`a miceyg mzeid lr cnry zyy axn rxtidl zpn

zyy ax mle`déLMbmvra yibxde xyad z` eicia yyin - ©§¥
,my zgpenddì÷Lådéøãeña dëøkxyad zkizg lk z` lhp - §©§¨§¨¨§¨¥

.ecbaa dkxkeìéëàc øúáìevx ,dcerqd z` eniiqy xg` - §¨©§¨¦
.ecbaa zyy ax jxk dn wecaldéì éøîà,micard ¨§¥¥
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.izy`l hb eazki mkn miizy -à÷eðé éø÷î áéëL óBñìseqal - §¨¦©§¥§¨
eze`e zewepiz cnlnd ly epa wx ex`ype ,zewepiz cnlnd zn

,df oebka wtzqdl yie .mlv` ayiy mc`àøa éLðéà eåLî éî¦©§¦§¥§¨
àaà íB÷îa àçéìLoad z` gily zepnl mc` ipa milibx m`d - §¦¨¦§©¨

eia`y eiykre ,egely zeidl oad z` mb dpiny `vnpe ,eia` ipta
z` dl aezkl mlv` ayiy dfe zewepiz cnlnd ly epa elkei zn

,hbdàì Bàmipnn mpi`e ,jk lr citwdl mc` ipa jxc `ny e` - Ÿ
mipy epiidc 'ekiipin ixz ia' xn`y s` `linne ,eia` ipta oa
ayiy dfle zewepiz cnlnl `l` ezpeek dzid `l i`cee ,mkn

.zegilyd dlha zewepiz cnlnd zny oeike ,mlv`ïîçð áø©©§¨

àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eåLî àì ,øîàipa jxc oi` -mc` ¨©Ÿ©§¦§¥§¨§¦¨¦§©¨
.zegilyd dlha ,a`d zny oeike ,a`d ipta gily oad z` zepnl

,àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eåLî ,øîà étt áøåelkei `linne §©©¦¨©©§¦§¥§¨§¦¨¦§©¨
.hbd dl aezkl ipyde zewepiz cnlnd ly oad zrkàáø øîà̈©¨¨

àúëìéä,`id dkldd -,àaà íB÷îa àçéìL àøa éLðéà eåLîlre ¦§§¨©§¦§¥§¨§¦¨¦§©¨
.hbd z` aezkl mlv` ayiy mc`de oad mileki ok

äðùî
øîàlradì,ézLàì èb eðz ,íéðLeixaca xn` `ly it lr s` ¨©¦§©¦§¥§¦§¦

,hbd z` eazkiy mb
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חדש אדר ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

 כבוד המשתתפים בשיעור גפ"ת 

 הנלמד בבית הכנסת עדת יעקב בברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי ע"י הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מרץ וכו' מו"ה משה פנחס שי' הכהן, אשר 

ימים אלו מסיימים בלימודם ברבים - מסכת מגילה.

הנקבע  וכנוסח  אחרת,  מסכת  לימוד  יתחילו  תיכף  היא,  תורה  אשר  ישראל  כמנהג  ובודאי 

מקדמונים, יהי רצון מלפניך ה"א כשם שעזרתני לסיים כו' כן תעזרני להתחיל כו'.

הבטחה  גם  פירושו  התורה  ציווי  לשון  אשר  בדא"ח,  המבואר  ע"ד  לפרש  יש  בזה  גם  אשר 

לעתיד, וכמו "שיהיו קורין כאו"א בזמנו" דפירושו ציווי וגם הבטחה )שהרי לא ידח ממנו נדח(, ועד"ז 

בהאמור, בקשה מלפניך )אשר עי"ז באה( גם הבטחה מלפניך, כשם שעזרתני כן תעזרני בודאי.

ויהא כל הנ"ל כסיום יהי רצון האמור וחותמו, ה' יברך את עמו בשלום, כלי המחזיק ברכתו 

של הקב"ה בכל המצטרך לאדם ולביתו.

נקראת  מגלה  מגלה:  זו שמסיימים, מסכת  וסוף מסכת  גם התחלת  יקוימו  רצון אשר  ויהי 

בי"א כו' בט"ו, וידוע שרומז בזה לשם הוי' - שסיומו יא )ו' ה'( והתחלתו טו )י' ה'(, וסכום הכולל של 

כל ימי קריאת המגלה, י"א עד ט"ו, הוא ס"ה כמספר שם אדנ"י, שם הוי' כמו שהוא נקרא כשנתעלם, 

ז. א. כשאלקות מסתתר בלבושי עולם, ומודגש זה ביותר במגלה - שלא נזכר בה השם כי אם רמוז 

בר"ת וסופי תיבות. ולכן נצטוינו שתהי' המגלה נקראת ופרסומי ניסא. וכמו כן הוא בכלל ע"י לימוד 

התורה, המברר עניני העולם ופוסק זה מותר וטהור וכשר להעשות בו רצון ה' ומצותו וזה לא הותר 

למלאכת שמים,

וע"י פעולה זו דנפש האדם בעולם - מגלים ג"כ תוכנם האמתי של כל ימי השנה ותכליתם, כי 

כל יומא ויומא צ"ל עביד עבידתי', ובפרט - הוא ע"י לימוד המיוחד שתקן משה לישראל שיהיו שואלים 

ודורשים בענינו של יום, ובאופן כפירוש רש"י שם - לקבל ולקיים עליהם ועל בניהם בזה ובבא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ãéñBäì éãk íòð úeëéøàáe ìBãb CLîa eëøáe íeçø àeäå øîBì íéâäBð (eéä)Lã÷ä ìò ìBçî ó[f: ¨£¦©§©¨§§¤¤¨©£¦Ÿ©§¥§¦¥©©Ÿ¤
ד  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

dkld ixe`ia
ùãå÷ä ìò [æ השבת הוציאו כבר אם אף הואֿהדין המבדיל'- 'ברוך אמירת ידי .19על

zetqede mipeiv
שבסיום 19) האריכות לגבי ס"א רצה בסי' מהמבואר

לגיהנם  מלחזור לרשעים מאריכים ידה שעל ערבית, תפילת
התפלה. לתחילת שהואֿהדין משמע

'והוא  באמירת מיוחדת אריכות שינהגו ראינו לא בפועל
מחול  אופן בכל מוסיפים שבד"כ מפני הוא ואולי רחום',

הדין. מעיקר יותר הקודש על

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê סכין של כחודו עד למטה שמתקצרות קטנות ספינות וכן
טפחים  ד' רוחב שאין טפחים ג' גבוה שלהן והקצר
אין  מקרקעיתו טפחים ג' הגביהו שלא בעוד למטה
במחיצותיה  יש אפילו אמות מד' יותר בתוכו מטלטלים
שכיון  ולמעלה ד' שהרחיבו ממקום טפחים י' גובה
העשויה  מחיצה שכל כלל מחיצות לה אין הקצר שבמקום
א"כ  למעלה כמ"ש מחיצה אינה טפחים מד' פחות לחלל
הן  ולמעלה טפחים ד' (המחיצות) שהרחיבו ממקום
ואין  מחיצה דין להם שאין באויר התלויות כמחיצות
טלטול  להתיר נעשו כן אם אלא אחית גוד בהן אומרים

שיתבאר. כמו במים

כמו  הן הרי ד' הרחיבו ג' הגביהו שלא עד אם אבל
כאן  עד עולה מילא שקרקעיתן אם וכן מחיצות ומחיצותיהן

כשרות  מחיצות הן הרי רחבן מקום עד בקרקעיתן קנים
ולמעלה: משם י' בהן יש אם (למעלה)

Á טפחים ד' ביניהם שאין לזו זו סמוכות ספינות ב'
לזו. מזו מטלטלין כרמלית כשיעור

כן  אם אלא לזו מזו מטלטלין אין אדם בני ב' של הם ואם
זו  קשורות הן כן אם אלא מועיל העירוב ואין יחד עירבו
ולהתפרד  לנוד יכולות הן הרי בזו זו קשורות אינן שאם בזו
רשויות. עירוב זה ואין ביניהם מפסקת כרמלית ותהא מזו זו

אומרים  ואין העירוב בטל בשבת ונפסקו קשורות היו ואם
[שס"ב]: (שמ"ט) סי' עיין הותרה שהותרה כיון שבת בזה

Ë המים פני מעל טפחים י' גבוהים הספינה דופני ואם
מזו  זו מופלגות אפילו לזו מזו לטלטל מותר מבחוץ
דרך  היחיד לרשות היחיד מרשות מטלטל הוא שהרי הרבה
מותר  שנים של הן ואפילו פטור מקום שהוא מעשרה מעלה
פטור  מקום אויר דרך לטלטל להמתירים עירוב בלי

נתבאר  וכבר שמ"ו בסי' שנתבאר כמו דבריהם של ברשויות
בזה: כהאוסרים שהעיקר שם

È ידי על בו ליפנות מותר המים פני שעל הכסא בית
שנתבאר  דרך על סביבו למטה שיעשנה תלויה מחיצה
והיא  הואיל אחית גוד בה אומרים זו שבמחיצה בגזוזטרא
אבל  בשבת שם ליפנות להתיר כדי כך בשביל עשויה
אלא  להתיר עשויות ואינן הואיל עצמן הכסא בית במחיצות
לא  הדין שמן לפי אחית גוד בהם אומרים אין לצניעות
במחיצה  אפילו אחית גוד משום כלל להתיר ראוי היה
ג' הגבוהות ביבשה התלויות במחיצות שהרי למטה תלויה
שהגדיים  לפי אחית גוד בהם אומרים אין הארץ מן טפחים
וכאן  שמ"ה בסי' שנתבאר כמו תחתיהם לבקוע יכולים
הרי  מכלֿמקום שם, לבקוע יכולים הגדיים שאין אף במים
רשות  הגזוזטרא אין זה ומפני שם לבקוע יכולים דגים
שהקילו  הוא קל אלא לה פתוח חלון כן אם אלא היחיד
הדגים  בקיעת ואין הואיל אחית גוד לומר במים חכמים
כדי  המים לשם המחיצה כשעשה אלא הקילו ולא נראית
שהמים  וזכרון היכר בזה לו שיש הטלטול בהם להתיר
ע"י  אלא שם מותר הטלטול ואין הם כרמלית שתחתיהם
היכר  בה אין כך בשביל נעשית שלא מחיצה אבל מחיצה

כלל:

‡È קנה אפילו או דף עשה עליה ואם הצואה שתפול דק
הם  אם כלל למחיצה צריך אין למים שתפול קודם
היחיד  רשות כחורי הם והרי הם שכלבוד לנקב מג' בפחות
מרשות  הצואה מוציא הוא ונמצא היחיד כרשות שנידונים
כרמלית  שהם למים נופלת היא ומכחו היחיד לרשות היחיד
כך  עשוי הכסא בית אם הדין והוא גזרו לא בכרמלית וכחו
רשות  שהוא הכסא שבבית הכותל צדי על נופלת שהצואה
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה  וכל בכרמלית למטה ונופלת מתגלגלת כך ואחר היחיד
שנ"ז. בסי' שיתבאר כמו לעיר שחוץ בכרמלית

שמשום  שם ליפנות מותר בשבת הדף או הקנה נשבר ואם
שנתבאר  כמו הכרמלית איסור על גזרו לא הבריות כבוד

שי"ב: בסי'

·È נופלת וצואה העיר לחומת חוץ בולט הכסא בית אם
מבית  יותר זו בחפירה שיש העיר שסביב בחפירה
אינו  שנ"ח בסי' שיתבאר כמו כרמלית היא והרי סאתים
במים  אלא התירוה שלא מלמטה תלויה מחיצה ע"י מותר
מותר  קנה או דף ע"י אבל ביבשה לא אבל שנתבאר מטעם

העיר. בתוך שאינה כרמלית בכל מותר שכוחו

דרך  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל המתירים דברי ולפי
בכל  קנה או דף ולא כלל מחיצה צריך אין פטור מקום אויר
וכבר  הכרמלית מקרקע מעשרה למעלה שהיא הכסא בית

עליהם. כהחולקים שהעיקר נתבאר

בכרמלית  יום מבעוד צואה שם היתה שאם אומרים ויש
שאח"כ  ואע"פ ענין בכל מותר עליה עכשיו נפנה והוא
יום  שמבעוד שהצואה לפי הכרמלית לקרקע מעליה נופלת
או  ג' גבוהה (והיא ד') על ד' בה אין (אם פטור מקום היא
פוסעים  רבים שאין ד' שרחבה אלא ג' גבוהה אינה אפילו
שנתבאר  מה לפי אבל אותה) מקיפין אלא עליה ומדלגים
בכרמלית  פטור מקום שאין כהאומרים שהעיקר שמ"ה בסי'

בזה. להקל אין

ברשות  פטור מקום אין הכל שלדברי שם שנתבאר מה ולפי
עירבו  לא אם בתים ב' בין העומד הכסא בית א"כ היחיד
צואה  שם היתה אפילו הכל לדברי שם ליפנות אסורים יחד
שהיא  פי על אף מותר שאז וקנה דף ע"י לא אם יום מבעוד
כחו  על גזרו לא מעורבת שאינה שבחצר לפי העיר בתוך

שנ"ז: בסי' כמ"ש העיר בתוך שהיא אע"פ

‚È מותר עירבו ולא ששכחו בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
הבריות: כבוד משום

„È לים המשיטה מן צרכיהם לעשות נהגו ספינות הולכי
אע"פ  מהמים עשרה גבוהה אינה והמשיטה הואיל
לכרמלית: מכרמלית ומוציא כרמלית אלא אינה ד' שרחבה

ÂË דריסת כשאין אלא תלויה מחיצה במים התירו (לא
שאינם  אע"פ עמקם מחמת בהם שם עוברת הרגל
מחיצה  אין בהן בוקעים שהרבים מים אבל) עשרה עמוקים
הם  ואפילו עשרה עמוקים הם אם (אפילו בהם מתרת תלויה
אחית  גוד מלומר מעכבת הרבים שבקיעת לפי בכרמלית)
מעכשיו  שם מתרת תלויה מחיצה אין המים יבשו אם וכן
עמוק  בחריץ אפילו ביבשה מתרת תלויה מחיצה שאין

כמ"ש:

ÊË תוך עומדות אם בין מזו למעלה זו גזוזטראות ב' היו
אמות  מעשר יותר גובה ביניהן יש בין לזו זו טפחים י'
ובשבת  לתחתונה עשו ולא והנקב המחיצה לעליונה ועשו
ויורד  העליונה מחיצות על שלהם דלי התחתונה בני זורקין

זו  מכנגד משוכה שזו כגון ועולה ומושך ומשלשל לנקב
עד  למלאות אסורות שתיהם הרי ממש תחתיה ואינה מעט

שם. שולטת שתיהן שרשות מפני שיערבו

העליונה  אם אבל בשותפות מחיצה אותה שעשו וכגון
אפילו  עליה אוסרת התחתונה אין לבדה המחיצה עשתה
בה  שמשתמשת כיון בחול גם בה להשתמש רגילה היא

כדין. שלא

העליונה  אין לעליונה עשו ולא לתחתונה עשו אם וכן
עשו  ואם בשותפות עמה עשתה כן אם אלא עליה אוסרת
כל  (ומכלֿמקום בשותפות אחד בכל עשו אפילו בשתיהן
אין  דעת) דגילוי טעמא עיון (וצריך בשלה) משתמשת אחת
מאיזה  הוא בשותפות שעשאוה ומה חברתה על אוסרת אחת

אחר: טעם

ÊÈ דהיינו מעט אלא זו מכנגד משוכה אינה כשזו זה וכל
טפחים  ד' מכנגדה משוכה אם אבל טפחים מד' פחות
ולא  לתחתונה שעשו בין לתחתונה ולא לעליונה שעשו בין
אותה  ואין עירוב בלי למלאות שניהם מותרות לעליונה

שכיון  לפי בה שיש אותה על אוסרת בה שהיא שאין
יכולה  אינה הרי ברוחב טפחים ד' מכנגדה משוכה
טפחים  ד' ברוחב לאויר הדלי זריקת ע"י אלא בה להשתמש
בסי' כמ"ש ברוחב אויר דרך חבירו על אוסר אדם ואין
טפחים  ד' באויר זריקה ידי שעל שתשמיש לפי שע"ו

כלל: תשמיש חשוב אינו ברוחב

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק

ד'‡ ורחבה טפחים י' עמוקה בחצר העוברת המים אמת
לרחבה  עליה עשה כן אם אלא הימנה ממלאים אין
ממנה  טפח ויהיה וביציאתה בכניסתה י' גבוה מחיצה
המים  בתוך יורדת כולה המחיצה היתה ואם במים משוקע
לחלוק  כדי המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהא צריך
שכיון  לפי שבפנים למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין
אינה  לצד מצד עוברת אלא בחצר מתעכבת אינה שהאמה
והיא  הואיל לעצמה רשות וחולקת החצר לגבי בטלה
מזו  זו רשויות חילוק שיעור שזהו ד' ורחבה עשרה עמוקה
כמו  בחצר כרמלית היא הרי לחצר בטילה שאינה וכיון
ממנה  יציאתה ואחר לחצר כניסתה קודם כרמלית שהיא
שבחצר  המים בין המפסיקות מחיצות לה לעשות צריך ולכן

שבחוץ. להמים

אין  גבה על או המחיצה תחת מחוברים הם שאעפ"כ ואע"פ
תלויה  מחיצה להיות במים חכמים שהקילו כלום בכך
שנ"ה  בסימן שנתבאר כמו אחית גוד משום בהם מועלת
מועיל  אינו עליהם שם שעובר החצר כותל ומכלֿמקום
במים  הקילו שלא לפי טפח במים משוקע היה אם אף כלום
בהם  הטלטול להתיר כדי המים לשם הנעשית במחיצה אלא

שם: שנתבאר כמו

מחיצות · עשה לא אפילו לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
כן  פי על אף כרמלית היא האמה והרי שבתוכה לאמה
במילואן  לזו זו פרוצות שהן אע"פ החצר את אוסרת אינה
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ד  סעיף שבת במוצאי ערבית דין רצג סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

dkld ixe`ia
ùãå÷ä ìò [æ השבת הוציאו כבר אם אף הואֿהדין המבדיל'- 'ברוך אמירת ידי .19על

zetqede mipeiv
שבסיום 19) האריכות לגבי ס"א רצה בסי' מהמבואר

לגיהנם  מלחזור לרשעים מאריכים ידה שעל ערבית, תפילת
התפלה. לתחילת שהואֿהדין משמע

'והוא  באמירת מיוחדת אריכות שינהגו ראינו לא בפועל
מחול  אופן בכל מוסיפים שבד"כ מפני הוא ואולי רחום',

הדין. מעיקר יותר הקודש על

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê סכין של כחודו עד למטה שמתקצרות קטנות ספינות וכן
טפחים  ד' רוחב שאין טפחים ג' גבוה שלהן והקצר
אין  מקרקעיתו טפחים ג' הגביהו שלא בעוד למטה
במחיצותיה  יש אפילו אמות מד' יותר בתוכו מטלטלים
שכיון  ולמעלה ד' שהרחיבו ממקום טפחים י' גובה
העשויה  מחיצה שכל כלל מחיצות לה אין הקצר שבמקום
א"כ  למעלה כמ"ש מחיצה אינה טפחים מד' פחות לחלל
הן  ולמעלה טפחים ד' (המחיצות) שהרחיבו ממקום
ואין  מחיצה דין להם שאין באויר התלויות כמחיצות
טלטול  להתיר נעשו כן אם אלא אחית גוד בהן אומרים

שיתבאר. כמו במים

כמו  הן הרי ד' הרחיבו ג' הגביהו שלא עד אם אבל
כאן  עד עולה מילא שקרקעיתן אם וכן מחיצות ומחיצותיהן

כשרות  מחיצות הן הרי רחבן מקום עד בקרקעיתן קנים
ולמעלה: משם י' בהן יש אם (למעלה)

Á טפחים ד' ביניהם שאין לזו זו סמוכות ספינות ב'
לזו. מזו מטלטלין כרמלית כשיעור

כן  אם אלא לזו מזו מטלטלין אין אדם בני ב' של הם ואם
זו  קשורות הן כן אם אלא מועיל העירוב ואין יחד עירבו
ולהתפרד  לנוד יכולות הן הרי בזו זו קשורות אינן שאם בזו
רשויות. עירוב זה ואין ביניהם מפסקת כרמלית ותהא מזו זו

אומרים  ואין העירוב בטל בשבת ונפסקו קשורות היו ואם
[שס"ב]: (שמ"ט) סי' עיין הותרה שהותרה כיון שבת בזה

Ë המים פני מעל טפחים י' גבוהים הספינה דופני ואם
מזו  זו מופלגות אפילו לזו מזו לטלטל מותר מבחוץ
דרך  היחיד לרשות היחיד מרשות מטלטל הוא שהרי הרבה
מותר  שנים של הן ואפילו פטור מקום שהוא מעשרה מעלה
פטור  מקום אויר דרך לטלטל להמתירים עירוב בלי

נתבאר  וכבר שמ"ו בסי' שנתבאר כמו דבריהם של ברשויות
בזה: כהאוסרים שהעיקר שם

È ידי על בו ליפנות מותר המים פני שעל הכסא בית
שנתבאר  דרך על סביבו למטה שיעשנה תלויה מחיצה
והיא  הואיל אחית גוד בה אומרים זו שבמחיצה בגזוזטרא
אבל  בשבת שם ליפנות להתיר כדי כך בשביל עשויה
אלא  להתיר עשויות ואינן הואיל עצמן הכסא בית במחיצות
לא  הדין שמן לפי אחית גוד בהם אומרים אין לצניעות
במחיצה  אפילו אחית גוד משום כלל להתיר ראוי היה
ג' הגבוהות ביבשה התלויות במחיצות שהרי למטה תלויה
שהגדיים  לפי אחית גוד בהם אומרים אין הארץ מן טפחים
וכאן  שמ"ה בסי' שנתבאר כמו תחתיהם לבקוע יכולים
הרי  מכלֿמקום שם, לבקוע יכולים הגדיים שאין אף במים
רשות  הגזוזטרא אין זה ומפני שם לבקוע יכולים דגים
שהקילו  הוא קל אלא לה פתוח חלון כן אם אלא היחיד
הדגים  בקיעת ואין הואיל אחית גוד לומר במים חכמים
כדי  המים לשם המחיצה כשעשה אלא הקילו ולא נראית
שהמים  וזכרון היכר בזה לו שיש הטלטול בהם להתיר
ע"י  אלא שם מותר הטלטול ואין הם כרמלית שתחתיהם
היכר  בה אין כך בשביל נעשית שלא מחיצה אבל מחיצה

כלל:

‡È קנה אפילו או דף עשה עליה ואם הצואה שתפול דק
הם  אם כלל למחיצה צריך אין למים שתפול קודם
היחיד  רשות כחורי הם והרי הם שכלבוד לנקב מג' בפחות
מרשות  הצואה מוציא הוא ונמצא היחיד כרשות שנידונים
כרמלית  שהם למים נופלת היא ומכחו היחיד לרשות היחיד
כך  עשוי הכסא בית אם הדין והוא גזרו לא בכרמלית וכחו
רשות  שהוא הכסא שבבית הכותל צדי על נופלת שהצואה
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זה  וכל בכרמלית למטה ונופלת מתגלגלת כך ואחר היחיד
שנ"ז. בסי' שיתבאר כמו לעיר שחוץ בכרמלית

שמשום  שם ליפנות מותר בשבת הדף או הקנה נשבר ואם
שנתבאר  כמו הכרמלית איסור על גזרו לא הבריות כבוד

שי"ב: בסי'

·È נופלת וצואה העיר לחומת חוץ בולט הכסא בית אם
מבית  יותר זו בחפירה שיש העיר שסביב בחפירה
אינו  שנ"ח בסי' שיתבאר כמו כרמלית היא והרי סאתים
במים  אלא התירוה שלא מלמטה תלויה מחיצה ע"י מותר
מותר  קנה או דף ע"י אבל ביבשה לא אבל שנתבאר מטעם

העיר. בתוך שאינה כרמלית בכל מותר שכוחו

דרך  לכרמלית היחיד מרשות לטלטל המתירים דברי ולפי
בכל  קנה או דף ולא כלל מחיצה צריך אין פטור מקום אויר
וכבר  הכרמלית מקרקע מעשרה למעלה שהיא הכסא בית

עליהם. כהחולקים שהעיקר נתבאר

בכרמלית  יום מבעוד צואה שם היתה שאם אומרים ויש
שאח"כ  ואע"פ ענין בכל מותר עליה עכשיו נפנה והוא
יום  שמבעוד שהצואה לפי הכרמלית לקרקע מעליה נופלת
או  ג' גבוהה (והיא ד') על ד' בה אין (אם פטור מקום היא
פוסעים  רבים שאין ד' שרחבה אלא ג' גבוהה אינה אפילו
שנתבאר  מה לפי אבל אותה) מקיפין אלא עליה ומדלגים
בכרמלית  פטור מקום שאין כהאומרים שהעיקר שמ"ה בסי'

בזה. להקל אין

ברשות  פטור מקום אין הכל שלדברי שם שנתבאר מה ולפי
עירבו  לא אם בתים ב' בין העומד הכסא בית א"כ היחיד
צואה  שם היתה אפילו הכל לדברי שם ליפנות אסורים יחד
שהיא  פי על אף מותר שאז וקנה דף ע"י לא אם יום מבעוד
כחו  על גזרו לא מעורבת שאינה שבחצר לפי העיר בתוך

שנ"ז: בסי' כמ"ש העיר בתוך שהיא אע"פ

‚È מותר עירבו ולא ששכחו בדיעבד אבל לכתחלה זה וכל
הבריות: כבוד משום

„È לים המשיטה מן צרכיהם לעשות נהגו ספינות הולכי
אע"פ  מהמים עשרה גבוהה אינה והמשיטה הואיל
לכרמלית: מכרמלית ומוציא כרמלית אלא אינה ד' שרחבה

ÂË דריסת כשאין אלא תלויה מחיצה במים התירו (לא
שאינם  אע"פ עמקם מחמת בהם שם עוברת הרגל
מחיצה  אין בהן בוקעים שהרבים מים אבל) עשרה עמוקים
הם  ואפילו עשרה עמוקים הם אם (אפילו בהם מתרת תלויה
אחית  גוד מלומר מעכבת הרבים שבקיעת לפי בכרמלית)
מעכשיו  שם מתרת תלויה מחיצה אין המים יבשו אם וכן
עמוק  בחריץ אפילו ביבשה מתרת תלויה מחיצה שאין

כמ"ש:

ÊË תוך עומדות אם בין מזו למעלה זו גזוזטראות ב' היו
אמות  מעשר יותר גובה ביניהן יש בין לזו זו טפחים י'
ובשבת  לתחתונה עשו ולא והנקב המחיצה לעליונה ועשו
ויורד  העליונה מחיצות על שלהם דלי התחתונה בני זורקין

זו  מכנגד משוכה שזו כגון ועולה ומושך ומשלשל לנקב
עד  למלאות אסורות שתיהם הרי ממש תחתיה ואינה מעט

שם. שולטת שתיהן שרשות מפני שיערבו

העליונה  אם אבל בשותפות מחיצה אותה שעשו וכגון
אפילו  עליה אוסרת התחתונה אין לבדה המחיצה עשתה
בה  שמשתמשת כיון בחול גם בה להשתמש רגילה היא

כדין. שלא

העליונה  אין לעליונה עשו ולא לתחתונה עשו אם וכן
עשו  ואם בשותפות עמה עשתה כן אם אלא עליה אוסרת
כל  (ומכלֿמקום בשותפות אחד בכל עשו אפילו בשתיהן
אין  דעת) דגילוי טעמא עיון (וצריך בשלה) משתמשת אחת
מאיזה  הוא בשותפות שעשאוה ומה חברתה על אוסרת אחת

אחר: טעם

ÊÈ דהיינו מעט אלא זו מכנגד משוכה אינה כשזו זה וכל
טפחים  ד' מכנגדה משוכה אם אבל טפחים מד' פחות
ולא  לתחתונה שעשו בין לתחתונה ולא לעליונה שעשו בין
אותה  ואין עירוב בלי למלאות שניהם מותרות לעליונה

שכיון  לפי בה שיש אותה על אוסרת בה שהיא שאין
יכולה  אינה הרי ברוחב טפחים ד' מכנגדה משוכה
טפחים  ד' ברוחב לאויר הדלי זריקת ע"י אלא בה להשתמש
בסי' כמ"ש ברוחב אויר דרך חבירו על אוסר אדם ואין
טפחים  ד' באויר זריקה ידי שעל שתשמיש לפי שע"ו

כלל: תשמיש חשוב אינו ברוחב

הכסא: ובית גזוזטרא דיני שנה סימן ב חלק

ד'‡ ורחבה טפחים י' עמוקה בחצר העוברת המים אמת
לרחבה  עליה עשה כן אם אלא הימנה ממלאים אין
ממנה  טפח ויהיה וביציאתה בכניסתה י' גבוה מחיצה
המים  בתוך יורדת כולה המחיצה היתה ואם במים משוקע
לחלוק  כדי המים מן למעלה יוצא ממנה טפח שיהא צריך
שכיון  לפי שבפנים למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין
אינה  לצד מצד עוברת אלא בחצר מתעכבת אינה שהאמה
והיא  הואיל לעצמה רשות וחולקת החצר לגבי בטלה
מזו  זו רשויות חילוק שיעור שזהו ד' ורחבה עשרה עמוקה
כמו  בחצר כרמלית היא הרי לחצר בטילה שאינה וכיון
ממנה  יציאתה ואחר לחצר כניסתה קודם כרמלית שהיא
שבחצר  המים בין המפסיקות מחיצות לה לעשות צריך ולכן

שבחוץ. להמים

אין  גבה על או המחיצה תחת מחוברים הם שאעפ"כ ואע"פ
תלויה  מחיצה להיות במים חכמים שהקילו כלום בכך
שנ"ה  בסימן שנתבאר כמו אחית גוד משום בהם מועלת
מועיל  אינו עליהם שם שעובר החצר כותל ומכלֿמקום
במים  הקילו שלא לפי טפח במים משוקע היה אם אף כלום
בהם  הטלטול להתיר כדי המים לשם הנעשית במחיצה אלא

שם: שנתבאר כמו

מחיצות · עשה לא אפילו לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
כן  פי על אף כרמלית היא האמה והרי שבתוכה לאמה
במילואן  לזו זו פרוצות שהן אע"פ החצר את אוסרת אינה
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נעשית  עצמה האמה שחפירת לפי מחיצה ביניהן ואין
עשרה  עמוקה היא שהרי החצר ובין שבה המים בין מחיצה
אם  ואפילו מחיצה משום נדון עשרה עמוק שהוא חריץ וכל
השיפוע  אם בשיפוע אלא בשפתה עשרה עמוקה אינה
מחיצה  משום נידון אמות ד' מתוך עשרה עומק מתלקט
נידון  אינה אמות מד' יותר מתוך כן מתלקט אם אבל
מחיצה  משום נדון וכשהוא שמ"ה בסימן כמ"ש כמחיצה
ברוחב  החצר כותל נפרץ אפילו בה לטלטל מותר לחצר
אמות  מי' יותר היא זו ופרצה וביציאתה בכניסתה האמה
שנידונה  שבה האמה חפירת לא אם החצר את אוסרת שהיא
וד' מכאן האמה מצד מחיצות ד' לה יש והרי כמחיצה לה

מכאן: האמה מצד מחיצות

לרוחב ‚ צד מכל השפה אצל המחיצה לעשות התחיל אם
פנוי  מקום והניח רחבה באמצע אותה חיבר ולא האמה
המים  שיהיו כדי ויציאה כניסה של המחיצה באמצעית
טפחים  ג' ביניהם שם אין אם שם דרך ויוצאים נכנסים
ואם  אסור טפחים ג' ביניהם יש ואם לבוד משום מותר
טפחים  ג' רחבים אינם בהם ויוצאת נכנסת שהאמה הנקבים
לבוד: משום לגמרי כסתומים הם שהרי א"צ מחיצה אפילו

נפרצה „ לא אם הפרצה על עובר ים ולשון שנפרצה  חצר
אינה  זו שפרצה אמות מעשר יותר בפרצה ואין במילואה
כמ"ש  כפתח לה שהיא מפני בה מלטלטל החצר אוסרת
המים  ולהכניס בה שנכנס מהלשון למלאת מותר שס"ב בסי'
רשות  חולק אינו ד' ורחבו עשרה שעמקו ואע"פ לבית
כבור  הוא הרי ממנו יוצא ואינו לחצר שנכנס שכיון לעצמו
מחמת  נאסר ואינו אותו מתירות החצר ומחיצות שבחצר

כרמלית. שהוא לים שפרוץ

מעשרה  יותר בפירצה שיש או במילואה נפרצה אם אבל
בינו  גביו על מחיצה שאין כיון לחצר ממנו למלאת אסור
או  במילואה החצר נפרצה שם שהרי שבחוץ המים לבין
במקומות  בזה שנכשלים לרבים להזהיר וצריך מעשר יותר

לחצרות. סמוך מהלך שנהר

עשרה  עמוק הוא הלשון אם לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
רחוק  שהוא וכגון למחיצה נחשב שהוא אמות ד' מתוך
לחוש  שאין בענין ביותר גבוהים שגידודיו או הים משפת
ויטלטלו  מעשרה עמקו ויתמעט שירטון הים יעלה שמא בו

שס"ג. בסי' כמ"ש כבתחלה בחצר

גידודין  למטה שם נשארו החצר כותל שנפרץ במקום ואם
מים  ממנו למלאת מותר אותם מכסים והמים עשרה גבוהים

מחיצה  לו עשו כן אם אלא לבית להכניסם אסור אבל לחצר
במים  המכוסים שהגידודים מפני המים על עשרה גבוהה
לפי  הבית לגבי לא אבל החצר לגבי מחיצה חשובים
אבל  שוקעים כשהמים ונראים ניכרים שהם פעמים שבחצר

שום לטלטל אסור ולכן לעולם ונראים ניכרים אין דבר בבית
עשרה: עמוק הלשון אין אם לבית מחצר

בחצר: העוברת המים אמת דין שנו סימן ב חלק

וסמוכה ‡ אמות ד' על אמות מד' פחותה שהיא חצר
בימות  בשבת מים לתוכה שופכין אין הרבים לרשות
רגיל  שאדם מים סאתים אין אמות ד' בה שאין שכיון החמה
שופכן  כאלו זה והרי בה ליבלע ראוים יום בכל להשתמש

הרבים. לרשות

איסור  הרבים לרשות שמחצר זו בשפיכה שאין פי על ואף
אלא  ממש הרבים לרשות סמוך שופכן אינו (אם תורה של
מאליהן  היא הרבים לרשות שיציאתן בענין מעט ברחוק
בלבד) גורם הוא כחו אלא ממש שפיכתו כח ואיננה
שמא  גזרה ענין) (בכל אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
הרבים) לרשות סמוך בחצר (או הרבים לרשות ישפכנו

ממש.

שיוכלו  סאתים מחזקת חללה שתהא גומא לעשות צריך לכך
לרשות  שופכן כאלו יהיה ולא לתוכה לירד תשמישו מי
הרבים  ברשות יעשנה אם בין בחצר יעשנה אם בין הרבים
לכסות  צריך בחוץ יעשנה שאם אלא ממש לחצר סמוך
בתוכה  וטיט רפש שיהיה פעמים מגולה תהא שאם בנסרים
מכוסה  כשהיא אבל כרמלית ותהיה עשרה עמוקה תהא ולא
כרשות  שהם היחיד רשות חורי זה הרי היחיד לרשות ופיה

היחיד:

כל · ובחצר בה לשפוך מותר סאתים גומא שיעשה וכיון
נתמלאה  ואפילו כוריים ואפילו כור אפילו שירצה מה
שלא  לשבת זכר חכמים לו שתקנו דכיון שבת מערב הגומא
לחוש  אין שוב בעצמו הוא הרבים ברשות וישפכם ישכח
שלא  שיזהר (רק הרבים לרשות מאליהם יוצאים הם אם
בענין  הגומא אצל שלא ממש הרבים לרשות סמוך ישפכם
בזה  שיש ממש שפיכתו כח היא הרבים לרשות שיציאתן
לרשות  היחיד מרשות חפץ במגלגל כמו תורה של איסור
אפילו  בה ישפוך לא סאתים מחזקת אינה אם אבל הרבים)

מחזקת: שהיא ממה יותר הרבה ישפוך שמא גזרה מעט

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק

•

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

dxez ihewl

הפנימי  הפירוש את יותר בעומק יבאר [להלן

ב "(הנ  כוונה "ל) צריכות התפלה מצוות כוונת וכיצד "

המצוות. כל של הפנימית הכוונה היא

היא: הענין ונקודת

" היא שהתפלה זה המצוות נשמת ענין "

המקיימן מעמידה "ה  האדם מצד רק אינו אותן, "

והתלהבות  חיות של רגש בו מעוררת (שהתפלה

עצמה. דהמצוה החפצא מצד גם אלא המצוה), בקיום
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פירוש:

שרמ  לעיל ""נתבאר הן מצוותֿעשה "כלים ח

ב  איןֿסוף אור נמשך המצוות "שבתוכם ולכן ה,

" בשם דמלכא נקראות אור "אברין בין היחס כי ,

ב  ואברי "איןֿסוף הנפש חיות כמו הוא למצוותיו ה

ב  איןֿסוף אור המשכת אך המצוות "הגוף; בתוך ה

המצוות. כוונת ידי על היא

לענין  השדרה לחוט התפלה של הדמיון וזהו

את  ממשיך השדרה שחוט כשם החיות: המשכת

רמ  תוך אל מהמוח המשכת "החיות כך הגוף, אברי ח

ידי  על דמלכא) (אברין המצוות לתוך איןֿסוף אור

התפלה. בעבודת תלוי' המצוות, כוונת

ב  איןֿסוף אור המשכת כיצד הענין, ה "להבנת

ענינה  זה בפרק מבאר בתפלה, תלוי' המצוות לתוך

ואח  התפלה, של העיקרית לבאר "וכוונתה ישוב כ

" בתפלה.כוונת ענין תלוי' היא וכיצד המצוות "

שממשיך:] וזהו

íéù÷áîù ,àåä äìôúá ïååëîä ø÷éòù ,ïéðòäå
úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà äéäéù

.úåìùìúùää úðéçáá äèîì êùîðå "êåøá"
צרכיו. בקשת - הוא התפלה ענין

האדם? צרכי הם מה אך

עלי  תפקידו את למלא - הוא האדם צורך עיקר
אש  בארוכה,אדמות, לעיל ונתבאר נברא. בשבילו ר

להיות  הקב"ה שנתאוה הוא העולם בריאת ש"תכלית
אור  והמשכת גילוי ענין ש"הוא בתחתונים", דירה לו
בקשת  שעיקר מובן ומזה למטה", ב"ה איןֿסוף
איןֿסוף  אור גילוי שיהי' להיות צריך בתפלה האדם

למטה. ב"ה

- "ברוך" בלשון הפנימי הפירוש גם וזהו
הגפן, "המבריך [כמו "המשכה" מלשון ברכה
גפן  צומח ומשם לארץ הזמורה ראש את שמכופף
שיומשך  היא, שבתפלה הברכות כל וכוונת אחר"],
העולמות  מכל שלמעלה עצמו, ב"ה איןֿסוף אור
בתוך  השתלשלות"), "סדר (הנקראים כולם

הגשמי. הזה בעולם מטה, למטה עד העולמות,

äéäéù íéù÷áîù åðééä ,'éåä äúà êåøá åäæå
àåäù ,äúà úðéçáî 'éåä íù úëùîäå úååäúä

.'éåä íùî äìòî äìòîìù óåñ-ïéà øåà
בכבודו  ב"ה איןֿסוף אור המשכת - זה ענין

המכוון  הוא - השתלשלות" "סדר בתוך ובעצמו
חז"ל  שתיקנו הוי'" אתה "ברוך בלשון הפנימי
שמונהֿעשרה. שבתפלת הברכות כל בסיום לומר

היינו  הודי', לשון הוא "ברוך" פשוטו, לפי
רופא  - הפרטי בענין לו ומודים ה' את שמשבחים
בהמשך  שמזכירים - וכדומה השנים ומברך חולים
אתה  "ברוך הענינים, פנימיות עלֿפי אך הברכה;

של ענין גם הוא היא בקשה,ה'" היא ואדרבה
שבתפלה. העיקרית הבקשה

פירוש:

- לנוכח - "אתה" להקב"ה דכשאומרים ידוע
ובעצמו; בכבודו ב"ה איןֿסוף לאור היא הכוונה
המאיר  האלקי האור על מורה "הוי'" השם ואילו

השתלשלות". "סדר בתוך

בקשה  היינו הוי'", אתה "ברוך פירוש וזהו
אור  - "אתה" מבחינת ונמשך "ברוך" שיהא
- הוי' משם מעלה שלמעלה עצמו ב"ה איןֿסוף
על  המורה הוי', שם ב"תוך" תהי' זו והמשכה

ומבאר:] שהולך [כפי "השתלשלות" בחינת

,úåâøãîä úåìùìúùä ìò äøåî 'éåä íù éë
.'åë äëùîä å"éå úåèùôúä 'ä íåöîö ã"åé

שד' ובחסידות בקבלה מקומות בכמה מבואר
האור  של ההמשכה סדר על מורות הוי' שם אותיות
הסדר  לפי למטה", "מלמעלה מסודר באופן האלקי
נקודה  שהיא יו"ד אות (כצורת צמצום - יו"ד הזה:
שיש  ה"א אות (כצורת התפשטות - ה"א בלבד),
- וי"ו לאורך), והן לרוחב הן התפשטות לה
קו  שהיא וי"ו אות (כצורת למטה מלמעלה המשכה

שלבי  ד' והם התפשטות. - אחרונה ה"א ם ארוך),
המקבל. אל המשפיע מן השפע בהמשכת ומדריגות

úåâøãî úåìùìúùäá êùîðä äøàää úðéçáå
øåàä éáâì ãáì úîöîåöî äøàä àåä åìà

.úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéà
דרך  ויורד הנמשך האלקי האור והנה,
- הוי' שם של הללו מדריגות ד' "השתלשלות"
דדירה  ה"עבודה" (בלי העולם קיום לצורך
אור  לגבי מצומצמת הארה אלא אינו - בתחתונים)

ובעצמו. בכבודו ב"ה איןֿסוף

äéäéù åðééä ,äøùò-äðåîùá úåù÷áä ïéðò åäæå
äìòîìî äîåöòå äáø äøàä äëùîäå äëøá
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נעשית  עצמה האמה שחפירת לפי מחיצה ביניהן ואין
עשרה  עמוקה היא שהרי החצר ובין שבה המים בין מחיצה
אם  ואפילו מחיצה משום נדון עשרה עמוק שהוא חריץ וכל
השיפוע  אם בשיפוע אלא בשפתה עשרה עמוקה אינה
מחיצה  משום נידון אמות ד' מתוך עשרה עומק מתלקט
נידון  אינה אמות מד' יותר מתוך כן מתלקט אם אבל
מחיצה  משום נדון וכשהוא שמ"ה בסימן כמ"ש כמחיצה
ברוחב  החצר כותל נפרץ אפילו בה לטלטל מותר לחצר
אמות  מי' יותר היא זו ופרצה וביציאתה בכניסתה האמה
שנידונה  שבה האמה חפירת לא אם החצר את אוסרת שהיא
וד' מכאן האמה מצד מחיצות ד' לה יש והרי כמחיצה לה

מכאן: האמה מצד מחיצות

לרוחב ‚ צד מכל השפה אצל המחיצה לעשות התחיל אם
פנוי  מקום והניח רחבה באמצע אותה חיבר ולא האמה
המים  שיהיו כדי ויציאה כניסה של המחיצה באמצעית
טפחים  ג' ביניהם שם אין אם שם דרך ויוצאים נכנסים
ואם  אסור טפחים ג' ביניהם יש ואם לבוד משום מותר
טפחים  ג' רחבים אינם בהם ויוצאת נכנסת שהאמה הנקבים
לבוד: משום לגמרי כסתומים הם שהרי א"צ מחיצה אפילו

נפרצה „ לא אם הפרצה על עובר ים ולשון שנפרצה  חצר
אינה  זו שפרצה אמות מעשר יותר בפרצה ואין במילואה
כמ"ש  כפתח לה שהיא מפני בה מלטלטל החצר אוסרת
המים  ולהכניס בה שנכנס מהלשון למלאת מותר שס"ב בסי'
רשות  חולק אינו ד' ורחבו עשרה שעמקו ואע"פ לבית
כבור  הוא הרי ממנו יוצא ואינו לחצר שנכנס שכיון לעצמו
מחמת  נאסר ואינו אותו מתירות החצר ומחיצות שבחצר

כרמלית. שהוא לים שפרוץ

מעשרה  יותר בפירצה שיש או במילואה נפרצה אם אבל
בינו  גביו על מחיצה שאין כיון לחצר ממנו למלאת אסור
או  במילואה החצר נפרצה שם שהרי שבחוץ המים לבין
במקומות  בזה שנכשלים לרבים להזהיר וצריך מעשר יותר

לחצרות. סמוך מהלך שנהר

עשרה  עמוק הוא הלשון אם לטלטל מותר עצמה בחצר אבל
רחוק  שהוא וכגון למחיצה נחשב שהוא אמות ד' מתוך
לחוש  שאין בענין ביותר גבוהים שגידודיו או הים משפת
ויטלטלו  מעשרה עמקו ויתמעט שירטון הים יעלה שמא בו

שס"ג. בסי' כמ"ש כבתחלה בחצר

גידודין  למטה שם נשארו החצר כותל שנפרץ במקום ואם
מים  ממנו למלאת מותר אותם מכסים והמים עשרה גבוהים

מחיצה  לו עשו כן אם אלא לבית להכניסם אסור אבל לחצר
במים  המכוסים שהגידודים מפני המים על עשרה גבוהה
לפי  הבית לגבי לא אבל החצר לגבי מחיצה חשובים
אבל  שוקעים כשהמים ונראים ניכרים שהם פעמים שבחצר

שום לטלטל אסור ולכן לעולם ונראים ניכרים אין דבר בבית
עשרה: עמוק הלשון אין אם לבית מחצר

בחצר: העוברת המים אמת דין שנו סימן ב חלק

וסמוכה ‡ אמות ד' על אמות מד' פחותה שהיא חצר
בימות  בשבת מים לתוכה שופכין אין הרבים לרשות
רגיל  שאדם מים סאתים אין אמות ד' בה שאין שכיון החמה
שופכן  כאלו זה והרי בה ליבלע ראוים יום בכל להשתמש

הרבים. לרשות

איסור  הרבים לרשות שמחצר זו בשפיכה שאין פי על ואף
אלא  ממש הרבים לרשות סמוך שופכן אינו (אם תורה של
מאליהן  היא הרבים לרשות שיציאתן בענין מעט ברחוק
בלבד) גורם הוא כחו אלא ממש שפיכתו כח ואיננה
שמא  גזרה ענין) (בכל אסור סופרים מדברי ומכלֿמקום
הרבים) לרשות סמוך בחצר (או הרבים לרשות ישפכנו

ממש.

שיוכלו  סאתים מחזקת חללה שתהא גומא לעשות צריך לכך
לרשות  שופכן כאלו יהיה ולא לתוכה לירד תשמישו מי
הרבים  ברשות יעשנה אם בין בחצר יעשנה אם בין הרבים
לכסות  צריך בחוץ יעשנה שאם אלא ממש לחצר סמוך
בתוכה  וטיט רפש שיהיה פעמים מגולה תהא שאם בנסרים
מכוסה  כשהיא אבל כרמלית ותהיה עשרה עמוקה תהא ולא
כרשות  שהם היחיד רשות חורי זה הרי היחיד לרשות ופיה

היחיד:

כל · ובחצר בה לשפוך מותר סאתים גומא שיעשה וכיון
נתמלאה  ואפילו כוריים ואפילו כור אפילו שירצה מה
שלא  לשבת זכר חכמים לו שתקנו דכיון שבת מערב הגומא
לחוש  אין שוב בעצמו הוא הרבים ברשות וישפכם ישכח
שלא  שיזהר (רק הרבים לרשות מאליהם יוצאים הם אם
בענין  הגומא אצל שלא ממש הרבים לרשות סמוך ישפכם
בזה  שיש ממש שפיכתו כח היא הרבים לרשות שיציאתן
לרשות  היחיד מרשות חפץ במגלגל כמו תורה של איסור
אפילו  בה ישפוך לא סאתים מחזקת אינה אם אבל הרבים)

מחזקת: שהיא ממה יותר הרבה ישפוך שמא גזרה מעט

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק
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הפנימי  הפירוש את יותר בעומק יבאר [להלן

ב "(הנ  כוונה "ל) צריכות התפלה מצוות כוונת וכיצד "

המצוות. כל של הפנימית הכוונה היא

היא: הענין ונקודת

" היא שהתפלה זה המצוות נשמת ענין "

המקיימן מעמידה "ה  האדם מצד רק אינו אותן, "

והתלהבות  חיות של רגש בו מעוררת (שהתפלה

עצמה. דהמצוה החפצא מצד גם אלא המצוה), בקיום

1
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פירוש:

שרמ  לעיל ""נתבאר הן מצוותֿעשה "כלים ח

ב  איןֿסוף אור נמשך המצוות "שבתוכם ולכן ה,

" בשם דמלכא נקראות אור "אברין בין היחס כי ,

ב  ואברי "איןֿסוף הנפש חיות כמו הוא למצוותיו ה

ב  איןֿסוף אור המשכת אך המצוות "הגוף; בתוך ה

המצוות. כוונת ידי על היא

לענין  השדרה לחוט התפלה של הדמיון וזהו

את  ממשיך השדרה שחוט כשם החיות: המשכת

רמ  תוך אל מהמוח המשכת "החיות כך הגוף, אברי ח

ידי  על דמלכא) (אברין המצוות לתוך איןֿסוף אור

התפלה. בעבודת תלוי' המצוות, כוונת

ב  איןֿסוף אור המשכת כיצד הענין, ה "להבנת

ענינה  זה בפרק מבאר בתפלה, תלוי' המצוות לתוך

ואח  התפלה, של העיקרית לבאר "וכוונתה ישוב כ

" בתפלה.כוונת ענין תלוי' היא וכיצד המצוות "

שממשיך:] וזהו

íéù÷áîù ,àåä äìôúá ïååëîä ø÷éòù ,ïéðòäå
úåìùìúùäî äìòîìù ä"á óåñ ïéà øåà äéäéù

.úåìùìúùää úðéçáá äèîì êùîðå "êåøá"
צרכיו. בקשת - הוא התפלה ענין

האדם? צרכי הם מה אך

עלי  תפקידו את למלא - הוא האדם צורך עיקר
אש  בארוכה,אדמות, לעיל ונתבאר נברא. בשבילו ר

להיות  הקב"ה שנתאוה הוא העולם בריאת ש"תכלית
אור  והמשכת גילוי ענין ש"הוא בתחתונים", דירה לו
בקשת  שעיקר מובן ומזה למטה", ב"ה איןֿסוף
איןֿסוף  אור גילוי שיהי' להיות צריך בתפלה האדם

למטה. ב"ה

- "ברוך" בלשון הפנימי הפירוש גם וזהו
הגפן, "המבריך [כמו "המשכה" מלשון ברכה
גפן  צומח ומשם לארץ הזמורה ראש את שמכופף
שיומשך  היא, שבתפלה הברכות כל וכוונת אחר"],
העולמות  מכל שלמעלה עצמו, ב"ה איןֿסוף אור
בתוך  השתלשלות"), "סדר (הנקראים כולם

הגשמי. הזה בעולם מטה, למטה עד העולמות,

äéäéù íéù÷áîù åðééä ,'éåä äúà êåøá åäæå
àåäù ,äúà úðéçáî 'éåä íù úëùîäå úååäúä

.'éåä íùî äìòî äìòîìù óåñ-ïéà øåà
בכבודו  ב"ה איןֿסוף אור המשכת - זה ענין

המכוון  הוא - השתלשלות" "סדר בתוך ובעצמו
חז"ל  שתיקנו הוי'" אתה "ברוך בלשון הפנימי
שמונהֿעשרה. שבתפלת הברכות כל בסיום לומר

היינו  הודי', לשון הוא "ברוך" פשוטו, לפי
רופא  - הפרטי בענין לו ומודים ה' את שמשבחים
בהמשך  שמזכירים - וכדומה השנים ומברך חולים
אתה  "ברוך הענינים, פנימיות עלֿפי אך הברכה;

של ענין גם הוא היא בקשה,ה'" היא ואדרבה
שבתפלה. העיקרית הבקשה

פירוש:

- לנוכח - "אתה" להקב"ה דכשאומרים ידוע
ובעצמו; בכבודו ב"ה איןֿסוף לאור היא הכוונה
המאיר  האלקי האור על מורה "הוי'" השם ואילו

השתלשלות". "סדר בתוך

בקשה  היינו הוי'", אתה "ברוך פירוש וזהו
אור  - "אתה" מבחינת ונמשך "ברוך" שיהא
- הוי' משם מעלה שלמעלה עצמו ב"ה איןֿסוף
על  המורה הוי', שם ב"תוך" תהי' זו והמשכה

ומבאר:] שהולך [כפי "השתלשלות" בחינת

,úåâøãîä úåìùìúùä ìò äøåî 'éåä íù éë
.'åë äëùîä å"éå úåèùôúä 'ä íåöîö ã"åé

שד' ובחסידות בקבלה מקומות בכמה מבואר
האור  של ההמשכה סדר על מורות הוי' שם אותיות
הסדר  לפי למטה", "מלמעלה מסודר באופן האלקי
נקודה  שהיא יו"ד אות (כצורת צמצום - יו"ד הזה:
שיש  ה"א אות (כצורת התפשטות - ה"א בלבד),
- וי"ו לאורך), והן לרוחב הן התפשטות לה
קו  שהיא וי"ו אות (כצורת למטה מלמעלה המשכה

שלבי  ד' והם התפשטות. - אחרונה ה"א ם ארוך),
המקבל. אל המשפיע מן השפע בהמשכת ומדריגות

úåâøãî úåìùìúùäá êùîðä äøàää úðéçáå
øåàä éáâì ãáì úîöîåöî äøàä àåä åìà

.úåìùìúùäî äìòîìù óåñ-ïéà
דרך  ויורד הנמשך האלקי האור והנה,
- הוי' שם של הללו מדריגות ד' "השתלשלות"
דדירה  ה"עבודה" (בלי העולם קיום לצורך
אור  לגבי מצומצמת הארה אלא אינו - בתחתונים)

ובעצמו. בכבודו ב"ה איןֿסוף

äéäéù åðééä ,äøùò-äðåîùá úåù÷áä ïéðò åäæå
äìòîìî äîåöòå äáø äøàä äëùîäå äëøá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



c"agקצח i`iyp epizeax zxezn

åðééäå ,äúà êåøá åðééäã ,úåìùìúùää øãñî
.'éåä íù úðéçáá

שבשמונהֿעשרה, הבקשות ענין עיקר וזהו
(ולא  ועצומה" רבה "הארה מלמעלה שתומשך
בהשתלשלות  הנמשכת בלבד מצומצמת הארה
"אתה", מבחינת הארה היינו למדריגה), ממדריגה
מסדר  שלמעלה ב"ה איןֿסוף אור שהוא

השתלשלות.

"שלמעלה  איןֿסוף אור המשכת אמנם,
סדר  ידי "על היא בעולם למטה מהשתלשלות"
אותיות] [ד' בחינת שזהו ההשתלשלות, והדרגת

אתה  "ברוך מבקשים ולכן ." הוי'" ".הוי'שם

" כל אם ביאור: צריך לכאורה המכוון [אך עיקר

ד בתפלה  הבקשה הוא הוי'"" אתה שתהי'"ברוך היינו ,

ב  איןֿסוף אור הבקשות "המשכת תוכן מהו למטה, ה

בי  שמונהֿ "הפרטיות תפלת של האמצעיות הברכות ב

עשרה?

ממשיך:] זה על

êøã-ìò íéðùä êøáîå ìàøùé åîò éìåç àôåøå
äèîì 'úé åúå÷ìà äìâúî åáù éìëä àåä ,ìùî
äëøáå íéìåçì úåàéøáå íééç ïúåðùë ,úåéîùâá

.'åë äîãàä éðô ìò

íéìë íä äøùò-äðåîùáù úåù÷á ìëù àöîð
.äèîì ùîî 'úé åúå÷ìà éåìéâì

פירוש:

אתה  "ברוך אכן הוא בתפלה המכוון עיקר
למטה, ב"ה איןֿסוף אור המשכת שתהי' - הוי'"
ענין  אינם שבשמונהֿעשרה הפרטיות והבקשות
ידם  ועל שבהם (ה"כלים") הדברים הם אלא אחר,
האלקי  שהאור כדי כי בעולם, ית' אלקותו מתגלה
הגשמי, הזה בעולם מטה למטה עד ויגיע יומשך
ולראות  להכיר לו אפשר (שאי הגשמי הגוף וגם

יר  רוחניים) -דברים האלקי האור את ויכיר אה
שיוכל  גשמי ודבר ב"כלי" להתלבש האור צריך
על  הפרטיות הבקשות ענין וזהו ידו, על להתגלות
הדברים  שהם בשמונהֿעשרה, הגשמיים הצרכים
ומתגלית  ניכרת האלקות ידם ועל שבהם וה"כלים"

הגשמי. הזה בעולם למטה, בפועל

האדם  בקשת את מקבל הקב"ה כאשר שכן,
אזי  וכו', גשמית ובריאות גשמיים חיים לו ומשפיע

הוא  שהקב"ה העולם באי ולכל לאדם מתגלה
וממילא  העולם, כל את והמחי' והמקיים המנהיג

בעולם. אלקות גילוי יש

àéøù àúëøá úéìã øäæá øàåáîå òåãéë ,ãåòå
àéð÷éø øúàá[ריק במקום שורה הברכה ,[אין

àìà øåàä úëùîä úåéäì øùôà-éàù åðééäã
íéù÷áî åðà ïëì ,ïäá äøùéù íéìë ùé ïë íà
ìë ïëå íéðùä úëøáå éìåçä úåàåôø íéðéðò
íäáù íéìë íäù ,äøùò-äðåîùã úåëøáä

.óåñ-ïéà øåà úàøùä äéäé
בתפלה  לבקש חז"ל שתיקנו בזה ענין עוד
השנים: וברכת חולים רפואת כמו פרטיות בקשות

יומשך  האלקי שהאור שכדי בזוהר, מבואר
ובלי  בתוכו, ישרה שהאור כלי להיות צריך למטה,
העליונה  הברכה אין כי נמשך האור אין הכלי

ריק. במקום שורה

ניכר  הכלי ידי שעל זה על נוסף אשר ונמצא,
גם הנה האור, למטה המשכתעצם ו"נתגלה" האור

ידי היא הכלי.על

של  הפנימי שהתוכן אפוא, מובן, זה מכל
מהמכוון  פרט הוא שבתפלה הפרטיות הבקשות
אור  המשכת שתהי' התפלה", "עבודת של הכללי

ב"ה. איןֿסוף

äéäéù ,'ä äúà êåøá àåä ïååëîä ø÷éò ìáà
.óåñ-ïéà øåà úëùîä

הבקשות  שגם דאע"פ מובן, גופא מזה אך
סוף-סוף  התפלה", מ"עבודת חלק הם הפרטיות
הבקשות  (לא הוא התפלה של המכוון עיקר
ד"ברוך  הבקשה אלא) "הכלים", שהם הפרטיות

המשכת שתהי' ה'", איןֿסוף אתה למטה.אור ב"ה

íä àúåìöã úåëøá é"çù ì"æø åøîàù åäæå
íäù ,øîåì äöø ,äøãùáù úåéìåç é"ç ãâðë
ìò êùîðä óåñ-ïéà øåàä éåìéâå úëùîäì íéìë
åçì íéìë íä úåéìåçäù åîë ,äìôúä éãéè

.ïëåúì ùàøáù çåîî êùîðä äøãùä
הבקשות  של ענינם בביאור הנ"ל פי על
לגילוי  "כלי" הוא אלו בקשות שמילוי - הפרטיות
את  חז"ל דימו מדוע יובן - איןֿסוף אור והמשכת

לח"י שבתפלה הפרטיות הברכות חוליות ח"י

השדרה:
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לקבל  ה"כלים" הם השדרה חוליות שח"י כשם
מהמוח  הנמשכים הנפש, וחיות אור את בתוכם
הבקשות  כך - השדרה חוט ידי על שבראש
ידם  ועל שבהם ה"כלים" הם הפרטיות והברכות
ידי  על (הנמשך איןֿסוף האור ונתגלה נמשך

בעולם. למטה התפלה)

åîëå ,"ïéçåîä úëùîä" äìá÷ä éô ìò àø÷ðå
.çåî êùîð äøãùä èåçá

,"úòãä úëùîä" àø÷ð úåãéñç éô ìòå
:äìòîì åîë äèîì úåäìà úåìâúä

נקראת  התפלה ידי שעל האלקות המשכת
ואילו  המוחין", "המשכת בשם הקבלה בספרי
"המשכת  בשם זה ענין נקרא חסידות בספרי

הדעת".

החילוק: וטעם

פעולת  לבאר הוא קבלה בספרי המכוון עיקר
המשכת  ואופן עליונות, בספירות למעלה, התפלה

בספרי  ואילו העולמות; בתוך ב"ה איןֿסוף אור
דרכי  את לבאר הוא ההדגשה עיקר חסידות
כיצד  בהם מבואר ולכן לקונו, האדם עבודת
האדם  נפש על משפיעות העליונות ההמשכות

לה'. בעבודתו

ידי  שעל ההמשכה הקבלה בספרי ולפיכך,
שהמשכת  לפי המוחין", "המשכת נקראת התפלה
תוך  אל התפלה) (עלֿידי מלמעלה אלקות
הנפש  חיות עלֿדרך היא שלמטה, העולמות

מן השדרה)המוח הנמשכת חוט ידי (על שבראש
הגוף. אברי תוך אל

בשם  זו המשכה נקראת חסידות בספרי ואילו
אור הדעת "המשכת גילוי של הענין שתוכן לפי ,"

שתהי' - הוא האדם בנפש למטה ב"ה איןֿסוף
גם ית' אלקותו שלנו "התגלות כמו בידיעה למטה,

העליונה". בידיעה למעלה שהוא
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מדרגות ‰Â‰(יז) בב' הנ"ל מכל ומובן מבואר עכ"פ
שעיקר  מאדם שלמעלה ובחי' אדם דבחי'
מיני  ב' שיש במ"א כמ"ש הוא ההפרש ענין כללות
שעתיד  ריבוי הכולל הפשוט עצם בחי' א' התכללו'
שבו  חלקי' פרטי כל הכולל שהוא מפני ממנו להיות
לכמה  העצם שנתחלק לאחר והב' שמתחלק טרם
שאחר  התכללות ונק' כא' הכל ומתכלל חוזר חלקים
טרם  חלקים אלף שכולל אלף מספר כמו התחלקות
ליחלק  שעתיד ע"ש במספר אלף ונק' לאלף שמתחלק
הכל  ומתכלל חוזר לאלף שמתחלק ואחר חלקים לאלף
אין  לכאורה הרי כו' א' אלף דהיינו אחד ונק' א' בכלי
גדולה  שהיא העיסה כמו לבסוף בתחלה בין הפרש
וחוזרים  לק' יחלקוה כאשר קטנות עיסות מאה וכוללת
ניתוסף  מה גדולה עיסה ונעשה חלקים הק' ומערבים
כוחות  מאה וכן ממנה נגרע ומה שהיתה מכמו בה
כולל  א' איש או יחד כשישתתפו בנ"א בק' מחולקים
בעשר  לכאורה וכך כלל ביניהם יתרון אין כא' כחות ק'
בשכל  הרצון מעצם שנתחלקו לאחר הנפש כוחות
יותר  האחרון חלק עד במחשבה ומדות במדות ושכל

שהוא  מכמו גרעון ולא יתרון אין כנ"ל שבמעשה
ה  בשיתוף בעצם שנמצ' מה כל הרי וא"כ כו' רצון

לאחר  התכללות שנק' יחד ומעשה ולב דמוח כחות
הרצון  עצם בכח תחלה שהי' מה ממש הוא התחלקות
מה  הכולל עצם שנק' כו' ולב במוח שמתחלק טרם
כלל  גרעון ובלי תוס' בלי א' דהכל להתחלק שעתיד
דאדם  כחות שיתוף בחי' שיוכל ממה לזה (וראי' וד"ל
נפשו  להחיות כמו שהוא כמו הרצון לעצם להשלים
התחלקות  שאחר התכללות בחי' באמת ואמנם וכה"ג)
שיתחלק  מה הכולל עצם מכח החצי כח ערך אלא אינו
דחצי  (וכידוע מנה מאתי' בכלל יש כענין והוא ממנו
ממנו  שמתפשט מה כל הכולל הוא דעליון התחתון
דכתר  התחתון חצי א"כ העליון) חצי לא אבל בתחתון
ולב  משכל ממנו שבא מה כל הכולל הוא רצון הנק'
ולב  דמוח כוחות שיתוף יוכלו בלבד ולזה ומעשה
שבו  העליון לחצי לא אבל כנ"ל ג"כ ולהשיג להגיע
מה  כולל שנק' טרם ממש שהוא כמו העצם כח שהוא
וכח  העצם מכח זה דבר ויובן ממנו. להתפשט שעתיד
אם  להניע התנועה בכח כמו באדם שיש המתפשט

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



קצט c"ag i`iyp epizeax zxezn

åðééäå ,äúà êåøá åðééäã ,úåìùìúùää øãñî
.'éåä íù úðéçáá

שבשמונהֿעשרה, הבקשות ענין עיקר וזהו
(ולא  ועצומה" רבה "הארה מלמעלה שתומשך
בהשתלשלות  הנמשכת בלבד מצומצמת הארה
"אתה", מבחינת הארה היינו למדריגה), ממדריגה
מסדר  שלמעלה ב"ה איןֿסוף אור שהוא

השתלשלות.

"שלמעלה  איןֿסוף אור המשכת אמנם,
סדר  ידי "על היא בעולם למטה מהשתלשלות"
אותיות] [ד' בחינת שזהו ההשתלשלות, והדרגת

אתה  "ברוך מבקשים ולכן ." הוי'" ".הוי'שם

" כל אם ביאור: צריך לכאורה המכוון [אך עיקר

ד בתפלה  הבקשה הוא הוי'"" אתה שתהי'"ברוך היינו ,

ב  איןֿסוף אור הבקשות "המשכת תוכן מהו למטה, ה

בי  שמונהֿ "הפרטיות תפלת של האמצעיות הברכות ב

עשרה?

ממשיך:] זה על

êøã-ìò íéðùä êøáîå ìàøùé åîò éìåç àôåøå
äèîì 'úé åúå÷ìà äìâúî åáù éìëä àåä ,ìùî
äëøáå íéìåçì úåàéøáå íééç ïúåðùë ,úåéîùâá

.'åë äîãàä éðô ìò

íéìë íä äøùò-äðåîùáù úåù÷á ìëù àöîð
.äèîì ùîî 'úé åúå÷ìà éåìéâì

פירוש:

אתה  "ברוך אכן הוא בתפלה המכוון עיקר
למטה, ב"ה איןֿסוף אור המשכת שתהי' - הוי'"
ענין  אינם שבשמונהֿעשרה הפרטיות והבקשות
ידם  ועל שבהם (ה"כלים") הדברים הם אלא אחר,
האלקי  שהאור כדי כי בעולם, ית' אלקותו מתגלה
הגשמי, הזה בעולם מטה למטה עד ויגיע יומשך
ולראות  להכיר לו אפשר (שאי הגשמי הגוף וגם

יר  רוחניים) -דברים האלקי האור את ויכיר אה
שיוכל  גשמי ודבר ב"כלי" להתלבש האור צריך
על  הפרטיות הבקשות ענין וזהו ידו, על להתגלות
הדברים  שהם בשמונהֿעשרה, הגשמיים הצרכים
ומתגלית  ניכרת האלקות ידם ועל שבהם וה"כלים"

הגשמי. הזה בעולם למטה, בפועל

האדם  בקשת את מקבל הקב"ה כאשר שכן,
אזי  וכו', גשמית ובריאות גשמיים חיים לו ומשפיע

הוא  שהקב"ה העולם באי ולכל לאדם מתגלה
וממילא  העולם, כל את והמחי' והמקיים המנהיג

בעולם. אלקות גילוי יש

àéøù àúëøá úéìã øäæá øàåáîå òåãéë ,ãåòå
àéð÷éø øúàá[ריק במקום שורה הברכה ,[אין

àìà øåàä úëùîä úåéäì øùôà-éàù åðééäã
íéù÷áî åðà ïëì ,ïäá äøùéù íéìë ùé ïë íà
ìë ïëå íéðùä úëøáå éìåçä úåàåôø íéðéðò
íäáù íéìë íäù ,äøùò-äðåîùã úåëøáä

.óåñ-ïéà øåà úàøùä äéäé
בתפלה  לבקש חז"ל שתיקנו בזה ענין עוד
השנים: וברכת חולים רפואת כמו פרטיות בקשות

יומשך  האלקי שהאור שכדי בזוהר, מבואר
ובלי  בתוכו, ישרה שהאור כלי להיות צריך למטה,
העליונה  הברכה אין כי נמשך האור אין הכלי

ריק. במקום שורה

ניכר  הכלי ידי שעל זה על נוסף אשר ונמצא,
גם הנה האור, למטה המשכתעצם ו"נתגלה" האור

ידי היא הכלי.על

של  הפנימי שהתוכן אפוא, מובן, זה מכל
מהמכוון  פרט הוא שבתפלה הפרטיות הבקשות
אור  המשכת שתהי' התפלה", "עבודת של הכללי

ב"ה. איןֿסוף

äéäéù ,'ä äúà êåøá àåä ïååëîä ø÷éò ìáà
.óåñ-ïéà øåà úëùîä

הבקשות  שגם דאע"פ מובן, גופא מזה אך
סוף-סוף  התפלה", מ"עבודת חלק הם הפרטיות
הבקשות  (לא הוא התפלה של המכוון עיקר
ד"ברוך  הבקשה אלא) "הכלים", שהם הפרטיות

המשכת שתהי' ה'", איןֿסוף אתה למטה.אור ב"ה

íä àúåìöã úåëøá é"çù ì"æø åøîàù åäæå
íäù ,øîåì äöø ,äøãùáù úåéìåç é"ç ãâðë
ìò êùîðä óåñ-ïéà øåàä éåìéâå úëùîäì íéìë
åçì íéìë íä úåéìåçäù åîë ,äìôúä éãéè

.ïëåúì ùàøáù çåîî êùîðä äøãùä
הבקשות  של ענינם בביאור הנ"ל פי על
לגילוי  "כלי" הוא אלו בקשות שמילוי - הפרטיות
את  חז"ל דימו מדוע יובן - איןֿסוף אור והמשכת

לח"י שבתפלה הפרטיות הברכות חוליות ח"י

השדרה:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לקבל  ה"כלים" הם השדרה חוליות שח"י כשם
מהמוח  הנמשכים הנפש, וחיות אור את בתוכם
הבקשות  כך - השדרה חוט ידי על שבראש
ידם  ועל שבהם ה"כלים" הם הפרטיות והברכות
ידי  על (הנמשך איןֿסוף האור ונתגלה נמשך

בעולם. למטה התפלה)

åîëå ,"ïéçåîä úëùîä" äìá÷ä éô ìò àø÷ðå
.çåî êùîð äøãùä èåçá

,"úòãä úëùîä" àø÷ð úåãéñç éô ìòå
:äìòîì åîë äèîì úåäìà úåìâúä

נקראת  התפלה ידי שעל האלקות המשכת
ואילו  המוחין", "המשכת בשם הקבלה בספרי
"המשכת  בשם זה ענין נקרא חסידות בספרי

הדעת".

החילוק: וטעם

פעולת  לבאר הוא קבלה בספרי המכוון עיקר
המשכת  ואופן עליונות, בספירות למעלה, התפלה

בספרי  ואילו העולמות; בתוך ב"ה איןֿסוף אור
דרכי  את לבאר הוא ההדגשה עיקר חסידות
כיצד  בהם מבואר ולכן לקונו, האדם עבודת
האדם  נפש על משפיעות העליונות ההמשכות

לה'. בעבודתו

ידי  שעל ההמשכה הקבלה בספרי ולפיכך,
שהמשכת  לפי המוחין", "המשכת נקראת התפלה
תוך  אל התפלה) (עלֿידי מלמעלה אלקות
הנפש  חיות עלֿדרך היא שלמטה, העולמות

מן השדרה)המוח הנמשכת חוט ידי (על שבראש
הגוף. אברי תוך אל

בשם  זו המשכה נקראת חסידות בספרי ואילו
אור הדעת "המשכת גילוי של הענין שתוכן לפי ,"

שתהי' - הוא האדם בנפש למטה ב"ה איןֿסוף
גם ית' אלקותו שלנו "התגלות כמו בידיעה למטה,

העליונה". בידיעה למעלה שהוא
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מדרגות ‰Â‰(יז) בב' הנ"ל מכל ומובן מבואר עכ"פ
שעיקר  מאדם שלמעלה ובחי' אדם דבחי'
מיני  ב' שיש במ"א כמ"ש הוא ההפרש ענין כללות
שעתיד  ריבוי הכולל הפשוט עצם בחי' א' התכללו'
שבו  חלקי' פרטי כל הכולל שהוא מפני ממנו להיות
לכמה  העצם שנתחלק לאחר והב' שמתחלק טרם
שאחר  התכללות ונק' כא' הכל ומתכלל חוזר חלקים
טרם  חלקים אלף שכולל אלף מספר כמו התחלקות
ליחלק  שעתיד ע"ש במספר אלף ונק' לאלף שמתחלק
הכל  ומתכלל חוזר לאלף שמתחלק ואחר חלקים לאלף
אין  לכאורה הרי כו' א' אלף דהיינו אחד ונק' א' בכלי
גדולה  שהיא העיסה כמו לבסוף בתחלה בין הפרש
וחוזרים  לק' יחלקוה כאשר קטנות עיסות מאה וכוללת
ניתוסף  מה גדולה עיסה ונעשה חלקים הק' ומערבים
כוחות  מאה וכן ממנה נגרע ומה שהיתה מכמו בה
כולל  א' איש או יחד כשישתתפו בנ"א בק' מחולקים
בעשר  לכאורה וכך כלל ביניהם יתרון אין כא' כחות ק'
בשכל  הרצון מעצם שנתחלקו לאחר הנפש כוחות
יותר  האחרון חלק עד במחשבה ומדות במדות ושכל

שהוא  מכמו גרעון ולא יתרון אין כנ"ל שבמעשה
ה  בשיתוף בעצם שנמצ' מה כל הרי וא"כ כו' רצון

לאחר  התכללות שנק' יחד ומעשה ולב דמוח כחות
הרצון  עצם בכח תחלה שהי' מה ממש הוא התחלקות
מה  הכולל עצם שנק' כו' ולב במוח שמתחלק טרם
כלל  גרעון ובלי תוס' בלי א' דהכל להתחלק שעתיד
דאדם  כחות שיתוף בחי' שיוכל ממה לזה (וראי' וד"ל
נפשו  להחיות כמו שהוא כמו הרצון לעצם להשלים
התחלקות  שאחר התכללות בחי' באמת ואמנם וכה"ג)
שיתחלק  מה הכולל עצם מכח החצי כח ערך אלא אינו
דחצי  (וכידוע מנה מאתי' בכלל יש כענין והוא ממנו
ממנו  שמתפשט מה כל הכולל הוא דעליון התחתון
דכתר  התחתון חצי א"כ העליון) חצי לא אבל בתחתון
ולב  משכל ממנו שבא מה כל הכולל הוא רצון הנק'
ולב  דמוח כוחות שיתוף יוכלו בלבד ולזה ומעשה
שבו  העליון לחצי לא אבל כנ"ל ג"כ ולהשיג להגיע
מה  כולל שנק' טרם ממש שהוא כמו העצם כח שהוא
וכח  העצם מכח זה דבר ויובן ממנו. להתפשט שעתיד
אם  להניע התנועה בכח כמו באדם שיש המתפשט
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במשקל  כלולים א' שבכח אבן לזרוק או משא להגביה
וההגבהה  לחוץ ההתפשטות כח היא שהזריקה ממש א'
דהיינו  כא' שקולי' ודאי בעצם וסובל המתכווץ כח הוא
להגביה  וכמה לזרוק כמה העצם בכח שיש מה לפי רק
שהרי  בזריקה או בהגבהה נמשך העצם כח כל וא"כ
במעט  או התפשטות במעט כלה עצמו כח החלש
בלתי  ועצמי פשוט כח דודאי כן האמת ואין הגבהה
או  וירידה בהתפשטות אם ממנו שיוגבל ומה מוגבל
מחצי  רק והוא העצם בכח שנכלל מה זהו בהגבהה
להגיע  זה כלול כח ישיג לא ולעולם כנ"ל שבו התחתון
ועצמי  היולי השכל הכח וכמו ממש העצם לכח
כח  לכל יגיע לא השכל התפשטות נק' שההתחכמות
חכמה  מיני בכל יתירה חכמה ויקנה כשיזקין גם העצם
שהוא  רק יותר הרבה השכל כח בעצם נשאר הרי
הכח  בעצם נשאר המניע בכח וכמ"כ והיולי בהעלם
מכפי  יותר משא יגביה שבפחד (וראיה יותר בהעלם
בשכל  המכווץ וכח המתפשט וכח כו') כחו גילוי ערך
בכח  כנ"ל א' במשקל ושניהם כידוע שבשכל חו"ג הן
כח  דעצם התחתון החצי מכח רק וכללותם המניע
גם  שודאי דרצון ועצמי היולי בכח גם וכמ"כ השכל
שנפשו  מה רוצה והיפוכו דבר חו"ג בחי' יש ברצון
כא' ושקולי' נפשו שנאה מאשר רצונו ומסלק מחמדתו
יחד  מכללותם הרבה גדול הרצון כח עצם אך ממש

אפי  ארך שנק' הסבלנות מן כאשר (וראי' גבור שנק' ם
ארך  טוב כמ"ש רצונו נגד שמאד מה דבר לסבול יוכל
מכח  באה זאת שגבורה לומר שמוכרח מגבור אפים

הקצוות  ב' חשיב שכלא והיולי שבהעלם הרצון עצם
גם  זה בכח יסבול ע"כ לגביו דחו"ג ההפכיי' דרצון
לרשעים  אף מאריך בענין וכידוע לרצונו מאד המנגד
פנימית  בבחי' דזהו לפניו אפים ארך כמה להודיע
שמבואר  מה כ"ז ולפי כו') שבו העליון חצי הכתר
אחר  הריבוי כולל דאחד ואחד יחיד בענין במ"א
מחצי  רק זה כל חד וחיוהי איהו וכמאמר ההתחלקות
ויחיד  בפרדס כמ"ש קוין לג' שנחלק שבכתר התחתון
העצם  מן חלק יבא וכאשר כלל מתחלק בלתי הוא
כלל  ביניהם לחלק ואין בכלל העצם כמו ה"ז הפשוט
כמו  העצם מן א' בחלק גם העצם כל מכליון וראיה
או  חסד או באהבה הפשוט הרצון מעצם א' בחלק
אך  כו' השכל בכח או המוליד בכח וכן כו' ניצוח
שיתוף  ע"י ונשלם נגמר שהוא הרצון עצם נקודת
אין  כנ"ל ומדות כשכל העצם מן המתפשטין הכוחות
כולל  עדיין נק' לא שהוא ממש העצם מן חלק נק' זה
לשון  אדם נק' והוא העצם אל דומה נק' אלא הריבוי
והיינו  לאחד יחיד בין ההפרש עיקר והוא כו' אדמה
לו  בדומה ומוליד העצם מן שהוא שבאדם המוליד כח
כידוע  לתיקון תהו בין ההפרש עיקר ג"כ והיינו ממש
יתרון  שיש הנ"ל מכל להיפוך משמע במ"א (אמנם
יכול  שהרי העצם מן יותר הריבוי שכולל באדם גדול
מכמו  יותר שיעו' אין עד התכללות ריבוי לבחי' לבא
באדם  ממ"ש ראי' וגם יוכיח המוליד וכח בעצם שהי'
ממש  העצמות התנשאות בחי' כמו דהיינו כו' ורדו

וד"ל: וכמשי"ת) עצמי מרצון גם שלמעלה
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‰‰Â ושס"ה מ"ע רמ"ח דהיינו בחי' ב' ג"כ יש במצות
רמ"ח  כי והיינו כו', ולשמרה לעבדה וזהו ל"ת,
הם  שהמצות למטה החסד המשכת בחי' הוא מ"ע
אמת  בחי' הם ל"ת ושס"ה למטה, אא"ס גילוי ממשיכי'
תשמור  משמרתי ואת וזהו כו', מהרע שמירה בחי' שהם
אתה  וגם כתי' ואח"כ כו'. שבתורה ל"ת בחי' שהוא כו'
ושכנתי  כתי' דהנה נה"א, בחי' שהוא ביתי את תדין
בית  נק' וע"כ כו' בתוכם אלא נא' לא בתוכו בתוכם
ג"כ  צריך הנ"א הנה אך ית', לשבתו מכון בחי' שהוא
יצה"ר  על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי' והוא דין בחי'
הקודש  חיות של מזיעתן ארז"ל דהנה הוא והענין כו',
והנה  יחול, בגיהנם רשעים ראש על יוצא נור די נהר

האש  יסוד ויראה פחד או חום שמחמת הוא זיעה ענין
דינור  נהר ענין וזהו כו', לחוץ המים יסוד את דוחה
זעים  כתי' בחיות כי והיינו חיות של מזיעתן שיוצא
עי"ז  לאלקות שלהם ופחד אימה שמחמת כסא מחיל
על  כעס בחי' שהוא והיינו יחול, רשעים ראש ועל זעים

לאלקות ההיפ  ויראה באימה בטלים שהם שמחמת וך,
כו', ביטול מבחי' ההיפוך על כעס נעשה ממילא עי"ז
ההיפוך, על יותר הכעס ממילא גדול יותר שהביטול וכל
יצה"ר  על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי' שיהי' צריך וכך
מבחי' היפוך שהוא היצה"ר על כעס בחי' דהיינו
גם  באמת והנה היצה"ר, על דין בחי' וזהו כו', הביטול
תדין  אתה וגם וזהו דין, בחי' ג"כ צריך עצמה הנה"א
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לפי  דחושבנא ממארי שיהי' שצריך והיינו ביתי, את
נקי  שיהי' צריך אלקות גילוי לבחי' כלי שיהי' שכדי
צריך  למלך דירה כשעושין למשל כמו ופגם, סיג מכל
מארי  ענין וזהו נקי, שאינו דבר מכל מקודם אותו לנקות
לך. במותר א"ע ויקדש דבר מכל א"ע לנקות דחושבנא

Ì‚Â שבין ההפרש כי נה"ב, ענין זהו חצרי את תשמור
מקורה, אינו וחצר מקורה הוא שהבית לחצר בית
שהם  עליונים מקיפי' בחי' שורה נה"א שעל והיינו
מסמא  המקיף כי רע, דבר כל מבחי' הנפש את שומרים
כו'. שמירה צריך הנה"ב משא"כ כו' החיצוני' עיני

משמרתי  את ואם שמירה בחי' למעלה שנא' והגם
ושמרתם  וכמ"ש שמירה בחי' ב' יש הנה אך תשמור,
שבחי' והיינו למשמרתי, משמרת עשו משמרתי את
ל"ת  שס"ה שמירת בבחי' מדבר שמתחילה שמירה
בחי' הם לנה"א שגם לנה"א גם שייך שזה שבתורה
מצות  של שמירה בחי' הוא חצרי את ותשמור שמירה,
כדי  שמירה להוסיף וגדרים סייגי' הוספות שהם ד"ס
הנ"ל  בחי' הד' כל יש אם ואז כו', ברע ח"ו ליפול שלא
שנעשה  האלה, העומדים בין מהלכי' לך ונתתי עי"ז

כו'. הילוך בבחי'

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk
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‰„Â·Ú·Â'שיהי הארץ בקרב לרוב וידגו כתיב הנה
להמשיך  דהיינו בארץ שבים דגים במדריגת
ואינם  בים היו לא עדיין ואם לארץ, עליונים גילויים
הי' לזה מהים, ימשיכו האיך ים הוא מה עדיין יודעים
אותות  כי קרי"ס הי' למה מובן אינו לכאורה כי קרי"ס,
את  לצאת פרעה הניח שלא מפני נצרכים היו ומופתים
עתיד  שהי' מפני אך נצרך, הי' למה קרי"ס אבל בנ"י,
שמחברים  ספינה מדריגות שהם תומ"צ להם ליתן
העבירם  לכן דאתגלייא, עלמא עם דאתכסייא עלמא
כשישראל  רגע ובכל עת בכל הכח להם וניתן בים
חלקת  מ"ש וזהו אלקות, המשכות ימשיך מצוה מקיים
מלשון  הוא ספון רמ"ח, בגימט' מחקק ספון, מחוקק
עילאה  ה"א הוא וה"א ה' ספון הוא ספינה כי ספינה
אשר  טובך רב מה כמ"ש א"ס ספון ובו עילאה שכינתא
במים  לילך יכולים שבספינה וכמו כתר, בגימט' צפנת
כי  ממש א"ס ממשיכים המצות כן סוף, להם שאין
שבכתר, ממל' שרשו מל' וכתר המלך מצות הם מצות
תמצא, מאין והחכמה החכמה ים הוא הים כלל ודרך
אשר  ממש א"ס והוא אמיתי מיש שרשו האין אבל
ומה  שיעור אין עד ספי' להתהוות יכול הי' ממנו
וע"י  עצום צמצום ע"י הוא ע"ס מספר שנתהווה
הצדיקים  עבודת וזהו ממש א"ס ממשיכים המצות

דהיינו  דאתגלייא לעלמא דאתכסייא מעלמא להמשיך
המצוה  עשיית דבעת רצה"ע, לעשות א"ע שמקשר ע"י
וה"ה  גשמי' היא והמצוה דאתכסייא בעלמא אז ה"ה
עשה  לעו"ז זה את אך עולמות, הב' ומחבר אתגלייא
לשון  הוא אשר כי בקדושה עונג שיש דכמו האלקים
נגע  כי נגע ה"ה ח"ו במצות פוגמים אם כמ"כ תענוג,
לזה  העצה כי נואש יאמר לא ואעפ"כ ענג, היפך הוא

דליבא. מעומקא תשובה
‰‰Â כי והענין להתיבה, צריכים בע"ת והן צדיקים הן

כתיב  הנה כי עליהם, להגן הוא התיבה בצדיקים
מחשבות  בריבוי הפרנסה טרדת היינו רבים מים
המחשבות  כמ"כ שמשוטטות מים כמו שזהו הטורדות
ובריבוי  העיקר, הם כאילו א"ע שמקשר עד רבות

מחוללך מחש  אל ותשכח שיהי' עד לבוא יכול בות
הרויח  מה מפני שסובר דהיינו ידי ועוצם כחי שיאמר
כך, עשה שלא מפני הרויח לא מה ומפני כך שעשה מפני
חיל  לעשות כח לך הנותן הוא כי לידע צריך ובאמת
לאיש  לתת בנ"א דרכי כל על פקוחות עיניך כמ"ש
מכריזין  אא"כ מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין כדרכיו,
אין  וא"כ מהכרוזים, נעלה שרשם ובאמת מלמעלה, עליו
איש  בלב מחשבות רבות וזהו מעצמו, נעשה דבר שום
והקימה. העצה היא שמלמעלה תקום היא הוי' ועצת

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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רי c"ag i`iyp epizeax zxezn

במשקל  כלולים א' שבכח אבן לזרוק או משא להגביה
וההגבהה  לחוץ ההתפשטות כח היא שהזריקה ממש א'
דהיינו  כא' שקולי' ודאי בעצם וסובל המתכווץ כח הוא
להגביה  וכמה לזרוק כמה העצם בכח שיש מה לפי רק
שהרי  בזריקה או בהגבהה נמשך העצם כח כל וא"כ
במעט  או התפשטות במעט כלה עצמו כח החלש
בלתי  ועצמי פשוט כח דודאי כן האמת ואין הגבהה
או  וירידה בהתפשטות אם ממנו שיוגבל ומה מוגבל
מחצי  רק והוא העצם בכח שנכלל מה זהו בהגבהה
להגיע  זה כלול כח ישיג לא ולעולם כנ"ל שבו התחתון
ועצמי  היולי השכל הכח וכמו ממש העצם לכח
כח  לכל יגיע לא השכל התפשטות נק' שההתחכמות
חכמה  מיני בכל יתירה חכמה ויקנה כשיזקין גם העצם
שהוא  רק יותר הרבה השכל כח בעצם נשאר הרי
הכח  בעצם נשאר המניע בכח וכמ"כ והיולי בהעלם
מכפי  יותר משא יגביה שבפחד (וראיה יותר בהעלם
בשכל  המכווץ וכח המתפשט וכח כו') כחו גילוי ערך
בכח  כנ"ל א' במשקל ושניהם כידוע שבשכל חו"ג הן
כח  דעצם התחתון החצי מכח רק וכללותם המניע
גם  שודאי דרצון ועצמי היולי בכח גם וכמ"כ השכל
שנפשו  מה רוצה והיפוכו דבר חו"ג בחי' יש ברצון
כא' ושקולי' נפשו שנאה מאשר רצונו ומסלק מחמדתו
יחד  מכללותם הרבה גדול הרצון כח עצם אך ממש

אפי  ארך שנק' הסבלנות מן כאשר (וראי' גבור שנק' ם
ארך  טוב כמ"ש רצונו נגד שמאד מה דבר לסבול יוכל
מכח  באה זאת שגבורה לומר שמוכרח מגבור אפים

הקצוות  ב' חשיב שכלא והיולי שבהעלם הרצון עצם
גם  זה בכח יסבול ע"כ לגביו דחו"ג ההפכיי' דרצון
לרשעים  אף מאריך בענין וכידוע לרצונו מאד המנגד
פנימית  בבחי' דזהו לפניו אפים ארך כמה להודיע
שמבואר  מה כ"ז ולפי כו') שבו העליון חצי הכתר
אחר  הריבוי כולל דאחד ואחד יחיד בענין במ"א
מחצי  רק זה כל חד וחיוהי איהו וכמאמר ההתחלקות
ויחיד  בפרדס כמ"ש קוין לג' שנחלק שבכתר התחתון
העצם  מן חלק יבא וכאשר כלל מתחלק בלתי הוא
כלל  ביניהם לחלק ואין בכלל העצם כמו ה"ז הפשוט
כמו  העצם מן א' בחלק גם העצם כל מכליון וראיה
או  חסד או באהבה הפשוט הרצון מעצם א' בחלק
אך  כו' השכל בכח או המוליד בכח וכן כו' ניצוח
שיתוף  ע"י ונשלם נגמר שהוא הרצון עצם נקודת
אין  כנ"ל ומדות כשכל העצם מן המתפשטין הכוחות
כולל  עדיין נק' לא שהוא ממש העצם מן חלק נק' זה
לשון  אדם נק' והוא העצם אל דומה נק' אלא הריבוי
והיינו  לאחד יחיד בין ההפרש עיקר והוא כו' אדמה
לו  בדומה ומוליד העצם מן שהוא שבאדם המוליד כח
כידוע  לתיקון תהו בין ההפרש עיקר ג"כ והיינו ממש
יתרון  שיש הנ"ל מכל להיפוך משמע במ"א (אמנם
יכול  שהרי העצם מן יותר הריבוי שכולל באדם גדול
מכמו  יותר שיעו' אין עד התכללות ריבוי לבחי' לבא
באדם  ממ"ש ראי' וגם יוכיח המוליד וכח בעצם שהי'
ממש  העצמות התנשאות בחי' כמו דהיינו כו' ורדו

וד"ל: וכמשי"ת) עצמי מרצון גם שלמעלה
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â ושס"ה מ"ע רמ"ח דהיינו בחי' ב' ג"כ יש במצות
רמ"ח  כי והיינו כו', ולשמרה לעבדה וזהו ל"ת,
הם  שהמצות למטה החסד המשכת בחי' הוא מ"ע
אמת  בחי' הם ל"ת ושס"ה למטה, אא"ס גילוי ממשיכי'
תשמור  משמרתי ואת וזהו כו', מהרע שמירה בחי' שהם
אתה  וגם כתי' ואח"כ כו'. שבתורה ל"ת בחי' שהוא כו'
ושכנתי  כתי' דהנה נה"א, בחי' שהוא ביתי את תדין
בית  נק' וע"כ כו' בתוכם אלא נא' לא בתוכו בתוכם
ג"כ  צריך הנ"א הנה אך ית', לשבתו מכון בחי' שהוא
יצה"ר  על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי' והוא דין בחי'
הקודש  חיות של מזיעתן ארז"ל דהנה הוא והענין כו',
והנה  יחול, בגיהנם רשעים ראש על יוצא נור די נהר

האש  יסוד ויראה פחד או חום שמחמת הוא זיעה ענין
דינור  נהר ענין וזהו כו', לחוץ המים יסוד את דוחה
זעים  כתי' בחיות כי והיינו חיות של מזיעתן שיוצא
עי"ז  לאלקות שלהם ופחד אימה שמחמת כסא מחיל
על  כעס בחי' שהוא והיינו יחול, רשעים ראש ועל זעים

לאלקות ההיפ  ויראה באימה בטלים שהם שמחמת וך,
כו', ביטול מבחי' ההיפוך על כעס נעשה ממילא עי"ז
ההיפוך, על יותר הכעס ממילא גדול יותר שהביטול וכל
יצה"ר  על יצ"ט אדם ירגיז לעולם בחי' שיהי' צריך וכך
מבחי' היפוך שהוא היצה"ר על כעס בחי' דהיינו
גם  באמת והנה היצה"ר, על דין בחי' וזהו כו', הביטול
תדין  אתה וגם וזהו דין, בחי' ג"כ צריך עצמה הנה"א
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לפי  דחושבנא ממארי שיהי' שצריך והיינו ביתי, את
נקי  שיהי' צריך אלקות גילוי לבחי' כלי שיהי' שכדי
צריך  למלך דירה כשעושין למשל כמו ופגם, סיג מכל
מארי  ענין וזהו נקי, שאינו דבר מכל מקודם אותו לנקות
לך. במותר א"ע ויקדש דבר מכל א"ע לנקות דחושבנא

Ì‚Â שבין ההפרש כי נה"ב, ענין זהו חצרי את תשמור
מקורה, אינו וחצר מקורה הוא שהבית לחצר בית
שהם  עליונים מקיפי' בחי' שורה נה"א שעל והיינו
מסמא  המקיף כי רע, דבר כל מבחי' הנפש את שומרים
כו'. שמירה צריך הנה"ב משא"כ כו' החיצוני' עיני

משמרתי  את ואם שמירה בחי' למעלה שנא' והגם
ושמרתם  וכמ"ש שמירה בחי' ב' יש הנה אך תשמור,
שבחי' והיינו למשמרתי, משמרת עשו משמרתי את
ל"ת  שס"ה שמירת בבחי' מדבר שמתחילה שמירה
בחי' הם לנה"א שגם לנה"א גם שייך שזה שבתורה
מצות  של שמירה בחי' הוא חצרי את ותשמור שמירה,
כדי  שמירה להוסיף וגדרים סייגי' הוספות שהם ד"ס
הנ"ל  בחי' הד' כל יש אם ואז כו', ברע ח"ו ליפול שלא
שנעשה  האלה, העומדים בין מהלכי' לך ונתתי עי"ז

כו'. הילוך בבחי'

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰„Â·Ú·Â'שיהי הארץ בקרב לרוב וידגו כתיב הנה
להמשיך  דהיינו בארץ שבים דגים במדריגת
ואינם  בים היו לא עדיין ואם לארץ, עליונים גילויים
הי' לזה מהים, ימשיכו האיך ים הוא מה עדיין יודעים
אותות  כי קרי"ס הי' למה מובן אינו לכאורה כי קרי"ס,
את  לצאת פרעה הניח שלא מפני נצרכים היו ומופתים
עתיד  שהי' מפני אך נצרך, הי' למה קרי"ס אבל בנ"י,
שמחברים  ספינה מדריגות שהם תומ"צ להם ליתן
העבירם  לכן דאתגלייא, עלמא עם דאתכסייא עלמא
כשישראל  רגע ובכל עת בכל הכח להם וניתן בים
חלקת  מ"ש וזהו אלקות, המשכות ימשיך מצוה מקיים
מלשון  הוא ספון רמ"ח, בגימט' מחקק ספון, מחוקק
עילאה  ה"א הוא וה"א ה' ספון הוא ספינה כי ספינה
אשר  טובך רב מה כמ"ש א"ס ספון ובו עילאה שכינתא
במים  לילך יכולים שבספינה וכמו כתר, בגימט' צפנת
כי  ממש א"ס ממשיכים המצות כן סוף, להם שאין
שבכתר, ממל' שרשו מל' וכתר המלך מצות הם מצות
תמצא, מאין והחכמה החכמה ים הוא הים כלל ודרך
אשר  ממש א"ס והוא אמיתי מיש שרשו האין אבל
ומה  שיעור אין עד ספי' להתהוות יכול הי' ממנו
וע"י  עצום צמצום ע"י הוא ע"ס מספר שנתהווה
הצדיקים  עבודת וזהו ממש א"ס ממשיכים המצות

דהיינו  דאתגלייא לעלמא דאתכסייא מעלמא להמשיך
המצוה  עשיית דבעת רצה"ע, לעשות א"ע שמקשר ע"י
וה"ה  גשמי' היא והמצוה דאתכסייא בעלמא אז ה"ה
עשה  לעו"ז זה את אך עולמות, הב' ומחבר אתגלייא
לשון  הוא אשר כי בקדושה עונג שיש דכמו האלקים
נגע  כי נגע ה"ה ח"ו במצות פוגמים אם כמ"כ תענוג,
לזה  העצה כי נואש יאמר לא ואעפ"כ ענג, היפך הוא

דליבא. מעומקא תשובה
‰‰Â כי והענין להתיבה, צריכים בע"ת והן צדיקים הן

כתיב  הנה כי עליהם, להגן הוא התיבה בצדיקים
מחשבות  בריבוי הפרנסה טרדת היינו רבים מים
המחשבות  כמ"כ שמשוטטות מים כמו שזהו הטורדות
ובריבוי  העיקר, הם כאילו א"ע שמקשר עד רבות

מחוללך מחש  אל ותשכח שיהי' עד לבוא יכול בות
הרויח  מה מפני שסובר דהיינו ידי ועוצם כחי שיאמר
כך, עשה שלא מפני הרויח לא מה ומפני כך שעשה מפני
חיל  לעשות כח לך הנותן הוא כי לידע צריך ובאמת
לאיש  לתת בנ"א דרכי כל על פקוחות עיניך כמ"ש
מכריזין  אא"כ מלמטה אצבעו נוקף אדם ואין כדרכיו,
אין  וא"כ מהכרוזים, נעלה שרשם ובאמת מלמעלה, עליו
איש  בלב מחשבות רבות וזהו מעצמו, נעשה דבר שום
והקימה. העצה היא שמלמעלה תקום היא הוי' ועצת

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåé÷äì ãñôðä øáãã íåé÷ä ïéá ùøôä ùéù òåãéëå
àåä åîåé÷ úòùá íâ äðä ãñôðä øáãã ,éçöð øáãã

úåãéñôäá ãéîú àåäù åðééäå úåãéñôäá בזמן גם -
והפסד, כליון של בתהליך הוא áúëùמציאותו , åîëå

ééçáä91,ùáééúäì ìéçúî ãìåðù äòùî ÷åðéúäù
האדם החיים, של שהוא כל שבשלב זה  אין  כלומר,
שבסוף עד ולהיפסד להזקין  ומתחיל להתפתח מפסיק
הוא מוגבל, שהוא כיון  נולד, שהאדם מהרגע אלא, מת,

ולהיפסד, להתייבש åáמתחיל ïéàù àåä éçöðä øáãäå
.ììë úåãéñôä.והפסד כליון של תהליך כלל בו אין

úåãéñôä íäá ïéà íîåé÷ úòáù äìòî àáöá àåä ïëå
á àúéàãëå ,ììëתלמודéîìùåøé92÷åñô ìò93äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåúהוא íäùשמדרשו
.íàøáä íåéë íé÷æç

äæ ìëåכביום חזקים נשארים השמים  צבא שנבראי 
éøäהבראם ïîöò ãöî éøäã àøåáä ïåöø ãöî ÷ø àåä

íéãñôð ïä éøä íéååä íäù øçàîå íéàøáðå íéååä ïä
,ïîöò ãöîוכל מוגבלים, הם נבראים שהם זה מצד -

איך כן  ואם ונפסד, כלה הוא בטבעו, מוגבל שהוא דבר
היפסדות ללא נצחי  באופן קיימים שהם להיות יכול

- אלא åë'.כלל, àøåáä ïåöø ãöî ÷ø àåä ïîåé÷åזה
הבורא, רצון  - חיצוני כח מחמת זהו נפסדים לא  שהם
טבעם היפך נצחי , באופן  קיימים להיות עליהם ש"גוזר"

כנבראים.
מקשה זה נ"ע:ועל ì"æהרבי  åðéúåáø åøîàù äîå94

áåøç ãçå àîìò äåä éðù éôìà úéùשנים אלפי  ששת -
יחרב, ובשביעית יתקיים ìò(שהולך)éà÷ãהעולם

,úåìùìúùääå úåîìåòä úåììëהזה העולם על רק לא
הרוחניים , העולמות על גם אלא áåúëùהגשמי åîëå95

íéîùä øùàë éëéðà øùà äùãçä õøàäå íéùãçä
'åë äùåò,חדשים וארץ שמים  יהיו לבוא לעתיד היינו,

יחרב, היום  שיש  שמה øçà,כיון íå÷îá øàáúðù åîëå
ואינם נצחיים  שהם  במאמר הוסבר כיצד כן, אם

נפסדים?

נ"ע : הרבי  àøåáäמבאר ïåöø äéäé êëù éðôî åäæ
åéäéù íäá ïåöøäù ïîæ ìëå ,íéãñôð åéäé åãñôéù
.'åë éçöðä øáã åîë ïéîéé÷ ïä éøä úåãéñôä éìá ïîåé÷á
נבראים, הם מהותם מצד השמים צבא נבראי כלומר,
הם הבורא  רצון שמצד אלא ונפסדים, הווים הם וממילא
ששת ולאחר והפסד, חלישות  ללא  הבראם  כביום קיימין
יפסדו  הם - שיפסדו יהיה הבורא  כשרצון שנים אלפי 

חרוב". "חד ויהיה
éøäהיא האמור מכל úåéäìהמסקנה øùôàù דברïéàù

,äìçú åì ùéù óà óåñ åìהעצם גילוי  שהוא מצד או
ענין  את בו ויש נברא שהוא מצד או האור, כדוגמת

הבורא, רצון  מצד לאידך:åהנצחיות åìאילו  ïéàù ìë
äðååëä äéä íà ïë íàå ,óåñ åì ïéà àìéîî äìçú
וממילא ֿ סוף, אין של לאור  ֿ סוף" אין  "אור במילים

הולך "איןֿסוף" äéìהתואר éåä êøáúé åúåîöò ìò
øîéîìש אלא  סוף, לו שאין לא לומר) לו  åì(היה ïéà
äìçúגם נדע וממילא יותר , גדולה מעלה שזוהי  כיון 

סוף. לו שאין
"אור  המילים שפירוש  לכך הראשונה ההוכחה זו 

אינו  ֿ סוף" הואאין  עצמו  שהאור אלא ֿ סוף, אין של אור 
מהעצם). נמשך שהוא כיון תחילה לו יש (אבל איןֿסוף

ãåòå:לכך שניה הוכחה -øîåì ïëúé àì åúåîöò ìòã
,åúåèùôúäì óåñ-ïéàù àåä åùåøéôã óåñ-ïéà éåðéë
דבר  על להאמר מתאים ֿ סוף" "אין  הכינוי  כלומר,
היא שהתפשטותו אומרים שעליו  התפשטות, בו ששייך

סוף, úåèùôúäללא úðéçáá åðéà åúåîöò éøäå-
התפשטות, של מושג  כלל שייך לא éîöòבעצמותו ìëã

.'åë èùôúî åðéàמגילוי למעלה  הוא שעצם כיון  -
ֿ סוף " "אין שהתואר לומר יתכן  לא ולכן, והתפשטות .

ממש. עצמותו על הולך
àìàש מוכח, øåàä,מכאן ìò óåñ-ïéà øåàá äðååëä

ֿ סוף, אין  של אור  שהוא ולא ֿ סוף  אין הוא עצמו  שהאור
טעמים: שני  מצד כנ "ל וזה

óåñא. åì ïéàù ÷ø éîöòä àåäù äìçú åì ùé øåàäã
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כח.91) א, בראשית על
א':92) עמוד ה, `xnדף opgei 'x .yiwl oa oerny 'xe opgei iax

mgznie `kd mxa ,dtx zedy ici lr lde` gzen mc` mleray bdepa
mc` mleray bdepa xn` yiwl oa oerny iax .miwfg aizke zayl ld`k
lka wven i`xk `kd mxa ,dcelg dlrn `ed zedy ici lr milk jqep
oerny iaxc `d lr xn` dixfr iax .ozwivi zryk oi`xp od drye dry
jxaie iriayd meia midl` lkie m`av lke ux`de minyd elekie yiwl oa

oipr dn ike minyd zeclez dl` dixza aizk dn iriayd mei z` midl`
qpkp yceg `vei zay qpkp zay `vei meie qpkp mei `l` df lv` df
ux`de minyd zeclez dl` aizke d`vei dpy qpkp dpy `vei yceg

.minye ux` midl` 'd zeyr meia m`xada
ד.93) ב, בראשית
א.94) לא, השנה ראש
כב.95) סו, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,'åë íöòä åîëù íöòä éåìéâ úðéçáá åúåéäì ולכן
באמת כי  דוקא, האור לגבי ֿ סוף" "אין התואר מדוייק

העצם. - התחלה לו יש  אבל סוף לו אין
úåèùôúäב. úðéçáá àåä øåàä íâåעצם שאינו  דכיון

התפשטות , של מושג  בו  שייך הארה, øîåìאלא êééùã
.'åë åúåèùôúäì óåñ-ïéà åéìò'ית עצמותו על ולאידך

סוף, לו  שאין ולא תחלה " לו  ש"אין לומר מתאים  יותר 

שהוא עליו לומר ששייך התפשטות בבחינת אינו וגם
סוף. ללא
äæ ïéáäìå- ֿ סוף" אין  "אור המושג  מהות את  -êéøö

òôùì øåà ïéá ùøôää äìçú ïéáäìזה ואת
íéìáå÷îäùהקבלה חכמי -áåøä éô ìò íéùîúùî
øåà ïåùìá,הבורא של העוסקיםíéø÷åçäåלגילוי 

שכלית חקירה של באופן  האלוקות  òôù.בלימוד ïåùìá
mihtey zyxt zay
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

בעין  רק ולכן מקום, של רצונו עושין אין ועדיין החיצוניים, מפתחות – יריאיו אל ה' עין
ובינה  חכמה המוחין, המשכת באה הפנימיים, מפתחות שהיא תורה ע"י אבל אחת.

צדיקים. אל ה' ו"עיני" מקום, של רצונו עושין ונקרא בגילוי,

e‰ÊÂ ונתּבאר אחת, עין ּבחינת יראיו", אל ה' "עין ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
,איןֿערֹו ּבדר היא ׁשההתהּוּות ּדכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלעיל
והינּו ,איןֿערֹו ּבדר היא ההׁשּגחה כן ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה
כן  ּכמֹו הּנה ליׁש, מאין היא ׁשההתהּוּות ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּדכׁשם
עצמּה ּדההׁשּגחה ונתּבאר ליׁש, מאין היא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָההׁשּגחה
הּכּונה  אחת ּבעין והראּיה הׁשּפעה, ענין ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָהּוא
ה' "עין וזהּו והעלם, הסּתר ּבבחינת ּבאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשההׁשּפעה
ונקרא  אחת, ּבעינֹו עליהם ׁשּמּביט יראיו", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל
רצֹונֹו עֹוׂשים "אין עדין והּוא החיצֹונּיים", ְְְְֲִִִִִֵַַַ"מפּתחֹות
להיֹות  ּומבֹוא ּכניסה רק עדין ׁשּזהּו לפי מקֹום", ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
היא  מלמעלה ּכללית וההמׁשכה ולעׂשֹות, לׁשמר ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹחרד
ּתֹורה  אבל העֹולמֹות. אל הּׁשּיכה אלקית ההארה ֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרק
עצמּות  ּבחינת המׁשכת הינּו הּפנימּיים, מפּתחֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָהיא
לעֹולמֹות  ּדהּמקֹור העֹולמֹות, מקֹור מּבחינת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הוי' עׂשה ימים ׁשׁשת "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּמּדֹות, ",הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּדֹות  ׁשּׁשה וחסדיט ׁשהן רחמי "זכר ּוכתיב עליֹונֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

חיצֹונית  הארה היא ּפרט ּובדר הּמה", מעֹולם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכי
המׁשכת  היא הּתֹורה ידי על אבל מלכּות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמּבחינת

קדמה  ׁשנה "אלּפים ּוכמאמר ּובינה, חכמה ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהּמחין
הסּתר, ּבלי ּבגּלּוי ׁשּמאיר הּוא זה ואֹור לעֹולם", ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָּתֹורה
הּטבע, ּבלבּוׁשי הּטבע מּדר מלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהינּו
ׁשפע  נמׁש לּתֹורה עּתים קביעת ידי על הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ׁשּמּביט  צּדיקים", אל הוי' "עיני וזהּו העליֹונה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברכה
זּכאי, לׁשֹון הּוא צּדיק ּדׁשם וידּוע עיניו, ּבׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם
ׁשהן  ּכמֹו ּבהּדּור הּמצות קּיּום הּוא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּדעּקר
מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשים הּוא ואז ּתֹורה, ּפי ְְִִֶַָָָעל
לגּבי  יתרֹון הּוא עיניו ּבׁשּתי ּדהּבטה נמצא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּברּוֿהּוא.
ּכללּות  הּנה אחת ּבעין ּדהּבטה אחת, ּבעין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָההּבטה
והּוא  הּצמצּום, ידי על ׁשּבא ּבלבד הארה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהאֹור
"אין  עדין הּוא ּובעבֹודה העֹולמֹות, אל הּׁשּי ֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹור
הּמבֹוא  רק ׁשהיא לפי מקֹום", ׁשל רצֹונֹו ְְִִִֶֶַַָָעֹוׂשים
ההּבטה  אבל ולעׂשֹות, לׁשמר חרד להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹוהּכניסה
ּדמחין  הּמחין, אֹור הּוא האֹור ּכללּות הּנה עיניו, ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹּבׁשּתי
"מפּתחֹות  נקרא ולכן עצמּות, הּוא מּדֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָלגּבי
וכן  ּבגלּוי, ׁשּמאיר עיניו ּבׁשּתי וההּבטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפנימּיים",
ּברּוֿהּוא. מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ענין הּוא ְְֲִִֶַָָָָּבעבֹודה

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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ויסוד.ט. הוד נצח, תפארה, גבורה, חסד,
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íåé÷äì ãñôðä øáãã íåé÷ä ïéá ùøôä ùéù òåãéëå
àåä åîåé÷ úòùá íâ äðä ãñôðä øáãã ,éçöð øáãã

úåãéñôäá ãéîú àåäù åðééäå úåãéñôäá בזמן גם -
והפסד, כליון של בתהליך הוא áúëùמציאותו , åîëå

ééçáä91,ùáééúäì ìéçúî ãìåðù äòùî ÷åðéúäù
האדם החיים, של שהוא כל שבשלב זה  אין  כלומר,
שבסוף עד ולהיפסד להזקין  ומתחיל להתפתח מפסיק
הוא מוגבל, שהוא כיון  נולד, שהאדם מהרגע אלא, מת,

ולהיפסד, להתייבש åáמתחיל ïéàù àåä éçöðä øáãäå
.ììë úåãéñôä.והפסד כליון של תהליך כלל בו אין

úåãéñôä íäá ïéà íîåé÷ úòáù äìòî àáöá àåä ïëå
á àúéàãëå ,ììëתלמודéîìùåøé92÷åñô ìò93äìà

íàøáäá õøàäå íéîùä úåãìåúהוא íäùשמדרשו
.íàøáä íåéë íé÷æç

äæ ìëåכביום חזקים נשארים השמים  צבא שנבראי 
éøäהבראם ïîöò ãöî éøäã àøåáä ïåöø ãöî ÷ø àåä

íéãñôð ïä éøä íéååä íäù øçàîå íéàøáðå íéååä ïä
,ïîöò ãöîוכל מוגבלים, הם נבראים שהם זה מצד -

איך כן  ואם ונפסד, כלה הוא בטבעו, מוגבל שהוא דבר
היפסדות ללא נצחי  באופן קיימים שהם להיות יכול

- אלא åë'.כלל, àøåáä ïåöø ãöî ÷ø àåä ïîåé÷åזה
הבורא, רצון  - חיצוני כח מחמת זהו נפסדים לא  שהם
טבעם היפך נצחי , באופן  קיימים להיות עליהם ש"גוזר"

כנבראים.
מקשה זה נ"ע:ועל ì"æהרבי  åðéúåáø åøîàù äîå94

áåøç ãçå àîìò äåä éðù éôìà úéùשנים אלפי  ששת -
יחרב, ובשביעית יתקיים ìò(שהולך)éà÷ãהעולם

,úåìùìúùääå úåîìåòä úåììëהזה העולם על רק לא
הרוחניים , העולמות על גם אלא áåúëùהגשמי åîëå95

íéîùä øùàë éëéðà øùà äùãçä õøàäå íéùãçä
'åë äùåò,חדשים וארץ שמים  יהיו לבוא לעתיד היינו,

יחרב, היום  שיש  שמה øçà,כיון íå÷îá øàáúðù åîëå
ואינם נצחיים  שהם  במאמר הוסבר כיצד כן, אם

נפסדים?

נ"ע : הרבי  àøåáäמבאר ïåöø äéäé êëù éðôî åäæ
åéäéù íäá ïåöøäù ïîæ ìëå ,íéãñôð åéäé åãñôéù
.'åë éçöðä øáã åîë ïéîéé÷ ïä éøä úåãéñôä éìá ïîåé÷á
נבראים, הם מהותם מצד השמים צבא נבראי כלומר,
הם הבורא  רצון שמצד אלא ונפסדים, הווים הם וממילא
ששת ולאחר והפסד, חלישות  ללא  הבראם  כביום קיימין
יפסדו  הם - שיפסדו יהיה הבורא  כשרצון שנים אלפי 

חרוב". "חד ויהיה
éøäהיא האמור מכל úåéäìהמסקנה øùôàù דברïéàù

,äìçú åì ùéù óà óåñ åìהעצם גילוי  שהוא מצד או
ענין  את בו ויש נברא שהוא מצד או האור, כדוגמת

הבורא, רצון  מצד לאידך:åהנצחיות åìאילו  ïéàù ìë
äðååëä äéä íà ïë íàå ,óåñ åì ïéà àìéîî äìçú
וממילא ֿ סוף, אין של לאור  ֿ סוף" אין  "אור במילים

הולך "איןֿסוף" äéìהתואר éåä êøáúé åúåîöò ìò
øîéîìש אלא  סוף, לו שאין לא לומר) לו  åì(היה ïéà
äìçúגם נדע וממילא יותר , גדולה מעלה שזוהי  כיון 

סוף. לו שאין
"אור  המילים שפירוש  לכך הראשונה ההוכחה זו 

אינו  ֿ סוף" הואאין  עצמו  שהאור אלא ֿ סוף, אין של אור 
מהעצם). נמשך שהוא כיון תחילה לו יש (אבל איןֿסוף

ãåòå:לכך שניה הוכחה -øîåì ïëúé àì åúåîöò ìòã
,åúåèùôúäì óåñ-ïéàù àåä åùåøéôã óåñ-ïéà éåðéë
דבר  על להאמר מתאים ֿ סוף" "אין  הכינוי  כלומר,
היא שהתפשטותו אומרים שעליו  התפשטות, בו ששייך

סוף, úåèùôúäללא úðéçáá åðéà åúåîöò éøäå-
התפשטות, של מושג  כלל שייך לא éîöòבעצמותו ìëã

.'åë èùôúî åðéàמגילוי למעלה  הוא שעצם כיון  -
ֿ סוף " "אין שהתואר לומר יתכן  לא ולכן, והתפשטות .

ממש. עצמותו על הולך
àìàש מוכח, øåàä,מכאן ìò óåñ-ïéà øåàá äðååëä

ֿ סוף, אין  של אור  שהוא ולא ֿ סוף  אין הוא עצמו  שהאור
טעמים: שני  מצד כנ "ל וזה

óåñא. åì ïéàù ÷ø éîöòä àåäù äìçú åì ùé øåàäã
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כח.91) א, בראשית על
א':92) עמוד ה, `xnדף opgei 'x .yiwl oa oerny 'xe opgei iax

mgznie `kd mxa ,dtx zedy ici lr lde` gzen mc` mleray bdepa
mc` mleray bdepa xn` yiwl oa oerny iax .miwfg aizke zayl ld`k
lka wven i`xk `kd mxa ,dcelg dlrn `ed zedy ici lr milk jqep
oerny iaxc `d lr xn` dixfr iax .ozwivi zryk oi`xp od drye dry
jxaie iriayd meia midl` lkie m`av lke ux`de minyd elekie yiwl oa

oipr dn ike minyd zeclez dl` dixza aizk dn iriayd mei z` midl`
qpkp yceg `vei zay qpkp zay `vei meie qpkp mei `l` df lv` df
ux`de minyd zeclez dl` aizke d`vei dpy qpkp dpy `vei yceg

.minye ux` midl` 'd zeyr meia m`xada
ד.93) ב, בראשית
א.94) לא, השנה ראש
כב.95) סו, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

,'åë íöòä åîëù íöòä éåìéâ úðéçáá åúåéäì ולכן
באמת כי  דוקא, האור לגבי ֿ סוף" "אין התואר מדוייק

העצם. - התחלה לו יש  אבל סוף לו אין
úåèùôúäב. úðéçáá àåä øåàä íâåעצם שאינו  דכיון

התפשטות , של מושג  בו  שייך הארה, øîåìאלא êééùã
.'åë åúåèùôúäì óåñ-ïéà åéìò'ית עצמותו על ולאידך

סוף, לו  שאין ולא תחלה " לו  ש"אין לומר מתאים  יותר 

שהוא עליו לומר ששייך התפשטות בבחינת אינו וגם
סוף. ללא
äæ ïéáäìå- ֿ סוף" אין  "אור המושג  מהות את  -êéøö

òôùì øåà ïéá ùøôää äìçú ïéáäìזה ואת
íéìáå÷îäùהקבלה חכמי -áåøä éô ìò íéùîúùî
øåà ïåùìá,הבורא של העוסקיםíéø÷åçäåלגילוי 

שכלית חקירה של באופן  האלוקות  òôù.בלימוד ïåùìá
mihtey zyxt zay
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בעין  רק ולכן מקום, של רצונו עושין אין ועדיין החיצוניים, מפתחות – יריאיו אל ה' עין
ובינה  חכמה המוחין, המשכת באה הפנימיים, מפתחות שהיא תורה ע"י אבל אחת.

צדיקים. אל ה' ו"עיני" מקום, של רצונו עושין ונקרא בגילוי,

e‰ÊÂ ונתּבאר אחת, עין ּבחינת יראיו", אל ה' "עין ¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ
,איןֿערֹו ּבדר היא ׁשההתהּוּות ּדכׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָלעיל
והינּו ,איןֿערֹו ּבדר היא ההׁשּגחה כן ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה
כן  ּכמֹו הּנה ליׁש, מאין היא ׁשההתהּוּות ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּדכׁשם
עצמּה ּדההׁשּגחה ונתּבאר ליׁש, מאין היא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָההׁשּגחה
הּכּונה  אחת ּבעין והראּיה הׁשּפעה, ענין ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָהּוא
ה' "עין וזהּו והעלם, הסּתר ּבבחינת ּבאה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשההׁשּפעה
ונקרא  אחת, ּבעינֹו עליהם ׁשּמּביט יראיו", ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל
רצֹונֹו עֹוׂשים "אין עדין והּוא החיצֹונּיים", ְְְְֲִִִִִֵַַַ"מפּתחֹות
להיֹות  ּומבֹוא ּכניסה רק עדין ׁשּזהּו לפי מקֹום", ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
היא  מלמעלה ּכללית וההמׁשכה ולעׂשֹות, לׁשמר ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹחרד
ּתֹורה  אבל העֹולמֹות. אל הּׁשּיכה אלקית ההארה ֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָָֹרק
עצמּות  ּבחינת המׁשכת הינּו הּפנימּיים, מפּתחֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָהיא
לעֹולמֹות  ּדהּמקֹור העֹולמֹות, מקֹור מּבחינת ְְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הוי' עׂשה ימים ׁשׁשת "ּכי ׁשּכתּוב ּכמֹו מהּמּדֹות, ",הּוא ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
מּדֹות  ׁשּׁשה וחסדיט ׁשהן רחמי "זכר ּוכתיב עליֹונֹות, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

חיצֹונית  הארה היא ּפרט ּובדר הּמה", מעֹולם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָּכי
המׁשכת  היא הּתֹורה ידי על אבל מלכּות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָמּבחינת

קדמה  ׁשנה "אלּפים ּוכמאמר ּובינה, חכמה ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹהּמחין
הסּתר, ּבלי ּבגּלּוי ׁשּמאיר הּוא זה ואֹור לעֹולם", ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָּתֹורה
הּטבע, ּבלבּוׁשי הּטבע מּדר מלמעלה ׁשּנמׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָוהינּו
ׁשפע  נמׁש לּתֹורה עּתים קביעת ידי על הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ׁשּמּביט  צּדיקים", אל הוי' "עיני וזהּו העליֹונה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּברכה
זּכאי, לׁשֹון הּוא צּדיק ּדׁשם וידּוע עיניו, ּבׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם
ׁשהן  ּכמֹו ּבהּדּור הּמצות קּיּום הּוא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹּדעּקר
מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשים הּוא ואז ּתֹורה, ּפי ְְִִֶַָָָעל
לגּבי  יתרֹון הּוא עיניו ּבׁשּתי ּדהּבטה נמצא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּברּוֿהּוא.
ּכללּות  הּנה אחת ּבעין ּדהּבטה אחת, ּבעין ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָָההּבטה
והּוא  הּצמצּום, ידי על ׁשּבא ּבלבד הארה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהאֹור
"אין  עדין הּוא ּובעבֹודה העֹולמֹות, אל הּׁשּי ֲֲִֵֶַַַָָָָָאֹור
הּמבֹוא  רק ׁשהיא לפי מקֹום", ׁשל רצֹונֹו ְְִִִֶֶַַָָעֹוׂשים
ההּבטה  אבל ולעׂשֹות, לׁשמר חרד להיֹות ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֹוהּכניסה
ּדמחין  הּמחין, אֹור הּוא האֹור ּכללּות הּנה עיניו, ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹֹּבׁשּתי
"מפּתחֹות  נקרא ולכן עצמּות, הּוא מּדֹות ְְְְְְִִֵֵַַַָָלגּבי
וכן  ּבגלּוי, ׁשּמאיר עיניו ּבׁשּתי וההּבטה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפנימּיים",
ּברּוֿהּוא. מקֹום" ׁשל רצֹונֹו "עֹוׂשין ענין הּוא ְְֲִִֶַָָָָּבעבֹודה

c"vxz ,milwy zyxt ,mihtyn zyxt zay
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ויסוד.ט. הוד נצח, תפארה, גבורה, חסד,
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בבית  הקהל התפלל כסלו, י"ט שלישי, ביום
שבחצר, הקטן הכנסת בבית שבחצר, הגדול הכנסת
אנשים. מלא היה מקום כל שבעיר, המדרש בתי בכל
אחרי  עד השבוע שבמשך הכריזו ליאדי תושבי
וכך  תשלום. בלי האורחים כל יפורנסו הבאה, שבת
תכונת  אז הראו היהודים ליאדי תושבי היה. אכן
תוך  אורחים הכנסת של היהודית הטובה המדה

ישראל  אהבת של הגדולה .החיבה
לקחו  יהודים, הלא ליאדי תושבי שגם לציין יש
עשרות  הרבה זו. אורחים בהכנסת מסויים חלק
עבור  בתיהם את פינו יהודים הלא ליאדי תושבי
בבתים  לינה מקום עבורם נמצא שלא האורחים

יהודיים.
של  חוותו מנהל הראה מיוחדת אורחים הכנסת
יאן  ישראל האוהב ליובאמירסקי, הפירשט
בליאדי  היהודית לקהילה שהודיע טשעמערינסקי,
כל  להם יישלח ליובאמירסקי פירשט של שמחוותו

פודים  וחמשה שבעים לאפיית 93יום שיפון קמח
כשרה, לשחיטה עגלים ומספר בהמות שלש לחם,
סוסי  עבור שועל ושיבולת חציר עם מגררות ומספר

העגלות.
הקהל  כל יתאסף גדולה מנחה זמן שאחרי הכריזו
לומר  הרבי יבוא שם שבחצר, הגדול המדרש בבית

חסידות. מאמר
מלאים  היו הקיץ, ואוהל הגדול, המדרש בית
עמדה  המדרש בית באמצע פה. אל מפה אנשים

גדול. שולחן  ועליה גדולה בימה
בקול  היטב ידוע  הצרוד אלי' שמואל ר' החסיד
שכולם  הרבי, יבוא שמיד הכריז  שלו החזק הארי
רעדו  אלי' שמואל ר' של מ"שא" שקטים. יהיו

הברכיים.
רחבות, כתפים בעלי אברכים, קבוצת נראתה מיד
דרך  עשו ספורים רגעים שבמשך ורגלים, ידים עם

ו  בניו הרבי בשביל למעבר אחיו.רחבה
מורא  עליו נפל הכניסה, בפתח נראה כשהרבי
של  קולו נשמע כך ובתוך פנימי. כבוד הדרת של ופחד
"צאינה  המלים על הידועה התנועה את בנגנו הרבי

וראינה".

וכ"ק  מימינו, מהרי"ל אחיו כ"ק בלווית נכנס הרבי
מרדכי  ר' משמאלו.94אחיו

משה  הר' אחיו כ"ק הלכו השניה עם 95בשורה
הידועים. הזקנים שני

הרבי  בניו כ"ק הלכו השלישית ר'96בשורה וכ"ק
אברהם  משה 97חיים הר' וכ"ק משמאלו 98מימינו

באחרונה.99והרבי  הלך
התנועה  את הרבי שר הבימה למדריגות בהגיעם
אלקי  ואודך אתה "אלי המלים עם הידועה

ארוממך".
מלוויו  וכל הבימה על השולחן ליד התיישב הרבי

לשולחן. מסביב  התיישבו
הפנימית  וההתלהבות הידוע הניגון את שר הרבי

פנימית. אימה מטיל והשקט לרגע  מרגע גדלה
בפסוק  מתחיל חסידות, מאמר אומר 100הרבי

עמו" איש "ויאבק המאמר הוא נפשי", בשלום "פדה
אור". ב"תורה שנדפס

ר' החסיד התחיל המאמר, אמירת הרבי כשגמר
שמח, ניגון לשיר  ידוע חסידי מנגן  סנדר נפתלי
הקהל  שכל הכריז הצרוד אליהו שמואל ר' והחסיד

מסודר. בסדר אך בשירה ישתתף
ערוך  היה הרבי של "יחידות" של המדרש בבית
ובניו  ואחיו הרבי נכחו בה הודאה, סעודת עם שולחן

לכך. שזכו החסידים מזקני סגולה ויחידי
בקשות  אחרי סיפר הרבי, של בנו משה, ר' כ"ק
דיבר  שהרבי מה מאיתנו קטן לחלק רבות, והפצרות

ההודאה. בסעודת
היה  כך גמור, בסוד שמרנו משה מר' ששמענו מה
החסידים  להנהגת הנוגעת אחת אימרה ורק המדובר,

לכם. אספר  אייזיק ר' הרה"ח אמר 
הבעל־שם־  מורנו  מהסבא קבלתי אמר: הרבי
שטות, אלא שטות, רוח רק לא שטות, אשר  טוב
והרגשת  עצבות חכם, לא אדם קוראים שאנשים מה
דאורייתא. עבירות חסידים אצל הם  עצמו מעלת
שמחה  חכם, אדם קוראים שאנשים מה  חכמה
וזריזות  דבר בכל והמשמח הטוב מציאת על־ידי
דאורייתא. מצוות חסידים אצל הם הרי  במתינות
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קילוגרם.93) טז לערך הוא פוד
נפטר 93) פויזנער. משפחתו וכינוי - מאגילעוו פלך - באורשא רב הי'

נא. ע' ח"ב התמים ראה בקאפוסט. ומ"כ תקפ"ג, אדר יא
(93- ויטבסק פלך - בליעפלי מאגילעוו, פלך - בבאייעוו רב הי'

שם. התמים ראה הזקן. רבנו בחיי שם ומ"כ וברודני.
האמצעי.93) אדמו"ר

ח"ח 93) התמים אודותיו ראה בליובאוויטש. ומ"כ תר"ח בשנת נפטר
ח. ע'

(נמצא 93) הזקן רבנו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות אודותיו ראה
בדפוס).
הצ"צ.93) אדמו"ר
יח.93) נה, תהלים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ז  שבט י"ט א, ב"ה

פאריס 

ומדרש  כנסת בית בנין ועד חברי אל

עליהם  ה' יע"א, תל-אביב בעי"ת חב"ד

יחיו 

וברכה. שלום

על  בהצעה העבר, טבת כ"ד מיום מכתבם על במענה

ההצעה  חב"ד. נוסח מדרש ובית כנסת בית בנין אודות

בעזרתו  אשר אפונה ולא במאד. ונחוצה נכונה ישרה היא

מפלגות  משארי גם הלזה והנשגב הרם במפעל יעזרו ית'

ומצוה. תורה שומרי ומחבבי היראים

במקום  בעזה"י לבחור צריכים הנה המקום, בדבר

הדרושים  בנינים לכמה המספיק גדול ושטח בעיר, מרכזי

לישיבה, מקום מרוחקים, ומדרש כנסת בית רבים, לצרכי

עם  בית הטבילה, בית תשב"ר, לחדרי אורחים, להכנסת

הרב  חב"ד, בעדת העדה כוהני בשביל אחדים מדורים

ועוד.

בזה, לחשוב גם אין ראשונה בשעה אשר הדבר מובן

העדה. לטובת הדרוש לכל מתאי' להיות צריך השטח אבל

יהי' כי והי' זי"ע, נ"ע הבעש"ט מ[ו]רנו של פירושו וכנודע

פנימיות  עיונית אמיתית בעבודה מצער, ראשיתך

ובתשוקה  פנימי ברצון צעד אחר צעד לאט לאט ומסודרה

כי  עד ישגא, אחריתך עליון אל בחסדי הנה עצמית,

והיא  גבול, בלי שהיא מאד, ומדריגה לבחינה יגיע בעזה"י

מצרים. בלי נחלה בחינת

הלזה, הכנסת בית את יקראו אשר השם בדבר והנה

את  אבחר כולם ומבין בזה, הצעות עוד לשמוע חפץ הייתי

בתל-אביב, אשר המרכזי חב"ד הכנסת לבית יקרא אשר

יצ"ו. מדרש ובתי תפלה בתי שארי בתוך ולברכה לטובה

המוכשר  המקום להשיג צריכים לראש לכל אמנם

וברוחניות. בגשמיות בעזרם יהי' והשי"ת העיר, במרכז

ומברכם  והצלחתם טובם שלומם הדורש עוז ידידם

בשר  ועד מנפש דמיטב מילי בכל

יצחק. יוסף
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רה c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

בבית  הקהל התפלל כסלו, י"ט שלישי, ביום
שבחצר, הקטן הכנסת בבית שבחצר, הגדול הכנסת
אנשים. מלא היה מקום כל שבעיר, המדרש בתי בכל
אחרי  עד השבוע שבמשך הכריזו ליאדי תושבי
וכך  תשלום. בלי האורחים כל יפורנסו הבאה, שבת
תכונת  אז הראו היהודים ליאדי תושבי היה. אכן
תוך  אורחים הכנסת של היהודית הטובה המדה

ישראל  אהבת של הגדולה .החיבה
לקחו  יהודים, הלא ליאדי תושבי שגם לציין יש
עשרות  הרבה זו. אורחים בהכנסת מסויים חלק
עבור  בתיהם את פינו יהודים הלא ליאדי תושבי
בבתים  לינה מקום עבורם נמצא שלא האורחים

יהודיים.
של  חוותו מנהל הראה מיוחדת אורחים הכנסת
יאן  ישראל האוהב ליובאמירסקי, הפירשט
בליאדי  היהודית לקהילה שהודיע טשעמערינסקי,
כל  להם יישלח ליובאמירסקי פירשט של שמחוותו

פודים  וחמשה שבעים לאפיית 93יום שיפון קמח
כשרה, לשחיטה עגלים ומספר בהמות שלש לחם,
סוסי  עבור שועל ושיבולת חציר עם מגררות ומספר

העגלות.
הקהל  כל יתאסף גדולה מנחה זמן שאחרי הכריזו
לומר  הרבי יבוא שם שבחצר, הגדול המדרש בבית

חסידות. מאמר
מלאים  היו הקיץ, ואוהל הגדול, המדרש בית
עמדה  המדרש בית באמצע פה. אל מפה אנשים

גדול. שולחן  ועליה גדולה בימה
בקול  היטב ידוע  הצרוד אלי' שמואל ר' החסיד
שכולם  הרבי, יבוא שמיד הכריז  שלו החזק הארי
רעדו  אלי' שמואל ר' של מ"שא" שקטים. יהיו

הברכיים.
רחבות, כתפים בעלי אברכים, קבוצת נראתה מיד
דרך  עשו ספורים רגעים שבמשך ורגלים, ידים עם

ו  בניו הרבי בשביל למעבר אחיו.רחבה
מורא  עליו נפל הכניסה, בפתח נראה כשהרבי
של  קולו נשמע כך ובתוך פנימי. כבוד הדרת של ופחד
"צאינה  המלים על הידועה התנועה את בנגנו הרבי

וראינה".

וכ"ק  מימינו, מהרי"ל אחיו כ"ק בלווית נכנס הרבי
מרדכי  ר' משמאלו.94אחיו

משה  הר' אחיו כ"ק הלכו השניה עם 95בשורה
הידועים. הזקנים שני

הרבי  בניו כ"ק הלכו השלישית ר'96בשורה וכ"ק
אברהם  משה 97חיים הר' וכ"ק משמאלו 98מימינו

באחרונה.99והרבי  הלך
התנועה  את הרבי שר הבימה למדריגות בהגיעם
אלקי  ואודך אתה "אלי המלים עם הידועה

ארוממך".
מלוויו  וכל הבימה על השולחן ליד התיישב הרבי

לשולחן. מסביב  התיישבו
הפנימית  וההתלהבות הידוע הניגון את שר הרבי

פנימית. אימה מטיל והשקט לרגע  מרגע גדלה
בפסוק  מתחיל חסידות, מאמר אומר 100הרבי

עמו" איש "ויאבק המאמר הוא נפשי", בשלום "פדה
אור". ב"תורה שנדפס

ר' החסיד התחיל המאמר, אמירת הרבי כשגמר
שמח, ניגון לשיר  ידוע חסידי מנגן  סנדר נפתלי
הקהל  שכל הכריז הצרוד אליהו שמואל ר' והחסיד

מסודר. בסדר אך בשירה ישתתף
ערוך  היה הרבי של "יחידות" של המדרש בבית
ובניו  ואחיו הרבי נכחו בה הודאה, סעודת עם שולחן

לכך. שזכו החסידים מזקני סגולה ויחידי
בקשות  אחרי סיפר הרבי, של בנו משה, ר' כ"ק
דיבר  שהרבי מה מאיתנו קטן לחלק רבות, והפצרות

ההודאה. בסעודת
היה  כך גמור, בסוד שמרנו משה מר' ששמענו מה
החסידים  להנהגת הנוגעת אחת אימרה ורק המדובר,

לכם. אספר  אייזיק ר' הרה"ח אמר 
הבעל־שם־  מורנו  מהסבא קבלתי אמר: הרבי
שטות, אלא שטות, רוח רק לא שטות, אשר  טוב
והרגשת  עצבות חכם, לא אדם קוראים שאנשים מה
דאורייתא. עבירות חסידים אצל הם  עצמו מעלת
שמחה  חכם, אדם קוראים שאנשים מה  חכמה
וזריזות  דבר בכל והמשמח הטוב מציאת על־ידי
דאורייתא. מצוות חסידים אצל הם הרי  במתינות
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קילוגרם.93) טז לערך הוא פוד
נפטר 93) פויזנער. משפחתו וכינוי - מאגילעוו פלך - באורשא רב הי'

נא. ע' ח"ב התמים ראה בקאפוסט. ומ"כ תקפ"ג, אדר יא
(93- ויטבסק פלך - בליעפלי מאגילעוו, פלך - בבאייעוו רב הי'

שם. התמים ראה הזקן. רבנו בחיי שם ומ"כ וברודני.
האמצעי.93) אדמו"ר

ח"ח 93) התמים אודותיו ראה בליובאוויטש. ומ"כ תר"ח בשנת נפטר
ח. ע'

(נמצא 93) הזקן רבנו ע"ד אדמו"ר מו"ח כ"ק ברשימות אודותיו ראה
בדפוס).
הצ"צ.93) אדמו"ר
יח.93) נה, תהלים

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרצ"ז  שבט י"ט א, ב"ה

פאריס 

ומדרש  כנסת בית בנין ועד חברי אל

עליהם  ה' יע"א, תל-אביב בעי"ת חב"ד

יחיו 

וברכה. שלום

על  בהצעה העבר, טבת כ"ד מיום מכתבם על במענה

ההצעה  חב"ד. נוסח מדרש ובית כנסת בית בנין אודות

בעזרתו  אשר אפונה ולא במאד. ונחוצה נכונה ישרה היא

מפלגות  משארי גם הלזה והנשגב הרם במפעל יעזרו ית'

ומצוה. תורה שומרי ומחבבי היראים

במקום  בעזה"י לבחור צריכים הנה המקום, בדבר

הדרושים  בנינים לכמה המספיק גדול ושטח בעיר, מרכזי

לישיבה, מקום מרוחקים, ומדרש כנסת בית רבים, לצרכי

עם  בית הטבילה, בית תשב"ר, לחדרי אורחים, להכנסת

הרב  חב"ד, בעדת העדה כוהני בשביל אחדים מדורים

ועוד.

בזה, לחשוב גם אין ראשונה בשעה אשר הדבר מובן

העדה. לטובת הדרוש לכל מתאי' להיות צריך השטח אבל

יהי' כי והי' זי"ע, נ"ע הבעש"ט מ[ו]רנו של פירושו וכנודע

פנימיות  עיונית אמיתית בעבודה מצער, ראשיתך

ובתשוקה  פנימי ברצון צעד אחר צעד לאט לאט ומסודרה

כי  עד ישגא, אחריתך עליון אל בחסדי הנה עצמית,

והיא  גבול, בלי שהיא מאד, ומדריגה לבחינה יגיע בעזה"י

מצרים. בלי נחלה בחינת

הלזה, הכנסת בית את יקראו אשר השם בדבר והנה

את  אבחר כולם ומבין בזה, הצעות עוד לשמוע חפץ הייתי

בתל-אביב, אשר המרכזי חב"ד הכנסת לבית יקרא אשר

יצ"ו. מדרש ובתי תפלה בתי שארי בתוך ולברכה לטובה

המוכשר  המקום להשיג צריכים לראש לכל אמנם

וברוחניות. בגשמיות בעזרם יהי' והשי"ת העיר, במרכז

ומברכם  והצלחתם טובם שלומם הדורש עוז ידידם

בשר  ועד מנפש דמיטב מילי בכל

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

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

המשך מעמוד כא

ד"ם6 שהוא אחורי שם אהי' שבבינה.

יונק  שהוא  זה  על  רומזים  דעש"ו,  אותיות  הג'  וי"ל 

מהג' בחי' גבורות הנ"ל7.

והיינו:

ע', הוא מה שיונק מגבורות דבינה, שבבינה הוא רק 
הנקודות8 דשם אלקים כמ"ש בפרשת אחרי דף ס"ה הנ"ל 

 + ,)6( )1(, + א"ה  א'  כזה:  ובאחוריים   ,)21 )בגי'  פירוש: אהי'   )6

אה"י )16(, + אהי"ה )21( = 44, כמספר "דם". וראה לקוטי תורה 

פרשת פקודי ז, ד וז"ל: "שם אהי' במילוי יודי"ן שהוא פנימיות בינה. 

והענין כי הנה הדם הוא הנפש והוא המחי' לכל האברים והוא מבחי' 

בינה, וגם שם אהי' בריבוע גימטריא דם כמ"ש בע"ח" )שער הארת 

המוחין פרק ז(.

וא' הטעמים בזה כי שם "אהי'" ברבוע כזה: א', א"ה, אה"י, אהי"ה, בגי' 

דם )44(, וכמו שה"דם" הוא חיות הגוף, כן "בינה" הוא חיות המדות.

7( "ומספר די"ן חר"ב ד"ם הוא שי"ח שהוא הש"ך דינים בהסר הב' 

שרשים ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת יתרו בענין אליעזר ע"ש. 

ואם יהי' כ"א מהם בא' בסוף, דינ"א חרב"א דמ"א, הוא מספר* א"ך 

ר"ק שהם מיעוטין הרומזין על גבורות, ועיין בע"ח שער לאה ורחל 

פ"ה". )לקוטי לוי יצחק כאן(

*( פירוש: דינ"א )בגי' 21(, + חרב"א )211(, + דמ"א )45( = 321, וכן א"ך )21(, + ר"ק 

.321 = )300(

 – מתערין  דינין  רק  דמבינה  אלקים.  בנקודת  הוי'  שם  הוא  דבבינה   )8

)-משתלשל( מני', כנ"ל הערה 6.

שמספרם9 ע'.

ש' הוא מה שיונק מאלקים דפחד יצחק, פח"ד יצח"ק 
מספרו ש'.

במל'  שהגבורות  דמל',  מגבורות  שיונק  מה  הוא  ו' 
הם בדעתה ששם הוא התקבצות כל הה' גבורות, והאות 

בדרוש  הירח  שער  בע"ח  כמ"ש  ו'  הוא  דדעת  העיקרי 

דאטב"ח בענין אותיות ד"ם ע"ש.

הוא  יצחק  כי  בני,  דאנת  בגין  לך  גרימנא  אנא 
כללות ענין10 הגבורות והדינים.

ועל דא ועל חרבך תחי', אמר רק חרב ולא דינא 
הוא  דז"א  מגבורה  יניקתו  שהוא  חרב  כי  יען  ודמא, 

מגבורה  הוא  בני  דאנת  מה  גם  קשה.  היותר  הגבורה 

דיצחק, שיצחק ביחוד הוא גבורה דז"א פחד.

גם שם אלקים דגבורה כולל ב' השמות דבינה ומלכות 

אהי' אד', כי מספרו בשניהם11 יחד, וכן עד"ז אות הראשון 

דחרב ח' מספרו כאות הראשון דד"ם די"ן יחד.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צח

9( כידוע, דכל נקודה הוא מספר עשר והנקודות דשם "אלקים" הוא: 

"ֱאלִֹקים", סך הכל שבע נקודות, בגי' שבעים.

הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד'.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )10

פרשיות התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם.

11( פירוש: אהי' )בגי' 21(, + אדנ"י )65( = 86, כמספר "אלקים" – 86.
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äåöú úùøô
æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹

æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«
àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçñ ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹
ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå:éì-Bðäëì åéðáìe E §¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−



רז ipy ,oey`x - gk ,fk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äåöú úùøô
æëëäzàåïåùàøéìà eç÷éå ìûøNé éða-úà | äeözE §©º̈§©¤´¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹

æ úéæ ïîL:ãéîz øð úìräì øBànì úéúk C ¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«
àëúãrä-ìr øLà úëøtì õeçî ãrBî ìäàa§´Ÿ¤¥Á¦¸©¨¹Ÿ¤£¤´©¨«¥ªÀ

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî åéðáe ïøäà Búà Cøré©«£ŸÁŸ¸©«£¯Ÿ¨¨²¥¤¬¤©−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
:ìàøNé éða úàî íúøãì íìBò úwçñ ª©³¨Æ§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

çëàéìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà EE §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹
ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà åéða-úàå§¤¨¨´¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ
:ïøäà éða øîúéàå øærìà àeäéáàå áãð̈¨¯©«£¦²¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ

áéçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNråãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìeâáì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå §¦§¨«¤§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½

ïøäà éãâa-úà eNrå äîëç çeø åéúàlî øLà£¤¬¦¥¦−´©¨§®̈§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ
:éì-Bðäëì BLc÷ìãeNré øLà íéãâaä älàå §©§−§©«£¦«§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À

èðáàå úôðöî õaLz úðúëe ìérîe ãBôàå ïLç³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤©§¥−¦§¤´¤§©§¥®
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNrå:éì-Bðäëì åéðáìe E §¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²§¨−̈§©«£¦«

ä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤
:LMä-úàå éðMä úrìBz-úàå ïîbøàä(éåì)ô ¨«©§¨¨®§¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

åúrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©
:áLç äNrî øæLî LLå éðLæúôúë ézL ¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáççáLçå «Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤
áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà Búcôà£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

èíäéìr zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½
:ìàøNé éða úBîL(ìàøùé)éìr íúîMî äML §−§¥¬¦§¨¥«¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−

-ìr íéøúBpä äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä̈¤´¤¨«¤®̈§¤§º©¦¨¯©«¨¦²©
:íúãìBúk úéðMä ïáàäàéïáà Løç äNrî ¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«©«£¥´¨©»¤¼¤¼

úîL-ìr íéðáàä ézL-úà çzôz íúç éçezt¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´¨«£¨¦½©§−Ÿ
:íúà äNrz áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈©«£¤¬Ÿ¨«

áéãôàä úôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ
íúBîL-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôìñ ¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»
ד) כח, ִַ(רׁש"י

סּוס  על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ׁשראה  ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. חגּורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכׁשהיא

זה  ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב א ּכזה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמראה

ׁשרמז  ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה את להבין לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָסּיע

" מּמארע ÈaÏÂרׁש"י חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח לי": אֹומר ִַ¿ƒƒְְִִִִִֵַַָָָֹֹ

האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם 'יחידה', מּדרּגת נֹובע ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשלילי

ּבּלב. מׁשּכנּה ְְִֵֶַָָׁשּמקֹום

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñ ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ
åèî ètLî ïLç úéNråäNrîk áLç äNr §¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬

éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNrz ãôà¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²
:Búà äNrz øæLî LLåæèúøæ ìeôk äéäé reáø §¥¬¨§−̈©«£¤¬Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤

:Baçø úøæå Bkøàæéïáà úàlî Bá úàlîe ¨§−§¤¬¤¨§«¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤
ú÷øáe äãèt íãà øeè ïáà íéøeè äraøà©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤

:ãçàä øehäçé:íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå ©−¨«¤¨«§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ
èéì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íLëøehäå §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨§©Æ

áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éréáøä̈«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäéàëúîL-ìr ïééäz íéðáàäå ¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ

éçezt íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ®̈¦¥³
ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç:èáL øNr éðL ¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤

áëúár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ
:øBäè áäæâëúBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨−̈¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´

úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úà zúðå áäæ̈®̈§¨«©À̈¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬
:ïLçäãë-ìr áäfä úúár ézL-úà äzúðå ©«¤§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©

:ïLçä úBö÷-ìà úòahä ézLäëézL úàå §¥−©©¨®Ÿ¤§−©«¤§¥̧§¥³
úBöaLnä ézL-ìr ïzz úúárä ézL úBö÷§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´©¦§§®
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

åëéðL-ìr íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−
ãBôàä øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−

:äúéaæëíúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈
åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈

:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´
ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ

iriax ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®
:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèëïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ

Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL-úà¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−
:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

ì-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤
ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìr eéäå íénzä©ª¦½§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®
Baì-ìr ìûøNé-éða ètLî-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²

:ãéîz ýåýé éðôìñ ¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

. . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

. . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ּבלּבנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאין

ועד" א)לעֹולם נו, וכ"ה (פסחים הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְְִֵֵֶֶֶַָָ

אֹותּיֹות  וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ּכתף ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהאֹותּיֹות

ּכתף  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת יׂשראל'; 'ׁשמע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשל

ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד  הן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׂשמאל

הּכֹולל). ִֵַ(עם

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©
âìúrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr úéNrå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©

L-ìr éðL:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìe ¨¦½©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«
ãìéìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå áäæ ïîrt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬

:áéáñ ìérnääìì ïøäà-ìr äéäåòîLðå úøL ©§¦−¨¦«§¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´
àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä-ìà Bàáa BìB÷ÂÂ§Ÿ¸¤©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ

:úeîéñåìåéìr zçzôe øBäè áäæ õév úéNrå ¨«§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ
:ýåýéì Lã÷ íúç éçeztæì-ìr Búà zîNå ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©

-éðt ìeî-ìà úôðönä-ìr äéäå úìëz ìéút§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§®̈¤¤¬§¥«
:äéäé úôðönäçìàNðå ïøäà çöî-ìr äéäå ©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧

ìàøNé éða eLéc÷é øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½
ãéîz Bçöî-ìr äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³©¦§Æ¨¦½

:ýåýé éðôì íäì ïBöøìèìLL úðúkä zöaLå §¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½
:í÷ø äNrî äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

îíäì úéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−

ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−
:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½

íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²
:éì-eðäëå íúà zLc÷åáî-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥

íéðúnî äåør øNa úBqëì ãáíéëøé-ãrå ½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦
:eéäéâî-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå ¦«§«§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤

ì çaænä-ìà ízLâá Bà ãrBî ìäàúøL ´Ÿ¤¥À´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´
Bì íìBò úwç eúîå ïår eàNé-àìå Lãwa©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−

:åéøçà Bòøæìeñ §©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָאדם

הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ּכבֹורח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובסערה,

קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ׁשּנמצא ליהּודי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָׁשרֹומזים

היא  עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ׁשהּגיע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמהּֿׁשאיןּֿכן

ה'". ּברעׁש "לא ּדּקה", ּדממה ְְְַַַָָָֹּב"קֹול

éòéáøèëàíäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²
ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúà Lc÷ì§©¥¬Ÿ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²

:íîéîz íéðL íìéàåáúvî úlçå úBvî íçìå §¥¦¬§©−¦§¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ
úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤

:íúà äNrz íéhçâãçà ìñ-ìr íúBà zúðå ¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa íúà záø÷äå§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®§¤̧©½̈§¥−§¥¬

:íìéàäãçút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå ¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©
:íéna íúà zöçøå ãrBî ìäàä-úà zç÷ìå ´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤

úàå úðzkä-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ
Bì zãôàå ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìérî§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤§¨«©§¨´½

:ãôàä áLçaåBLàø-ìr úôðönä zîNå §¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®
:úôðönä-ìr Lãwä øæð-úà zúðåæzç÷ìå §¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ

öéå äçLnä ïîL-úàzçLîe BLàø-ìr z÷ ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:Búàç:úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

èíäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®

:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeéøtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈
íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà éðôì¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−



iyingרח - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈

úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´
:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìr£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«

âë÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçàãëzîNå ¤®̈¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´

íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr ìkä©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨®̈§¥«©§¨¬Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈

äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´
:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À

äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäéîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



רט iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øtä Làø-ìràéýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¬Ÿ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®
:ãrBî ìäà çútáéäzúðå øtä ícî zç÷ìå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²

ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä úðø÷-ìr©©§¬Ÿ©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´
:çaænä ãBñé-ìà CtLzâé-ìk-úà zç÷ìå ¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨

-ìr úøúiä úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìrãéøtä øNa-úàå £¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨§¤§©³©¨Æ
õeçî Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½¦−

:àeä úàhç äðçnìåèçwz ãçàä ìéàä-úàå ©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

æèz÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨®̈¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬
:áéáñ çaænä-ìræéðz ìéàä-úàååéçúðì çz ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨®̈

-ìrå åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈§©
:BLàøçéäìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬

:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆
˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר היינּו‰‰ÏÎÈאחד – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְַ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן ׁשּבקדּׁשה Ctחכמה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ«
Y ÔÓM‰ הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת היינּו «∆∆ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

הרמז זהּו ÈÂÈ˙ונּצחּום. Û"Îa ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה – ְְִֶֶֶָ¿«¿»ƒְֵֶָָֹ

ּבׂשפתם k˙¯ּתבֹות להׁשּתּמׁש ואף הּיונים את לנּצח נּתן , ֵ∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

הּמׁשיחה. לצר ְְְִִֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

éùéîçèéïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeëzèçLå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´

ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤
íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìrå ïøäà©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤

:áéáñ çaænä-ìr ícäàëícä-ïî zç÷ìå ©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¨«©§º̈¦©¨¸
-ìr úéfäå äçLnä ïîMîe çaænä-ìr øLà£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼§¦¥¨³©
Bzà åéðá éãâa-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®
:Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

áëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈

úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´
:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìr£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«

âë÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî ãçàãëzîNå ¤®̈¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´

íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà étk ìr ìkä©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨®̈§¥«©§¨¬Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðzäëíãiî íúà zç÷ìå §−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈

äìòä-ìr äçaænä zøè÷äåéðôì çBçéð çéøì §¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ®̈§¥³©¦¸©Æ¦§¥´
:ýåýéì àeä äMà ýåýéåëäæçä-úà zç÷ìå §Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À

äôeðz Búà zôðäå ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôìæëäæç | úà zLc÷å ¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´

ðeä øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzäøLàå ó ©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬©−©«£¤´
øLàîe ïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬

:åéðáìçëúàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå §¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ
úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³
:ýåýéì íúîeøz íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«

èëåéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£®̈
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîììúráL §¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«¦§©´

àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé̈¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãrBî ìäà-ìà:Lãwa úøLàììéà úàå ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤§¥²¥¬

:Lã÷ í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ¨«
áìíçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤

:ãrBî ìäà çút ìqa øLàâìíúà eìëàå £¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³Ÿ¨Æ
íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®

íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯
-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤

:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpääìúéNrå ©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨
äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨

:íãé àlîz íéîé úráLåìäNrz úàhç øôe ¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³
Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä-ìr íBiì©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−

:BLc÷ì Búà zçLîe åéìræìíéîé úráL ¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À
çaænä äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìr øtëz§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ

:Lc÷é çaæna râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ñ ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

iriay ,iyy - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

הּטהֹורים  ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון הּקדּׁשה. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻלגבּול

לא  רז"ל ּכמאמר . . מעׂשית הּמצוה נעׂשית ׁשּבהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻּומּתרים

וכן  ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻֻהכׁשר

וכּיֹוצא  ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ערלה, ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאתרֹוג

ֶָּבהם".

éùùçìíéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯
:ãéîz íBiì íéðL äðL-éðaèìNákä-úà §¥«¨¨²§©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤

äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá äNrz ãçàä̈«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−
:íéaørä ïéaîúéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå ¥¬¨«©§¨«¦§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáø Cñðå ïéää òáø¤´©©¦½§¥¾¤§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«
àîíéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦

ççéð çéøì dl-äNrz dkñðëe ø÷aä úçðîk§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàáîçút íëéúøãì ãéîz úìò ¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©

änL íëì ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨
éìà øaãì:íL EâîìûøNé éðáì änL ézãrðå §©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®

c÷ðå:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å §¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−
ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬

:éìäîíäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå ¦«§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
:íéýìûìåîøLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå ¥«Ÿ¦«§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧

ì íéøöî õøàî íúà éúàöBäéðà íëBúá éðëL ¥¯¦Ÿ¨²¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−
:íäéäìà ýåýéô §Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»
dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈
ּבׁשביל  אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְֲִִִִִִַַָָָוהּפלּוגּתא

ּכאן  הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. הּׁשכינה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשראת

ּכאן). ּבחּיי רּבנּו ּגם ְְֵֵֵַַַָ(ּוראה

éòéáùìàéör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬
:Búà äNrz íéhLáBaçø änàå Bkøà änà ¦¦−©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàå äéäé reáø̈´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«
âåéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²

æ Bl úéNrå åéúðø÷-úàå áéáñ:áéáñ áäæ ø ¨¦−§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«
ãBøæì úçzî | Bl-äNrz áäæ úòaè ézLe§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À

äéäå åécö éðL-ìr äNrz åéúòìö ézL ìr©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ
:änäa Búà úàNì íécáì íézáìäúéNrå §¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−¨¥«¨§¨¦¬¨

:áäæ íúà úétöå íéhL éör íécaä-úà¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈¨¨«
åïøà-ìr øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ

øLà úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä̈«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²
:änL Eì ãreàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå ¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñúøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ
:äpøéè÷éçïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe ©§¦¤«¨§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬

ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é íéaørä̈«©§©−¦©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãìèäìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àì §Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´

:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîeéïøäà øtëå ¦§®̈§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ
íéøtkä úàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À
íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬

:ýåýéì àeättt −©«Ÿ̈«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäéîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»

מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ



xihtnרי - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות מׁשה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּמּלּוי

מהרׁש"א  (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמסּפר

ב)חגיגה "נפׁש(ט, הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה לגּבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּוביֹום  מּמעל"). אלקה "חלק הּוא וק"א ּונׁשמה", ְְְֱִֵֶַַַַָָֹרּוח

התעּלה  לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל אדר, ז' מׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהסּתּלקּותֹו

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶַַָלעצמּיּותֹו,

øéèôîçíéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷ äpøéè÷é©§¦¤®¨§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«
èCñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìr eìrú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§®̈§¥¾¤

:åéìr eëqú àìéúçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå ¬Ÿ¦§−¨¨«§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−
øtëé äðMa úçà íéøtkä úàhç ícî äðMa©¨¨®¦©º©©´©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³

:ýåýéì àeä íéLã÷-Lã÷ íëéúøãì åéìrttt ¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà 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

úùøôì ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äøèôä

äåöúâî ÷øô ìà÷æçéá

éìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ
eããîe íäéúBðBrî eîìkéå úéaä-úà¤©©½¦§¦¨«§−¥«£«¥¤®¨«§−

:úéðëz-úààé-øLà ìkî eîìëð-íàå ¤¨§¦«§¦¦§§º¦´Ÿ£¤
åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö eùr̈ÀŸ©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈

`xenl iy
,íäéúBðåòî eîìkéå (éúòa ék §¦¨§¥£Ÿ¥¤¦§¥

Lc÷nä úéa ïéða ìò íäì øtñzL¤§©¥¨¤©¦§©¥©¦§¨

áøçpL ïBLàøä ïéðaa eøëfé ,ãéúòä¤¨¦¦¨§©¦§¨¨¦¤¤¡©

.äæa eîìkéå íäéúBðåòaúà eããîe ©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤

,úéðëzäøBî äzàL Eãé ìò eãcîéå ¨§¦§¦§§©¨§¤©¨¤

.ïéðaä ïBaLç ïëz úà íäìíàå (àé ¨¤¤Ÿ¤¤§©¦§¨§¦
,eNò øLà ìkî eîìëðeîìké íà ¦§§¦Ÿ£¤¨¦¦¨§

òãBä æà ,eNòL íéòøä íéNònä ìkî¦¨©©£¦¨¨¦¤¨¨©

mixn zxhr
é-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«

úéaä-úà ìàøNéïéða øetñ úà ¦§¨¥Æ¤©©½¦¤¦¦§©

ïBëð ãîBòå ììëeLîe éeða úéàøL úéaä©©¦¤¨¦¨¨§§¨§¥¨

ïëìå ,íéákòî íäéúBðBòL ÷ø 'ä éðôì¦§¥©¤£¥¤§©§¦§¨¥

íäéúBðBrî eîìkéåì eøäîéåáeL §¦¨«§−¥«£«¥¤®¦©£¨

ãéúòä úéa äàøúé æàå ,äáeLúa¦§¨§¨¦§¨¤©¦¤¨¦

BãBáëaeããîeéãé ìò eããîé æàåE ¦§¨«§−§¨¦§§©¨¤

úéðëz-úàïéðaä ïBaLç ïëBz úà: ¤¨§¦«¤¤¤§©¦§¨

åéúwç-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨ªŸ¨Á
íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈
Búøeö-ìk-úà eøîLéå íäéðérì áúëe§−Ÿ§¥¥¤®§¦§§º¤¨«¨²

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàåáéúàæ §¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ
Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº

áéáñ|úàæ-äpä íéLã÷ Lã÷ áéáñ ¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¦¥−Ÿ
:úéaä úøBzâéçaænä úBcî älàå ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ

änàä ÷éçå çôèå änà änà úBnàä«©½©¨¬©¨−¨®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈
áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ

:çaænä áb äæå ãçàä úøæãé÷éçîe ¤¤́¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧
íézL äðBzçzä äøærä-ãr õøàä̈¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ§©´¦
äøæräîe úçà änà áçøå úBnà©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧
òaøà äìBãbä äøærä-ãr äpèwä©§©¹̈©¨«£¨¨³©§¨Æ©§©´

:änàä áçøå úBnàåèòaøà ìûøääå ©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´
úBðøwä äìrîìe ìûéøàäîe úBnà©®¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−

:òaøàæèCøà äøNr íézL ìûéøàäå ©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ½Ÿ¤
úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©

`xenl iy
.Lc÷nä ïéðáa íäì úBNòì ãéúò éðàM äî úà íäì,Búðeëúeåéàz ïBaLç ¨¤¤©¤£¦¨¦©£¨¤§¦§©©¦§¨§¨¤§¨¨

ìå.åéúBëL,åéàáBîe åéàöBîe.íkøc íéàáe íéàöBiL ,íéçútä úcî,åéúBøeö ìëå §¦§¨¨¨¨¨¦©©§¨¦¤§¦¨¦©§¨§¨¨

.øãçå øãç ìk úøeö,åéúBwç ìk úàå.øãçå øãç ìëa LnzLäì éeàøM äîìëå ©¨¤¤§¤¤§¥¨ª¨©¤¨§¦§©¥§¨¤¤§¤¤§¨
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úîBçî íéðôì ,íéôøNpä úôéøNì ïëeî¨¦§¥©©¦§¨¦¦§¦¥©

úéaä øä:áëáéø÷z éðMä íBiáe ©©©¦©Æ©¥¦½©§¦²
úàhçì íéîz íéfr-øérN§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈

eàhçåeøäèé ícä é÷øBæ-úà §¦§Æ§¥©¨§©£¤
çaænäøéòOä íc ú÷éøæaøLàk ©¦§¥½©¦§¦©©©¨¦©«£¤¬
eàhçïBLàø íBéaøtaíc ú÷éøæa ¦§−§¦©¨«¦§¦©©

øtä:âëàhçî EúBlëaøLàk ©¨§©«§−¥«©¥®©£¤

íc ú÷éøæa çaænä úà øäèì íéìLz©§¦§©¥¤©¦§¥©¦§¦©©

øéòOäáéø÷zäøæòä ìà-ïa øt ©¨¦©§¦Æ¤¨£¨¨©´¤
íéîz ø÷aíeî éìaî-ïî ìéàå ¨¨´¨¦½¦§¦§©¬¦¦

:íéîz ïàväãëízáø÷äåìò ©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈©

çaænäeëéìLäå ýåýé éðôì ©¦§¥©¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧
ìr íéðäkäçìî íäéìò áéúëãk ©«Ÿ£¦³£¥¤Æ¤½©§¦§¦©

ðaø÷ ìk('á àø÷éå) çìî áéø÷z E:ýåýéì äìò íúBà eìräåäëäNrz íéîé úráLéðMä íBia eNòL Cøãkø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN ¨¨§¨§©§¦¤©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬§¤¤¤¨©©¥¦§¦«©¨−©®©¯¤¨¨²

ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN§¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦
íéîéîz ïàvä-ïî:eùréåëúráL ¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ¦§©´

Búà eøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé̈¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−Ÿ®
:åéãé eàìîeæëäàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå ¦§−¨¨«¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨

íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr íéðäkä eùré©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½
:ýåýé éðãà íàð íëúà éúàöøå§¨¦´¦¤§¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

`xenl iy
.(bi,a,eNòé íéîéîz (äëïaø÷ì §¦¦©£§¨§©

.ìéàä úàå øtä úà äìBò¨¤©¨§¤¨©¦

,åéãé eàìîe (åëúà eëðçé äæa ¦§¨¨¨¤©§§¤

.çaænä©¦§¥©

mixn zxhr
íéîéîz ïàvä-ïî ìéàåeùré §©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ

úBìBòì:åëeøtëé íéîé úráL §¦§©´¨¦À§©§Æ
çaænä-úàøéòOä íãaeøäèå ¤©¦§¥½©§©©¨¦§¦«£−

Búà:õøàä ééBb ãéa àîèpL éôì Ÿ®§¦¤¦§¨§©¥¨¨¤

åéãé eàìîeäæáe äìBòä úáø÷äa ¦§−¨¨«§©§¨©¨¨¨¤

çaænä úà eëðçé:æëelëéåøLàk ©§§¤©¦§¥©¦«©−©£¤

íéðäkä eîéìLéúàúòáLíéîiä- ©§¦©Ÿ£¦¤¦§©©¨¦®
øãqä äæ ìòéðéîMä íBiá äéäå ©¤©¥¤§¨¨Á©¸©§¦¦¹

-ìr íéðäkä eùré äàìäå̈À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³©
-úàå íëéúBìBò-úà çaænä©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤

íëúà éúàöøå íëéîìLeìlä úBðaøwä éãé ìò íëì äveøî äéäà:ýåýé éðãà íàð ©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½¤§¤§¤¨¤©§¥©¨§¨©¨§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שני, ו' אדר א'



לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם ריד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2406:1808:3308:3009:0709:0410:0510:0317:2717:3217:5317:5817:1118:08באר שבע )ח(

06:2506:1908:3308:3009:0809:0410:0510:0217:2717:3217:5117:5617:0118:06חיפה )ח(

06:2306:1708:3208:2909:0609:0310:0310:0117:2917:3417:5117:5616:5318:06ירושלים )ח(

06:2506:1908:3408:3109:0809:0510:0510:0317:2617:3217:5217:5717:1118:08תל אביב )ח(

07:0406:5408:5008:4509:3509:2910:2710:2417:1417:2317:4817:5717:0418:10אוסטריה, וינה )ח(

06:4706:5409:2909:3310:0910:1211:1911:2020:2220:1420:5020:4219:5820:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0306:5408:5208:4809:3609:3010:2910:2517:2017:2917:5318:0217:0918:14אוקראינה, אודסה )ח(

06:3806:2808:2408:1909:0909:0310:0209:5816:4816:5817:2317:3216:3817:45אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5006:4008:3508:3009:2009:1510:1310:0916:5917:0817:3317:4216:4917:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2007:0809:0108:5609:4809:4210:4010:3617:2017:3117:5618:0617:1118:20אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1307:0108:5408:4809:4109:3510:3210:2817:1217:2317:4817:5817:0318:12אוקראינה, קייב )ח(

07:2807:1809:1809:1410:0109:5610:5410:5117:5017:5918:2118:2917:3918:41איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2408:5508:5509:2409:2410:2710:2718:3218:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2706:3209:0709:1109:4509:4810:5410:5619:5019:4320:1720:1019:2620:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0807:1509:4809:5310:3110:3511:4211:4420:5020:4221:2221:1320:2521:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0006:5209:0008:5709:3809:3410:3410:3117:4217:4818:1118:1717:2918:29ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5106:4408:5008:4609:2909:2510:2410:2117:2917:3617:5918:0617:1718:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5206:4408:5108:4709:2909:2510:2510:2217:2917:3717:5918:0617:1718:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3107:2209:2709:2310:0710:0211:0110:5818:0318:1018:3318:4117:5118:53ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0206:5709:1309:1109:4709:4410:4510:4218:1018:1518:3518:4017:5618:50ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3806:3208:4508:4209:2009:1710:1710:1417:3517:4018:0218:0717:2118:18ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5706:5209:1209:0909:4409:4210:4210:4118:1418:1718:3818:4217:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4806:4008:4608:4209:2509:2110:2010:1717:2417:3117:5418:0117:1218:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1507:0709:1409:1009:5309:4910:4810:4517:5318:0118:2318:3017:4118:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4806:4008:4508:4109:2509:2010:1910:1617:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2706:3009:0409:0509:3509:3610:4010:4119:0619:0319:3019:2618:4519:36בוליביה, לה-פס )ח(

07:5907:4709:3809:3310:2610:2011:1711:1317:5518:0618:3218:4217:4618:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5807:4709:3809:3310:2610:2011:1711:1317:5618:0718:3318:4317:4718:57בלגיה, בריסל )ח(

05:5405:5708:3208:3409:0509:0710:1210:1218:5218:4819:1319:0818:3119:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4305:4608:2108:2308:5408:5510:0010:0118:3518:3119:0018:5518:1319:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1707:0608:5608:5109:4409:3810:3610:3217:1417:2517:5018:0017:0818:14בריטניה, לונדון )ח(

07:3107:1809:0508:5909:5509:4910:4610:4117:1617:2817:5518:0617:1118:21בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2607:1409:0208:5709:5209:4510:4310:3817:1817:2917:5418:0517:0918:19גרמניה, ברלין )ח(

07:3907:2809:2109:1610:0810:0211:0010:5617:4117:5118:1718:2617:3118:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5105:5508:3008:3309:0409:0610:1110:1218:5818:5319:1719:1218:3619:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0807:0409:2709:2609:5809:5610:5810:5618:3818:4019:0219:0418:2219:13הודו, מומבאי )ח(

07:0307:0009:2309:2209:5409:5210:5410:5218:3418:3718:5819:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

06:5206:4208:3908:3409:2309:1810:1610:1217:0417:1417:3817:4716:5418:00הונגריה, בודפשט )ח(

06:5706:4908:5508:5109:3409:3010:2910:2617:3317:4018:0318:1017:2118:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1707:1009:1909:1509:5609:5310:5210:4918:0218:0818:3118:3717:4918:48יוון, אתונה )ח(

07:1207:0209:0008:5509:4409:3810:3710:3317:2617:3518:0018:0917:1618:21מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0507:0209:2509:2309:5609:5410:5510:5418:3518:3818:5919:0118:1919:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4305:5108:2308:2909:1109:1510:2310:2619:4419:3420:1820:0819:1820:21ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4206:3708:5508:5309:2809:2610:2610:2417:5417:5818:1918:2317:3918:33נפאל, קטמנדו )ח(

07:1707:1609:4609:4610:1610:1511:1811:1819:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

06:5506:4308:3208:2609:2109:1510:1210:0816:4616:5817:2417:3516:3817:49פולין, ורשא )ח(

06:0706:0908:4308:4409:1309:1310:1710:1818:3718:3519:0018:5818:1719:07פרו, לימה )ח(

07:4607:3609:3609:3110:1810:1311:1211:0918:0518:1418:3818:4617:5418:58צרפת, ליאון )ח(

08:0207:5109:4609:4110:3110:2611:2411:2018:1018:2018:4418:5318:0019:06צרפת, פריז )ח(

06:1206:1008:4008:3909:0909:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1807:0909:1209:0809:5309:4810:4710:4417:4817:5618:1718:2517:3718:37קנדה, טורונטו )ח(

06:5806:4908:4908:4509:3109:2710:2510:2217:2017:2917:5218:0017:1018:12קנדה, מונטריאול )ח(

06:3306:2708:3908:3609:1509:1110:1110:0917:2717:3217:5418:0017:1318:10קפריסין, לרנקה )ח(

08:2208:0909:5209:4610:4410:3811:3511:3018:0018:1218:4018:5217:5219:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:5807:4409:2609:1910:1910:1211:0911:0417:3417:4718:1218:2417:2618:39רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2907:1909:1709:1210:0009:5510:5310:5017:4217:5218:1618:2517:3218:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3407:2409:2109:1610:0510:0010:5810:5517:5118:0118:2118:3017:4118:42שוויץ, ציריך )ח(

06:4206:4009:0509:0409:3509:3410:3610:3518:2318:2518:4618:4818:0618:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2406:1808:3308:3009:0709:0410:0510:0317:2717:3217:5317:5817:1118:08באר שבע )ח(

06:2506:1908:3308:3009:0809:0410:0510:0217:2717:3217:5117:5617:0118:06חיפה )ח(

06:2306:1708:3208:2909:0609:0310:0310:0117:2917:3417:5117:5616:5318:06ירושלים )ח(

06:2506:1908:3408:3109:0809:0510:0510:0317:2617:3217:5217:5717:1118:08תל אביב )ח(

07:0406:5408:5008:4509:3509:2910:2710:2417:1417:2317:4817:5717:0418:10אוסטריה, וינה )ח(

06:4706:5409:2909:3310:0910:1211:1911:2020:2220:1420:5020:4219:5820:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0306:5408:5208:4809:3609:3010:2910:2517:2017:2917:5318:0217:0918:14אוקראינה, אודסה )ח(

06:3806:2808:2408:1909:0909:0310:0209:5816:4816:5817:2317:3216:3817:45אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5006:4008:3508:3009:2009:1510:1310:0916:5917:0817:3317:4216:4917:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2007:0809:0108:5609:4809:4210:4010:3617:2017:3117:5618:0617:1118:20אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1307:0108:5408:4809:4109:3510:3210:2817:1217:2317:4817:5817:0318:12אוקראינה, קייב )ח(

07:2807:1809:1809:1410:0109:5610:5410:5117:5017:5918:2118:2917:3918:41איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2408:5508:5509:2409:2410:2710:2718:3218:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2706:3209:0709:1109:4509:4810:5410:5619:5019:4320:1720:1019:2620:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0807:1509:4809:5310:3110:3511:4211:4420:5020:4221:2221:1320:2521:25ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0006:5209:0008:5709:3809:3410:3410:3117:4217:4818:1118:1717:2918:29ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5106:4408:5008:4609:2909:2510:2410:2117:2917:3617:5918:0617:1718:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5206:4408:5108:4709:2909:2510:2510:2217:2917:3717:5918:0617:1718:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3107:2209:2709:2310:0710:0211:0110:5818:0318:1018:3318:4117:5118:53ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0206:5709:1309:1109:4709:4410:4510:4218:1018:1518:3518:4017:5618:50ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3806:3208:4508:4209:2009:1710:1710:1417:3517:4018:0218:0717:2118:18ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5706:5209:1209:0909:4409:4210:4210:4118:1418:1718:3818:4217:5918:52ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4806:4008:4608:4209:2509:2110:2010:1717:2417:3117:5418:0117:1218:13ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1507:0709:1409:1009:5309:4910:4810:4517:5318:0118:2318:3017:4118:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4806:4008:4508:4109:2509:2010:1910:1617:2217:2917:5217:5917:1018:11ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2706:3009:0409:0509:3509:3610:4010:4119:0619:0319:3019:2618:4519:36בוליביה, לה-פס )ח(

07:5907:4709:3809:3310:2610:2011:1711:1317:5518:0618:3218:4217:4618:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5807:4709:3809:3310:2610:2011:1711:1317:5618:0718:3318:4317:4718:57בלגיה, בריסל )ח(

05:5405:5708:3208:3409:0509:0710:1210:1218:5218:4819:1319:0818:3119:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4305:4608:2108:2308:5408:5510:0010:0118:3518:3119:0018:5518:1319:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1707:0608:5608:5109:4409:3810:3610:3217:1417:2517:5018:0017:0818:14בריטניה, לונדון )ח(

07:3107:1809:0508:5909:5509:4910:4610:4117:1617:2817:5518:0617:1118:21בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2607:1409:0208:5709:5209:4510:4310:3817:1817:2917:5418:0517:0918:19גרמניה, ברלין )ח(

07:3907:2809:2109:1610:0810:0211:0010:5617:4117:5118:1718:2617:3118:40גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5105:5508:3008:3309:0409:0610:1110:1218:5818:5319:1719:1218:3619:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0807:0409:2709:2609:5809:5610:5810:5618:3818:4019:0219:0418:2219:13הודו, מומבאי )ח(

07:0307:0009:2309:2209:5409:5210:5410:5218:3418:3718:5819:0118:1919:10הודו, פונה )ח(

06:5206:4208:3908:3409:2309:1810:1610:1217:0417:1417:3817:4716:5418:00הונגריה, בודפשט )ח(

06:5706:4908:5508:5109:3409:3010:2910:2617:3317:4018:0318:1017:2118:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1707:1009:1909:1509:5609:5310:5210:4918:0218:0818:3118:3717:4918:48יוון, אתונה )ח(

07:1207:0209:0008:5509:4409:3810:3710:3317:2617:3518:0018:0917:1618:21מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0507:0209:2509:2309:5609:5410:5510:5418:3518:3818:5919:0118:1919:11מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4305:5108:2308:2909:1109:1510:2310:2619:4419:3420:1820:0819:1820:21ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4206:3708:5508:5309:2809:2610:2610:2417:5417:5818:1918:2317:3918:33נפאל, קטמנדו )ח(

07:1707:1609:4609:4610:1610:1511:1811:1819:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

06:5506:4308:3208:2609:2109:1510:1210:0816:4616:5817:2417:3516:3817:49פולין, ורשא )ח(

06:0706:0908:4308:4409:1309:1310:1710:1818:3718:3519:0018:5818:1719:07פרו, לימה )ח(

07:4607:3609:3609:3110:1810:1311:1211:0918:0518:1418:3818:4617:5418:58צרפת, ליאון )ח(

08:0207:5109:4609:4110:3110:2611:2411:2018:1018:2018:4418:5318:0019:06צרפת, פריז )ח(

06:1206:1008:4008:3909:0909:0810:1110:1018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1807:0909:1209:0809:5309:4810:4710:4417:4817:5618:1718:2517:3718:37קנדה, טורונטו )ח(

06:5806:4908:4908:4509:3109:2710:2510:2217:2017:2917:5218:0017:1018:12קנדה, מונטריאול )ח(

06:3306:2708:3908:3609:1509:1110:1110:0917:2717:3217:5418:0017:1318:10קפריסין, לרנקה )ח(

08:2208:0909:5209:4610:4410:3811:3511:3018:0018:1218:4018:5217:5219:07רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:5807:4409:2609:1910:1910:1211:0911:0417:3417:4718:1218:2417:2618:39רוסיה, מוסקבה )ח(

07:2907:1909:1709:1210:0009:5510:5310:5017:4217:5218:1618:2517:3218:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3407:2409:2109:1610:0510:0010:5810:5517:5118:0118:2118:3017:4118:42שוויץ, ציריך )ח(

06:4206:4009:0509:0409:3509:3410:3610:3518:2318:2518:4618:4818:0618:57תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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