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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ראש־השנה, ה'תשכ"ה

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן

נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א – שיר המעלות. קלד, א – שיר המעלות

עלי' אחר עלי' מתוך שמחה
מו"ח  כ"ק  )כתקנת  יחד  המעלות"  “שיר  הט"ו  כל  את  אומרים  בחודש  כז  ביום  א. 
אדמו"ר1(, וזהו עילוי מיוחד שאינו בשאר הימים, מחמת: א( שכל המזמורים פתיחתן שווה. 
ב( כל הט"ו “שיר המעלות" נאמרים ביום אחד. ומזה מובן, שהעבודה ביום זה צריכה להיות 

באופן של “שיר המעלות":

“שיר" – הוא ענין השמחה, “המעלות" – הן מדרגות שעל ידם עולים למקום גבוה יותר. 
והצירוף “שיר המעלות" – מורה שהעלי' ב"מעלות" העבודה היא בשמחה.

לעלות  צריך  האדם  כי  ביותר,  קשה  עבודה  היא  ב"מעלות"  שהעלי'  למרות  כלומר, 
למעלות שקודם לכן לא הי' בהם, בכל זאת עבודתו היא בשמחה.

והנה עבודה זו )של “שיר המעלות"( היא בנוסף לעבודה הרגילה של הליכה, שכל אדם 
צריך להיות “ישר הולך"2, ו"ילכו מחיל אל חיל"3. שגם אז הוא אינו נשאר במקומו, אלא הולך 

1( נדפס בקובץ מכתבים שבסוף ספר תהלים "אהל יוסף יצחק". וכן ב"תהלות מנחם" ח"א.
2( ל' הכתוב בקהלת ז, כט.

3( תהלים פד, ח. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

המשך בעמצד וצ



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   לת מעשיךה זה היום תחי"מאמר ד  ) ג

 ה   ............................   "אלה'תש ,אש השה יום שי דר

    שיר המעלותה "מאמר ד  )ד

 יח   ...............   "אלה'תש  ,יו, שבת שובה שבת פרשת האז

 לא  ....................  'תשי"איום א' דראש השה, ה  )ה

 לג   ..........................  ערב ראש השה, ה'תשכ"ה   )ו

 לד  ............  שיחת יום ב' דראש השה, ה'תשכ"ה   )ז

  וילך, שבת שובה,  בת פרשתשיחת ש  )ח

 לח   ..................................  תשכ"הוא"ו תשרי, ה'

 מו  ............................  ט תשרי, ה'תשכ"ה-ר"ד ז  )ט

 א  ............  א  , טיך כר וילךפרשת  –שיחות -לקוטי  )י

 ו  ..................  ב  ,טכרך י וילךפרשת  –חות י שיוטלק  )יא

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )יב

 סב  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 סה  ...............  וילךפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  ) יג

  סו  ............  וילךפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יד

 פב  .................  וילךפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )טו

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )טז

 פג   .......................................  וילך פרשת לשבוע  

 צז  ...............  וילךפרשת בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יז

 צט  ........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  ) יח

 ם "מבר ירו עיש

 קב  ............  וילך פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )יט

 סט ק  ..........  וילךפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )כ

 צחק  ............  וילךפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )כא

  ובים ם וכתיביא  )כב

 רב  ..................................  ג פרק  חמיה  , ט-ח פרק  יחזקאל

  דהימסכת  –משיות   ) כג

 רד  .....................................................  אור קהתי יב

 ריא  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כד

  ביאוריםעם  ביצה תמסכ  )כה

 ריב  ...............................................  יא  ףד עד ה  ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כו

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כז

  מר  ................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    ארץככי  התורלקוטי   )כח

 מגר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כט

 מחר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  ) ל

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )לא

 בר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )לב

 ג ר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  ) לג

 דר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  )לד

 זר  ..............................................  צ'י' ירר מוה אדמו''

 חר ...........................................  ג עפרק  כרוותזספר ה  ) לה

  קודש   ותרגא  ) לו

 סא ר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סגר  .................................  וריבחומש לקריאה בצ  ) לז

 סחר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לח

 סט ר  .......................  וילך פרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 עאר  .............  ק"שו "הרל ות רקת הדלסדר מצות   )מ



ה

,dpyd y`xc ipy mei .c"qa
`"lyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰Ê1 ראׁשֹון ליֹום זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת ,2הּיֹום ∆ְְֲִִִֶַַַָ

ּבזה  הּדּיּוקים ּבאלּול 3וידּועים ּבכ"ה הלא , ְֱֲִִִִֶֶַָֹ

העֹולם  ׁשּׁשי 4נברא יֹום הּוא הּׁשנה וראׁש , ְְִִִַָָָָָֹ

הראׁשֹון  אדם ּברֹוא יֹום העֹולם, ולּמה 4לבריאת , ְְְִִִַָָָָָָָ

זה  מאמר ּבסּיּום הרי ועֹוד, .מעׂשי ּתחּלת ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָנקרא

אֹומרים  הּגדֹולה) ּכנסת אנׁשי (ׁשּתּקנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּגּופא

ליֹום  זּכרֹון רק ׁשהּוא היינּו, ראׁשֹון, ליֹום ְְְִִִֶַַָָזּכרֹון

רק  לא הּוא ּכאן ראׁשֹון ּביֹום (ׁשהמכּוון ְְִִֶַַָָֹֻראׁשֹון

אּלא  הראׁשֹונה, ּבּפעם ׁשהיה ּכמֹו הּׁשנה ְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹלראׁש

מעׂשה  ׁשל ראׁשֹון יֹום מּמׁש), ראׁשֹון ְֲִִֵֶַַָליֹום

ּתחּלת  ׁשהּוא אֹומרים אי ּכן ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַבראׁשית,

סיפא  ולאו סיפא ריׁשא לאו ּדלכאֹורה, ,ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָמעׂשי

ֵָריׁשא.

ּברֹוא p‰Â‰ב) ׁשּיֹום לבאר אפׁשר היה לכאֹורה ¿ƒ≈ְְְְִֵֶֶָָָָָ

,מעׂשי ּתחּלת נקרא הראׁשֹון ְְֲִִִֶַַָָָָאדם

הּבריאה  ּתכלית הּוא ׁשהאדם ּובהקּדים 5לפי . ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּבראׁשית  ּבּזהר ּׁשּכתּוב קם 6מה ׁשמעֹון רּבי , ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

הּוא  ּברי קּודׁשא ּבעא ּדכד הוינא מסּתּכל ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָואמר

ּומבאר  ותּתאין, עּלאין ּכל אזּדעזעּו אדם ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָלמברי 

אחד 7אאמו"ר  ּפרט אינֹו ׁשאדם מּפני ׁשּזהּו ,ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ּכל  ּכֹולל הּוא אּלא הּנבראים, ׁשארי ְְְִִֵֵֶַָָָָּכמֹו

ּבתֹוכֹו, והּנמצאים מּכּוּלם הּנבראים נברא ּכי ְְְְְִִִִִִִַַָָָָ

ּכל  ׁשּכֹוללת מלמעלה היא נׁשמתֹו ּכי ְְְִִִִֶֶֶַָָָכּו',

הּתחּתֹונים, ּכל ׁשּכֹולל מּלמּטה וגּופֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהעליֹונים,

ׁשּבריאת  ידּוע ּדהּנה יֹותר, ּובפרטּיּות כּו'. ותּתאין עּלאין ּכל אזּדעזעּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָולכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדֹומם, ּכמֹו הּגּוף נברא ׁשּתחּלה ּבאֹופן היתה ראּו8האדם ּגלמי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
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ע'1) תש"ל סה"מ - שם הנסמן (וראה תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי ד"ה - שלפניו למאמר המשך הוא זה מאמר

.(1 הערה א.2)שע כז, מר"ה - דר"ה מוסף (תורת 3)תפלת תשמ"ב תשמ"א, זה ד"ה גם וראה ג. מז, נצבים לקו"ת ראה

וש"נ. מא). ע' כט. ע' תשרי המאמרים ספר רפכ"ט.4)מנחם שם.5)ויק"ר ר"ה מהרש"א חדא"ג ג. א, בראשית בחיי ראה

ב.6) ואילך.7)לד, כח ע' ח"א יצחק לוי תפארת וראה ח). (ע' שם לזהר לוי"צ סנהדרין 8)לקוטי וראה טז. קלט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומרים: השנה ראש של מוסף תפילת בנוסח

‰Ê1ÌBi‰ השנה ראש EÈNÚÓיום ˙lÁz התחילו שבו היום הוא ∆«¿ƒ««¬∆
והוא העולם בבריאת הקדושֿברוךֿהוא של ¯‡ÔBLמעשיו ÌBÈÏ ÔB¯kÊ2 ƒ»¿ƒ

הבריאה, של הראשון ‰ÌÈ˜eicהיום ÌÈÚe„ÈÂהשאלות‰Êa3‡Ï‰ , ƒƒ«ƒƒ»∆¬…
ÏeÏ‡a ‰"Îa הראשון היום ¿∆¡

בראשית  ימי «¿ƒ·¯‡מששת
ÌÏBÚ‰4‰M‰ L‡¯Â בא', »»¿…«»»

È¯·Ï‡˙תשרי  ÈML ÌBÈ ‡e‰ƒƒƒ¿ƒ«
Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ,ÌÏBÚ‰»»¿»»

ÔBL‡¯‰4 השישי ביום שנברא »ƒ
˜¯‡לבריאה, ‰nÏÂ השישי היום ¿»»ƒ¿»

השנה, ראש את חוגגים שבו לבריאה,

?EÈNÚÓ ˙lÁz¿ƒ««¬∆
‰Ê ¯Ó‡Ó ÌeiÒa È¯‰ ,„BÚÂ¿¬≈¿ƒ«¬»∆

‡ÙebעצמוÈL‡ ewzL) »∆ƒ¿«¿≈
‰ÏB„b‰ ˙Òk נוסח את שקבעו ¿∆∆«¿»

‡ÌÈ¯ÓBהתפילה  'זה ) אחרי מיד ¿ƒ
מעשיך' תחלת ÌBÈÏהיום ÔB¯kÊƒ»¿

‡e‰L ,eÈÈ‰ ,ÔBL‡¯ זה יום ƒ«¿∆
ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ÔB¯kÊ ˜«̄ƒ»¿ƒ
Ô‡k ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÂeÎÓ‰L)∆«¿À»¿ƒ»

ראשון' ליום 'זיכרון ‰e‡באמירה
˜¯ ‡Ï בכל לומר השנה ראש שחג …«

זיכרון  הוא  ‰M‰שנה L‡¯Ï¿…«»»
,‰BL‡¯‰ ÌÚta ‰È‰L BÓk¿∆»»«««»ƒ»

ÔBL‡¯ ÌBÈÏ ‡l‡ התחלת של ∆»¿ƒ
ÏLהבריאה ÔBL‡¯ ÌBÈ ,(LnÓ«»ƒ∆

,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ליום ולא «¬≈¿≈ƒ
בראשית, מעשה של Ôkהשישי Ì‡Â¿ƒ≈

לבריאה  השישי היום על מדובר אם

˙lÁz ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡ CÈ‡≈¿ƒ∆¿ƒ«
Â‡Ï ,‰¯B‡ÎÏc ,EÈNÚÓ«¬∆¿ƒ¿»»

‡ÙÈÒ ‡LÈ¯ זה' הדברים תחילת ≈»≈»
אלול  כ"ה שהוא מעשיך' תחילת היום

'זיכרון  הדברים סוף עם מתאים לא

השנה  ראש על שמדבר ראשון' ליום

בתשרי  ¯LÈ‡בא' ‡ÙÈÒ Â‡ÏÂ¿»≈»≈»
עם  מתאים לא הדברים סוף וממילא

הדברים. ראש

¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿»»»∆¿»
Ì„‡ ‡B¯a ÌBiL ¯‡·Ï¿»≈∆¿»»

‡¯˜ ÔBL‡¯‰ כאן˙ÈÏÎz ‡e‰ Ì„‡‰L ÈÙÏ ,EÈNÚÓ ˙lÁz »ƒƒ¿»¿ƒ««¬∆¿ƒ∆»»»«¿ƒ
‰‡È¯a‰5 ולא לבריאה השישי ביום נברא אכן שהאדם פי על אף ולכן «¿ƒ»

הוא  שהאדם מאחר 'ראשון', יום נקרא בריאתו יום זאת בכל הראשון, ביום

הבורא). את יעבוד שהאדם כדי (שהיא הבריאה של והמטרה התכלית

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ«∆»«…«
ÈL‡¯a6ÔBÚÓL˙בפרשת  Èa¯ , ¿≈ƒ«ƒƒ¿

„Îc ‡ÈÂ‰ ÏkzÒÓ ¯Ó‡Â Ì»̃¿»«ƒ¿«≈¬≈»¿«
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ‡Úa¿»¿»¿ƒ
Ïk eÚÊÚcÊ‡ Ì„‡ È¯·ÓÏ¿ƒ¿≈»»ƒ¿«¿¿»

,ÔÈ‡z˙Â ÔÈ‡lÚ הייתי מסתכל ƒ»ƒ¿«»ƒ
לברוא  הקדושֿברוךֿהוא רצה שכאשר

והתחתונים  העליונים כל הזדעזעו אדם

¯"ÂÓ‡‡ ¯‡·Óe7:תיבות (ראשי ¿»≈
המקובל  הגאון ורבי), מורי אבי אדוני

הרבי, של אביו יצחק, לוי ∆∆e‰fLרבי
העולם  בריאת שבעת לכך הסיבה

ותחתונים  עליונים ≈¿ÈtÓƒהזדעזעו
„Á‡ Ë¯t BÈ‡ Ì„‡L מסויים ∆»»≈¿»∆»

כללו  הבריאה מתוך È¯‡Lת BÓk¿¿»≈
ÌÈ‡¯·p‰ רק הוא מהם אחד שכל «ƒ¿»ƒ

מסויים, אחד ‰e‡פרט ‡l‡ האדם ∆»
ÌÈ‡ˆÓp‰Â ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏÏBk≈»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

Èk ,BÎB˙a האדםÌlekÓ ‡¯· ¿ƒƒ¿»ƒ»
B˙ÓL Èk ,'eÎ האדם ‰È‡של ƒƒ¿»ƒ

Ïk ˙ÏÏBkL ‰ÏÚÓÏÓ הנבראים ƒ¿«¿»∆∆∆»
ÌÈBÈÏÚ‰ הרוחנייםBÙe‚Â של , »∆¿ƒ¿

הוא  Ïkהאדם ÏÏBkL ‰hÓlÓƒ¿«»∆≈»
,הגשמיים ‰ÌÈBzÁzהנבראים  ««¿ƒ

ÔÎÏÂ את בתוכו כולל שהאדם כיוון ¿»≈
התחתונים  כל ואת העליונים כל

eÚÊÚcÊ‡ האדם של בריאתו בעת ƒ¿«¿¿
.'eÎ ÔÈ‡z˙Â ÔÈ‡lÚ Ïk»ƒ»ƒ¿«»ƒ

Úe„È ‰p‰c ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈»«
ÔÙB‡a ‰˙È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ«»»»»¿»¿∆
BÓk Ûeb‰ ‡¯· ‰lÁzL∆¿ƒ»ƒ¿»«¿

,ÌÓBc תנועה וללא ניכרת חיות ללא ≈
·e˙kL BÓÎe8ֿשהקדוש בתהלים ¿∆»

לאדם  אומר ¯‡eברוךֿהוא ÈÓÏb»¿ƒ»
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

   לת מעשיךה זה היום תחי"מאמר ד  ) ג

 ה   ............................   "אלה'תש ,אש השה יום שי דר

    שיר המעלותה "מאמר ד  )ד

 יח   ...............   "אלה'תש  ,יו, שבת שובה שבת פרשת האז

 לא  ....................  'תשי"איום א' דראש השה, ה  )ה

 לג   ..........................  ערב ראש השה, ה'תשכ"ה   )ו

 לד  ............  שיחת יום ב' דראש השה, ה'תשכ"ה   )ז

  וילך, שבת שובה,  בת פרשתשיחת ש  )ח

 לח   ..................................  תשכ"הוא"ו תשרי, ה'

 מו  ............................  ט תשרי, ה'תשכ"ה-ר"ד ז  )ט

 א  ............  א  , טיך כר וילךפרשת  –שיחות -לקוטי  )י

 ו  ..................  ב  ,טכרך י וילךפרשת  –חות י שיוטלק  )יא

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )יב

 סב  .................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 סה  ...............  וילךפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  ) יג

  סו  ............  וילךפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )יד

 פב  .................  וילךפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )טו

    ה)(מוגפר התיא בסים רשיעו  )טז

 פג   .......................................  וילך פרשת לשבוע  

 צז  ...............  וילךפרשת בוע שלם" יו םהיו "לוח   )יז

 צט  ........................  ם "מברב וןילע יתמיו כהלה  ) יח

 ם "מבר ירו עיש

 קב  ............  וילך פרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )יט

 סט ק  ..........  וילךפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )כ

 צחק  ............  וילךפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )כא

  ובים ם וכתיביא  )כב

 רב  ..................................  ג פרק  חמיה  , ט-ח פרק  יחזקאל

  דהימסכת  –משיות   ) כג

 רד  .....................................................  אור קהתי יב

 ריא  .............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כד

  ביאוריםעם  ביצה תמסכ  )כה

 ריב  ...............................................  יא  ףד עד ה  ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    עם הערות וציויםלכות שבת ה  וךן ערשולח  )כו

 מר  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כז

  מר  ................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    ארץככי  התורלקוטי   )כח

 מגר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כט

 מחר  .............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  ) ל

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

   ואל תרל"בשמ רתות  )לא

 בר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

    ט"תר –ספר המאמרים   )לב

 ג ר  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  גם) (מתור אידיש –ם מאמריר הספ  ) לג

 דר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ושיחר הספ  )לד

 זר  ..............................................  צ'י' ירר מוה אדמו''

 חר ...........................................  ג עפרק  כרוותזספר ה  ) לה

  קודש   ותרגא  ) לו

 סא ר  .....................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סגר  .................................  וריבחומש לקריאה בצ  ) לז

 סחר  ................  קודש-בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לח

 סט ר  .......................  וילך פרשת לשבוע  ים מוח זל  )לט

 עאר  .............  ק"שו "הרל ות רקת הדלסדר מצות   )מ



jiyrnו zligz meid df

ּכן  ּׁשאין מה נׁשמה, ּבֹו ניּתנה ּכ ואחר ,ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעיני

עם  לכּתחּלה נברא ׁשּגּופם חּיים, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשאר

אֹור  ּבתֹורה הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכפי 9נפׁשם, ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

יצירת  ׁשּנׁשּתּנה הּטעם להבין הּמתחיל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָּדיּבּור

לפי  ׁשּזהּו הּנבראים, ּכל מּׁשאר האדם ְְְִִִִֶֶַָָָָָָּגּוף

ּבדֹומם  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות להעלֹות צרי ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשהאדם

ולכן  כּו', לצרכיו ׁשּנטּפלים ידי על חי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָצֹומח

ּדֹומם, ׁשּמּבחינת ּבגּוף האדם נׁשמת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנתלּבׁשה

אֹותֹו, ׁשּיעלה ּכדי מּכּוּלם, ּתחּתֹון ְְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר

למעלה  ׁשהּוא הּצֹומח ּגם יתעּלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּומּמילא

האריז"ל  ּבכתבי וכמבֹואר וכּו'. על 10מהּדֹומם ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

ּכי 11הּפסּוק  האדם יחיה לבּדֹו הּלחם על לא ּכי ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּפי  על ּדאף האדם, יחיה הוי' פי מֹוצא ּכל ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָעל

כן  ּפי על אף  הוי', פי מֹוצא יׁשנֹו ּבהאדם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּגם

האדם  צרכי ּכל ׁשּכֹולל ללחם, האדם ,12זקּוק ְְֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ

מין  ּגם ׁשּכֹולל ועד וחי, צֹומח הּדֹומם, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַמּמין

העֹולם  ּדכל ליׂשראל, מׁשּמׁשים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהמדּבר,

לזה  לצּוֹות אּלא נברא לא צרי13ּכּוּלֹו והאדם , ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּדברים  ּבכל ׁשּיׁשנם קּדיׁשין הּניצֹוצין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָלברר

ּׁשּפירׁש מה ּגם וזהּו ּולהעלֹותם. לזּככם ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָהאּלּו,

טֹוב  ׁשם רז"ל 14הּבעל חסה 15ּבמאמר הּתֹורה ְֲֵַַַַַַַַָָָ

ּדכי  יׂשראל, ׁשל ממֹונם ׁשל על ממֹונם ׁשּזהּו ון ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

לאיׁש הּׁשּיכים ניצֹוצֹות ּבזה ׁשּיׁש היינּו, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיׂשראל,

הּתֹורה  חסה לכן לבררם, ׁשּצרי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיׂשראלי
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סע"א. ואילך).9)לח, ד (יח, שם תו"ח גם וראה ואילך. ד ג, גם 10)בראשית וראה ג. ח, עקב להאריז"ל תורה לקוטי

ובכ"מ. ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת סקצ"ד. שם.11)כש"ט ע'12)עקב תש"ח בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

וש"נ.13)133. סע"ב. ו, קט.14)ברכות סימן הריב"ש צוואת ריח. סימן וש"נ.15)כש"ט א. כז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,EÈÈÚגולם עדיין כשהיית אותך ראיתי Ckכלומר, ¯Á‡Â לאחר ≈∆¿««»

חיות  חסר וכדומם כגולם היה ÔÈ‡Mשבתחילה ‰Ó ,‰ÓL Ba ‰zÈƒ¿»¿»»«∆≈
‰lÁzÎÏ ‡¯· ÌÙebL ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯‡L Ôk ביחד,ÌLÙ ÌÚ ≈¿»«¬≈«ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ»ƒ«¿»
¯B‡ ‰¯B˙a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙÎe9 במאמר¯eaÈc ¿ƒ∆¿»≈«¿«»≈¿»ƒ

ÏÈÁ˙n‰ במילים ÔÈ·‰Ïהפותח ««¿ƒ¿»ƒ
Ûeb ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL ÌÚh‰«««∆ƒ¿«»¿ƒ«
,ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ¯‡MÓ Ì„‡‰»»»ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
הסיבה  את הזקן אדמו"ר מבאר ושם

האדם  בריאת אופן בין זה להבדל

שאר  כל בריאת החיים לאופן בעלי

CÈ¯ˆ Ì„‡‰L ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆»»»»ƒ
˙BÏÚ‰Ï למעלה מלמטה ¿«¬

˙BˆBˆÈp‰ הרוחניים האלוקיים «ƒ
eÏÙpL ונתלבשו למטה מלמעלה ∆»¿

È„È ÏÚ ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓB„a¿≈≈«««¿≈
'eÎ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÈÏtËpL כאשר ∆ƒ¿»ƒƒ¿»»

טפלים  נעשים והחי והצומח הדומם

בהם, משתמש והאדם האדם לצרכי

כראוי אזי  הוא בהם השימוש (אם

את  מעלה הוא ה') עבודת ולצורך

שישובו  הדברים שבאותם הניצוצות

באלוקות, למעלה ומקורם לשורשם

Ì„‡‰ ˙ÓL ‰LaÏ˙ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«¿»ƒ¿«»»»
Ûe‚a גוף נשמה, ללא תחילה שנברא ¿

¯˙Bi‰ ,ÌÓBc ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ«≈«≈
,ÌlekÓ ÔBzÁz הסוג הוא הדומם «¿ƒ»

הבריאה  חלקי כל מבין נחות הכי

דומם, למעלה, מלמטה בסדר (שהם,

מדבר) חי, ÏÚiL‰צומח, È„k¿≈∆«¬∆
,B˙B‡ את וירומם יעלה שהאדם כדי

lÚ˙È‰הדומם  ‡ÏÈnÓe,ויתרומם ƒ≈»ƒ¿«∆
שבו  הניצוצות ‰ÁÓBvויתבררו Ìb««≈«

.'eÎÂ ÌÓBc‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«≈¿
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡B·ÓÎÂ10 ¿«¿»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

˜eÒt‰ ÏÚ11 בתורהÈk Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ Bc·Ï ÌÁl‰ ÏÚ ‡Ï Èk ««»ƒ…««∆∆¿«ƒ¿∆»»»ƒ
ÌbL Èt ÏÚ Û‡c ,Ì„‡‰ ‰ÈÁÈ 'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ Ïk ÏÚ«»»ƒ¬»»ƒ¿∆»»»¿««ƒ∆«

,'ÈÂ‰ ÈÙ ‡ˆBÓ BLÈ Ì„‡‰a הנבראים כל וקיימים כי חיים כולם ¿»»»∆¿»ƒ¬»»
והאמונה' היחוד ב'שער שמבואר (וכפי שבהם ה' דבר ידי התניא:על שבספר

לברכה, זכרונו הבעלֿשםֿטוב ופירש בשמים', נצב דברך ה' 'לעולם כתיב ..."

ניצבות  הן אלו ואותיות תיבות וגו', המים' בתוך רקיע 'יהי שאמרת דברך כי

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות השמים רקיע בתוך לעולם ועומדות

למקורן, וחוזרות ושלום, חס כרגע מסתלקות האותיות היו אילו כי להחיותם...

'יהי  מאמר קודם וכמו כלל, היו כלא והיו ממש ואפס אין השמים כל היו

ואפילו  ותחתונים. עליונים העולמות שבכל הברואים בכל וכן ממש. כו' רקיע'

חס  כרגע ממנה מסתלקות היו אילו ממש דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ

בראשית, ימי בששת הארץ נבראת שבהן מאמרות מעשרה האותיות ושלום

כמו  ממש ואפס לאין חוזרת הייתה

וזהו  ממש. בראשית ימי ששת לפני

ממש  בדומם שגם ז"ל, האר"י שכתב

נפש  בחינת יש ומים ועפר אבנים כמו

נברא, שכל וכשם רוחנית..."), וחיות

ה' דבר ידי על חי דומם, אפילו

האדם  לגוף יש כך אותו, שמחייה

אותו, שמחייה הוי'' פי ÏÚ'מוצא Û‡««
,ÌÁÏÏ Ì„‡‰ ˜e˜Ê ÔÎ Ètƒ≈»»»»¿∆∆

ÏÏBkL את כללי באופן מסמל הלחם ∆≈
Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ Ïk12ÔÈnÓ , »»¿≈»»»ƒƒ

„ÚÂ ,ÈÁÂ ÁÓBˆ ,ÌÓBc‰«≈≈«¿«¿«
ÏÏBkL'ה'לחםÔÈÓ Ìb ∆≈«ƒ

Ì‰L ,¯a„Ó‰ השייכים אדם בני «¿«≈∆≈
שבבריאה  ה'מדבר' ÌÈLnLÓ¿«¿ƒלסוג

Ï‡¯NÈÏ ועוזרים אותם ומשרתים ¿ƒ¿»≈
בגמרא  ז"ל חכמינו וכדברי «¿ÏÎcלהם,

‡l‡ ‡¯· ‡Ï Blek ÌÏBÚ‰»»…ƒ¿»∆»
‰ÊÏ ˙BeˆÏ13, לטובתו היינו ¿«»∆

האדם, של ˆ¯CÈולמענו Ì„‡‰Â¿»»»»ƒ
ÔÈLÈc˜ ÔÈˆBˆÈp‰ ¯¯·Ï ניצוצות ¿»≈«ƒƒ«ƒƒ

האלוקיים  ÏÎaהקדושה ÌLiL∆∆¿»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ של הנבראים כל «¿»ƒ»≈

והמדבר  והחי והצומח הדומם

כל ÌÎkÊÏשבעולם, את לעשות ¿«¿»
ומעודנים  זכים שבעולם הדברים

Ì˙BÏÚ‰Ïe הניצוצות את ולהעלות ¿«¬»
באלקות. למעלה ומקורם לשורשם

ÏÚa‰ L¯ÈtM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆≈≈«««
·BË ÌL14Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa15 ≈¿«¬«««

המקדש) (בבית השנה ראש של השופר מדוע השאלה על במענה בגמרא

השופר  וגם מזהב) יקר (שפחות כסף עשויות היו החצוצרות ואילו זהב מצופה

זהב, ולא כסף מצופה בתעניות תוקעים ÌBÓÓשבו ÏÚ ‰ÒÁ ‰¯Bz‰«»»»«»»
Ï‡¯NÈ ÏL שלא הבית, את ופינו הכהן וציווה "דכתיב רש"י: (ופירש ∆ƒ¿»≈

מפרש  והבעלֿשםֿטוב במקוה"), טהרה להם שאין שבתוכו חרס כלי יטמאו

הדברים  פנימיות ‰eÈÈ,לפי ,Ï‡¯NÈ ÏL ÌBÓÓ e‰fL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆»»∆ƒ¿»≈«¿
‰Êa LiL ישראל לבני השייכים  קדושה BˆBˆÈ˙בחפצים של ∆≈»∆ƒ

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Ï ÌÈÎiM‰ היהודיÌ¯¯·Ï CÈ¯vL הניצוצות את ««»ƒ»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ¿»¿»
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ז `"lyz'd ,dpyd y`xc ipy mei

מּלׁשֹון  (חסה רחמה ׁשהּתֹורה היינּו, ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָעליהם,

וכאׁשר  לבררם. ׁשּצרי הּניצֹוצֹות על ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָרחמנּות)

ׁשל  הּניצֹוצֹות את ּומעלה ּומזּכ מברר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהאדם

ועד  ּבהּבריאה, ׁשלימּות ּפֹועל אזי הּבריאה, ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכל

ׁשּמׁשלים  ּכביכֹול, ּבהּבֹורא ׁשלימּות ּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפֹועל

ּבּתחּתֹונים  ּדדירה הּכּוונה ּגם 16את ׁשּפֹועל ועד , ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

על  ׁשהרי ּבֹורא, מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּבחינה

לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּווה נאמר זֹו ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָּכּוונה

רּבינּו מאמר וידּוע ּבּתחּתֹונים, ּדירה ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָיתּבר

ׁשּזהּו17הּזקן  קׁשיא, קיין איז ּתאווה א אֹויף ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבבחינת  ׁשּמּגיע ועד הּטעם, מן למעלה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַָענין

רצֹון, מּבחינת ּגם למעלה ׁשּזהּו העליֹון, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָּתענּוג

מה  וגיּלּוי, מרּוצה ׁשל ּתנּועה הּוא רצֹון ְְְֲִֵֶֶַָָָׁשהרי

(ולכן  מּמׁש ּבעצמּותֹו הּוא ּתענּוג ּכן ְְְֲֵֵֵֶַַַָָּׁשאין

ּבחכמה, ּדוקא ּומתעּלם מתּכּסה הּתענּוג ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּבחינת

לקּמן  ׁשּיתּבאר ּוכפי ּבבינה, מּובן,18ולא ּומּזה .( ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּפֹועלים  למעלה, הּתענּוג ענין ּפֹועלים ְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָׁשּכאׁשר

ּוכמֹו ּכביכֹול, ּבעצמּותֹו ׁשלימּות זה ידי ְְְְְְִֵֵֶַַָעל

עצם  ּתדּׁשן טֹובה ׁשּׁשמּועה למּטה, ,19ּבאדם ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

ועל  הּמתעּנג. ּבעצם ניּתֹוסף הּתענּוג ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַׁשעל

ועד  ּבהּבריאה, ׁשלימּות ּפֹועל ׁשהאדם זה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָידי
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ובכ"מ.16) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא המשך 17)ראה תתקצז. ע' בלק אוה"ת

ועוד. .21 ע' ח"ו לקו"ש .34 ע' תש"ב סה"מ יא. ע' ב.19)ס"ד.18)תרס"ו נו, גיטין וראה ל. טו, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לו, השייכים שבדברים Ì‰ÈÏÚהללו ‰¯Bz‰ ‰ÒÁ ÔÎÏ אלו דברים על »≈»»«»¬≈∆

היהודי, ÔBLlÓשברשות ‰ÒÁ) ‰ÓÁ¯ ‰¯Bz‰L ,eÈÈ‰«¿∆«»ƒ¬»»»ƒ¿
Ì¯¯·Ï CÈ¯vL ˙BˆBˆÈp‰ ÏÚ (˙eÓÁ¯.ויתעלו יתבררו שאכן «¿»««ƒ∆»ƒ¿»¿»

¯¯·Ó Ì„‡‰ ¯L‡ÎÂ הרע מן הטוב את ומעדן CkÊÓeמפריד ¿«¬∆»»»¿»≈¿«≈
Ïk ÏL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ ‰ÏÚÓe«¬∆∆«ƒ∆»

‰‡È¯a‰ שהם חלקיה בכל כולה, «¿ƒ»
ומדבר, חי צומח, דומם, »¬‡ÈÊכאמור

‰‡È¯a‰a ˙eÓÈÏL ÏÚBt≈¿≈¿«¿ƒ»
נבראה, שלשמה לתכלית »¿ÚÂ„המגיעה

ÏÚBtL את ומעלה שמברר האדם ∆≈
הגשמיים  שבדברים »Ìbהניצוצות

,ÏBÎÈ·k ‡¯Ba‰a ˙eÓÈÏL¿≈¿«≈ƒ¿»
¯È„c ‰Âek‰ ˙‡ ÌÈÏLnL‰ ∆«¿ƒ∆««»»¿ƒ»

ÌÈBzÁza16, המדרש כדברי ««¿ƒ
העולם  את ברא שהקדושֿברוךֿהוא

שבו  מקום היינו 'דירה', לו שתהיה כדי

דווקא  ולהתגלות, לשכון יוכל

התחתון, הזה העולם בתחתונים,

העליונה  האלוקית הכוונה וכאשר

הרי  ונשלמת, מתבצעת העולם בבריאת

אלא  בבריאה רק לא שלימות מוסיף זה

כביכול, בבורא, ÏÚBtLגם „ÚÂ¿«∆≈
כביכול, שלימות, ומוסיף »Ìbהאדם

‰ÈÁaa האלוקית‰ÏÚÓlL «¿ƒ»∆¿«¿»
,‡¯Ba ˙ÈÁaÓ האלוקות מדריגת ƒ¿ƒ«≈

מהבריאה ÏÚשלמעלה È¯‰L∆¬≈«
‰ÂekותכליתBÊ,הבריאה של «»»

'דירה' לקדושֿברוךֿהוא שתהיה

התחתונים  במדרש Ó‡¯בעולמות ∆¡«
BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰Âe‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿

,ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È דירה' של זו עליונה וכוונה עליון שרצון היינו ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ
'תאווה' נקראים ‰Ô˜fבתחתונים' eÈa¯ ¯Ó‡Ó Úe„ÈÂ17‡ ÛÈB‡ ¿»««¬««≈«»≈«

,‡ÈL˜ ÔÈÈ˜ ÊÈ‡ ‰ÂÂ‡z מתאווה אדם מדוע שאלה כל אין תאווה על «¬»ƒ≈«¿»
e‰fL'תאווה'ÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÚ שלמעלה דבר שזהו וכיוון ∆∆ƒ¿«¿«¿»ƒ«««

על  לשאול מקום אין ודעת, והיגיון,מטעם שכל של שאלות »¿ÚÂ„כך
,ÔBÈÏÚ‰ ‚eÚz ˙ÈÁ·a ÚÈbnL הבריאה של זו כוונה של וה'תאווה' ∆«ƒ«ƒ¿ƒ««¬»∆¿

ונובע  קשור שהדבר  כך כדי עד לגמרי ודעת מטעם ולמעלה נעלית כך כל היא

באלוקות  למעלה שיש ה'תאווה' (כי שלמלעלה התענוג במדריגת ו'נוגע'

למעלה ל'דירה  גורמת הזו הכוונה ומילוי שהשלמת מכך נובעת בתחתונים'

כביכול) היא e‰fLתענוג, התענוג Ìbשבחינת ‰ÏÚÓÏ אפילו ∆∆¿«¿»«
ÔBˆ¯ ˙ÈÁaÓ בכחות שרואים (כפי ודעת מטעם למעלה הוא הרצון שגם ƒ¿ƒ«»

את  מטה והרצון מהשכל, שלמעלה כללי כוח הוא שהרצון האדם של הנפש

(כפי  מהרצון גם למעלה הוא העונג אבל אותו) ומכווין שרואים השכל

מהרצון, למעלה ופנימי, עמוק חזק, מאד כוח הוא שהתענוג הנפש בכוחות

פי  על שלא דברים לעשות לו לגרום עשוי מסויים בדבר לאדם שיש והעונג

מהות  מצד מהרצון למעלה הוא ועונג השכל), פי על שלא ובוודאי הרצון

ÈelÈ‚Â,הדברים  ‰ˆe¯Ó ÏL ‰Úez ‡e‰ ÔBˆ¯ È¯‰L דבר היינו ∆¬≈»¿»∆¿»¿ƒ
לעצם  מחוץ הוא מסויימת שבמידה

הרצון  בעל של ÔÈ‡Mהמהות ‰Ó«∆≈
‡e‰ ‚eÚz Ôk ופועל שקיים עניין ≈«¬

LnÓ B˙eÓˆÚa,התענוג בעל של ¿«¿«»
"והנה  תער"ב': ב'המשך וכמבואר

הפכים  הן ועונג דרצון מהותם בעצם

בנפש  בהעלם הוא דהעונג מזה זה

דרצון  דווקא, בהתגלות הוא והרצון

התגלות  שהוא מרוצה לשון הוא

נפשך", את "היש וכמו הנפש והמשכת

לאיזה  ומרוצתו הנפש התגלות שהוא

בבחינת  הוא שהרצון וזהו כו', דבר

באיזה  שמתעורר דווקא התעוררות

(והיינו  כו' ההתגלות עניין שהוא רצון

הנפש  חיצוניות הוא שהרצון שלפי

בחינת  הוא הרי עצמי שהוא היות דעם

הוא  עניינו כל כן על העצמות חיצוניות

הוא  והתענוג כו'), ההתגלות בחינת

בבחינת  שאינו בנפש בהעלם דווקא

בעצמו, שמתענג מה אם כי מרוצה

זה  אין דבר באיזה שמתענג גם והיינו

שמתענג  מה אם כי מרוצה בבחינת

‰eÚz‚בעצמו", ˙ÈÁa ÔÎÏÂ)¿»≈¿ƒ«««¬
‡˜Âc ÌlÚ˙Óe ‰qk˙Óƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÎe ,‰È·a ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa¿»¿»¿…¿ƒ»¿ƒ

Ôn˜Ï ¯‡a˙iL18 מאחר כי ∆ƒ¿»≈¿«»
לכן  מהותו, מעצם שחוץ דבר ולא התענוג, בעל של 'בעצמותו' הוא שהתענוג

שהוא  המוחין של החלק בחכמה, דווקא ובכיסוי, בהעלם כי אם נמצא, הוא

התרחבות  יש שבו המוחין של החלק שהיא בבינה ולא עצמי', 'כוח

כפ  לעצמיות, מחוץ השכל של ד והתפשטות בסעיף להלן עוד שיוסבר ).י
‰fÓe של ממש' 'בעצמותו שהוא התענוג עניין מעלת על לעיל מהמבואר ƒ∆

התענוג  ÏÚÓÏ‰,בעל ‚eÚz‰ ÔÈÚ ÌÈÏÚBt ¯L‡kL ,Ô·eÓ על »∆«¬∆¬ƒƒ¿«««¬¿«¿»
בתחתונים' 'דירה יתברך לו לעשות של העליונה הכוונה מילוי ÌÈÏÚBt¬ƒידי

‰Ê È„È ÏÚ תוספתÌ„‡a BÓÎe ,ÏBÎÈ·k B˙eÓˆÚa ˙eÓÈÏL «¿≈∆¿≈¿«¿ƒ¿»¿»»»
‰·BË ‰ÚeÓML ,‰hÓÏתענוג בתוך ÔM„zהגורמת עונג ותוסיף ¿«»∆¿»»¿«≈

ÌˆÚ19, הפנימית הכתוב והמשמעות ‰eÚz‚היא של È„È ÏÚL ∆∆∆«¿≈««¬
ÛÒBzÈ שלימות ‰pÚ˙n‚.עוד ÌˆÚa ƒ≈¿∆∆«ƒ¿«≈
Ì„‡‰L ‰Ê È„È ÏÚÂ ומצוות בתורה עבודתו ידי eÓÈÏL˙על ÏÚBt ¿«¿≈∆∆»»»≈¿≈

‰‡È¯a‰a,לאלוקות ל'דירה' אותה eÓÈÏL˙ועושה ÏÚBtL „ÚÂ ¿«¿ƒ»¿«∆≈¿≈
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jiyrnח zligz meid df

עלּיה  נעׂשה ,יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשלימּות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשּפֹועל

הּנׁשמה  ירידת היתה זה ּובׁשביל ּבהאדם, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָּגם

מּמעל  אלקּה חלק היא הּנׁשמה ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלמּטה,

הּתׁשּובה 20מּמׁש ּבאּגרת ּכהּלׁשֹון אֹו ׁשהיא 21, ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

ּבכדי  למּטה, וירדה הּוא, ּברּו הוי' מּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלק

לעׂשֹות  הּכּוונה את ּולהׁשלים העֹולם את ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָלברר

זה  ידי על ּכי ,יתּבר לֹו ּדירה העֹולם ּכל ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָאת

עצמֹו. ּבהאדם עלּיה נעׂשה זֹו, ּכּוונה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמׁשלים

ּברי קּודׁשא ּבעא ּכד ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה ְְְְִֶֶַַַַָָָֹוזהּו

לפי  ותּתאין, עּלאין אזּדעזעּו אדם למברי ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָהּוא

ּכלּולה  והּתחּתֹונים העליֹונים ׁשל מציאּותם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּכל

הּבירּור  הּוא ידֹו וׁשעל ּבֹו, ּותלּויה ְְְֵֶַַָָָָָּבהאדם

לבאר  מסּפיק זה אין ּבאמת, אבל כּו'. ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּלהם

ּתחּלת  נקרא הראׁשֹון אדם ּברֹוא ׁשּיֹום ְְְִִִֶַַַַָָָָהּטעם

עניני  את ּומזּכ מברר רק האדם ּכי, ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמעׂשי

את  ּפֹועל אינֹו אבל אֹותם, ׁשּמעלה ועד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּבריאה

הּזהר  מּלׁשֹון ּגם וכּמּובן מציאּותם, ְְְִִֶֶַַַַָָֹעצם

עּלאין  ׁשל ׁשהּמציאּות ותּתאין, עּלאין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָאזּדעזעּו

אינֹו ּכן ואם לכן, מּקֹודם ּכבר היתה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָותּתאין

זה  הראׁשֹון, אדם ּבריאת יֹום על אמרֹו ְְִִֶַַָָָָָמּובן

.מעׂשי ּתחּלת ְֲִֶַַַהּיֹום

‰p‰Â ׁשּיֹום הּטעם לבאר אפׁשר היה לכאֹורה ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

,מעׂשי ּתחּלת נקרא הראׁשֹון אדם ְְְֲִִִֶַַָָָָּברֹוא

ּבמחׁשבה  עלה מעׂשה ּדסֹוף הענין מּצד ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּזהּו

לבּסֹוף,22ּתחּלה  ׁשּנברא ּפי על ׁשאף והיינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

ּתחּלת  ּתחּלה, הּוא הרי ּבּמחׁשבה מקֹום, ְְְֲִִִֵַַַָָָָָמּכל

ׁשהרי  ּכן, לֹומר אפׁשר אי ּבאמת אבל .ְֱֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמעׂשי

ׁשרק ,להיפ מּובן ּגּופא זה daWgOAמּמאמר ְֲִֵֶֶֶַַָָָ©©§¨¨
הּוא ּבּמעׂשה אבל ּתחּלה, ּוכמֹוsFQAהּוא , ְֲֲִֶַַָָ©ְ

קדם 23ׁשּכתּוב  ׁשהּוא צרּתני, וקדם אחֹור ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

בראׁשית, למעׂשה ואחֹור בראׁשית ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָלמעׂשה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa,לעיל iÏÚ‰כמבואר ‰NÚ התעלות Ìbנפעלת ¿«¿ƒ¿»≈«¬∆¬ƒ»«

Ì„‡‰a,האלוקות בעצמות וגם בבריאה העילוי את שפועל זה שהוא ¿»»»
‰Ê ÏÈ·L·e זה עילוי לפעול hÓÏ‰,כדי ‰ÓLp‰ ˙„È¯È ‰˙È‰ ƒ¿ƒ∆»¿»¿ƒ««¿»»¿«»

‰ÓLp‰ È¯‰L,ומקורה בשורשה עצמה, ‡d˜Ïמצד ˜ÏÁ ‡È‰ ∆¬≈«¿»»ƒ≈∆¡…«
LnÓ ÏÚnÓ20BLl‰k B‡ ,Ô ƒ«««»¿«»

‰·eLz‰ ˙¯b‡a21 שבספר ¿ƒ∆∆«¿»
ÌMÓהנשמה È‰L‡התניא  ˜ÏÁ ∆ƒ≈∆ƒ≈

‰„¯ÈÂ ,‡e‰ Ce¯a 'ÈÂ‰¬»»»¿»¿»
,‰hÓÏ ממקור באה שהנשמה וכיוון ¿«»

להתלבש  למטה ירידתה נעלה, כך כל

ירידה  היא הזה בעולם גשמי בגוף

עד  מעלה מלמעלה ביותר, גדולה

והתכלית  שהכוונה אלא מטה, למטה

היא  הירידה ‡˙של ¯¯·Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈∆
ÌÏBÚ‰ שבו הטוב את להפריד »»

ולתקנו  ולהעלותו ÌÈÏL‰Ïe¿«¿ƒמהרע
כך  ידי ‰Âek‰על האלוקית ‡˙ ∆««»»

‰ÌÏBÚהעליונה Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆»»»
È„È ÏÚ Èk ,C¯a˙È BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈ƒ«¿≈

ÌÈÏLnL ‰Ê האדם וממלא ∆∆«¿ƒ
BÊ ‰Âek,הבריאה תכלית שהיא «»»

BÓˆÚ Ì„‡‰a ‰iÏÚ ‰NÚ«¬∆¬ƒ»¿»»»«¿
הירידה  הייתה זו גדולה עלייה ולצורך

למטה. הנשמה של הגדולה

¯‰fa ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ הלשון ¿∆«∆»«…«
לעיל  ˜L„e‡המובא ‡Úa „k«¿»¿»

Ì„‡ È¯·ÓÏ ‡e‰ CÈ¯a¿ƒ¿ƒ¿≈»»
,ÔÈ‡z˙Â ÔÈ‡lÚ eÚÊÚcÊ‡ כאשר ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

אדם  לברוא הקדושֿברוךֿהוא רצה

ותחתונים  עליונים ÈÙÏ¿ƒהזדעזעו
ÌÈBÈÏÚ‰ ÏL Ì˙e‡ÈˆÓ ÏkL∆»¿ƒ»∆»∆¿ƒ
Ì„‡‰a ‰ÏeÏk ÌÈBzÁz‰Â¿««¿ƒ¿»¿»»»

Ba ‰ÈeÏ˙e בריאתם כוונת מילוי כי ¿»
את  שימלא ובכך באדם תלויה

כראוי, B„Èשליחותו ÏÚLÂ ידי על ¿∆«»
האדם ‰e¯Èa¯עבודת ‡e‰«≈
'eÎ Ì‰lL הנבראים כל של ∆»∆

התחתונים. והנבראים העליונים

שעל  האדם של במעלתו זה הסבר ולפי

והתכלית  הכוונה ומתמלאת נשלמת ידו

כל  נכללת (ובו הבריאה כל של

לברוא  הרצון כשעלה ולכן הבריאה,

יום  זה שמטעם לבאר אפשר היה ותחתונים), עליונים הזדעזעו האדם את

למעשה  השישי ביום שהוא פי על אף מעשיך' 'תחילת יום נקרא האדם בריאת

הראשון, היום ולא Ó‡a˙,בראשית Ï·‡ÔÈ‡ זה ÈtÒÓ˜הסבר ‰Ê ¬»∆¡∆≈∆«¿ƒ
˙lÁz ‡¯˜ ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡B¯a ÌBiL ÌÚh‰ ¯‡·Ï¿»≈«««∆¿»»»ƒƒ¿»¿ƒ«

CkÊÓe ¯¯·Ó ˜¯ Ì„‡‰ ,Èk ,EÈNÚÓ ומעדן ÈÈÚמתקן ˙‡ «¬∆ƒ»»»«¿»≈¿«≈∆ƒ¿¿≈
Ì˙B‡ ‰ÏÚnL „ÚÂ ‰‡È¯a‰,באלוקות למעלה ומקורם לשורשם «¿ƒ»¿«∆«¬∆»

Ï·‡האדםÌˆÚ ˙‡ ÏÚBt BÈ‡ ¬»≈≈∆∆∆
ÔBLlÓ Ìb Ô·enÎÂ ,Ì˙e‡ÈˆÓ¿ƒ»¿«»«ƒ¿

¯‰f‰ את לברוא הרצון עלה שכאשר «…«
ÔÈ‡z˙Â,האדם ÔÈ‡lÚ eÚÊÚcÊ‡ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

ÔÈ‡lÚ ÏL ˙e‡Èˆn‰L∆«¿ƒ∆ƒ»ƒ
Ì„BwÓ ¯·k ‰˙È‰ ÔÈ‡z˙Â¿«»ƒ»¿»¿»ƒ∆

,ÔÎÏהאדם בריאת Ôkלפני Ì‡Â »≈¿ƒ≈
ÌBÈ ÏÚ B¯Ó‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»»¿«
‰Ê ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙‡È¯a¿ƒ«»»»ƒ∆

EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰ אמנם כי «¿ƒ««¬∆
אבל  הבריאה כוונת את משלים האדם

קודם  קיימים היו הנבראים למעשה

במקומה  השאלה ועדיין בריאתו

נקרא  האדם בריאת יום מדוע עומדת

מעשיך'? 'תחלת

¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»»»∆¿»
‡B¯a ÌBiL ÌÚh‰ ¯‡·Ï¿»≈«««∆¿
˙lÁz ‡¯˜ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈÚ‰ „vÓ e‰fL ,EÈNÚÓ«¬∆∆∆ƒ«»ƒ¿»
‰·LÁÓa ‰ÏÚ ‰NÚÓ ÛBÒc¿«¬∆»»¿«¿»»

‰lÁz22, המעשה שדווקא הוא כלל ¿ƒ»
התכלית  נשלמת (שבו האחרון

במחשבה  עלה העשייה), של והמטרה

ראשון, העשייה) על והתכנית (הרצון

‡¯·pL Èt ÏÚ Û‡L ,eÈÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆ƒ¿»
בפועל  שאר ÛBq·Ï,האדם כל אחרי ¿«

LÁna·‰הנבראים, ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»««¿»»
,‰lÁz ‡e‰ È¯‰ בריאת יום ולכן ¬≈¿ƒ»

יום נקרא EÈNÚÓ.האדם ˙lÁz¿ƒ««¬∆
¯ÓBÏ ¯LÙ‡ È‡ ˙Ó‡a Ï·‡¬»∆¡∆ƒ∆¿»«

Ôk תחלת' היום לקריאת הטעם שזהו ≈
Ê‰מעשיך', ¯Ó‡nÓ È¯‰L של ∆¬≈ƒ«¬»∆

תחלה' במחשבה מעשה «Ùeb‡'סוף
L¯˜עצמו  ,CÙÈ‰Ï Ô·eÓ»¿≈∆∆«

‰lÁz ‡e‰ ‰·LÁna,וראשון ««¿»»¿ƒ»
ÛBqa ‡e‰ ‰NÚna Ï·‡ ונברא ¬»««¬∆«

e˙kL·אחרון, BÓÎe23 האדם על ¿∆»
ˆ¯Èz,בתהילים  Ì„˜Â ¯BÁ‡»»∆∆«¿»ƒ

במדרש  כך על אחת e‰L‡ואמרו מבחינה NÚÓÏ‰ראשון ˜„Ìהאדם ∆∆∆¿«¬≈
˙ÈL‡¯·אחרת ·¯‡ÈL˙,אחרון BÁ‡Â¯ומבחינה ‰NÚÓÏ ¿≈ƒ¿»¿«¬≈¿≈ƒ
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ט `"lyz'd ,dpyd y`xc ipy mei

רק  היא בראׁשית למעׂשה ׁשּקדימתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָוהיינּו,

הּוא  ּבפֹועל ּבמעׂשה  אבל ּובּמחׁשבה, ְְְֲֲֶַַַַַַָָָָָּבּכּוונה

ואיּלּו לבּסֹוף, ׁשּנברא בראׁשית, למעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָאחֹור

ּׁשּכת  נקרא מה הראׁשֹון אדם ּברֹוא ׁשּיֹום ּכאן ּוב ְְִִֶֶַָָָָָָ

(ּגם) ּתחּלה  ׁשהּוא  ּפירּוׁשֹו מעׂשי ְְֲִִֵֶֶַַַָּתחּלת

ְֲֶַּבמעׂשה.

ּתחיּלה ÔÈ·‰Ïeג) להקּדים יׁש מה 24זה ¿»ƒְְְִִֵֶַַָ

ּביׁשעיהּו אלקי 25ּׁשּכתּוב הוי' ְֱֲִֶַַָָָָֹ

עצֹות  ּפלא עׂשית ּכי ׁשמ אֹודה ארֹוממ ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָאּתה

ּבּזהר  ואיתא אֹומן, אמּונה רזא 26מרחֹוק הוי' ְֱֲִֵֶַַָָָָָָָֹ

כּו', סתימאה עיּלאה ּדנקּוּדה ׁשירּותא ְְִִִִֵָָָָָָָָעיּלאה

נכלל  אּתה  אלקי הוי' ּתיבֹות ׁשּבׁשלׁש ְְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָֹֹוהיינּו,

ּדהּנה, מלכּות. עד מחכמה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָּכללּות

חכמה  ּבחינת הּוא ּבחינת 27הוי' הּוא אלקי . ְְְֱֲִִַַַָָָָֹ

חּיים  אלקים ׁשּנקראת ּכאן 28ּבינה, ּׁשּנאמר [ּומה ְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשהּכּוונה  לפי זה הרי חּיים, אלקים ולא ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹאלקי,

הּמּדֹות]. מקֹור הּתבּונה, ּבחינת על היא ְְְִִִַַַַָָּכאן

חסד  ּבחינת הּוא ׁשּכתּוב 29ואּתה ּוכמֹו אּתה 30, ְְְִֶֶֶַַַָָָ

ּכפי  חסד לבחינת ּכאן והּכּוונה לעֹולם, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכהן

על  הּפסּוק ּוכסּיּום ּבמלכּות, ּבגיּלּוי ְְְְְִִִֶַַַַָׁשּנמׁש

ּגם  ּכ אחר נמׁש ּומּמלכּות צדק. מלּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּדברתי

הּזה  לעֹולם ועד עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָלעֹולמֹות

זה  ועל הימּנּו. למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָהּתחּתֹון

ּובהקּדים  ,ארֹוממ אּתה) אלקי (הוי' ְְְֱֱֲֲִִֶַַַַָָָֹנאמר

הּזקן  רּבינּו ּפסּוק 31ּפירּוׁש אלקי 32על ארֹוממ ְֱֲִֵֵֵַַַַָָֹ

הם  ׁשּלכאֹורה ּפירּוׁשים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ,ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּמל

ּבזה  זה ּתלּויים  הם ּבאמת אבל ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶָָָהפכּיים,

ּבארֹוממ הראׁשֹון ּפירּוׁש מּזה. זה ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָונמׁשכים

סדר  ּכללּות את ּולרֹומם להגּביּה ְְְְִֵֵֶֶַַָהּוא,

לרֹומם  והיינּו, למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות
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תקיג 24) ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך). תקטו ע' ח"ב - החדשה (בהוצאה פקפ"ד תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

א.25)ואילך. ב.26)כה, קצג, פ"ב.27)ח"ג הכללים שער חיים עץ וראה יט. ג, משלי י,28)ע"פ ירמי' כג. ה, ואתחנן

ואילך. תשצח ס"ע יתרו אוה"ת שם. הרח"ו ובהגהות ב סח, זח"ב ראה שם.29)י. הרח"ו ובהגהות שם תהלים 30)זח"ג

שם). בזהר (הובא ד ואילך.31)קי, סע"א מא, ג. מ, מקץ א.32)תו"א קמה, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Âeka ˜¯ ‡È‰ ˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ B˙ÓÈ„wL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿ƒ»¿«¬≈¿≈ƒƒ«««»»

‰·LÁn·e,הנבראים שאר למחשבת קדמה מחשבתו ‡·Ïואמנם ««¿»»¬»
¯BÁ‡ ‡e‰ ÏÚBÙa ‰NÚÓa אחרון‡¯·pL ,˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ ¿«¬∆¿«»¿«¬≈¿≈ƒ∆ƒ¿»

,ÛBq·Ï,הנבראים כל B¯a‡אחרי ÌBiL Ô‡k ·e˙kM ‰Ó elÈ‡Â ¿«¿ƒ«∆»»∆¿
˙lÁz ‡¯˜ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿»¿ƒ«
‰lÁz ‡e‰L BLe¯Èt EÈNÚÓ«¬∆≈∆¿ƒ»

הראשון  NÚÓa‰ונחשב (Ìb) ולא «¿«¬∆
במחשבה. רק

בריאת  יום מדוע השאלה חוזרת ושוב

נקרא  לבריאה, השישי היום האדם,

מעשיך'? 'תחלת

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
‰lÈÁz24·e˙kM ‰Ó ¿ƒ»«∆»

e‰ÈÚLÈa25‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ƒ«¿»¬»»¡…««»
Èk EÓL ‰„B‡ EÓÓB¯‡¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ
˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡Ït ˙ÈNÚ»ƒ»∆∆≈≈»

‡˙È‡Â ,ÔÓB‡ ‰eÓ‡ מובא ¡»∆¿ƒ»
¯‰fa26‰‡lÈÚ ‡Ê¯ 'ÈÂ‰ סוד «…«¬»»»»ƒ»»
ההתחלה e¯ÈL˙‡העליון  ≈»

,'eÎ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÈÚ ‰ce˜cƒ¿»ƒ»»¿ƒ»»
(נעלמת  סתומה עליונה נקודה של

B·Èz˙ונסתרת) LÏLaL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿»…≈
‡z‰המילים  È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ שבפסוק ¬»»¡…««»

‰‰eÏLÏzL˙זה  ˙eÏÏk ÏÏÎƒ¿»¿»«ƒ¿«¿¿
הספירות  בעשר «¿«≈ÓÎÁÓ‰שבאה
הראשונה הספירה eÎÏÓ˙שהיא „Ú««¿

האחרונה  הספירה p‰c‰,שהיא .¿ƒ≈
'ÈÂ‰ החסד מידת של ‰e‡השם ¬»»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa27 הימין בקו שהיא ¿ƒ«»¿»
חסד, חכמה, הספירות נמצאות (בו

הגבורה ‡È˜Ïנצח). מידת של השם ¡…«
‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ בקו שהיא ¿ƒ«ƒ»

בינה, הספירות נמצאות (בו השמאל

הוד), ‡ÌÈ˜Ïגבורה, ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¡…ƒ
ÌÈiÁ28Ô‡k ¯Ó‡pM ‰Óe] «ƒ«∆∆¡«»

הבינה  לספירת כרמז זה בפסוק

È¯‰ ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡ÏÂ ,È˜Ï‡¡…«¿…¡…ƒ«ƒ¬≈
‡È‰ Ô‡k ‰Âek‰L ÈÙÏ ‰Ê∆¿ƒ∆««»»»ƒ
¯B˜Ó ,‰e·z‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««¿»¿

˙Bcn‰ כפי הבינה בחינת היינו «ƒ
ומקור  שורש להיות יורדת שהיא

התחתונה  בדרגתה שהבינה בחסידות כמבואר 'תבונה', ונקראת המידות

ובת  בן אותיות את הכוללת 'תבונה', המידות,נקראת הן הבינה, תולדות –

'אלוקים  נקראת אכן עצמה הבינה ואילו 'אלוקי' כאן הנקראת היא זו ובחינה

ÒÁ„חיים' ˙ÈÁa ‡e‰ ‰z‡Â .[29·e˙kL BÓÎe בתהילים 30, ¿«»¿ƒ«∆∆¿∆»
ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ של ועניינו «»…≈¿»

חסד, הוא Ô‡kהכוהן ‰Âek‰Â¿««»»»
„ÒÁ ˙ÈÁ·Ï שהיא כפי לא ƒ¿ƒ«∆∆

אלא  עצמה החסד ÈÙk¿ƒבספירת
CLÓpL החסד ÈelÈ‚aעניין ∆ƒ¿«¿ƒ

˜eÒt‰ ÌeiÒÎe ,˙eÎÏÓa¿«¿¿ƒ«»
לעולם', כוהן 'אתה »ÏÚשתחילתו

˜„ˆ ÈkÏÓ È˙¯·c רומז ו'מלכי' ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆∆
לעניין  ולענייננו, המלכות, לעניין

במלכות. שמתגלה כפי החסד

˙eÎÏnÓe בעשר שהיא כפי ƒ«¿
האצילות עולם של «¿CLÓƒהספירות

Ck ¯Á‡ החסד Ìbעניין ««»«
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÏ¿»¿ƒ»¿ƒ»

,‰iNÚ מעולם שלמטה העולמות ¬ƒ»
יורד ÚÂ„האצילות החסד שעניין ¿«

יותר, למטה גם ‰f‰ונמשך ÌÏBÚÏ»»«∆
‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L ÔBzÁz‰««¿∆≈«¿¿«»

‰Ê ÏÚÂ .epÓÈ‰ והשפעת ירידת על ≈∆¿«∆
ביותר  למטה עד העליון »¡∆Ó‡¯החסד

,EÓÓB¯‡ (‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰)¬»»¡…««»¬ƒ¿
ומבאר, שממשיך ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒכפי

Ô˜f‰ eÈa¯ Le¯Èt31ÏÚ ≈«≈«»≈«
˜eÒt32 נאמר בו שגם אחר »

בתהלים  הפסוק ¿EÓÓB¯‡¬ƒ'ארוממך',
ÈL ‰Êa LiL ,CÏn‰ È˜Ï‡¡…««∆∆∆≈»∆¿≈

Ì‰ ‰¯B‡ÎlL ,ÌÈLe¯Èt שני ≈ƒ∆ƒ¿»≈
Ó‡a˙פירושים  Ï·‡ ,ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ¬»∆¡∆

אינם  הפירושים ששני בלבד זו לא

אלא  לזה זה ÌÈÈeÏzסותרים Ì‰≈¿ƒ
‰fÓ ‰Ê ÌÈÎLÓÂ ‰Êa ‰Ê כפי ∆»∆¿ƒ¿»ƒ∆ƒ∆

ומפרט. ‰¯‡ÔBLשממשיך Le¯Èt≈»ƒ
dÈa‚‰Ï ,‡e‰ EÓÓB¯‡a«¬ƒ¿¿«¿ƒ«

ÌÓB¯Ïe ולהעלות˙eÏÏk ˙‡ ¿≈∆¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò עשר שעיקרו ≈∆«ƒ¿«¿¿

ספירת  עד החכמה מספירת הספירות,

סדר hÓlÓ‰המלכות  של ממקומו ƒ¿«»
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הּכתר, לבחינת (הוי') החכמה ּבחינת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאת

נקּוּדה  הּוא הוי' ׁשּבחינת ּדכיון מּזה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָויתירה

הּזהר  (ּכלׁשֹון סתימא ענין 26עּלאה ׁשהּוא ,( ְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ּדבחינה  וההעלאה הרֹוממּות הרי סתימא, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָחכמה

ידי  ועל (עּתיק). הּכתר ּפנימּיּות לבחינת היא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַזֹו

מלמעלה  ,ּבארֹוממ הּׁשני לּפירּוׁש ּבאים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזה

ּדכתר  הרֹוממּות ּבחינת להמׁשי היינּו, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָלמּטה,

עד  אּתה, אלקי ּדהוי' ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְֱֲִֵֶַַַַַַָָָָֹּבכל

למּטה  ּגם יּומׁש ידּה ׁשעל הּמלכּות, ְְְְִִֶַַַַַַַָָָלבחינת

ּכ אחר ׁשאֹומר וזהּו עׂשּיה. יצירה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבבריאה

את  ׁשּמבּטל ההֹודאה ידי ׁשעל ,ׁשמ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָאֹודה

זֹו ּבחינה ממׁשי כּו', ּדקאי 33מציאּותֹו ,ּבׁשמ ְְְְְְִִִִֵַָָ

הּׁשם  (ּכמֹו ׁשם ׁשּנקראת הּמלכּות ּבחינת ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַעל

הּזּולת) ּבׁשביל רק והּוא לעצמֹו נֹוגע ,34ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָ

יצירה  ּבבריאה נמׁשכת ׁשהּמלכּות ּכפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּזהּו

עד  עּתיק  ּבחינת המׁשכת ענין והּוא ְְְְֲִִִִַַַַַַָָעׂשּיה,

ְַָלמּטה.

עׂשית e‰ÊÂד) ּכי ּבּכתּוב, ּׁשּממׁשי מה ּגם ¿∆ְִִִֶַַַַָָָ

ּבזה  והענין נתּבאר 35ּפלא. ּדהּנה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׁשהּוא 36לעיל  אּלא 'אלף', אֹותּיֹות הּוא ׁש'ּפלא' ְִֵֶֶֶֶֶֶָָ

ּבחינת  על קאי האלף ּדענין מאלף, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמעלה

רז"ל  ּכמאמר ּבינה,37חכמה, אלף ּבית אלף ְְֱֲִֵֶַַַַַָָָָ

ּוכמֹו הּבינה, את מלּמדת ּׁשהחכמה מה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

לעיל ממׁשיכה ׁשּנתּבאר ׁשחכמה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ההרחבה, ענין הּבינה ּפֹועלת ׁשּבּה הּנקּוּדה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת

חדׁש ענין ּבּבינה ּפֹועלת ׁשחכמה זאת, עֹוד ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא

ענין  ׁשּזהּו לזה, ׁשּייכת אינּה עצמּה מּצד ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבינה
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כי 33) תקכב): ע' (שם פקפ"ו תער"ב המשך העלאה,ראה בבחי' היא הודאה שבכ"מ רק כו', עצמות בבחי' הוא הודאה

כו'. ההמשכה על הכוונה שכו.34)וכאן ע' עטר"ת סה"מ תקלח 35)ראה ע' (שם פקצ"ב תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

שעב).36)ואילך). ע' תש"ל (סה"מ פ"ב תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי א.37)ד"ה קד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ההשתלשלות,ÏÚÓÏ‰ההשתלשלות  סדר מעל ‡˙אל ÌÓB¯Ï ,eÈÈ‰Â ¿«¿»¿«¿¿≈∆

) ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaבשם ‰k˙¯הנרמזת ˙ÈÁ·Ï ('ÈÂ‰'עליון 'כתר ¿ƒ««»¿»¬»»ƒ¿ƒ««∆∆
השתלשלות, מסדר ‰ÈÂ'שלמעלה ˙ÈÁaL ÔÂÈÎc ,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ∆¿≈»∆¿ƒ«¬»»

‡ÓÈ˙Ò ‰‡lÚ ‰ce˜ ‡e‰ גלוייה ולא נעלמת סתומה, עליונה נקודה ¿»ƒ»»¿ƒ»
¯‰f‰ ÔBLÏk)26ÔÈÚ ‡e‰L ,( ƒ¿«…«∆ƒ¿«

,‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ החכמה בחינת »¿»¿ƒ»
באה  איננה מעלתה שמפני הנעלמת

בעלייה  שמדובר כיוון הרי גילוי, לידי

ופנימית  עמוקה ומדריגה בחינה של

סתימא' 'חכמה החכמה, ≈¬‰¯Èשל
‰ÈÁ·c ‰‡ÏÚ‰‰Â ˙eÓÓB¯‰»¿¿««¬»»ƒ¿ƒ»

BÊ בסדר) בחכמה ממקומה שתתעלה

הכתר  למדריגת השתלשלות)

השתלשלות) מסדר È‰ƒ‡(שלמעלה
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

˜ÈzÚ) עתיק' הסוד בתורת הנקראת «ƒ
הוא  זה בשם הפירושים ואחד יומין',

היינו  וגילוי, מ'יום' ונבדל שנעתק

הנעלמת  והחכמה נסתרת, בחינה

שבכתר  הנעלמת לבחינה ).מתעלית
Le¯ÈtÏ ÌÈ‡a ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ«≈

,EÓÓB¯‡a ÈM‰ רוממיות שהיא «≈ƒ«¬ƒ¿
והארה  המשכה של בדרך ועלייה

,eÈÈ‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»«¿
˙eÓÓB¯‰ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«»¿

¯˙Îc השתלשלות מסדר שלמעלה ¿∆∆
ותתגלה  Ò„¯שתאיר ÏÎa¿»≈∆

È˜Ï‡ 'ÈÂ‰c ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿«¬»»¡…«
,‰z‡ בשלוש כיצד לעיל וכמבואר «»

סדר  כללות נכלל אלו מילים

ÈÁ·Ï˙ההשתלשלות  „Ú«ƒ¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ האחרונה ÏÚLהספירה ««¿∆«

Ìb CLÓeÈ d„È הספירות של האור »»¿««
הכתר  של הרוממות מאירה שבו

מהספירות  «»¿hÓÏ‰שלמעלה
.‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Ck ¯Á‡ ¯ÓB‡L e‰ÊÂ בהמשך ¿∆∆≈««»
בישעיה  הנזכר ‰‰B„‡‰הפסוק È„È ÏÚL ,EÓL ‰„B‡ מודה שהאדם ∆ƒ¿∆«¿≈«»»

איתו  שהאמת ומסכים eÎ'לקדושֿברוךֿהוא B˙e‡ÈˆÓ ˙‡ Ïh·nL∆¿«≈∆¿ƒ
ועל  איתו, שהאמת ומסכים חברו לדברי המודה אדם כמו לאלוקות, האישית

והביטול  ההודאה BÊהאדם CÈLÓÓידי ‰ÈÁa33 מסדר שלמעלה «¿ƒ¿ƒ»
È‡˜cהשתלשלות  ,EÓLa היא ‰eÎÏn˙שהכוונה ˙ÈÁa ÏÚ ¿ƒ¿¿»≈«¿ƒ«««¿

ÌM‰ BÓk) ÌL ˙‡¯˜pL אדם BÓˆÚÏשל Ú‚B BÈ‡L והאדם ∆ƒ¿≈≈¿«≈∆≈≈«¿«¿
לשמו זקוק לא כלל ‰Ïef˙עצמו ÏÈ·La ˜¯ ‡e‰Â לו לקרוא שיוכל ¿«ƒ¿ƒ«»

מהספירות  מקבלת שהיא ההשפעה העברת עיקרה המלכות ספירת כך בשמו,

עצמה  משל ותוכן אור לה אין אבל יותר, נמוכות לדרגות ,34)שמעליה
e‰fL שהיא כפי המלכות ספירת ∆∆

'שם' eÎÏn‰L˙נקראת ÈÙk¿ƒ∆««¿
‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·a ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰iNÚ¬ƒ»¿ƒ¿««¿»«

˜ÈzÚ ˙ÈÁa הכתר פנימיות ¿ƒ««ƒ
שתאיר  השתלשלות מסדר שלמעלה

hÓÏ‰.ותתגלה  „Ú«¿«»
e‰ÊÂ המשכת „) אודות האמור ¿∆

למטה  עד התענוג, עניין 'עתיק', בחינת

הוא  הפנימית Ìbביותר המשמעות «
e˙ka·של  CÈLÓnM ‰Ó הנזכר «∆«¿ƒ«»

Ït‡,בישעיה, ˙ÈNÚ Èk כפי ƒ»ƒ»∆∆
ומבאר. שממשיך

‰Êa ÔÈÚ‰Â35¯‡a˙ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ36 כי' המתחיל דיבור במאמר ¿≈

בהתוועדות  שנאמר הזאת' המצווה

נצביםֿוילך  פרשת בשבת הקודמת,

בדרך  ביאור עם לאור (ויצא תש"ל

פרשת  לשבת מלכות' ב'דבר אפשר

תשפ"א) ‰e‡נצבים '‡Ït'L∆∆∆
‡e‰L ‡l‡ ,'ÛÏ‡' ˙Bi˙B‡ƒ»∆∆»∆

ÔÈÚc'פלא' ,ÛÏ‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»∆¿ƒ¿«
È‡˜ ÛÏ‡‰ מכוון˙ÈÁa ÏÚ »»∆»≈«¿ƒ«

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰ÓÎÁ37 בגמרא »¿»¿«¬«««
˙Èa ÛÏ‡ תיבות ‡ÛÏראשי »∆≈¡«

‰ÓÎÁ‰M ‰Ó e‰fL ,‰Èaƒ»∆∆«∆«»¿»
,‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏÓ'אלף' כי ¿«∆∆∆«ƒ»

באיוב  הכתוב (כלשון לימוד לשון הוא

בינה') אאלפך חכמה, ¿BÓÎe'אאלפך
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL הנזכר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

הזאת' המצווה 'כי המתחיל דיבור

‰ÓÎÁL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»¿»
‰ce˜p‰ ˙‡ ‰ÎÈLÓÓ של שלה, «¿ƒ»∆«¿»

שכלי  רעיון התהוות של הראשונית הנקודה שהיא בנקודת daLהחכמה ∆»
‰‰¯Á·‰החכמה  ÔÈÚ ‰Èa‰ ˙ÏÚBt הראשונית הנקודה והסתעפות ∆∆«ƒ»ƒ¿«««¿»»

Ê‡˙,לפרטים, „BÚ ‡l‡ הבינה את מלמדת שהחכמה זה שבעניין אלא ∆»…
והוא  יותר, גדול וחידוש תוכן L„Áיש ÔÈÚ ‰Èaa ˙ÏÚBt ‰ÓÎÁL∆»¿»∆∆«ƒ»ƒ¿»»»

ÏehÈa‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰ÊÏ ˙ÎÈiL dÈ‡ dÓˆÚ „vÓ ‰ÈaL∆ƒ»ƒ««¿»≈»«∆∆»∆∆∆ƒ¿««ƒ
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יי `"lyz'd ,dpyd y`xc ipy mei

ּדנקּוּדה  מהענין ּגם (ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּביּטּול

עצמּה מּצד הּבינה ענין היפ ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבהיכלא),

ּגם  הּוא וכן כּו'. התרחבּות הּוא ְְְֲִִֵֶַַָָׁשענינּה

הּבהמית  ּבּנפׁש ּפֹועלת האלקית ׁשּנפׁש ֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבעבֹודה,

מּצד  הּבהמית ׁשּנפׁש ּבמציאּות, הּביּטּול ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַענין

אלף. ענין הּוא זה וכל לזה. ׁשּייכת אינּה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעצמּה

הּוא  ּפלא ּכי מאלף, למעלה הּוא ּפלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָאבל

על  רׁש"י ׁשּפירׁש ּוכמֹו ּומּובּדל, מּופלא ְְְְִִֵֵֶַַָָמּלׁשֹון

ּוכמֹו38הּפסּוק  היא, מכּוּסה לא היא, נפלאת לא ְְְִִִֵַָָֹֹ

ּתדרֹוׁש אל מּמ רׁש"י 39ּבּמּופלא ּופירׁש , ְְְִִִֵֵַַַָ

ולמכּסה  ּדר ועל ,מּמ ּומּופרׁש ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָּבּמּובּדל

והיינּו,40עתיק  יֹומין, עּתיק ׁשּכּסה ּדברים , ְְְִִִִִֶַַָָָ

ּגם  ׁשּלמעלה עּתיק, ּבחינת על קאי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּפלא

ּכי  הרצֹון, מרּוצה,41מּבחינת מּלׁשֹון הּוא רצֹון , ְְְִִִִַָָָָ

עּתיק, ּבחינת ּכן ּׁשאין מה ּגיּלּוי, ּבגדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּוא

וכאׁשר  ּבעצמֹו, ּבֹו זה הרי הּתענּוג, ענין ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַׁשהּוא

ּבכל  ׁשיּנּוי נפעל אזי הּתענּוג, מּבחינת ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָנמׁש

ׁשּברגל  לעצם ועד החכמה מּבחינת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהענינים,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עצם.19כּו', ּתדּׁשן טֹובה ׁשמּועה ְְְֶֶֶַָָָָ

חכמה, ּבבחינת נמׁש ּדעּתיק ּפלא ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָוהּנה,

וכדאיתא  'אלף', אֹותּיֹות ּׁש'ּפלא' מה ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשּזהּו

ׁשם  ׁשּבחינת 26ּבּזהר ּפלא, עׂשית ּכי ּבפירּוׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

כּו' סתימאה לנהֹורא ּולבּוׁש ּכיּסּוי הּוא ְְְִִִֶֶָָָּפלא

הּכיּסּוי  ענין והרי עּתיק), ּדבחינת האֹור ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָ(ׁשּזהּו

ׁשהּתענּוג  והיינּו, ּבֹו, ׁשּנתּכּסה הּדבר מעין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּוא

חכמה  ּבבחינת נעׂשה ׁשאז 42עצמֹו אּלא , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הּוא  מּמה ניּכר ׁשּלא ּבכיּסּוי, הּוא ְֲִִִֶַַַָֹהּתענּוג

הּוא  ׁשהּתענּוג ּבבינה, ּכמֹו זה ואין ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָהּתענּוג.
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יא.38) ל, א.39)נצבים יג, א.40)חגיגה קיט, פסחים יח. כג, תקסב).41)ישעי' ע' (שם פר"ב תער"ב המשך ראה 42)ראה

תקסה). ע' (שם פר"ג שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נקודה  מציאות כי איננה העניין, ורוחב ולאורך לפרטים הסתעפות ללא בלבד,

עלתה  שבמוחו הרעיון בעל גם החכמה שבשלב (וכמבואר ובולטת נרגשת

ונקראת  ביטול היא חכמה ולכן הדבר) את להסביר מסוגל לא עדיין ההברקה

מה' 'ונחנו הכתוב בלשון כמו ביטול, הוא ו'מה' מה', Ìb'כח ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«
‡ÏÎÈ‰a ‰ce˜c ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»»
והבינה  שהחכמה בחסידות מבואר

בהיכל, נקודה כמו בזו זו קשורות

והבינה  הנקודה היא החכמה כלומר,

כהיכל  היא התרחבות) בה (שיש

ללא  בנקודה כי כאחד נחוצים ושניהם

וההשגה  ההבנה עניין את חסר ההיכל

האור  את חסר הנקודה ללא ובהיכל

כך  ועל בחכמה, שמאיר המיוחד

בבינה  מוסיפה שהחכמה כאן מבואר

נעלה  נוסף, עניין הבינה את ו'מלמדת'

הביטול), עניין הוא ∆e‰L‡יותר,
הביטול  ‰Èa‰עניין ÔÈÚ CÙÈ‰≈∆ƒ¿««ƒ»

‡e‰ dÈÚL dÓˆÚ „vÓƒ««¿»∆ƒ¿»»
'eÎ ˙e·Á¯˙‰ של והתפשטות ƒ¿«¬

המציאות.

‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ הרוחנית ¿≈«»¬»
עובד  ה',שהאדם ∆∆∆LÙpLאת

LÙpa ˙ÏÚBt ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆∆«∆∆
ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒƒ¿««ƒ

,˙e‡ÈˆÓa כל של מוחלט ביטול ƒ¿ƒ
vÓ„מציאותה  ˙ÈÓ‰a‰ LÙpL∆∆∆««¬ƒƒ«
dÓˆÚ האלוקית הנפש השפעת ללא «¿»

‰ÊÏ ˙ÎÈiL dÈ‡ עצמה ומצד ≈»«∆∆»∆
ומציאות. יישות היא הבהמית הנפש

‰Ê ÏÎÂ השפעת אודות המבואר ¿»∆
והנפש  בבינה החכמה ופעולת

הבהמית  בנפש ÔÈÚהאלוקית ‡e‰ƒ¿«
‡Ït Ï·‡ .ÛÏ‡ אותיות היותו עם »∆¬»∆∆

ÛÏ‡Ó'אלף' ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ורומז ¿«¿»≈»∆
נעלה, יותר עוד ‰e‡לעניין ‡Ït Èkƒ∆∆

BÓÎe ,Ïc·eÓe ‡ÏÙeÓ ÔBLlÓƒ¿¿»¿»¿
˜eÒt‰ ÏÚ È"L¯ L¯ÈtL38 ∆≈≈«ƒ««»

ש'המצווה  נצבים בפרשת האמור

ÏÙהזאת' ‡Ï‡Ï ,‡È‰ ˙‡ …ƒ¿≈ƒ…
‡È‰ ‰qeÎÓ,ונבדל נעלם הוא מכוסה דבר המובא BÓÎeוהרי בלשון ¿»ƒ¿

LB¯„zבגמרא  Ï‡ EnÓ ‡ÏÙena39È"L¯ L¯ÈÙe ש'במופלא , «¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈«ƒ
פירושו  C¯cממך' ÏÚÂ ,EnÓ L¯ÙeÓe Ïc·ena הכתוב לשון «¿»¿»ƒ¿¿«∆∆

È˙Ú˜בישעיה  ‰qÎÓÏÂ40, שהם תורה לסתרי שהכוונה בגמרא ואמרו ¿ƒ¿«∆»ƒ

‰qkL ÌÈ¯·c הנקרא eÈÈ‰Â,הקדושֿברוךֿהוא ,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ¿»ƒ∆ƒ»«ƒƒ¿«¿
È‡˜ ‡ÏtL ורומז ÈzÚ˜מכוון ˙ÈÁa ÏÚ שהיא) יומין' 'עתיק ∆∆∆»≈«¿ƒ««ƒ

התענוג  עניין והיא לעיל), כמובא עליון', 'כתר בחינת «¿»¿∆ÏÚÓlL‰פנימיות
Èk ,ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁaÓ Ìb41‡e‰L ,‰ˆe¯Ó ÔBLlÓ ‡e‰ ÔBˆ¯ , «ƒ¿ƒ«»»ƒ»ƒ¿¿»∆

ÈelÈb ¯„‚a,המהות לעצם מחוץ ¿∆∆ƒ
,˜ÈzÚ ˙ÈÁa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ
‰Ê È¯‰ ,‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¬¬≈∆

BÓˆÚa Ba,מתענג המהות שעצם ¿«¿
CLÓ ¯L‡ÎÂ המשכה ויש ¿«¬∆ƒ¿»

שלמטה  לבחינות »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙והתגלות
,‚eÚz‰ לגילוי הכוונה וכאמור ««¬

השתלשלות  מסדר שלמעלה האור

של  בספירות ויפעל ויאיר נמשך שיהא

השתלשלות ÈepÈLסדר ÏÚÙ ÈÊ‡¬«ƒ¿»ƒ
ÌÈÈÚ‰ ÏÎa התענוג הארת כי ¿»»ƒ¿»ƒ

שהעונג  כשם הדרגות, בכל משפיעה

כולו  על משפיע »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙שבאדם
Ï‚¯aL ÌˆÚÏ „ÚÂ ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«»∆∆∆»∆∆

·e˙kL BÓÎe ,'eÎ19 בתהלים ¿∆»
ÌˆÚ ÔM„z ‰·BË ‰ÚeÓL¿»»¿«∆»∆
לו  שגורם דבר שומע אדם וכאשר

הנפש  בכוחות נשאר לא זה עונג,

מתרחבת. רגלו כף גם אלא הנעלים

˜ÈzÚc ‡Ït ˙ÈÁa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ
השתלשלות  מסדר «¿CLÓƒשלמעלה

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a מתחיל שממנה ƒ¿ƒ«»¿»
השתלשלות, Ó‰סדר e‰fL∆∆«

'‡Ït'M עתיק ‡Bi˙B˙בחינת ∆∆∆ƒ
'ÛÏ‡',חכמה È‡„ÎÂ˙‡בחינת »∆¿ƒ¿ƒ»
ÌLוכמובא  ¯‰fa26Le¯ÈÙa «…«»¿≈

פי לשון  על בישעיה הנזכר הכתוב 

העניינים  Ït‡,פנימיות ˙ÈNÚ Èkƒ»ƒ»∆∆
ÈeqÈk ‡e‰ ‡Ït ˙ÈÁaL∆¿ƒ«∆∆ƒ
'eÎ ‰‡ÓÈ˙Ò ‡¯B‰Ï Le·Ïe¿ƒ¿»¿ƒ»»

והנעלם  הסתום ‰‡B¯לאור e‰fL)∆∆»
,(˜ÈzÚ ˙ÈÁ·c שבאור כלומר ƒ¿ƒ««ƒ

נעלם  'פלא' הנקראת עתיק בחינת של

'נהורא  הנקרא החכמה אור ומסתתר

‰ÈeqÈkסתימאה', ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ
BÓˆÚ ‚eÚz‰L ,eÈÈ‰Â ,Ba ‰qk˙pL ¯·c‰ ÔÈÚÓ ‡e‰≈≈«»»∆ƒ¿«»¿«¿∆««¬«¿

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·a ‰NÚ42Ê‡L ‡l‡ בחכמה , נמשך התענוג כאשר «¬»ƒ¿ƒ«»¿»∆»∆»
בכיסוי, עצמה kÈ¯שהיא ‡lL ,ÈeqÈÎa ‡e‰ ‚eÚz‰ נרגש ולא ««¬¿ƒ∆…ƒ»

‰eÚz‚בגלוי  ‡e‰ ‰nÓ.בלבד נקודה שהיא החכמה לעניין בהתאם ƒ«««¬
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ׁשּבחינת  אּלא זה אין אבל והתּגּלּות, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבהתרחב ּות

עצמֹוdNBzpהּתענּוג ׁשהּתענּוג ולא ּבּבינה, ֲַַ¦§©¨ְְֲִֶַַַַָֹ

התרחבּות  ענינּה ּבינה ּבחינת ׁשהרי ּבינה, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָנעׂשה

ענין  הּוא הּתענּוג ּבחינת ואיּלּו ְְְְְְֲִִִִַַַַָוהתּפּׁשטּות,

אפׁשר  אי ולכן כּו', ּבהבּדלה ׁשּבא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָעצמי

החכמה, ּבחינת ורק ּבינה, יהיה עצמֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָׁשהּתענּוג

הּתענּוג  ּבחינת ּבּה נמׁש עצמי, ּכח ְְְְֲִִִִַַַַַָָָֹלהיֹותּה

חכמה, ּבבחינת נעׂשה עצמֹו ׁשהּתענּוג ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָּבאֹופן

לבחינת  ּכיּסּוי היא החכמה ּבחינת ּדוקא ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָולכן

ּבסתירה  זה ׁשאין מּובן זה ּפי ועל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָעּתיק.

מקֹומֹות  ּבכּמה הּוא 43להמבֹואר עּתיק ׁשהתּגּלּות ְְְְְִִֶַַַַָָ

רק  הּוא ּבּבינה  ּׁשּבא מה ּכי, ּדוקא, ְְִִִֶַַַַָָָָּבבינה

מה  עצמֹו, עּתיק זה אין אבל עּתיק, ְְֲִִִֵֶַַַַַָהתּגּלּות

ּבא  ׁשהּתענּוג היֹות עם ּבחכמה, ּכן ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָּׁשאין

ׁשהּתענּוג  ּבאֹופן זה הרי מקֹום, מּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָּבכיּסּוי,

ׁשּבׁשרׁשם  מּפני והיינּו חכמה, נעׂשה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָעצמֹו

ּפנימּיּות  הּוא אּבא ּפנימּיּות ׁשהרי אחד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָענינם

.44עּתיק  ִַ

ÏÚÂ ּדכתר ּבהממּוּצע החיּדּוׁש ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְְְִִֶֶֶַַַַָ

הּנאצלים  אל הּמאציל סֹוף אין אֹור ֱֲִִֵֵֶֶַַַָּבין

אל  סֹוף אין האֹור  ּבין ּדאציל ּות הממּוּצע ְְֲִֵֵֵֶַַַָָלגּבי

ּבּסיּדּור 45הּנבראים  מבֹואר ּדהּנה ּובהקּדים, .46, ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשהם ּדרגֹות ׁשּתי  יׁשנם זה ׁשּכאׁשר ערו ּבאין ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

לזה), זה ּבער ׁשאינם ותלמיד רב (ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלזה

ּבהתהּוּות  הּוא וכן ּביניהם. ממּוצע להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָצרי

צרי לּבֹורא, נברא ערו ׁשאין ּדכיון ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹהעֹולמֹות,

עֹולם  ענין ׁשּזהּו ּביניהם, ממּוצע ְְְִִֵֵֶֶֶַַָלהיֹות

רק  הּוא ּדאצילּות ׁשהממּוּצע אּלא ְֲֲִִֶֶַַַָָָהאצילּות.
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ובכ"מ.43) לך. לך ר"פ תו"א ב. קעח, זח"ג וש"נ.44)ראה ד. מט, נצבים לקו"ת ב. רעו, לזח"ג רמ"ז בהבא 45)ראה

ואילך). תקמ ע' (שם ואילך פקצ"ג תער"ב המשך ראה - ואילך).46)לקמן ג (רמד, התקיעות שער - דא"ח עם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙elb˙‰Â ˙e·Á¯˙‰a ‡e‰ ‚eÚz‰L ,‰È·a BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿¿ƒ»∆««¬¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«

בהתרחבות, עצמה שהיא הבינה של לעניינה בהתאם ונרגש, יחד ‡·Ïוניכר ¬»
שני מצד מורגש, אכן התענוג שבבינה זאת ÈÁaL˙עם ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡≈∆∆»∆¿ƒ«

‰L ‡ÏÂ ,‰Èaa ‰lb˙ ‚eÚz‰,‰Èa ‰NÚ BÓˆÚ ‚eÚz ««¬ƒ¿«»«ƒ»¿…∆««¬«¿«¬»ƒ»
dÈÚ ‰Èa ˙ÈÁa È¯‰L∆¬≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿»»
elÈ‡Â ,˙eËMt˙‰Â ˙e·Á¯˙‰ƒ¿«¬¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¬ƒ¿»
'eÎ ‰Ïc·‰a ‡aL ÈÓˆÚ«¿ƒ∆»¿«¿»»
בגילוי  בא איננו התענוג מהותו ומעצם

כשהתענוג  גם ולכן ובהתפשטות

בעצם  שינוי חל לא בבינה, מתגלה

‡LÙ¯מהותו, È‡ ÔÎÏÂ ייתכן לא ¿»≈ƒ∆¿»
,‰Èa ‰È‰È BÓˆÚ ‚eÚz‰L∆««¬«¿ƒ¿∆ƒ»
d˙BÈ‰Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ˜¯Â¿«¿ƒ««»¿»ƒ¿»

ÈÓˆÚ Ák ומתגלה שפועל כוח ולא …««¿ƒ
לעצם, daמחוץ CLÓ בבחינת ƒ¿»»

ÔÙB‡aהחכמה  ‚eÚz‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¬¿∆
‰NÚ BÓˆÚ ‚eÚz‰L∆««¬«¿«¬∆
‡˜Âc ÔÎÏÂ ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿»¿»≈«¿»
ÈeqÈk ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»ƒƒ

˜ÈzÚ ˙ÈÁ·Ï'עתיק' וכאמור ƒ¿ƒ««ƒ
דוקא. בחכמה מתכסה

‰Ê ÔÈ‡L Ô·eÓ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆»∆≈∆
המיוחדת  השייכות אודות כאן המבואר

החכמה  לבחינת עתיק בחינת של

‰nÎa ¯‡B·Ó‰Ï ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿«¿»¿«»
˙BÓB˜Ó43˜ÈzÚ ˙elb˙‰L ¿∆ƒ¿««ƒ

‡˜Âc ‰È·a ‡e‰ מבואר והדבר ¿ƒ»«¿»
הבחינות  של והשוואה הקבלה פי על

האדם, של הנפש לכוחות באלוקות

דווקא  שכל מדבר מתענג האדם והרי

השכלי, העניין את מבין הוא כאשר

בעניין, והשגה הבנה לו שאין זמן וכל

שבחכמה  ובעוד בשבילו. עונג זה אין

לכלל  כשבא הרי בלבד, נקודה זו הרי

על  מתענג הוא 'בינה', בחינת הבנה,

העונג, 'עתיק', שהתגלות נמצא הדבר,

והסיבה  והשגה, הבנה ב'בינה', הוא

היא  סתירה זו שאין Ó‰לכך ,Èkƒ«
,˜ÈzÚ ˙elb˙‰ ˜¯ ‡e‰ ‰Èaa ‡aM עתיק בחינת של והארה גילוי ∆»«ƒ»«ƒ¿««ƒ

˙BÈ‰ ÌÚ ,‰ÓÎÁa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,BÓˆÚ ˜ÈzÚ ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈∆«ƒ«¿«∆≈≈«»¿»ƒ¡
ÈeqÈÎa ‡a ‚eÚz‰L,מורגש גלוי Ê‰ואינו È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ∆««¬»¿ƒƒ»»¬≈∆

eÈÈ‰Â ,‰ÓÎÁ ‰NÚ BÓˆÚ ‚eÚz‰L ÔÙB‡a המיוחד והקשר ¿∆∆««¬«¿«¬∆»¿»¿«¿

הוא לעתיק חכמה È¯‰Lשל ,„Á‡ ÌÈÚ ÌL¯LaL ÈtÓƒ¿≈∆¿»¿»ƒ¿»»∆»∆¬≈
˜ÈzÚ ˙eiÓÈt ‡e‰ ‡a‡ ˙eiÓÈt44 בחינת הסוד, בתורת כמבואר ¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ

לגילוי  כלי היא החכמה, ספירת של והפנימיות העומק אבא', 'פנימיות

מצד  בעיקר (וזאת, יומין' 'עתיק בחינת של והפנימיות העומק עתיק', 'פנימיות

החכמה). שבספירת הביטול

LecÈÁ‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆«««ƒ
ÔÈ‡ ¯B‡ ÔÈa ¯˙Îc ÚveÓÓ‰a¿«¿»¿∆∆≈≈
ÌÈÏˆ‡p‰ Ï‡ ÏÈˆ‡n‰ ÛBÒ««¬ƒ∆«∆¡»ƒ
ÔÈa ˙eÏÈˆ‡c ÚveÓÓ‰ Èa‚Ï¿«≈«¿»«¬ƒ≈
Ï‡ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡‰»≈∆

ÌÈ‡¯·p‰45 שהבורא מאחר כלומר, «ƒ¿»ƒ
מהנבראים  ומרומם ונבדל נעלה

והריחוק  עצומה, ורוממות בהבדלה

כדי  הרי ערוך, באין הוא ביניהם

יש  נבראים, יתהוו הנעלה שמהבורא

קרובה  שיותר בחינה ב'ממוצע' צורך

יותר  שני ומצד הנבראים מאשר לבורא

ובעניין  הבורא, מאשר לנבראים קרובה

שהיא  הכתר בחינת בין הבדל יש זה

המאציל  סוף אין אור בין הממוצע

'נאצלים', שנקראים נעלים לנבראים

בין  הממוצע שהוא האצילות לעולם

יותר  הנחותים לנבראים הבורא

כאן  מבואר כך ועל 'נבראים' הנקראים

המאציל  בין הכתר של שבממוצע

כפי  מיוחד, חידוש יש לנאצלים

ומפרט. שממשיך

¯‡B·Ó ‰p‰c ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈¿»
¯ecÈqa46 חסידות מאמרי עם סידור «ƒ

דא"ח'), עם 'סידור ∆¬»∆L‡kL¯(הנקרא
ÔÈ‡a Ì‰L ˙B‚¯c ÈzL ÌLÈ∆¿»¿≈¿»∆≈¿≈

‰ÊÏ ‰Ê CÂ¯Ú פער ביניהם שיש ¬…∆»∆
והשוואה  יחס כל ללא עצום, וריחוק

„ÈÓÏ˙Â ·¯ BÓÎe) שהפער ¿«¿«¿ƒ
ועצום  גדול הוא ביניהם והמרחק

‰ÊÏ ‰Ê C¯Úa ÌÈ‡L מקום ואין ∆≈»¿≈∆∆»∆
ביניהם  BÈ‰Ï˙להשוואה CÈ¯ˆ ,(»ƒƒ¿

Ì‰ÈÈa ÚˆeÓÓ ביניהם שיפעל ¿»≈≈∆
הממ  ללא (כי לא חיבור התלמיד וצע

הרב). דברי את ולהבין לקבל ‰BÓÏBÚ˙,יוכל ˙ee‰˙‰a ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿«»»
‡¯BaÏ ‡¯· CÂ¯Ú ÔÈ‡L ÔÂÈÎc,שיעור לאין מהנברא נעלה והבורא ¿≈»∆≈¬…ƒ¿»«≈

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ e‰fL ,Ì‰ÈÈa ÚˆeÓÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿»≈≈∆∆∆ƒ¿««»¬ƒ
הנבראים. משאר יותר לבורא ‰e‡שקרוב ˙eÏÈˆ‡c ÚveÓÓ‰L ‡l‡∆»∆«¿»«¬ƒ
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יצירה  ּבריאה עֹולמֹות התהּוּות ׁשּתהיה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָּבׁשביל

ּבסדר  הּוא ׁשאצילּות ּדכיון והיינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָעׂשּיה,

ׁשהם  עֹולמֹות  ידֹו על נתהּווה לכן ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ּכדי  רק לא הּוא ּדכתר הממּוּצע אבל .ערו ְְְְֲֲֵֵֶֶַַָָֹֹּבאין

ׁשּיהיה  ּכדי ּגם אּלא הּנאצלים, התהּוּות ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

והיינּו העצמּות, עם לּנאצלים וׁשּייכּות ְְְְֱִִִֶַַַַָָָחיּבּור

מּסדר  למעלה הּוא הּכתר ׁשּבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָלפי

ׁשּזהּו עּתיק, ּבחינת ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַהׁשּתלׁשלּות

ׁשל  ּבאֹופן ולא ּבעצמּותֹו, ׁשהּוא הּתענּוג ְְְְְֲִֶֶֶַַַַֹענין

על  נעׂשה ולכן ב'), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמרּוצה

ּגם) אּלא המקּבל, מציאּות התהּוּות רק (לא ְְְִִֵֶַַַַַָָֹידֹו

לפי  והיינּו הּמׁשּפיע, אל המקּבל וחיּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַקיּׁשּור

ׁשּזהּו ּדווקא , ּבחכמה  נתּכּסה הּתענּוג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבחינת

ּתענּוג, ּבחינת נעׂשית עצמּה ּׁשהחכמה ְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָָמה

לעיל. ְְִֵַָּכּנזּכר

ÏÚÂ ענינים ׁשני ׁשהם ּפלא, עׂשית ּכי נאמר זה ¿«ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

הּמעׂשה, ּכח הּוא עׂשית ּכי, ְֲִִִִֶַַַָָָֹהפכּיים,

ועל  ּפנימּיים, ּבכחֹות ּתחּתֹון הּיֹותר ּכח ְְְְִִִֵֶַַַַֹֹׁשהּוא

מּקיפים, מּכחֹות למּטה ׁשהּוא וכּמה ּכּמה ְְִִִֶַַַַַַָָָֹאחת

ּבחינת  ׁשּזהּו אלף, מּבחינת למעלה הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָּופלא

ּׁשּכתּוב  ּבמה החיּדּוׁש וזהּו לעיל). (ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָעּתיק

עּתיק, ּבחינת ּפלא, ּבחינת ׁשּגם ּפלא, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָעׂשית

(עׂשית). עׂשּיה לבחינת עד למּטה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָנמׁש

ּבּכתּוב È¯Á‡Ïeה) ממׁשי ׂשמּת47זה ּכי , ¿«¬≈ְְִִֶַַַָָ

ּבזה  והענין וגֹו'. לּגל ,48מעיר ְְְִִֵֶַָָָָ

ּומעיר  ּדנֹוגּה, מלכּות ּבחינת הּוא עיר ְְְְִִִִֵֵַַַּדהּנה,

מּיער  חזיר 49אֹותּיֹות יכרסמּנה ענין והּוא , ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ

ענין 50מּיער  הּוא לּגל, מעיר ׂשמּת ּׁשּכתּוב ּומה . ְְִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּמבאר  ּדר ועל ּדנֹוגּה. מלכּות ּבחינת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָּביּטּול

מהר"ׁש ּפסּוק 51אדמֹו"ר עם 52על יערי אכלּתי ְְְֲִִִַַַַַַָָ
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,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ˙ee‰˙‰ ‰È‰zL ÏÈ·La ˜«̄ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

˙eÏÈˆ‡L ÔÂÈÎc ,eÈÈ‰Â עצמוÔÎÏ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡e‰ ¿«¿¿≈»∆¬ƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿»≈
Ì‰L ˙BÓÏBÚ B„È ÏÚ ‰Âe‰˙ לנבראים הבורא בין שמחבר ממוצע ƒ¿«»«»»∆≈

CÂ¯Úנחותים  ÔÈ‡a.הבורא Ï‡לגבי ‡e‰ ¯˙Îc ÚveÓÓ‰ Ï·‡ ¿≈¬…¬»«¿»¿∆∆…
˙ee‰˙‰ ‰È‰zL È„k ˜«̄¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÌÈÏˆ‡p‰ גם צריך שאמנם כך לשם «∆¡»ƒ
המאציל  בין הריחוק גם כי ממוצע

ערוך, באין הוא בנוסף ‡l‡לנאצלים ∆»
הכתר  בחינת של לממוצע יש לכך

נוספת  È‰iL‰מטרה È„k Ìb«¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈÏˆ‡pÏ ˙eÎÈiLÂ ¯eaÈÁƒ¿«»«∆¡»ƒ

נאצלו  שכבר ‰eÓˆÚ˙,לאחר ÌÚƒ»«¿
¯˙k‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¿ƒ««∆∆
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ≈∆

e‰fL ,È¯Ó‚Ï ˙eÏLÏzL‰ כי ƒ¿«¿¿¿«¿≈∆∆
היא  כאן מדובר שבה הכתר בחינת

ÔÈÚ e‰fL ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆∆ƒ¿«
B˙eÓˆÚa ‡e‰L ‚eÚz‰ ולא ««¬∆¿«¿

ממנו, שחוץ ÏLעניין ÔÙB‡a ‡ÏÂ¿…¿∆∆
‰ˆe¯Ó מחוץ התפשטות שהיא ¿»

המהות  ÛÈÚÒלעצם ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈»ƒ
„È ÏÚ ‰NÚ ÔÎÏÂ ,('·B ידי על ¿»≈«¬∆«»

המאציל  סוף האין שבין זה ממוצע

‰˙‰ee˙לנאצלים  ˜¯ ‡Ï)…«ƒ¿«
(Ìb ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«¿«≈∆»«

Ïa˜Ó‰ ¯eaÈÁÂ ¯eMÈ˜ הנאצל ƒ¿ƒ«¿«≈
ÚÈtLn‰ Ï‡,המאצילeÈÈ‰Â ∆««¿ƒ«¿«¿

‰qk˙ ‚eÚz‰ ˙ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«««¬ƒ¿«»
‰Ó e‰fL ,‡˜ÂÂc ‰ÓÎÁa¿»¿»«¿»∆∆«

dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰M הנאצל ∆«»¿»«¿»
‚eÚz ˙ÈÁa ˙ÈNÚ,המאציל «¬≈¿ƒ««¬

ÏÈÚÏ ¯kÊpk שממוצע משום וזאת «ƒ¿»¿≈
עתיק, בחינת עצמו (ובכתר כתר של זה

הנאצל  בין חיבור פועל התענוג) עניין

המאציל. ועצמות

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ הנזכר בפסוק ¿«∆∆¡«
Ì‰Lבישעיה  ,‡Ït ˙ÈNÚ Èkƒ»ƒ»∆∆∆≈

זה  בפסוק האמורים הדברים שני

ו'פלא' ÌÈÈÚ'עשית' ÈL¿≈ƒ¿»ƒ
Ák ‡e‰ ˙ÈNÚ ,Èk ,ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒƒ»ƒ»…«
¯˙Bi‰ Ák ‡e‰L ,‰NÚn‰««¬∆∆…««≈

,ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa ÔBzÁz הגוף באברי המלובשים הנפש של הכוחות «¿¿…¿ƒƒƒ
הכלליים  מהכוחות בשונה פנימיים', 'כוחות נקראים פנימית בהתלבשות

'כוחות  הנקראים והעונג, הרצון מסויימים, באברים מתלבשים שאינם

הנחות  הכוח הוא המעשה כוח עצמם, הפנימיים הכוחות ומבין מקיפים',

e‰L‡ביותר, ‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ המעשה BÁkÓ˙כוח ‰hÓÏ ¿««««»¿«»∆¿«»ƒ…
,ÌÈÙÈwÓ שעניין כביכול, באלוקות למעלה זה דרך על הנפש, בכוחות וכמו «ƒƒ

התחתונים  לנבראים מתייחס המעשה

‡e‰ ‡ÏÙe ביותר נעלה עניין ∆∆
ÛÏ‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ שהיא ¿«¿»ƒ¿ƒ«»∆
הפנימיים, הכוחות ∆∆e‰fLהתחלת

היא  פלא ÈzÚ˜בחינת ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ
LecÈÁ‰ e‰ÊÂ .(ÏÈÚÏ ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈¿∆«ƒ
,‡Ït ˙ÈNÚ ·e˙kM ‰Óa¿«∆»»ƒ»∆∆

ÌbL אפילו,‡Ït ˙ÈÁa ∆«¿ƒ«∆∆
,˜ÈzÚ ˙ÈÁa נעלית עצמה שמצד ¿ƒ««ƒ

התחתונים hÓÏ‰מהנבראים CLÓƒ¿»¿«»
לבחינת  רק לא הם והגילוי וההמשכה

אלא  iNÚ‰החכמה ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«¬ƒ»
.(˙ÈNÚ)»ƒ»

CÈLÓÓ ‰Ê È¯Á‡Ïe (‰¿«¬≈∆«¿ƒ
·e˙ka47,בישעיה zÓNהנזכר Èk «»ƒ«¿»

'B‚Â ÏbÏ ¯ÈÚÓ משבח הנביא ≈ƒ«»¿
על  הקדושֿברוךֿהוא את ומרומם

העולם  אומות של העיר את ששם

לגל, שעיר) להר הכוונה רש"י (לפירוש

להיות  העיר את והרס שהחריב היינו

אבנים. של Êa‰גל ÔÈÚ‰Â48, ¿»ƒ¿»»∆
˙ÈÁa ‡e‰ ¯ÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿ƒ«

,d‚Bc ˙eÎÏÓ,בחסידות כמבואר «¿¿«
וכנגד  אלוקים' עשה זה לעומת זה 'את

הקדושה, שבצד הספירות עשר

המלכות, ספירת ועד החכמה מספירת

הקליפות  בצד זה', ב'לעומת גם יש

מקבילים, כוחות עשר אחרא, והסיטרא

קליפת  של המלכות מידת היא ו'עיר'

מעט  גם בה שמעורב (הקליפה נוגה

אור) לשון 'נוגה', נקראת ולכן טוב

¯ÚiÓ ˙Bi˙B‡ ¯ÈÚÓe49‡e‰Â , ≈ƒƒƒ««¿
ÔÈÚ הכתוב של הפנימי  התוכן ƒ¿«

ÈÊÁ¯בתהילים  ‰pÓÒ¯ÎÈ¿«¿¿∆»¬ƒ
¯ÚiÓ50'מיער' על וגם מכוון ƒ»«

zÓNהקליפות. ·e˙kM ‰Óe«∆»«¿»
,ÏbÏ ¯ÈÚÓ והופכת נהרסת שה'עיר' ≈ƒ«»

אבנים  ÏehÈaלגל ÔÈÚ ‡e‰ והעניין eÎÏÓ˙של הכוח ˙ÈÁa ƒ¿«ƒ¿ƒ««¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL C¯c ÏÚÂ .d‚Bc51˜eÒt ÏÚ52 ¿«¿«∆∆∆¿»≈«¿«¬««»
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ׁשּמהם  הּמלאכים, עֹולם הּוא ׁשּיער ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָּדבׁשי,

לבּטל  ּוצריכים החיצֹונים, יניקת להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָאפׁשר

ּׁשּכתּוב  מה ּפי ועל כּו'. זה אּמלאה 53ענין ְְְִִִֶֶַַָָָָ

כּו' צֹור נתמּלאה לא ׁשּכן 54החרבה, מּובן הרי , ְְֲֳִֵֵֶַָָָָָֹ

צֹור  ׁשל חּורּבנּה ידי ׁשעל ,להיפ ּגם ְְְֵֵֶֶֶַַָָהּוא

קליּפת  ּביּטּול לּגל, מעיר ׂשמּת ענין ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ(ׁשּזהּו

ּבכדי  והּנה, כּו'. הּקדּוּׁשה מיּלּוי נעׂשה ְְְֲִִִֵֵַַַָָנֹוגּה),

צֹור יׁש לגמרי, נֹוגּה קליּפת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַׁשּתתּבּטל

ּברּו סֹוף אין אֹור מעצמּות חדׁש אֹור ְְְֵֵַַַָָָָּבהמׁשכת

ּבא  לּגל מעיר ׂשמּת ּכי ׁשהּפסּוק וזהּו ְְִִֵֶֶַַַָָָָהּוא.

ארֹוממ אּתה אלקי הוי' ּׁשּכתּוב למה ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּבהמׁש

חדׁש אֹור ּגיּלּוי המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְִִֶַַַָָָוגֹו',

מּבחינת  נמׁש זה ידי ׁשעל סֹוף, אין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָמעצמּות

סדר  ּבכל הּכתר ּפנימּיּות ּדבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהרֹוממּות

ּבארּוּכה), לעיל (ּכּנזּכר למּטה עד ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

לגמרי. הּקלּפה מציאּות מתּבּטלת זה ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָועל

ּדוקא, יׁשעיהּו ידי על נאמרה זֹו ׁשּנבּואה ְְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָוזהּו

נחמת  על ׁשּנּבא הּוא יׁשעיהּו ׁשל ענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכי

מּלׁשֹון  יׁשעיהּו ׁשּנקרא ּבׁשמֹו וכמרּוּמז ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּגאּוּלה,

המׁשכת 55יׁשּועה  ׁשּתכנּה זֹו, נבּואה אמר ולכן , ְְְְְֵֶַַַָָָָָָָ

יד  ׁשעל סֹוף, אין אֹור מעצמּות חדׁש אֹור י ּגיּלּוי ְְִֵֵֵֶַַָָ

יקּוּיים  זה ׁשּכל הּקליּפה, מציאּות ּתתּבּטל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָזה

העתידה. ְֲִַָָָּבּגאּוּלה

הּׁשנה,p‰Â‰ו) לראׁש ׁשּיי לעיל האמּור ּכל ¿ƒ≈ְְֵַַָָָָָָֹ

ּכל  חֹוזרים הּׁשנה ׁשּבראׁש ידּוע ְְֲִֵֶֶַַָָָָֹׁשהרי

אֹור  נמׁש ואז לעצמ ּותם, ועד למקֹורם ְְְְְְְִִִַַַָָָָָהּדברים

ּבאּגרת  (ּכמבֹואר מעֹולם היה ׁשּלא ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹחדׁש

ּדבחינת 56הּקדׁש עצמית והתנּׂשאּות מרֹוממּות ( ְְְְְְִִִִֵֶַַַַֹ

ׁשּבסדר  הּמדריגֹות ּפרטי ּבכל ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָהּמלכּות
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ב.53) כו, כג.54)יחזקאל כה, תולדות פרש"י ובפרש"י. סע"א ו, מגילה זח"ב 55)ראה א. מט, ישעי' ומצו"ד פרש"י ראה

סע"ב. יד.56)קעט, סימן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים  ÌÏBÚבשיר ‡e‰ ¯ÚiL ,ÈL·c ÌÚ È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡»«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒ∆«««

Ì‰nL ,ÌÈÎ‡Ïn‰ מהמלאכים,ÌÈBˆÈÁ‰ ˙˜ÈÈ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ««¿»ƒ∆≈∆∆¿»ƒ¿¿ƒ««ƒƒ
מהמלאכים  ולקבל לינוק עלולים והסיטראֿאחרא הקליפות הם ה'חיצונים'

והשפעה, חיות eÎ'תוספת ‰Ê ÔÈÚ Ïh·Ï ÌÈÎÈ¯ˆe'ה'יער את לבטל ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»∆
מנת  על ה'עיר') החרבת דרך (על

והחיות  ההשפעה את למנוע

Ó‰ל'חיצונים'. Èt ÏÚÂ¿«ƒ«
·e˙kM53,‰·¯Á‰ ‰‡Ïn‡ ∆»ƒ»¿»»√»»

יען  אדם, 'בן יחזקאל בנבואת נאמר

האח  ירושלים על צור אמרה אשר

אלי, נסבה העמים דלתות נשברה

בגמרא  כך על ונאמר החרבה', אמלאה

'eÎ ¯Bˆ ‰‡lÓ˙ ‡Ï54, וזה …ƒ¿«¿»
אם  וירושלים, 'קסרי הגמרא: לשון

אל  - שתיהן חרבו אדם לך יאמר

חרבה  תאמן, אל - שתיהן ישבו תאמן,

ירושלים  חרבה ירושלים, וישבה קסרי

אמלאה  שנאמר תאמן, – קסרי וישבה

אם  זו, חרבה - זו מליאה אם החרבה,

זו', חרבה - זו Ô·eÓמליאה È¯‰¬≈»
,CÙÈ‰Ï Ìb ‡e‰ ÔkL שאם כשם ∆≈«¿≈∆

זה  הרי 'מליאה', הערים משני אחת

להיפך, גם כך חרבה, שהשנייה סימן

שהשניה  סימן זה הרי חריבה כשאחת

ÏLמלאה, da¯eÁ È„È ÏÚL∆«¿≈¿»»∆
¯Bˆ העולם אומות של ∆∆(e‰fLהעיר

ÏehÈa ,ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN ÔÈÚƒ¿««¿»≈ƒ«»ƒ
d‚B ˙tÈÏ˜ לעיל ),כמבואר ¿ƒ««
ÈelÈÓ ‰NÚ'ו'בניין‰Me„w‰ «¬»ƒ«¿»

.'eÎ
˙tÈÏ˜ Ïha˙zL È„Îa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ«

È¯Ó‚Ï d‚B כלל תהיה ולא «¿«¿≈
הקדושה, היפך של ≈LÈמציאות

L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰a C¯Bˆ∆¿«¿»«»»
Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»

‡e‰ מעלים דבר  שום אין שלגביו

על  והסתר העלם כל אלא ומסתיר

לגמרי. מתבטל הטעם e‰ÊÂהאלוקות ¿∆
לכך  zÓNהפנימי Èk ˜eÒt‰L∆«»ƒ«¿»

a ÏbÏ ¯ÈÚÓ‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ·e˙kM ‰ÓÏ CLÓ‰a ‡ ≈ƒ«»»¿∆¿≈¿«∆»¬»»¡…««»
‡e‰L ,'B‚Â EÓÓB¯‡ כאן האמורה הרוממות של הפנימית המשמעות ¬ƒ¿¿∆

ÏÚLהיא  ,ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ L„Á ¯B‡ ÈelÈb ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«ƒ»»≈«¿≈∆«
‰Ê È„È סוף אין מעצמות חדש אור מהתגלות ויורד CLÓכתוצאה ¿≈∆ƒ¿»

אור  ÏÎaומתגלה ¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·c ˙eÓÓB¯‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿»
ÏÚÂ ,(‰ke¯‡a ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰hÓÏ „Ú ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò≈∆«ƒ¿«¿¿«¿«»«ƒ¿»¿≈«¬»¿«

‰Ê È„È סדר של הדרגות בכל מאיר השתלשלות מסדר שלמעלה שהאור ¿≈∆
ביותר למטה עד È¯Ó‚Ï.השתלשלות ‰tÏw‰ ˙e‡ÈˆÓ ˙Ïha˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ«¿ƒ»¿«¿≈

ÏÚ ‰¯Ó‡ BÊ ‰‡e·pL e‰ÊÂ¿∆∆¿»∆∆¿»«
BÈÚ Èk ,‡˜Âc e‰ÈÚLÈ È„È¿≈¿«¿»«¿»ƒƒ¿»

‡apL ‡e‰ e‰ÈÚLÈ ÏL נבואות ∆¿«¿»∆ƒ≈
ועיקריות  ÓÁ˙רבות ÏÚ«∆»«

BÓLa Êne¯ÓÎÂ ,‰le‡b‰«¿»¿«¿»ƒ¿
ÔBLlÓ e‰ÈÚLÈ ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿«¿»ƒ¿

‰ÚeLÈ55¯Ó‡ ÔÎÏÂ הנביא , ¿»¿»≈»«
דווקא dÎzLישעיהו ,BÊ ‰‡e·¿»∆»¿»

L„Á ¯B‡ ÈelÈb ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ»»
ÏÚL ,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈∆«
˙e‡ÈˆÓ Ïha˙z ‰Ê È„È¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰Ê ÏkL ,‰tÈÏw‰ אור התגלות «¿ƒ»∆»∆
וביטול  האלוקות מעצמות חדש

והסיטרא  הקליפות מציאות של מוחלט

ובגלוי ÌÈie˜Èאחרא בפועל ¿«
.‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒ»

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Ïk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»»»¿≈
מעצמות  אור והתגלות המשכת אודות

למטה האלוקות  עד מעלה מלמעלה

‰M‰,מטה  L‡¯Ï CÈiL«»¿…«»»
‰M‰ L‡¯aL Úe„È È¯‰L∆¬≈»«∆¿…«»»

בשנה שנה Ïkמידי ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ»
ÌÈ¯·c‰ שהתגלו האלוקיים האורות «¿»ƒ

ונבראים  עולמות להחיות למטה וירדו

Ì¯B˜ÓÏ הראשונ ÚÂ„י ושורשם ƒ¿»¿«
Ì˙eÓˆÚÏ הרצון שנה כל בסיום (כי ¿«¿»

שהתחדש  בעולמות האלוקות של

ונעלם), מסתלק הקודם, השנה בראש

‡lL L„Á ¯B‡ CLÓ Ê‡Â¿»ƒ¿»»»∆…
˙¯b‡a ¯‡B·Ók) ÌÏBÚÓ ‰È‰»»≈»«¿»¿ƒ∆∆

L„w‰56 התניא והאור )שבספר «…∆
נמשך  ¿≈eÓÓB¯Ó˙החדש

˙ÈÁ·c ˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰Â¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰ חוזרת השנה בראש ««¿

הקדושֿברוךֿ של מלכותו ומתחדשת

וההתנשאות  מהרוממות היא האלוקות מעצמות וההמשכה בעולם הוא

עצם  מצד המלכות במידת שיש והמוחלטת, האמיתית היינו העצמית,

יורד  זה ומרומם נעלה ועניין לנבראים, יחסית רק רוממות לא האלוקות,

ומאיר  ‰eÏLÏzL˙ונמשך ¯„ÒaL ˙B‚È¯„n‰ ÈË¯t ÏÎa¿»¿»≈««¿≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
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טו `"lyz'd ,dpyd y`xc ipy mei

וכמבֹואר  ּגֹו'), אּתה אלקי (הוי' ְְְְְֱֲִַַַַָָָָֹהׁשּתלׁשלּות

מהעצם 46ּבּסיּדּור  נמׁש ׁשֹופר ּתקיעת ידי ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבסדר  הּבחינֹות ּכל ׁשל ּבהעצם עצמּות, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשל

ׁשאר  וכל ּובינה חכמה  ׁשל ּבהעצם ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ידי  ועל מּטה, למּטה ועד לּמלכּות, עד ְְְְְְִֵַַַַַַַַָָהּספיר ֹות

ּכיון  חדׁשה, מציאּות הּדברים ּכל נעׂשים ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָזה

יהיה  ׁשּלא ׁשּפֹועל הּתענּוג, ענין ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

ּביּטּול  ּגם נעׂשה זה ידי ועל כּו'. ידים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָרפיֹון

ׁשּזהּו ּגֹו'), לּגל מעיר ׂשמּת (ּכי  הּקליּפה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמציאּות

ּׁשאֹומרים  ּכי 57מה ּתכלה ּבעׁשן ּכּוּלּה והרׁשעה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָ

הארץ. מן זדֹון ממׁשלת ְֲִִֶֶֶֶַָָָתעביר

ּבכל p‰Â‰ז) לעיל הּנזּכר חדׁש אֹור המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְִֵַַַָָָָָ

עבֹודת  ידי על נעׂשית הּׁשנה ְֲֲֵֵַַַַָָֹראׁש

ּכי, ׁשֹופר, ּדתקיעת הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָהאדם,

ּבפׁשיטּות  ׁשּמּגיע ּפׁשּוט קֹול הּוא הּׁשֹופר ְִִִֶַַַָָקֹול

הּמּגיד  הרב ּתֹורת ּובהקּדים על 58העצמּות. ְְְִִַַַַַַַָָ

ּברֹוב 59הּפסּוק  ּבא הּצל ּכי ,ימינ יד על צּל ה' ְְְִִִֵֶַַַַָָ

צל, ליּכא זֹורחת, הּׁשמׁש אין ואם הּׁשמׁש, ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹור

מּקיף, אֹור ּבא הּתענּוג ּבהירּות רֹוב מחמת ְֲֲִִֵֵַַַַָּכן

לעיּלא, התעֹוררּות ּכן לתּתא התעֹוררּות ְְְְְְְִִִֵֵַָָּולפי

ּתנּועֹות  ּכמֹו מתנענע הּצל ּכי הּצל, ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָוהוי

אהבה  ידי על ּדלעיּלא התעֹוררּות וכל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָהאדם,

אברהם  ּדר על והּוא ,ימינ יד על וזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָלּבנים,

ׁשּיּומׁש60אֹוהבי  לפעֹול ׁשּכדי מּובן, ּומּזה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַָ

יׁש העצמּות, מּפׁשיטּות ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּבכל

הּנפׁש. מּפׁשיטּות ׁשּנמׁשכת האדם ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָצֹור

וכּידּוע  ּפׁשּוט, קֹול ׁשהּוא הּׁשֹופר, קֹול ענין ְְְִֶֶַַַַָָָוזהּו

טֹוב  ׁשם הּבעל ׁשהּוא 61מאמר ׁשֹופר, קֹול ּבענין ְְֲִֵֶַַַַַַָ

אחד  ּבכל ּבׁשלימּות ּתמיד ׁשּיׁשנֹו ּפׁשּוט, ְְְִִֵֶֶֶָָָָקֹול
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ויוהכ"פ.57) דר"ה התפלה רסד.58)נוסח סימן תורה ה.59)אור קכא, ח.60)תהלים מא, וככה 61)ישעי' המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המילים ( בשלוש Bb'הנרמזות ‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰,בישעיה הנזכר שבפסוק ¬»»¡…««»

לעיל  ecÈqa¯כמבואר ¯‡B·ÓÎÂ דא"ח'46), עם 'סידור ÏÚLהנקרא ¿«¿»«ƒ∆«
¯ÙBL ˙ÚÈ˜z È„Èהשנה בראש היום' 'מצוות ÌˆÚ‰Óשהיא CLÓ ¿≈¿ƒ«»ƒ¿»≈»∆∆

˙eÓˆÚ ÏL והגילוי השתלשלות, מסדר מעלה שלמעלה האלוקות ∆«¿
הוא  Ïkוההמשכה ÏL ÌˆÚ‰a¿»∆∆∆»

¯„ÒaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆¿≈∆
,˙eÏLÏzL‰ היא וההתחלה ƒ¿«¿¿

‰È·e ‰ÓÎÁ ÏL ÌˆÚ‰a שהם ¿»∆∆∆»¿»ƒ»
ההשתלשלות  סדר L‡¯תחילת ÏÎÂ¿»¿»

˙B¯ÈÙq‰ והלאה ובינה שמחכמה «¿ƒ
‰hÓÏ „ÚÂ ,˙eÎÏnÏ „Ú«««¿¿«¿«»

,‰hÓ שמעולם לעיל כמבואר «»
לעולמות  ההמשכה יורדת האצילות

מאצילות  שלמטה בריאהֿיצירהֿעשיה

הזה, לעולם Ê‰ועד È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆
È¯·c‰ Ïk ÌÈNÚÌ שבכל «¬ƒ»«¿»ƒ

ÔÂÈkהעולמות  ,‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬»»≈»
,‚eÚz‰ ÔÈÚ Ì‰a CLÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«««¬
התענוג  שייכות אודות לעיל כמבואר

È‰È‰לעצם, ‡lL ÏÚBtL∆≈∆…ƒ¿∆
'eÎ ÌÈ„È ÔBÈÙ¯ גם שרואים כפי ƒ¿»«ƒ

שיש  בדבר פועל הוא שכאשר באדם

בחשק  היא הפעולה תענוג, ממנו לו

שאין  בדבר פעולה ואילו ובמרץ ורצון

וחלשות. רפות בידיים היא תענוג בו

‰Ê È„È ÏÚÂ מהגילוי כתוצאה ¿«¿≈∆
האלוקות  מעצמות ∆¬»NÚ‰וההמשכה

‰tÈÏw‰ ˙e‡ÈˆÓ ÏehÈa Ìb«ƒ¿ƒ«¿ƒ»
הכתוב ( רומז זה zÓNשעל Èkƒ«¿»

'Bb ÏbÏ ¯ÈÚÓ לעיל ),כמבואר ≈ƒ«»
ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó e‰fL57 בתפילות ∆∆«∆¿ƒ

השנה  dlekראש ‰ÚL¯‰Â¿»ƒ¿»»
¯È·Ú˙ Èk ‰ÏÎz ÔLÚa∆»»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ı¯‡‰ ÔÓ ÔB„Ê ˙ÏLÓÓ ולפי ∆¿∆∆»ƒ»»∆
לביטול  הכוונה הפנימי הפירוש

הקליפות. מציאות

L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈«¿»«»»
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ מעצמות אור שהוא «ƒ¿»¿≈

‰M‰האלוקות  L‡¯ ÏÎa מידי ¿»…«»»
בשנה  È„Èנפעלת ÈNÚ˙שנה ÏÚ «¬≈«¿≈

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk e‰fL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú הכללי ÚÈ˜˙c˙התוכן ¬«»»»∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ËeLt ÏB˜ ‡e‰ ¯ÙBM‰ ÏB˜ ,Èk ,¯ÙBL'וכד מיוחדת מנגינה ללא »ƒ«»»

ÚÈbnL'ו'נוגע ‰eÓˆÚ˙שעולה ˙eËÈLÙa שהיא האלוקות בעצמות ∆«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿
והגדרה. 'ציור' בשום מוגדרת לא 'פשוטה', ועניינה ÌÈc˜‰·eמהות ¿«¿ƒ

המיוחדים  וההמשכה הגילוי את הפועלת שהיא האדם עבודת של ומעלתה

את ולהביא להקדים יש השנה, ראש של ‰Èbn„והנעלים ·¯‰ ˙¯Bz58 «»«««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש  ÏÚ59בתהליםÏv‰ Èk ,EÈÓÈ „È ÏÚ Elˆ '‰ ««»ƒ¿««¿ƒ∆ƒ«≈

,LÓM‰ ¯B‡ ·B¯a ‡a צל יש רב, באור זורחת ‡ÔÈכשהשמש Ì‡Â »¿«∆∆¿ƒ≈
‡kÈÏ ,˙Á¯BÊ LÓM‰ אין,Ïˆ «∆∆««≈»≈

˙e¯È‰a ·B¯ ˙ÓÁÓ Ôk≈≈¬«¿ƒ
,ÛÈwÓ ¯B‡ ‡a ‚eÚz‰ כאשר ««¬»«ƒ

ואורו  ורב גדול הוא האלוקי התענוג

אור  של וגילוי המשכה יש אזי בהיר,

בהתלבשות  מלבוא הנעלה (אור 'מקיף'

z˙Ï‡פנימית) ˙e¯¯BÚ˙‰ ÈÙÏe¿ƒƒ¿¿¿«»
lÈÚÏ‡למטה  ˙e¯¯BÚ˙‰ Ôk≈ƒ¿¿¿≈»

שההתעוררות ,למעלה  היינו

בהתאם  היא מלמעלה וההמשכה

וכאמור  למטה, ההתעוררות לאופן

בראש  הנעלים והגילוי שההמשכה

ידי  על נמשכים האדם השנה עבודת

,Ïv‰ BÓk ÈÂ‰Â בפסוק נאמר ולכן ¿»≈¿«≈
הדבר  כי צילך', 'ה' בתהלים הנזכר

לצל, BÓkדומה ÚÚ˙Ó Ïv‰ Èkƒ«≈ƒ¿«¿≈«¿
Ì„‡‰ ˙BÚez,בצל המשתקפות ¿»»»

‡lÈÚÏc ˙e¯¯BÚ˙‰ ÏÎÂ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈»
היא  מלמעלה È„Èוהמשכה ÏÚ«¿≈

הקדושֿברוךֿהוא ‡‰·‰ של «¬»
,ÌÈaÏ העובדים למטה ישראל בני «»ƒ

ה' e‰Â‡את ,EÈÓÈ „È ÏÚ e‰ÊÂ¿∆««¿ƒ∆¿
È·‰B‡ Ì‰¯·‡ C¯c ÏÚ60 «∆∆«¿»»¬ƒ

שייכת  החסד, קו האהבה, ומידת

לעיל fÓe‰לימין. מהאמור ƒ∆
מלמ  וההמשכה היא שההתעוררות עלה

מלמטה  והעבודה להתעוררות בהתאם

CLÓeiL ÏBÚÙÏ È„kL ,Ô·eÓ»∆¿≈ƒ¿∆¿«
ויאיר  Ò„¯ויתגלה ÏÎa¿»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ לדרגות עד «ƒ¿«¿¿
‰eÓˆÚ˙התחתונות  ˙eËÈLtÓƒ¿ƒ»«¿

וציור  הגדרה כל לה ˆC¯Bשאין LÈ ,≈∆
˙ÎLÓpL Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆ƒ¿∆∆

LÙp‰ ˙eËÈLtÓ העמוק החלק ƒ¿ƒ«∆∆
שהוא  הנפש של ביותר והפנימי

והגדרה. 'ציור' ללא ∆¿e‰ÊÂ'פשוט',
ËeLt ÏB˜ ‡e‰L ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÔÈÚ,מסויימת מנגינה ולא ƒ¿««»∆»

·BË ÌL ÏÚa‰ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ61‡e‰L ,¯ÙBL ÏB˜ ÔÈÚa ¿«»««¬««««≈¿ƒ¿«»∆
,ËeLt ÏB˜,בנשמה מאוד עמוק ממקום ÈÓz„הנובע BLiL »∆∆¿»ƒ

,‰ÂLa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ˙eÓÈÏLa מה הבדל מבלי ƒ¿≈¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿»∆
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jiyrnטז zligz meid df

עד  ׁשבטיכם מראׁשיכם ּבׁשוה, מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואחד

מימי וׁשֹואב עצי מּפׁשיטּות 62חֹוטב ּובא , ְְִִֵֵֵֵֶֶָ

ּוכפי  העצמּות, ּבפׁשיטּות ׁשּמּגעת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָהּנפׁש,

ּבכּמה  אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּמבאר

הּפסּוק 63מקֹומֹות  על ּובפרט נּצבים 62, אּתם ְְִִִֶַַַָָָ

ּכּלכם  מּגעת 64הּיֹום ּדיׂשראל ׁשהּפׁשיטּות , ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֻ

ׁשלימּות  לאחר ולכן, העצמּות. ְְְְְִִֵֵַַַָָּבפׁשיטּות

ראׁש ערב הּסליחֹות, ימי אלּול, ּדחדׁש ְְְֱֲִֵֶֶֶַָָֹֹהעבֹודה

הּׁשנה, ראׁש יֹום הּׁשנה, ראׁש ליל ֵַַַָָָָָָֹֹהּׁשנה,

ׁשֹופר  ּדקֹול ּבענין צֹור יׁש לּתקיעֹות, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוההכנה

מּפׁשיטּות  ׁשּנמׁש ּפׁשּוט קֹול להיֹותֹו ְְְְִִִִֶַָָָּדוקא,

ׁשּמּׁשם  ּופֹועל העצמּות, ּבפׁשיטּות ּומּגיע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּנפׁש,

אּתה  אלקי הוי' ההׁשּתלׁשל ּות, סדר ּבכל ְְְְְֱֲִֵֶַַַַַָָָָֹיּומׁש

ּכּנזּכר  לּגל, מעיר ּדׂשמּת הענין ׁשּפֹועל ועד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגֹו',

ְֵלעיל.

הּיֹום e‰ÊÂח) זה הּׁשנה ּבראׁש ׁשאֹומרים ¿∆ְְִֶֶַַָָֹ

ּבאלּול  ׁשּבכ"ה אף ,מעׂשי ְְֱֲִֶֶֶַַַּתחּלת

ּברֹוא  יֹום הּוא הּׁשנה ראׁש ואיּלּו העֹולם, ְְְִִַָָָָָֹנברא

ּבכל  העֹולם ּבריאת חיּדּוׁש ּכי, הראׁשֹון, ְְִִִִַָָָָָָאדם

זֹו ׁשּלא האדם , עבֹודת  ידי על נעׂשה וׁשנה ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשנה

עֹוד  אּלא ּבהּבריאה, ׁשלימּות ׁשּפֹועל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָּבלבד

ּבאֹופן  הּבריאה התחּדׁשּות ׁשּפֹועל ְְְְִִֵֶֶַַָֹזאת,

המׁשכת  ידי על מּמׁש, חדׁשה מציאּות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשית

ׁשּלאחרי  ּבזה, הענין ּוכללּות כּו'. הּתענּוג ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת

הּנה  הראׁשֹונה, ּבּפעם הּבריאה ְְִִִִֵַַַַַָָָהתהּוּות

ּתלּויה  וׁשנה ׁשנה ּבכל הּבריאה ְְְְְְִִַַָָָָָָָהתחּדׁשּות

אדם  אצל ׁשהיה ּוכפי הּתחּתֹונים, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבעבֹודת

ּתלּויה  היתה העֹולמֹות מציאּות ׁשּכל ְְְִִֶָָָָָָָהראׁשֹון,

ּכתיב  ׁשּנברא לאחרי מּיד ׁשהרי 65ּבעבֹודתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

החטא, קֹודם מּקדם, עדן ּבגן ׁשּגם והיינּו, ּולׁשמרּה, לעבדּה עדן בגן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוּיּניחהּו

ּבֹואֹו הּנבראים לכל ּׁשאמר מה ׁשּזהּו כּו', ּבעֹולם עלּיה לפעֹול צרי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

וגֹו' ונכרעה הּמזמֹור 66נׁשּתחוה אֹומרים ּבּׁשבּוע ׁשּׁשי יֹום ּבכל ולכן הוי'67, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
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תקסז). ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ פ"ע נצבים.62)תרל"ז ועוד.63)ר"פ .136 ע' .131 ע' .110 ע' תש"ז השיחות ספר ראה

ואילך.64) 150 ע' שם השיחות ספר טו.65)ראה ב, פי"א.66)בראשית דר"א פרקי וראה ו. צה, צג,67)תהלים תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נצבים  בפרשת הכתוב ובלשון הגלויים, בכוחות הרוחני ומצבו מעמדו

השנה  ראש שלפני בשבת בתורה Ú„שקוראים ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯Ó≈»≈∆ƒ¿≈∆«
EÈÓÈÓ ·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ62e ונובע ·‡הזההפשוט הקול , ≈≈∆¿≈≈∆»

˙ÚbnL ,LÙp‰ ˙eËÈLtÓ'ו'נוגעתÈÙÎe ,˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙa ƒ¿ƒ«∆∆∆«««ƒ¿ƒ»«¿¿ƒ
È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL∆¿»≈¿¿«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁ חותנו הריי"צ, הרבי »ƒ«¿
הרבי  BÓB˜Ó˙של ‰nÎa63, ¿«»¿
Ë¯Ù·e בביאוריו˜eÒt‰ ÏÚ62 ƒ¿»««»

ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡64 «∆ƒ»ƒ«À¿∆
'ראשיכם  הפסוק תחילת שהוא

וכו', eËÈLt‰L∆«¿ƒ˙שבטיכם'
˙ÚbÓ Ï‡¯NÈc קשורה והיא ¿ƒ¿»≈«««

.˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙaƒ¿ƒ»«¿
˙eÓÈÏL ¯Á‡Ï ,ÔÎÏÂ¿»≈¿««¿≈
ÈÓÈ ,ÏeÏ‡ L„Ác ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆¡¿≈
,‰M‰ L‡¯ ·¯Ú ,˙BÁÈÏq‰«¿ƒ∆∆…«»»
L‡¯ ÌBÈ ,‰M‰ L‡¯ ÏÈÏ≈…«»»…
LÈ ,˙BÚÈ˜zÏ ‰Î‰‰Â ,‰M‰«»»¿«¬»»«¿ƒ≈
¯ÙBL ÏB˜c ÔÈÚa C¯Bˆ∆»ƒ¿»¿»

,‡˜Âc עבודה הייתה שכבר ולמרות «¿»
עניינו  מקום מכל התקיעות, עד גם רבה

אור  של וההמשכה השנה ראש של

היא  מטה למטה עד הפשוט סוף האין

שופר תקיעת ידי על ¿B˙BÈ‰Ïƒדווקא
הוא  השופר קול ËeLtכי ÏB˜»

,LÙp‰ ˙eËÈLtÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆∆
,˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLÙa ÚÈbÓe«ƒ«ƒ¿ƒ»«¿

לעיל  ÌMnLכאמור ÏÚBÙe≈∆ƒ»
העצמות  הגילוי CLÓeÈמפשיטות ¿«

האלוקות  Ò„¯מעצמות ÏÎa¿»≈∆
È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¬»»¡…«

'Bb ‰z‡,לעיל ÚÂ„כאמור «»¿«
¯ÈÚÓ zÓNc ÔÈÚ‰ ÏÚBtL∆≈»ƒ¿»¿«¿»≈ƒ

,ÏbÏ של המציאות כל ביטול «»
ÏÈÚÏ.הקליפות ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈

e‰ÊÂ (Á לכך הפנימי הטעם ¿∆
‰Ê ‰M‰ L‡¯a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿…«»»∆
Û‡ ,EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆«
,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÏeÏ‡a ‰"ÎaL∆¿∆¡ƒ¿»»»

‰M‰ L‡¯ elÈ‡Â'בא שחל ¿ƒ…«»»
‡„Ìתשרי  ‡B¯a ÌBÈ ‡e‰¿»»

˙‡È¯a LecÈÁ ,Èk ,ÔBL‡¯‰»ƒƒƒ¿ƒ«
‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÏBÚ‰ וכמובא »»¿»»»¿»»

כמוהו היה שלא עליון אור נמשך שנה שבכל הקודש מאגרת ∆¬»NÚ‰לעיל
ÏÚBtL „·Ïa BÊ ‡lL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ ידי על האדם «¿≈¬«»»»∆…ƒ¿«∆≈

È¯a‰a‡‰עבודתו  ˙eÓÈÏL,לכן קודם כבר קיימת BÚ„שהייתה ‡l‡ ¿≈¿«¿ƒ»∆»
ÏÚBtL ,˙‡Ê˙ÈNÚpL ÔÙB‡a ‰‡È¯a‰ ˙eLcÁ˙‰ הבריאה …∆≈ƒ¿«¿«¿ƒ»¿∆∆«¬≈

È„È ÏÚ ,LnÓ ‰L„Á ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬»»«»«¿≈
'eÎ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«««¬
לעיל, כאמור עצמית, בחינה שהיא

של  הדרגות בכל נמשכת היא וכאשר

ביותר, למטה עד השתלשלות סדר כל

חדשה. מציאות נעשית הבריאה כל אזי

È¯Á‡lL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿«¬≈
ÌÚta ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»«««

‰BL‡¯‰ בראשית ימי בששת »ƒ»
בלבד  הקדושֿברוךֿהוא מצד שהיתה

את  שיעבוד אדם היה לא עדיין שהרי

מכן ‰p‰ה', ‰˙eLcÁ˙לאחר ƒ≈ƒ¿«¿
‰LÂ ‰L ÏÎa ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿»»»¿»»
,ÌÈBzÁz‰ ˙„B·Úa ‰ÈeÏz¿»«¬«««¿ƒ
Ì„‡ Ïˆ‡ ‰È‰L ÈÙÎe¿ƒ∆»»≈∆»»

ÔBL‡¯‰ השישי ביום שנברא »ƒ
נקרא  זה יום ולכן בראשית למעשה

מעשיך', e‡ÈˆÓ˙'תחילת ÏkL∆»¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ וקיומם‰ÈeÏz ‰˙È‰ »»»¿»¿»

È¯Á‡Ï „iÓ È¯‰L ,B˙„B·Úa«¬»∆¬≈ƒ«¿«¬≈
‡¯·pL הראשון È˙k65·אדם ∆ƒ¿»¿ƒ
e‰ÁÈpiÂהקדושֿברוךֿהואÔ‚· ««ƒ≈¿«

,eÈÈ‰Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„Ú≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¿
ÌbL אפילו,Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a ∆«¿«≈∆ƒ∆∆

CÈ¯ˆ ‰È‰ ,‡ËÁ‰ Ì„B˜ האדם ∆«≈¿»»»ƒ
עבודתו  ידי ועל ה' את ¿ÏBÚÙÏƒלעבוד

‰Ó e‰fL ,'eÎ ÌÏBÚa ‰iÏÚ¬ƒ»»»∆∆«
¯Ó‡M הראשון ÏÎÏאדם ∆»«¿»

ÌÈ‡¯·p‰ שנברא B‡Baמיד «ƒ¿»ƒ
'B‚Â ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL66 לפני ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»¿

ה' בעבודת לעסוק היינו עושנו, ה'

Úe·Ma ÈML ÌBÈ ÏÎa ÔÎÏÂ¿»≈¿»ƒƒ«»«
ÌÈ¯ÓB‡'יום של ב'שיר ¿ƒ
¯BÓÊn‰67˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰ «ƒ¿¬»»»»≈
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יז `"lyz'd ,dpyd y`xc ipy mei

לבׁש ּגאּות ראׁש68מל ּבכל מתחּדׁש זה וענין . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

עבֹודת  ידי על הראׁשֹון, אדם ּברֹוא יֹום ְְֲִֵַַַָָָָָהּׁשנה,

ממׁשי זה ידי ׁשעל הּׁשֹופר, ּבקֹול ְְְִֵֶֶַַַָָָָהאדם

ׁשהּקּב"ה  ּופֹועל כּו', הּכתר ּפנימּיּות ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמּבחינת

ּכּוּלֹו העֹולם על מלֹו יׂשראל ּבני ּבּקׁשת ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָמקּבל

ההכּתרה 57ּבכבֹוד את ׁשּמקּבל לאחרי , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּמקּיימים  ועבדיו, ׂשריו ּבניו ידי על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנעׂשית

עליכם  ׁשּתמליכּוני ּגם 69ּבּקׁשתֹו זה ידי ועל , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבּכל  ׁשּמלכּותֹו ּובאופן הארץ, ּכל על ְְֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמל

אּלא 70מׁשלה  ּבהכרח, ׁשהיא ממׁשלה רק לא , ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּברצֹון  ׁשהיא מלּוכה ּבּגאּוּלה 71ּגם ׁשּיהיה ּכפי , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

מקּדׁש ׁשּיבנה מׁשיח, ידי על לבֹוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהעתידה

אדם  לבריאת ׁשּיי זה ׁשענין [ּולהעיר, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָּבמקֹומֹו

ׁשּבקרקע  מעפר ׁשּנברא הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהראׁשֹון

הּמזּבח  ׁשּתחת יׂשראל,72הּמׁשּכן נדחי ויקּבץ [ ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

(ּכמֹו ּביחד ה' את לעבֹוד ּכּוּלֹו העֹולם את ְְֲִֵֶֶַַַַָָויתּקן

ּברמּב"ם  לא 73ׁשּכתּוב היינּו, יׂשראל, עם ּביחד ,( ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

ּכי  הּיעּוד ּגם ויקּוּיים ּדוקא. ּברצֹון אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּבהכרח,

מן  זדֹון ממ ׁשלת תעביר  ּכי ּגֹו', לּגל מעיר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָׂשמּתי

ׁשּזהּו ירּוׁשלים, נבנית צֹור ׁשל ּומחּורּבנּה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהארץ,

הּמלכּות  ּבנין הּׁשנה, ראׁש ענין ּכן וענין 74ּגם . ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹ

ּבֹונה  מּיׂשראל אחד ׁשּכל זה ידי על נעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָזה

ׁשלם  יראה ענין ׁשהּוא ׁשּבֹו, ירּוׁשלים ,75ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּכפׁשּוטּה, ירּוׁשלים לבנין זֹוכים זה ידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָועל

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת הּכללית, ְְְְְִִִִֵַַַַָָּבּגאּוּלה
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שם. דר"א פרקי וראה בסופה.68)א. וש"נ.69)תמיד סע"א. טז, יט.70)ר"ה קג, לר"ה 71)תהלים דרושים לקו"ת ראה

ואילך. ב אוה"ת 72)נו, סע"א. לב, בראשית תו"ח א. פג, בזח"ג רע"מ שם. ובכס"מ ה"ב פ"ב ביהב"ח הל' רמב"ם ראה

תקלה. ע' ספי"א.73)שלח מלכים נצבים 74)הל' לקו"ת וראה שם. הכוונות שער ואילך. פ"א ר"ה שער חיים עץ פרי ראה

ובכ"מ. שם. לר"ה דרושים ב. ב.75)נא, ס, לר"ה דרושים לקו"ת יו"ד). פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר תוד"ה ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L·Ï68 התחיל האדם שבו היום וזה האדם בריאת יום הוא שישי יום כי »≈

הבריאה. בכל ונרגשת ניכרת תהיה הקדושֿברוךֿהוא של שמלכותו לפעול

Ì„‡ ‡B¯a ÌBÈ ,‰M‰ L‡¯ ÏÎa LcÁ˙Ó ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈¿»…«»»¿»»
,ÔBL‡¯‰ בשנה שנה ‰ÙBM¯,מידי ÏB˜a Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È ÏÚ »ƒ«¿≈¬«»»»¿«»

˙ÈÁaÓ CÈLÓÓ ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ«
,'eÎ ¯˙k‰ ˙eiÓÈt בחינת שהיא ¿ƒƒ«∆∆

לעיל  כמבואר העצמי ≈ÏÚBÙeהתענוג
Èa ˙Lwa Ïa˜Ó ‰"aw‰L∆«»»¿«≈«»«¿≈

Ï‡¯NÈ השנה ראש CBÏÓבתפילות ƒ¿»≈¿
E„B·Îa Blek ÌÏBÚ‰ ÏÚ57, «»»ƒ¿∆

‰¯zÎ‰‰ ˙‡ Ïa˜nL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿«≈∆««¿»»
ÂÈ¯N ÂÈa È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈»»»»
B˙Lwa ÌÈÓÈi˜nL ,ÂÈ„·ÚÂ«¬»»∆¿«¿ƒ«»»

ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL69, כלשון ∆«¿ƒƒ¬≈∆
מבקש, שהקדושֿברוךֿהוא הגמרא

השנה, (בראש לפני 'אמרו כביכול

עליכם' שתמליכוני כדי מלכיות פסוקי)

לתקיעת  הטעמים אחד שמבואר, וכפי

בעת  כי היא השנה בראש השופר

בשופר תוקעים מלך È„Èהכתרת ÏÚÂ¿«¿≈
‰Êֿהקדוש של מלכותו את שפועלים ∆

ישראל, בני על 'עליכם', ברוךֿהוא

שיהיה Ïkפועלים ÏÚ CÏÓ Ìb«∆∆«»
B˙eÎÏnL ÔÙÂ‡·e ,ı¯‡‰»»∆¿…∆∆«¿

‰ÏLÓ Ïka70, והמלוכה «…»»»
על  הקדושֿברוךֿהוא של והממשלה

היא  הנבראים ÏLÓÓ‰כל ˜¯ ‡Ï…«∆¿»»
Ìb ‡l‡ ,Á¯Î‰a ‡È‰L∆ƒ¿∆¿≈«∆»«

ÔBˆ¯a ‡È‰L ‰ÎeÏÓ71ÈÙk , ¿»∆ƒ¿»¿ƒ
‰„È˙Ú‰ ‰le‡ba ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿»»¬ƒ»
‰·iL ,ÁÈLÓ È„È ÏÚ ‡B·Ï»«¿≈»ƒ«∆ƒ¿∆
,¯ÈÚ‰Ïe] BÓB˜Óa Lc˜Óƒ¿»ƒ¿¿»ƒ

‰Ê ÔÈÚL על המקדש בית בניין של ∆ƒ¿»∆
משיח  ‡„CÈiLÌידי ˙‡È¯·Ï «»ƒ¿ƒ«»»

,‰M‰ L‡¯a ÔBL‡¯‰»ƒ¿…«»»
Ú˜¯˜aL ¯ÙÚÓ ‡¯·pL∆ƒ¿»≈»»∆¿«¿«

ÁaÊn‰ ˙ÁzL ÔkLn‰72˙‡ Ôw˙ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÈÁ„ ıa˜ÈÂ [ «ƒ¿»∆«««ƒ¿≈«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«≈∆
Ì"aÓ¯a ·e˙kL BÓk) „ÁÈa '‰ ˙‡ „B·ÚÏ Blek ÌÏBÚ‰73 »»«¬∆¿««¿∆»»«¿«

הגאולה  סדר ‰eÈÈ,בפירוט ,Ï‡¯NÈ ÌÚ „ÁÈa של ), שההצטרפות ¿««ƒƒ¿»≈«¿
ישראל  בני עם ביחד תהיה ה' את לעבוד העולם ‡l‡כל ,Á¯Î‰a ‡Ï…¿∆¿≈«∆»

Ìb ÌÈie˜ÈÂ .‡˜Âc ÔBˆ¯a¿»«¿»ƒ««
ÏbÏ ¯ÈÚÓ ÈzÓN Èk „eÚi‰«ƒƒ«¿ƒ≈ƒ«»

,'Bb הקליפות מציאות ביטול שעניינו

בתפילות  שאומרים למה קשור והדבר

השנה  ÏLÓÓ˙ראש ¯È·Ú˙ Èkƒ«¬ƒ∆¿∆∆
,ı¯‡‰ ÔÓ ÔB„Ê לעיל כנזכר »ƒ»»∆

¯Bˆ ÏL da¯eÁÓe ביטול ≈¿»»∆
ÌÈÏLe¯Èהקליפות ˙È· עניין ƒ¿≈¿»«ƒ
ÔÈÚהקדושה, Ôk Ìb e‰fL∆∆«≈ƒ¿«

˙eÎÏn‰ ÔÈa ,‰M‰ L‡¯74 …«»»ƒ¿«««¿
האור  וחסידות, בקבלה כמבואר

המוחין  (אור הספירות כל של והשפע

לעולמות  ונמשך יורד המידות) ואור

שנה  ומידי המלכות, ספירת ידי על

תחילת  ולקראת החולפת השנה בסיום

להחיות  האלוקי הרצון החדשה, השנה

והשפע  ומסתלק נעלם העולמות את

המלכות, ידי על כלל בדרך שעובר

ישראל  בני של העבודה ידי ועל נעצר

מחדש  מתעורר הרצון השנה, בראש

וכך  מחדש נמשך הספירות של והאור

ו'נבנית'. חוזרת המלכות ספירת

‰Ê È„È ÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈∆
‰Ba Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL∆»∆»ƒƒ¿»≈∆
‡e‰L ,BaL ÌÈÏLe¯È ˙ÈÁa¿ƒ«¿»«ƒ∆∆

ÌÏL ‰‡¯È ÔÈÚ75, כמבואר ƒ¿«ƒ¿∆»≈
הגילויים  שכל בהרחבה לעיל

האדם  עבודת ידי על הם וההמשכות

ÔÈ·Ï ÌÈÎBÊ ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿ƒ¿«
‰le‡ba ,dËeLÙk ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿»«¿»
ÁÈLÓ ˙‡È·a ,˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈
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¯ÈL1'הוי קראתי מּמעמּקים .2הּמעלֹות ƒְֲֲֲִִִַַַַָָָ

ּבׁשּלח  ּבּזהר ּפתח 3ואיתא חזקּיה רּבי , ְְְִִִִַַַַַַָָָֹ

ׁשיר  הוי', קראתי מּמעמּקים הּמעלֹות ְֲֲֲִִִִִַַַַָָָׁשיר

ׁשיר  אּלא אמרֹו, מאן ּפריׁש ולא סתם, ְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹהּמעלֹות

כּו' למימר עלמא ּבני ּכל ּדזמינין ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָהּמעלֹות

אֹומרים  יׂשראל ׁשּכל ּׁשּתיּקנּו מה ּגם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ(ׁשּזהּו

ּתׁשּובה  ימי ּבעׂשרת זה ׁשאין 4מזמֹור ,ּוממׁשי ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ

וגֹו' ּדרׁשּתי לּבי ּבכל ּדוד ּׁשאמר מה אּלא 5זה , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ

עֹומקין, ּדכל מעֹומקא ,קראתי ְְְְֲִִִִֵַַָָָמּמעמּקים

ּדכל  סתימאה כּו', ּדבירא עּמיקא ּדכּוּלא ְְְְִִִֵַַָָָָָָָעּמיקא

עּלאה. עּמיקא ּבהאי ּכּלא ואכליל כּו' ְְְְִִִִִַַַָָָָֹסתימין

להבין  הּמעלֹות 6וצרי ּדׁשיר העיּלּוי מהּו , ְְְֲִִִִַַַָָָ

ּובפרט  ,דרׁשּתי לּבי ּבכל לגּבי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָמּמעמּקים

מדריגה  הּוא ּדוד ׁשאמר ֹו דרׁשּתי לּבי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּבכל

לבב ּבכל ּדר על ּבעבֹודה, ּבׁשני 7נעלית ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָ

למּטה 8יצרי הּוא זה ׁשענין לֹומר ׁשּיי ואי , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבני  ּכל ׁשאֹומרים מּמעמּקים הּמעלֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָמּׁשיר

זה  מזמֹור אמירת ּבענין להבין צרי ּגם ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעלמא.

ּכּידּוע  ּתׁשּובה, ימי מעׂשרת יֹום ׁשהּכּוונה 9ּבכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

עׂשר  ּבכל מעמּקים ּבחינת להמׁשי היא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבזה

ראׁשֹון ׁשּביֹום והיינּו, ּבחינת הּכחֹות, ממׁשיכים ְְְְְִִִִֶַַַַֹ

הּׁשני, ּבּכח ׁשני ּוביֹום הראׁשֹון, ּבּכח ְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹֹמעמּקים

ּבחינת  ממׁשיכים ימים ׁשּבעׂשרה עד הלאה, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָוכן

מאחר  ּדלכאֹורה, הּכחֹות, עׂשר ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמעמּקים

ׁשאר  ּכלּולים ׁשּבֹו הראׁשֹון, ּבּכח מעמּקים ּבחינת ּכבר נמׁש הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבּיֹום
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 א.2)הערה קל, קיט).3)תהלים ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשמ"ח זה ד"ה גם וראה ואילך. סע"א סג,

גם 4) וראה במקומו. אדה"ז סידור "כתבים". בשם סק"ב סנ"ד או"ח אברהם מגן פ"ז. ר"ה תפלות שער חיים עץ פרי

ב). סב, לר"ה (דרושים המעלות שיר רד"ה יו"ד.5)לקו"ת קיט, תרד"ע 6)תהלים ממעמקים המעלות שיר רד"ה גם ראה

תקמז). ע' ח"ב - החדשה בהוצאה תער"ב ה.7)(המשך ו, א.8)ואתחנן נד, ברכות עה"פ. ופרש"י פע"ח 9)בספרי ראה

ובכ"מ. ואילך. ב לט, תצא לקו"ת ועוד. שם.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תשובה: ימי בעשרת לאמרו שנהוג בפרק בתהילים, נאמר

¯ÈL1'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰2‡˙È‡Â fa‰¯מובא . ƒ««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»¿ƒ»«…«
ÁlLa3Á˙tפרשת  ‰i˜ÊÁ Èa¯ ‰BÏÚn˙ואמר , ¯ÈL ¿«««ƒƒ¿ƒ»»«ƒ««¬

Ì˙Ò ˙BÏÚn‰ ¯ÈL ,'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ,הכתוב‡ÏÂ ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»ƒ««¬»«¿…
B¯Ó‡ Ô‡Ó LÈ¯t מי פירש ולא »≈»¬»

‰BÏÚn˙אמרו, ¯ÈL ‡l‡∆»ƒ««¬
¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊcƒ¿ƒƒ»¿≈»¿»¿≈«

'eÎ לומר העולם בני כל שעתידים

e‰fL) זה שמזמור הללו הזוהר דברי ∆∆
הם  עלמא' בני ל'כל ההסבר Ìbשייך «

Ï‡¯NÈעל  ÏkL ewÈzM ‰Ó«∆ƒ¿∆»ƒ¿»≈
˙¯NÚa ‰Ê ¯BÓÊÓ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿∆«¬∆∆

‰·eLz ÈÓÈ4CÈLÓÓe הזוהר ), ¿≈¿»«¿ƒ
מזמור ÔÈ‡Lואומר, של Ê‰התוכן ∆≈∆

ÈaÏ ÏÎa „Âc ¯Ó‡M ‰Ó«∆»«»ƒ¿»ƒƒ
'B‚Â EÈzL¯c5‡l‡ , ¿«¿ƒ¿∆»

‡˜ÓBÚÓ ,EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ≈¿»
‡leÎc ‡˜ÈnÚ ,ÔÈ˜ÓBÚ ÏÎc¿»¿ƒ«ƒ»¿»

'eÎ ‡¯È·c ‡˜ÈnÚ של מהעומק «ƒ»¿≈»
עומק  הכול, של העומק העומקים, כל

כו' ÔÈÓÈ˙Òהבור ÏÎc ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»¿»¿ƒƒ
'eÎ הסתומים כל של (הנעלם) הסתום

ÂÈ‡‰a(הנעלמים) ‡lk ÏÈÏÎ‡¿«¿ƒ…»¿«
‰‡lÚ ‡˜ÈnÚ הכול את וכלל «ƒ»ƒ»»

דברי  כאן עד הזה. העליון בעומק

הזוהר.

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ6ÈelÈÚ‰ e‰Ó , ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
והיתרון  ‰BÏÚn˙המעלה ¯ÈLc¿ƒ««¬

ÈaÏ ÏÎa Èa‚Ï ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿«≈¿»ƒƒ
EÈzL¯„ אומר זו מעלה שבגלל ¿«¿ƒ

שאמר  מה אינו ש'ממעמקים' הזוהר

עניין  אלא דרשתיך' לבי 'בכל דוד

ה', בעבודת יותר «¿Ë¯Ù·eƒנעלה
הזו, האמירה על לתמוה יש ובמיוחד

ביחס  'ממעמקים' מעלת את המדגישה

העובדה  לאור דרשתיך' לבי ל'בכל

B¯Ó‡L EÈzL¯„ ÈaÏ ÏÎaL∆¿»ƒƒ¿«¿ƒ∆¬»
˙ÈÏÚ ‰‚È¯„Ó ‡e‰ „Âc»ƒ«¿≈»«¬≈

C¯c ÏÚ ,‰„B·Úa בפרשת הכתוב »¬»«∆∆

להיות  צריכה ה' שאהבת E··Ïשמע ÏÎa7 בגמרא ז"ל חכמינו ודרשו ¿»¿»¿
להיות  צריכה ה' שאהבת לכך שהכוונה 'לבך') ולא 'לבבך' שנאמר (מכך

EÈ¯ˆÈ ÈLa8 לפרש יש וכך הרע, ביצר גם אלא הטוב ביצר רק לא היינו ƒ¿≈¿»∆
ה', את ידרוש הרע היצר שגם דרשתיך' ליבי 'בכל בדוד הכתוב ≈¿CÈ‡Âגם

‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL ¯ÓBÏ CÈiL«»«∆ƒ¿»∆
‰hÓÏ בעבודת יותר נמוכה במדריגה ¿«»

ÌÈwÓÚnÓה' ˙BÏÚn‰ ¯ÈMÓƒƒ««¬ƒ«¬«ƒ
‡ÓÏÚ Èa Ïk ÌÈ¯ÓB‡L ולא ∆¿ƒ»¿≈»¿»

המלך? דוד רק

˙¯ÈÓ‡ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
‰Ê ¯BÓÊÓ המעלות 'שיר של ƒ¿∆

ÈÓÈממעמקים' ˙¯NÚÓ ÌBÈ ÏÎa¿»≈¬∆∆¿≈
Úe„ik ,‰·eLz9 וחסידות בקבלה ¿»«»«
‰Êa ‰Âek‰L זה מזמור באמירת ∆««»»»∆

התשובה ימי עשרת È‰ƒ‡בכל
ÌÈwÓÚÓ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ««¬«ƒ
דרגות  הנקראות באלוקות נעלות דרגות

להלן) עוד שיוסבר (כפי 'עמוקות'

˙BÁk‰ ¯NÚ ÏÎa הנפש של ¿»∆∆«…
העליונות  הספירות לעשר (המקבילים

גבורה, חסד, דעת, בינה, חכמה,

ומלכות), יסוד הוד, נצח, תפארת,

ÔBL‡¯ ÌBÈaL ,eÈÈ‰Â של ¿«¿∆¿ƒ
תשובה  ימי ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒעשרת

ÔBL‡¯‰ Áka ÌÈwÓÚÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¬«ƒ«…«»ƒ
החכמה, כוח הוא הנפש כחות מעשר

ÈL ÌBÈ·e תשובה ימי עשרת של ¿≈ƒ
'ממעמקים' בחינת את »…»Ákaממשיכים

ÈM‰ כוח הנפש, כוחות מעשר «≈ƒ
‰Ï‡‰הבינה  ÔÎÂ של הבאים בימים ¿≈»¿»

תשובה, ימי NÚaL¯‰עשרת „Ú«∆«¬»»
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«
,˙BÁk‰ ¯NÚ ÏÎa ÌÈwÓÚÓ«¬«ƒ¿»∆∆«…

להבין, צריך זה «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,ובעניין
CLÓ ÔBL‡¯‰ ÌBiaL ¯Á‡Ó≈««∆«»ƒƒ¿«
Áka ÌÈwÓÚÓ ˙ÈÁa ¯·k¿»¿ƒ««¬«ƒ«…«
¯‡L ÌÈÏeÏk BaL ,ÔBL‡¯‰»ƒ∆¿ƒ¿»
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יט zelrnd xiy

הּימים  ּבתׁשעת העבֹודה הרי הּכחֹות, ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹּתׁשעת

ההמׁשכה  לפעֹול צריכה היתה זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּלאחרי

לׁשאר  הראׁשֹון מּכח ּבלבד, הּגיּלּוי אל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמההעלם

מּבחינת  ההמׁשכה להיֹות צריכה ולּמה ְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹהּכחֹות,

ּתׁשּובה. ימי מעׂשרת יֹום ּבכל ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָמעמּקים

הּוא ÔÈÚ‰Âב) עֹומק ּבחינת ּדהּנה, הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶַ

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְִִֵֶַַָלמעלה

מעֹומק  לפנים עֹומק הּוא מּמעמּקים ,10ּובחינת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַ

הּוא  ּגּופא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָוהיינּו,

ּדכל  סתימאה הּזהר, ּובלׁשֹון עֹומק. ְְְְִִִֶַַַָָָֹּבחינת

מֹוסיף  זה ׁשּכל עּלאה, עּמיקא כּו' ְִִִִִֶֶַָָָָסתימין

זה  הרי ּגּופא ׁשּבעּמיקא העֹומק, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָּבהפלאת

ׁשּזֹוהי  סתימין, ּדכל ּוסתימא עּלאה, ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּמיקא

לגמרי. הׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבחינה

הּכחֹות. עׂשרת ּבכל להמׁשי צרי זֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹּובחינה

היינּו, הוי', קראתי מּמעמּקים ּׁשּנאמר מה ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָוזהּו

ּבסדר  מּמעמּקים ּבחינת להמׁשי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשּצרי

ׁשם  אֹותּיֹות ארּבע ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַההׁשּתלׁשלּות,

ּבמקֹום  ׁשּגם מּטה, למּטה ׁשּיּומׁש ועד ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָהוי',

יׂשראל  את יפּדה הּוא הּנה כּו', עוֹונֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָׁשּיׁש

עֹונֹותיו  הּתׁשּובה,11מּכל ענין ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

העוֹונֹות. סליחת נעׂשה זה ידי ְְֲֲִֵֶֶַַַָָׁשעל

ÔÈÚ‰Â לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹוגע 12ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

ימי  עׂשרת (התחלת הּׁשנה ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹלראׁש

העצמּות, מּפׁשיטּות ממׁשיכים ׁשּבֹו ְְְְִִִִֶַַָָּתׁשּובה),

ּבמה  ׁשּנרמז ּוכפי מּמׁש. למּטה עד נמׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָּומּׁשם

ׁשמ13ּׁשּכתּוב  אֹודה ארֹוממ אּתה אלקי הוי' ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָֹ

ּכי  אמן, אמּונה מרחֹוק עצֹות ּפלא עׂשית ֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּכי
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תשמ"ח.10) הנ"ל ד"ה גם וראה רע"א. ע, זח"ג ח.11)ראה קל, המאמרים 12)תהלים (ספר פ"ז ואילך; פ"ג היום זה ד"ה

ואילך). ט ע' ואילך; ו ע' אֿב.13)תשל"א כה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁk‰ ˙ÚLz כלולות מהספירות אחת שבכל וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿««…

בינה  בחינת גם יש הראשונה, הספירה החכמה, ובספירת הספירות, כל

ומאחר  הנפש. כוחות לגבי גם וכך הלאה, וכן שבחכמה חסד וכן שבחכמה,

הכוחות, תשע שאר את גם כולל החכמה ÚL˙a˙שכוח ‰„B·Ú‰ È¯‰¬≈»¬»¿ƒ¿«
ÌÈÓi‰הבאים‰Ê È¯Á‡lL «»ƒ∆¿«¬≈∆

ימי  מעשרת הראשון היום שלאחר

של  המשכה הייתה בו תשובה

את  הכולל הראשון בכוח 'ממעמקים'

הכוחות  ÏBÚÙÏכל ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿
Ï‡ ÌÏÚ‰‰Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈«∆¿≈∆
ÔBL‡¯‰ ÁkÓ ,„·Ïa ÈelÈb‰«ƒƒ¿«ƒ…«»ƒ

,˙BÁk‰ ¯‡LÏ ביום למעשה כי ƒ¿»«…
של  המשכה הייתה כבר הראשון

שבימים  כך הכוחות, בכל 'ממעמקים'

חדשה  המשכה לפעול צורך אין הבאים

ביום  שנמשך מה את לגלות רק אלא

בהעלם  נמצא ועדיין ««¿nÏÂ‰הראשון
‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»»
ÌBÈ ÏÎa ÌÈwÓÚÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¬«ƒ¿»

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚÓ שלכן) ≈¬∆∆¿≈¿»
עשרת  בכל המזמור את אומרים

היום  של בהמשכה די ולא הימים)

הראשון?

˙ÈÁa ,‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (·¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«
˜ÓBÚרגיל עומק ‰e‡סתם, ∆

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
האור  מדרגת שלמעלה האלוקות דרגת

לברוא  למטה מלמעלה ונמשך שיורד

ב'סדר  ובא ונבראים עולמות ולהחיות

(ותחילתו  לדרגה מדרגה השתלשלות'

הראשון  האצילות, שבעולם בספירות

'סדר  של הכלליים העולמות מארבעת

יצירה, בריאה, אצילות, השתלשלות',

ÌÈwÓÚnÓעשייה) ˙ÈÁ·e לשון ¿ƒ«ƒ«¬«ƒ
אחד  עומק רק שאיננה דרגה היא רבים,

ÌÈÙÏאלא  ˜ÓBÚ ‡e‰∆ƒ¿ƒ
˜ÓBÚÓ10‰ÏÚÓlL ,eÈÈ‰Â , ≈∆¿«¿∆¿«¿»

‡Ùeb ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿»
עצמן  השתלשלות מסדר שלמעלה הדרגות ÓBÚ˜,שמבין ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«∆

עומק. שאינן לדרגות ביחס עומק רק ולא עצמו בעומק עומק כלומר

'eÎ ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‰‡ÓÈ˙Ò ,¯‰f‰ ÔBLÏ·e ונעלם סתום עניין ƒ¿«…«¿ƒ»»¿»¿ƒƒ
עצמם  והנעלמים הסתומים lÚ‡‰,בדברים ‡˜ÈnÚ,עליון ÏkLעומק «ƒ»ƒ»»∆»

˜ÓBÚ‰ ˙‡ÏÙ‰a ÛÈÒBÓ ‰Ê רק שאינו 'ממעמקים', של המיוחד ∆ƒ¿«¿»«»∆

אלא  כללי באופן השתלשלות' מ'סדר Ùeb‡למעלה ‡˜ÈnÚaL בעומק ∆¿«ƒ»»
Ê‰עצמו  È¯‰ הזוהר ÏÎcכלשון ‡ÓÈ˙Òe ,‰‡lÚ ‡˜ÈnÚ ¬≈∆«ƒ»ƒ»»¿ƒ»¿»

,ÔÈÓÈ˙Ò,לעיל כאמור במיוחד, מופלא עומק ÈÁa‰היינו È‰BfL ¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ»
‰ÈÁ·e .È¯Ó‚Ï ˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ומופלאה נעלית ∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿≈¿ƒ»

BÊ נקראת היא שדווקא 'עומק' של

ÏÎa'ממעמקים' CÈLÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿»
˙BÁk‰ ˙¯NÚ לספירות המקבילים ¬∆∆«…

השתלשלות'.ש  'סדר Ó‰ל e‰ÊÂ¿∆«
EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ¯Ó‡pM∆∆¡«ƒ«¬«ƒ¿»ƒ

,'ÈÂ‰'ה'קריאה של והמשמעות ¬»»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯vL ,eÈÈ‰«¿∆»ƒ¿«¿ƒ

ולגלות  »ÈÁa¿ƒ˙מלמעלה
¯„Òa ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿≈∆
ÔÈÚ e‰fL ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿∆∆ƒ¿«
'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ Úa¯‡«¿«ƒ≈¬»»
הספירות  עשר כנגד המכוונות

– (י' השתלשלות' ב'סדר המאירות

– ו' בינה, - ראשונה ה' חכמה,

מלכות) – אחרונה ה' »¿ÚÂ„המידות,
CLÓeiL והמופלא הנעלה העניין ∆¿«

'ממעמקים' hÓ‰,של ‰hÓÏ¿«»«»
'eÎ ˙BBÂÚ LiL ÌB˜Óa ÌbL∆«¿»∆≈¬
'למטה  ביותר, נחות מצב זה והרי

זאת  בכל ‰e‡מטה', ‰p‰ מדריגת ƒ≈
'ממעמקים' של ‡˙האלוקות ‰cÙÈƒ¿∆∆

ÂÈ˙BBÚ ÏkÓ Ï‡¯NÈ11e‰fL , ƒ¿»≈ƒ…¬»∆∆
ÏÚL ,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿««¿»∆«

‰Ê È„È התשובה ידי NÚ‰על ¿≈∆«¬»
˙BBÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ שיתבאר וכפי ¿ƒ«»¬

להלן. עוד

¯‡a˙pL BÓk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ12 זה' דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈

בראש  שנאמר מעשיך' תחלת היום

עם  לאור (יוצא תשל"א זו, שנה השנה

מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור

תשפ"ב) זו שנה השנה »≈¿Ú‚Baלראש
) ‰M‰ L‡¯Ï היא שבו היום ¿…«»»

,(‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙ÏÁ˙‰«¿»«¬∆∆¿≈¿»
BaL השנה אלוקותÌÈÎÈLÓÓבראש גילוי למטה eËÈLtÓ˙מלמעלה ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ

של הפשיטות והגדרה, 'ציור' מכל שמופשטת עצמות ‰eÓˆÚ˙הבחינה »«¿
עצמה, האלוקות ÈÙÎeומהות .LnÓ ‰hÓÏ „Ú CLÓ ÌMÓeƒ»ƒ¿»«¿«»«»¿ƒ

ÊÓ¯pL·e˙kM ‰Óa13 ישעיהו ‡z‰בנבואת È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ∆ƒ¿»¿«∆»¬»»¡…««»
‰eÓ‡ ˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡Ït ˙ÈNÚ Èk EÓL ‰„B‡ EÓÓB¯‡¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆≈≈»¡»
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lyz'd"`כ daey zay ,epif`d zyxt zay

ּבּזהר  ואיתא וגֹו', לּגל מעיר הּוא 14ׂשמּת ׁשהוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּנקראת  ּבינה ּבחינת הּוא ואלקי חכמה, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבחינת

לפי  זה הרי אלקי, ּׁשּכתּוב [ּומה חּיים ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלקים

לּה ׁשּיׁש ּכפי הּבינה ּבחינת על היא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּכּונה

הּוא  ואּתה ּתבּונה], ּבחינת לּמּדֹות, ְְְִִַַַַָָָׁשּייכּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לחסד, החכמה אּתה 15המׁשכת ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּמלכּות, ּבגיּלּוי ׁשּנמׁש ּכפי ועד לעֹולם, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכהן

זה  ועל צדק. מלּכי ּדברתי על הּכתּוב, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּכסּיּום

ּפירּוׁשים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש וגֹו', ארֹוממ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאמר

הם  ּתלּויים ּבאמת אבל הפכים, הם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּלכאֹורה

רֹוממּות, מּלׁשֹון הּוא הראׁשֹון ּדפירּוׁש ּבזה. ְְְִִֵֶֶָָזה

ּופירּוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּזהּו למּטה, מלמעלה המׁשכה ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשני

ׁשּמֹורה  ארֹוממ ּתיבת ׁשּבסּיּום ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּכ"ף

מּטה  למּטה עד ההמׁשכה מה 16על ּגם וזהּו . ְְְֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשההמׁשכה  וגֹו', ׁשמ אֹודה ּבּכתּוב ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּׁשּממׁשי

ׁשהּוא  ּבלבד, והארה ׁשם ,ׁשמ לבחינת עד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

ּבחינת  ׁשּגם ּפלא, לעׂשּית ועד הּזּולת. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָּבׁשביל

הרי  ּומכּוּסה, ּומּופרׁש ּומּובּדל ׁשּמּופלא ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָּפלא,

ׁשהיא  (עׂשית), עׂשּיה לבחינת עד נמׁש ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָזה

הּוא  ּפלא ּבחינת ּדהּנה, ּביֹותר. הּנמּוכה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּדרּגא

החכמה  על ּדקאי אלף, מּבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלמעלה

הּבינה, את מלּמדת ׁשהיא לפי אלף, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת

הּוא 17ּכמאמר  ּפלא אבל ּבינה, אלף ּבית אלף ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
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ב.14) קצג, ד.15)ח"ג קי, ע'16)תהלים ח"ג - הנ"ל (בהוצאה פש"ה תער"ב המשך וראה פק"ס. המלות פירוש ראה

ואילך). א.17)תתמט קד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN Èk ,ÔÓ‡,הקודם במאמר ונתבאר הובא (והפסוק …∆ƒ«¿»≈ƒ«»¿

הוא  זה ומאמר השנה, בראש שנאמר מעשיך' תחלת היום 'זה דיבורֿהמתחיל

אליו), החסד fa14'ÈÂ‰L‰¯מובא È‡Â˙‡המשך מידת של ‰e‡השם ¿ƒ»«…«∆¬»»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa,ונצח חסד הספירות עם החסד בקו שם È˜Ï‡Âהנמצאת ¿ƒ«»¿»∆¡…«

הגבורה מידת של השם ‰e‡אלוקים
‰Èa ˙ÈÁa השמאל בקו הנמצאת ¿ƒ«ƒ»

והוד  גבורה הספירות ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙עם
ÌÈiÁהבינה  ÌÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…ƒ«ƒ

התורה' ב'אור הובא הסוד, בתורת

הכתוב  שעל צדק' ה'צמח לאדמו"ר

[זה] 'דא בזוהר נאמר אלקים', 'וירא

משה  [רבי הרמ"ז וביאר חיים' אלוקים

המקבלת  [בינה] אימא שהוא זכות]

כמו  החיים שורש [חכמה] מאבא

[חכמה  ואינון תחיה, החכמה שכתוב

מתפרשין  דלא ריעין תרין ובינה]

שלא  חברים [שני תדיר ויזיווגייהו

נקראת  ולכן תמידי] וזיווגם נפרדים

הם  יסודות ב' תמיד חיים" "אלוקים

הם  שתמיד ב' חיים דהיינו מיוחדים

מאריך  צדק' וה'צמח ומשפיעים, חיים

חסידות פי על הדברים »[Óe‰בביאור
È˜Ï‡ ·e˙kM,'אלוקים' ‰¯Èולא ∆»¡…«¬≈

‰ek‰L ÈÙÏ ‰Ê כאןÏÚ ‡È‰ ∆¿ƒ∆««»»ƒ«
dÏ LiL ÈÙk ‰Èa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»¿ƒ∆≈»
‰e·z ˙ÈÁa ,˙BcnÏ ˙eÎÈiL«»«ƒ¿ƒ«¿»
יורדת  שהיא כפי הבינה בחינת היינו

ונקראת  המידות ומקור שורש להיות

שהבינה  בחסידות כמבואר 'תבונה',

'תבונה', נקראת התחתונה בדרגתה

אותי  את תולדות הכוללת – ובת בן ות

היא  זו ובחינה המידות, הן הבינה,

הבינה  ואילו 'אלקי' כאן הנקראת

חיים' 'אלוקים נקראת אכן ],עצמה
·e˙kL BÓÎe ,„ÒÁÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰z‡Â15 בתהילים ¿«»«¿»««»¿»¿∆∆¿∆»

,ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ המשכת היינו לעולם' ו'כוהן החסד עניין הוא הכוהן «»…≈¿»
בעולם שיומשך למטה CLÓpLהחסד ÈÙk „ÚÂ החסדÈelÈ‚a ¿«¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ

,˙eÎÏna תחתונה והכי האחרונה ‰e˙k·הספירה ÌeiÒk,בתהלים ««¿¿ƒ«»
לעולם', כהן 'אתה ˆ„˜אחרי ÈkÏÓ È˙¯·c ÏÚ רומז צדק' ו'מלכי «ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆∆

המלכות. לספירת

‰Ê ÏÚÂ,למטה עד הנעלה האור וגילוי הפסוק ‡Ó¯המשכת בהמשך ¿«∆»«
‰Ìהנזכר ‰¯B‡ÎlL ,ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL ,'B‚Â EÓÓB¯‡¬ƒ¿¿∆≈»∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»≈

פירושים  זה,‰ÌÈÎÙשני את זה Ó‡a˙הסותרים Ï·‡ סותרים אינם »¿ƒ¬»∆¡∆

‰Ìאלא  ÌÈÈeÏz הפירושים Êa‰,שני ‰Ê.שממשיך Le¯ÈÙcכפי ¿ƒ≈∆»∆¿≈
ÔBL‡¯‰'ב'ארוממך‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÓÓB¯ ÔBLlÓ ‡e‰ »ƒƒ¿¿∆ƒ¿««¬»»

לאלוקות  והתקרבות האדם hÓlÓ‰התעלות Le¯ÈÙeמצד ,‰ÏÚÓÏ ƒ¿«»¿«¿»≈
‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÈM‰ אלוקות האלוקות ÏÚÓÏÓ‰וגילוי מצד «≈ƒƒ¿««¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ,ונבראים e‰fLלעולמות ¿«»∆∆
‰ËeLt Û"k‰ סופית ך' האות «»¿»

קו  עם פשוטה, אלא כפופה שאיננה

‡¯EÓÓBארוך  ˙·Èz ÌeiÒaL∆¿ƒ≈«¬ƒ¿
‰¯BnL רמז היא זו בצורה ך' האות ∆∆

‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ביותר Ú„מלמעלה «««¿»»«
‰hÓ ‰hÓÏ16‰Ó Ìb e‰ÊÂ . ¿«»«»¿∆««

·e˙ka CÈLÓnM,'ארוממך' אחרי ∆«¿ƒ«»
‰ÎLÓ‰‰L ,'B‚Â EÓL ‰„B‡∆ƒ¿¿∆««¿»»

למטה ‰È‡מלמעלה ונמשכת יורדת ƒ
EÓL ˙ÈÁ·Ï „Ú דרגה שהיא «ƒ¿ƒ«ƒ¿

Â‰‡¯‰תחתונה, ÌL מועטת ≈¿∆»»
‡e‰L ,„·Ïa השם מושג כל ƒ¿«∆
˙Ïef‰ ÏÈ·La בשמו שרואים כפי ƒ¿ƒ«»

עצמו  האדם לצורך שאינו אדם של

יקרא  שהזולת כדי אמצעי אלא ואינו

בשמו. עניין ÚÂ„לו הוא כך וכל ¿«
עד  ביותר עליונה מדרגה ההמשכה

עד  ביותר, תחתונה »iNÚÏ«¬ƒ˙דרגה
,‡Ït עשית 'כי הכתוב המשך כלשון ∆∆

Ït‡,אפילו ÌbLפלא' ˙ÈÁa ∆«¿ƒ«∆∆
נעלה  מאד ממקור הארה שהיא

‡ÏÙenL ומרומםÏc·eÓe ∆¿»¿»
‰qeÎÓe L¯ÙeÓe גדול שמפני ¿»¿∆

מגילוי, למעלה הוא כלל בדרך מעלתו,

זאת  שבכל הוא Ê‰והחידוש È¯‰¬≈∆
זה  ומרומם מופלא ויורד CLÓעניין ƒ¿»

ביותר iNÚ‰למטה ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«¬ƒ»
כי ( הכתוב לשון רומז זה «ÈNÚ»ƒ˙שעל

È‰L‡פלא  העשייה ), בחינת ∆ƒ
¯˙BÈa ‰ÎeÓp‰ ‡b¯c‰ נחות כוח הוא העשייה כוח שבאדם (כמו ««¿»«¿»¿≈

וחיצוני).

ביותר. למטה עד והמשכתה 'פלא' בחינת של המעלה גודל ומבאר וממשיך

È‡˜c ,ÛÏ‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡Ït ˙ÈÁa ,‰p‰c שבחינת ¿ƒ≈¿ƒ«∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»∆¿»≈
מכוונת ‡ÛÏ,'אלף' ˙‡¯˜pL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ באיוב הכתוב בלשון כמו ««»¿»∆ƒ¿≈»∆

חכמה' È‰L‡'אאלפך ÈÙÏהחכמה,‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏÓ,החכמה ¿ƒ∆ƒ¿«∆∆∆«ƒ»
ההמשך  הבינה, את ומלמדת מאלפת השכלי, הרעיון והתחלת ראשית

לפרטים  הרעיון נקודת של Èa˙הגמרא Ó‡Ók17¯וההסתעפות ÛÏ‡ ¿«¬«»∆≈
Èa‰,ראשיֿתיבות ÛÏ‡,לבינה החכמה של להשפעה ‡·Ïוהכוונה ¡«ƒ»¬»
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כי `"lyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

ּבּזהר  ואיתא וגֹו', לּגל מעיר הּוא 14ׂשמּת ׁשהוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּנקראת  ּבינה ּבחינת הּוא ואלקי חכמה, ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבחינת

לפי  זה הרי אלקי, ּׁשּכתּוב [ּומה חּיים ְֱֱֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאלקים

לּה ׁשּיׁש ּכפי הּבינה ּבחינת על היא ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּכּונה

הּוא  ואּתה ּתבּונה], ּבחינת לּמּדֹות, ְְְִִַַַַָָָׁשּייכּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לחסד, החכמה אּתה 15המׁשכת ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּמלכּות, ּבגיּלּוי ׁשּנמׁש ּכפי ועד לעֹולם, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכהן

זה  ועל צדק. מלּכי ּדברתי על הּכתּוב, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּכסּיּום

ּפירּוׁשים, ׁשני ּבזה ׁשּיׁש וגֹו', ארֹוממ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאמר

הם  ּתלּויים ּבאמת אבל הפכים, הם ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּלכאֹורה

רֹוממּות, מּלׁשֹון הּוא הראׁשֹון ּדפירּוׁש ּבזה. ְְְִִֵֶֶָָזה

ּופירּוׁש למעלה, מּלמּטה העלאה ענין ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּזהּו למּטה, מלמעלה המׁשכה ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשני

ׁשּמֹורה  ארֹוממ ּתיבת ׁשּבסּיּום ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּכ"ף

מּטה  למּטה עד ההמׁשכה מה 16על ּגם וזהּו . ְְְֶַַַַַַַַָָָָ

ׁשההמׁשכה  וגֹו', ׁשמ אֹודה ּבּכתּוב ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָּׁשּממׁשי

ׁשהּוא  ּבלבד, והארה ׁשם ,ׁשמ לבחינת עד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

ּבחינת  ׁשּגם ּפלא, לעׂשּית ועד הּזּולת. ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָּבׁשביל

הרי  ּומכּוּסה, ּומּופרׁש ּומּובּדל ׁשּמּופלא ְְְְֲֵֶֶֶֶָָָּפלא,

ׁשהיא  (עׂשית), עׂשּיה לבחינת עד נמׁש ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָזה

הּוא  ּפלא ּבחינת ּדהּנה, ּביֹותר. הּנמּוכה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּדרּגא

החכמה  על ּדקאי אלף, מּבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָלמעלה

הּבינה, את מלּמדת ׁשהיא לפי אלף, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנקראת

הּוא 17ּכמאמר  ּפלא אבל ּבינה, אלף ּבית אלף ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָָ
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ב.14) קצג, ד.15)ח"ג קי, ע'16)תהלים ח"ג - הנ"ל (בהוצאה פש"ה תער"ב המשך וראה פק"ס. המלות פירוש ראה

ואילך). א.17)תתמט קד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN Èk ,ÔÓ‡,הקודם במאמר ונתבאר הובא (והפסוק …∆ƒ«¿»≈ƒ«»¿

הוא  זה ומאמר השנה, בראש שנאמר מעשיך' תחלת היום 'זה דיבורֿהמתחיל

אליו), החסד fa14'ÈÂ‰L‰¯מובא È‡Â˙‡המשך מידת של ‰e‡השם ¿ƒ»«…«∆¬»»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa,ונצח חסד הספירות עם החסד בקו שם È˜Ï‡Âהנמצאת ¿ƒ«»¿»∆¡…«

הגבורה מידת של השם ‰e‡אלוקים
‰Èa ˙ÈÁa השמאל בקו הנמצאת ¿ƒ«ƒ»

והוד  גבורה הספירות ≈¿pL∆ƒ˜¯‡˙עם
ÌÈiÁהבינה  ÌÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…ƒ«ƒ

התורה' ב'אור הובא הסוד, בתורת

הכתוב  שעל צדק' ה'צמח לאדמו"ר

[זה] 'דא בזוהר נאמר אלקים', 'וירא

משה  [רבי הרמ"ז וביאר חיים' אלוקים

המקבלת  [בינה] אימא שהוא זכות]

כמו  החיים שורש [חכמה] מאבא

[חכמה  ואינון תחיה, החכמה שכתוב

מתפרשין  דלא ריעין תרין ובינה]

שלא  חברים [שני תדיר ויזיווגייהו

נקראת  ולכן תמידי] וזיווגם נפרדים

הם  יסודות ב' תמיד חיים" "אלוקים

הם  שתמיד ב' חיים דהיינו מיוחדים

מאריך  צדק' וה'צמח ומשפיעים, חיים

חסידות פי על הדברים »[Óe‰בביאור
È˜Ï‡ ·e˙kM,'אלוקים' ‰¯Èולא ∆»¡…«¬≈

‰ek‰L ÈÙÏ ‰Ê כאןÏÚ ‡È‰ ∆¿ƒ∆««»»ƒ«
dÏ LiL ÈÙk ‰Èa‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ»¿ƒ∆≈»
‰e·z ˙ÈÁa ,˙BcnÏ ˙eÎÈiL«»«ƒ¿ƒ«¿»
יורדת  שהיא כפי הבינה בחינת היינו

ונקראת  המידות ומקור שורש להיות

שהבינה  בחסידות כמבואר 'תבונה',

'תבונה', נקראת התחתונה בדרגתה

אותי  את תולדות הכוללת – ובת בן ות

היא  זו ובחינה המידות, הן הבינה,

הבינה  ואילו 'אלקי' כאן הנקראת

חיים' 'אלוקים נקראת אכן ],עצמה
·e˙kL BÓÎe ,„ÒÁÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ ‰z‡Â15 בתהילים ¿«»«¿»««»¿»¿∆∆¿∆»

,ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ המשכת היינו לעולם' ו'כוהן החסד עניין הוא הכוהן «»…≈¿»
בעולם שיומשך למטה CLÓpLהחסד ÈÙk „ÚÂ החסדÈelÈ‚a ¿«¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ

,˙eÎÏna תחתונה והכי האחרונה ‰e˙k·הספירה ÌeiÒk,בתהלים ««¿¿ƒ«»
לעולם', כהן 'אתה ˆ„˜אחרי ÈkÏÓ È˙¯·c ÏÚ רומז צדק' ו'מלכי «ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆∆

המלכות. לספירת

‰Ê ÏÚÂ,למטה עד הנעלה האור וגילוי הפסוק ‡Ó¯המשכת בהמשך ¿«∆»«
‰Ìהנזכר ‰¯B‡ÎlL ,ÌÈLe¯Èt ÈL ‰Êa LiL ,'B‚Â EÓÓB¯‡¬ƒ¿¿∆≈»∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»≈

פירושים  זה,‰ÌÈÎÙשני את זה Ó‡a˙הסותרים Ï·‡ סותרים אינם »¿ƒ¬»∆¡∆

‰Ìאלא  ÌÈÈeÏz הפירושים Êa‰,שני ‰Ê.שממשיך Le¯ÈÙcכפי ¿ƒ≈∆»∆¿≈
ÔBL‡¯‰'ב'ארוממך‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙eÓÓB¯ ÔBLlÓ ‡e‰ »ƒƒ¿¿∆ƒ¿««¬»»

לאלוקות  והתקרבות האדם hÓlÓ‰התעלות Le¯ÈÙeמצד ,‰ÏÚÓÏ ƒ¿«»¿«¿»≈
‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÈM‰ אלוקות האלוקות ÏÚÓÏÓ‰וגילוי מצד «≈ƒƒ¿««¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ,ונבראים e‰fLלעולמות ¿«»∆∆
‰ËeLt Û"k‰ סופית ך' האות «»¿»

קו  עם פשוטה, אלא כפופה שאיננה

‡¯EÓÓBארוך  ˙·Èz ÌeiÒaL∆¿ƒ≈«¬ƒ¿
‰¯BnL רמז היא זו בצורה ך' האות ∆∆

‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ביותר Ú„מלמעלה «««¿»»«
‰hÓ ‰hÓÏ16‰Ó Ìb e‰ÊÂ . ¿«»«»¿∆««

·e˙ka CÈLÓnM,'ארוממך' אחרי ∆«¿ƒ«»
‰ÎLÓ‰‰L ,'B‚Â EÓL ‰„B‡∆ƒ¿¿∆««¿»»

למטה ‰È‡מלמעלה ונמשכת יורדת ƒ
EÓL ˙ÈÁ·Ï „Ú דרגה שהיא «ƒ¿ƒ«ƒ¿

Â‰‡¯‰תחתונה, ÌL מועטת ≈¿∆»»
‡e‰L ,„·Ïa השם מושג כל ƒ¿«∆
˙Ïef‰ ÏÈ·La בשמו שרואים כפי ƒ¿ƒ«»

עצמו  האדם לצורך שאינו אדם של

יקרא  שהזולת כדי אמצעי אלא ואינו

בשמו. עניין ÚÂ„לו הוא כך וכל ¿«
עד  ביותר עליונה מדרגה ההמשכה

עד  ביותר, תחתונה »iNÚÏ«¬ƒ˙דרגה
,‡Ït עשית 'כי הכתוב המשך כלשון ∆∆

Ït‡,אפילו ÌbLפלא' ˙ÈÁa ∆«¿ƒ«∆∆
נעלה  מאד ממקור הארה שהיא

‡ÏÙenL ומרומםÏc·eÓe ∆¿»¿»
‰qeÎÓe L¯ÙeÓe גדול שמפני ¿»¿∆

מגילוי, למעלה הוא כלל בדרך מעלתו,

זאת  שבכל הוא Ê‰והחידוש È¯‰¬≈∆
זה  ומרומם מופלא ויורד CLÓעניין ƒ¿»

ביותר iNÚ‰למטה ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ«¬ƒ»
כי ( הכתוב לשון רומז זה «ÈNÚ»ƒ˙שעל

È‰L‡פלא  העשייה ), בחינת ∆ƒ
¯˙BÈa ‰ÎeÓp‰ ‡b¯c‰ נחות כוח הוא העשייה כוח שבאדם (כמו ««¿»«¿»¿≈

וחיצוני).

ביותר. למטה עד והמשכתה 'פלא' בחינת של המעלה גודל ומבאר וממשיך

È‡˜c ,ÛÏ‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‡Ït ˙ÈÁa ,‰p‰c שבחינת ¿ƒ≈¿ƒ«∆∆¿«¿»ƒ¿ƒ«»∆¿»≈
מכוונת ‡ÛÏ,'אלף' ˙‡¯˜pL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ באיוב הכתוב בלשון כמו ««»¿»∆ƒ¿≈»∆

חכמה' È‰L‡'אאלפך ÈÙÏהחכמה,‰Èa‰ ˙‡ ˙„nÏÓ,החכמה ¿ƒ∆ƒ¿«∆∆∆«ƒ»
ההמשך  הבינה, את ומלמדת מאלפת השכלי, הרעיון והתחלת ראשית

לפרטים  הרעיון נקודת של Èa˙הגמרא Ó‡Ók17¯וההסתעפות ÛÏ‡ ¿«¬«»∆≈
Èa‰,ראשיֿתיבות ÛÏ‡,לבינה החכמה של להשפעה ‡·Ïוהכוונה ¡«ƒ»¬»
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מקֹום, ּומּכל הּכתר. ּפנימּיּות עּתיק, ְְִִִִִֶֶַַַָָּבחינת

ּבחינת (אלף) ּבחכמה ואף נמׁשכת (ּפלא). עּתיק ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבבינה  הּוא עּתיקא ׁשּגיּלּוי ּפי רק 18על זה הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ

iENiB עּתיק ׁשּבחינת הּפירּוׁש אין אבל עּתיקא, ¦ְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשל  ענין  הּוא ׁשּבינה  ּדכיון ּבינה, נעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעצמֹו

ּבּה נמׁש להיֹות אפׁשר אי והתרחבּות, ְְְְְֲִִִִִֶַָָָּגיּלּוי

ּבחכמה  ואיּלּו כּו', עצמי ׁשהּוא ּתענּוג ְְְְְֲִִִֶַַַָָּבחינת

עצמֹו ׁשהּתענּוג ּבאֹופן הּתענּוג ּבחינת ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָנמׁש

ּפנימּיּות  אּבא ּפנימּיּות ּדר ועל חכמה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָנעׂשה

(ּכפי 19עּתיק  ּדכתר ּבהממּוּצע החיּדּוׁש וזהּו . ְְְְְִִִֶֶֶַַַָ

נעׂשה  ידֹו ׁשעל החכמה), ּבחינת ידי על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש

ּדהּנה, ונאצלים. הּמאציל ּבין וחיּבּור ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָקירּוב

מקֹומֹות  ּבכּמה המבֹואר ׁשהם 20ידּוע ׁשּבענינים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהם  ּומקּבל מׁשּפיע ּוכמֹו לזה, זה ערו ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבאין

ּביניהם. ממּוּצע להיֹות צרי לזה, זה ערו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּבאין

ּבריאה  עֹולמֹות התהּוּות ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָולכן

אין  ׁשהרי ממּוּצע, להיֹות צרי עׂשּיה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָָיצירה

ּבחינת  הּוא והממּוּצע לּבֹורא, נברא ְְְְֲִִֵַַַָָֹערו

רק  הּוא ּדאצילּות ׁשהממּוּצע אּלא ְֲֲִִֶֶַַַָָאצילּות.

המקּבל, ּומציאּות ההתהּוּות עצם את ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַלפעֹול

לזה, זה ערו ּבאין הם הרי זה לאחרי ּגם ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאבל

עֹולם  עׂשּיה, יצירה  ּבריאה עֹולמֹות ְְְְֲִִִִִָָָָָָונקראים

והסּתר  העלם נעלית 21מּלׁשֹון ּבחינה יׁשנּה אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

רק  (לא נעׂשה ידֹו ׁשעל הממּוּצע, ּבענין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹיֹותר

וׁשּייכּות  קירּוב ּגם) אּלא המקּבל, מציאּות ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָעצם

ּדכתר, הממּוּצע וזהּו והמקּבל. הּמׁשּפיע ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבין
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ ‡Ït והוא מהחכמה ÈzÚ˜למעלה ˙ÈÁa הסוד בתורת הנקראת ∆∆¿ƒ««ƒ

היינו  וגילוי, מ'יום' ונבדל שנעתק הוא זה בשם הפירושים (ואחד יומין' 'עתיק

והיא  נסתרת), של eiÓÈt˙בחינה והעמוקה הפנימית ‰k˙¯הבחינה ¿ƒƒ«∆∆
הראש). מעל הוא כפשוטו שכתר כשם מהחכמה, (שלמעלה עליון' 'כתר

,ÌB˜Ó ÏkÓe מעלתה גודל למרות ƒ»»
'פלא', בחינת ÓÎÁa‰של ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿»¿»

.(‡Ït) ˜ÈzÚ ˙ÈÁa (ÛÏ‡)»∆¿ƒ««ƒ∆∆
‡˜ÈzÚ ÈelÈbL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ«ƒ»

‰È·a ‡e‰18 בחכמה,דווק ולא א ¿ƒ»
והשוואה  הקבלה פי על מבואר והדבר

הנפש  לכוחות באלוקות הבחינות של

עניין  היא 'עתיק' ובחינת האדם, של

שכל  מדבר מתענג האדם והרי התענוג,

העניין  את מבין הוא כאשר דווקא

והשגה  הבנה לו שאין זמן וכל השכלי,

ובעוד  בשבילו. עונג זה אין בעניין,

הרי  בלבד, נקודה זו הרי שבחכמה

הוא  בינה, בחינת הבנה, לכלל כשבא

שהתגלות  נמצא הדבר, על מתענג

הבנה  ב'בינה', הוא העונג, 'עתיק',

כאן  לאמור סתירה זו אין והשגה),

כי  בחכמה, נמשכת 'עתיק' שבחינת

‰Ê È¯‰ בבינה 'עתיק' ¯˜התגלות ¬≈∆«
‡˜ÈzÚ ÈelÈb,בלבד ‡·Ïגילוי ƒ«ƒ»¬»

˜ÈzÚ ˙ÈÁaL Le¯Èt‰ ÔÈ‡≈«≈∆¿ƒ««ƒ
ÔÂÈÎc ,‰Èa ‰NÚ BÓˆÚ«¿«¬∆ƒ»¿≈»
ÈelÈb ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÈaL∆ƒ»ƒ¿»∆ƒ

˙e·Á¯˙‰Â רעיון בקליטת וכמו ¿ƒ¿«¬
התגלות  של השלב היא שבינה שכלי

ועומק  רוחב לאורך, הרעיון והתרחבות

לכן  לפרטים, שלו È‡ƒוההסתעפות
da CLÓ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿ƒ¿»»

בינה  eÚz‚בבחינת ˙ÈÁa עניינו ¿ƒ««¬
'עתיק' eÎ'של ÈÓˆÚ ‡e‰L ודבר ∆«¿ƒ

מהתגלות  למעלה הוא 'עצמי'

לפרטים, ÓÎÁa‰והתרחבות elÈ‡Â¿ƒ¿»¿»
והתרחבות התגלות ללא נקודה בבחינת ÈÁa˙ומאיר CLÓשהיא ƒ¿»¿ƒ«
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לגילוי  כלי היא החכמה, ספירת של והפנימיות העומק אבא', 'פנימיות

מצד  בעיקר (וזאת, יומין' 'עתיק בחינת של והפנימיות העומק עתיק', 'פנימיות

החכמה). שבספירת הביטול

LecÈÁ‰ e‰ÊÂ המיוחדת המחברת ÚveÓÓ‰aוההפלאה Îc˙¯הדרגה ¿∆«ƒ¿«¿»¿∆∆

B„È ÏÚL ,(‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa È„È ÏÚ CLÓpL ÈÙk) ידי על ¿ƒ∆ƒ¿»«¿≈¿ƒ««»¿»∆«»
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ומחבר  לזה זה אותם מקרב וה'כתר' ערך, וריחוק פער ביניהם שיש נבראים

ומבאר. שממשיך כפי אותם,

‰nÎa ¯‡B·Ó‰ Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»««¿»¿«»
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,Ì‰ÈÈa למקבל קרובה שגם בחינה ≈≈∆
יכולה  שהיא כך למשפיע, קרובה וגם

ביניהם. ולחבר לזה זה אותם לקרב

˙ee‰˙‰ ‰È‰iL È„Îa ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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ÚveÓÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ בין שיחבר »ƒƒ¿¿»
לבורא, אלו ‡ÔÈעולמות È¯‰L∆¬≈≈

ÚveÓÓ‰Â ,‡¯BaÏ ‡¯· CÂ¯Ú¬…ƒ¿»«≈¿«¿»
˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ‡e‰ אחד שמצד ¿ƒ«¬ƒ

הרבה  ונעלה ממש אלוקות הוא

הוא  שני ומצד מבריאהֿיצירהֿעשייה

'סדר  של העולמות מארבעה אחד

לעולמות. שייכות לו ויש השתלשלות'

˙eÏÈˆ‡c ÚveÓÓ‰L ‡l‡∆»∆«¿»«¬ƒ
˜¯ ‡e‰ מנת ‡˙על ÏBÚÙÏ «ƒ¿∆

˙e‡ÈˆÓe ˙ee‰˙‰‰ ÌˆÚ∆∆«ƒ¿«¿ƒ
‰Ê È¯Á‡Ï Ìb Ï·‡ ,Ïa˜Ó‰«¿«≈¬»«¿«¬≈∆
ועשייה  יצירה בריאה שעולמות לאחר

עדיין  נתהוו, ÔÈ‡aכבר Ì‰ È¯‰¬≈≈¿≈
,‰ÊÏ ‰Ê CÂ¯Ú גדול פער יש ועדיין ¬…∆»∆

ל  ערך, אלו,וריחוק לעולמות האצילות עולמות בין והשוואה, יחס כל לא

ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ÌÏBÚ ,‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ÌÈ‡¯˜Â¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»»ƒ¿∆¿≈
¯zÒ‰Â21,ÚveÓÓ‰ ÔÈÚa ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa dLÈ Ï·‡ . ¿∆¿≈¬»∆¿»¿ƒ»«¬≈≈¿ƒ¿««¿»

כזה  'ממוצע' e‡ÈˆÓ˙והיא ÌˆÚ ˜¯ ‡Ï) ‰NÚ B„È ÏÚL∆«»«¬∆…«∆∆¿ƒ
Ïa˜Ó‰,מהמשפיע הערך בריחוק הוא עדיין שנתהווה לאחר שגם וייתכן «¿«≈

‡l‡ נפעל ידו שעל כזה 'ממוצע' ÔÈaזהו ˙eÎÈiLÂ ·e¯È˜ (Ìb ∆»«≈¿«»≈
,¯˙Îc ÚveÓÓ‰ e‰ÊÂ .Ïa˜Ó‰Â ÚÈtLn‰ מהסוג 'ממוצע' שהוא ««¿ƒ«¿«¿«≈¿∆«¿»¿∆∆
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lyz'd"`כב daey zay ,epif`d zyxt zay

זה  אין הרי הּנאצל, יׁש מתהּווה ידֹו ׁשעל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאף

אצלֹו מּלׁשֹון נאצל, יׁש נקרא ׁשּלכן מּמׁש, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיׁש

לקּמן 22וסמּו ׁשּיתּבאר ּוכפי ,23לכ ונֹוסף . ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

אלף  ּבבחינת נמׁשכת (עּתיק) ּפלא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבחינת

ׁשהּתע  לעיל ּכּנזּכר חכמה,(חכמה), נעׂשה נּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפלא  ׁשּבחינת ּפלא, ּדעׂשּית הענין ּגם ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָיׁשנֹו

ּגם  וזהּו העׂשּיה. ּבבחינת מּטה למּטה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָנמׁש

מּבחינה  נמׁש ידּה ׁשעל הּתׁשּובה, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָענין

לפעֹול  מּטה, למּטה עד מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

כּו'. העוֹונֹות ְֲִַָסליחת

ענין LÈÂג) לכללּות ּבנֹוגע ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

סליחת  נעׂשה ידּה ׁשעל ְְֲִֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשּלפני  ּפי על ׁשאף והיינּו, כּו', ְְְֲִִֵֶֶַַַָהעוֹונֹות

הּׁשפלּות  ּבתכלית החֹוטא האדם היה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָהּתׁשּובה

ונחמד  אהּוב נעׂשה הּתׁשּובה ידי על הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָכּו',

צּדיק  מּמעלת מעלתֹו ׁשּגדלה ועד וידיד, ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָקרֹוב

הרמּב"ם  ׁשּכתב (ּכמֹו אינֹו24ּגמּור ּדלכאֹורה ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

וׁשיּנּוי 25מּובן  ניחּום ּכמֹו הּוא זה ענין הרי , ְְְֲִִִֵֶָָ

ּכתיב  והרי וׁשלֹום, חס נצח 26למעלה וגם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּוא  אדם לא ּכי יּנחם ולא יׁשּקר לא ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹיׂשראל

רק  ׁשּיי והּׁשיּנּוי הּניחּום ׁשענין והיינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהּנחם,

אדם, מּבחינת למעלה לא אבל אדם, ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּבבחינת

להּנחם. הּוא אדם לא ּכי נאמר זה ְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשעל

ÌÈc˜‰·e אדם ּבחינת ּבין ההפרׁש ׁשּכללּות ¿«¿ƒְְְִֵֵֶֶַַָָָ

והּׁשּנּוי, הּניחּום ענין ׁשּיי ְְִִִֶַַַַָׁשּבֹו

ההפרׁש הּוא להּנחם, הּוא אדם לא ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹלבחינת

ּדהּנה, לרצֹון. אדם) (צּיּור ּומּדֹות ׂשכל ְְִִִֵֵֵֶָָָּבין

הּׂשכל  ׁשענין ּדכיון הּׁשּנּויים, ענין ׁשּיי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּׂשכל

ׁשל  ּבאֹופן והתרחבּות התּפּׁשטּות ענין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַהּוא

ּפרטים, ריּבּוי יׁשנם ּדבר ּבכל הּנה כּו', ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרייכקייט

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

פ"א.22) אבי"ע) (שער טז שער ה"דֿו.24)ס"ד.23)פרדס פ"ז תשובה פקצ"ג 25)הל' תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

ואילך). תקמ ע' ח"ב כט.26)(שם טו, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B„Èהשני  ÏÚL Û‡L הכתר בחינת של ה'ממוצע' Âe‰˙Ó‰באמצעות ∆«∆«»ƒ¿«∆

,Ïˆ‡p‰ LÈ איננו אבל עולם הוא גם כי 'יש' שנקרא האצילות עולם הוא ≈«∆¡»
ולכן 'נאצל' כיש אלא 'נברא' כיש ÔÎlLמוגדר ,LnÓ LÈ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈∆≈«»∆»≈

CeÓÒÂ BÏˆ‡ ÔBLlÓ ,Ïˆ‡ LÈ ‡¯˜22, שנאצל לאחר גם כי ƒ¿»≈∆¡»ƒ¿∆¿¿»
למאציל, קרוב הוא ÈÙÎe¿ƒעדיין

Ôn˜Ï ¯‡a˙iL23. ∆ƒ¿»≈¿«»
) ‡Ït ˙ÈÁaL CÎÏ ÛÒBÂ היא ¿»¿»∆¿ƒ«∆∆

לעיל ÈzÚ˜בחינת  )כמבואר «ƒ
˙ÎLÓ להאירÛÏ‡ ˙ÈÁ·a ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«»∆

ÏÈÚÏ ¯kÊpk ,(‰ÓÎÁ)»¿»«ƒ¿»¿≈
‚eÚz‰L הארה רק ולא עצמו, ∆««¬
ממנו BLÈמועטת ,‰ÓÎÁ ‰NÚ«¬∆»¿»∆¿

,‡Ït ˙iNÚc ÔÈÚ‰ Ìb המרומז «»ƒ¿»«¬ƒ«∆∆
פלא' עשית 'כי הכתוב בלשון

CLÓ ‡Ït ˙ÈÁaL לא ומאיר ∆¿ƒ«∆∆ƒ¿»
גם אלא החכמה בבחינת «»¿hÓÏ‰רק

‰iNÚ‰ ˙ÈÁ·a ‰hÓ שהיא «»ƒ¿ƒ«»¬ƒ»
לעיל. כמבואר תחתונה, הכי הדרגה

Ìb e‰ÊÂ של ÔÈÚהתוכן ¿∆«ƒ¿«
d„È ÏÚL ,‰·eLz‰ ידי על «¿»∆«»»

ÈÁaÓ‰התשובה  CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ»
„Ú ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿«

‰hÓ ‰hÓÏ תחתונות הכי לדרגות ¿«»«»
השתלשלות', ¿ÏBÚÙÏƒב'סדר

'eÎ ˙BBÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ וכפי ¿ƒ«»¬
להלן. שיבואר

‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ לבאר ‚) כדי ¿≈¿»≈¿ƒ»
המשכה  יש התשובה בעניין גם כיצד

יש  ביותר, למטה עד עליונה מבחינה

ולבאר eÏÏÎÏ˙להקדים Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»
ÔÈÚ של הכללי ‰eLz·‰התוכן ƒ¿««¿»

˙ÁÈÏÒ ‰NÚ d„È ÏÚL∆«»»«¬∆¿ƒ«
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,'eÎ ˙BBÂÚ‰»¬¿«¿∆«
‰È‰ ‰·eLz‰ ÈÙlL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿≈«¿»»»
˙ÈÏÎ˙a ‡ËBÁ‰ Ì„‡‰»»»«≈¿«¿ƒ

'eÎ ˙eÏÙM‰ גורם שהחטא כיוון «ƒ¿
האדם  את ומרחיק בנפש לפגמים

מאלוקות, È„Èהחוטא ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈
‰·eLz‰ גדול בעילוי מתעלה הוא «¿»

התשובה  קודם השפל מצבו ותמורת

·B¯˜ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‰NÚ«¬∆»¿∆¿»»
„È„ÈÂ,הקדושֿברוךֿהוא שעשה ÚÂ„אל האדם של מעלתו היא כך כדי ¿»ƒ¿«
B˙ÏÚÓתשובה  ‰Ï„bL יותר תשובה העושה ˆÈc˜של ˙ÏÚnÓ ∆»¿»«¬»ƒ«¬««ƒ

¯eÓbמעולם חטא ‰¯Ì"aÓשלא ·˙kL BÓk)24‰¯B‡ÎÏc ,( »¿∆»«»«¿«¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡25 עם האדם של בקשר גדול כך כל שינוי ייתכן איך ≈»

ביותר, גדול לקירוב ביותר גדול מריחוק שינוי ÔÈÚהקדושֿברוךֿהוא, È¯‰¬≈ƒ¿»
‰Êמשמעותי כך כל שינוי ÌeÁÈשל BÓk ‡e‰ חרטהÈepÈLÂ של ∆¿ƒ¿ƒ

ומצב והמעמד ÒÁהדעה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,ÌBÏLÂ26 בספר ¿»«¬≈¿ƒ

Ï‡שמואל  Ï‡¯NÈ Áˆ Ì‚Â¿«≈«ƒ¿»≈…
Ì„‡ ‡Ï Èk ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ¿«≈¿…ƒ»≈ƒ…»»
ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â ,ÌÁp‰Ï ‡e‰¿ƒ»≈¿«¿∆ƒ¿«

ÌeÁÈp‰ ורצון קודמת מדעה חרטה «ƒ
אחר  ורצון שונה לדעה קודם,

˙ÈÁ·a ˜¯ CÈiL ÈepÈM‰Â¿«ƒ«»«ƒ¿ƒ«
Ì„‡ הנקראת בחינה אותה באלוקות »»
ÏÚÓÏ‰'אדם', ‡Ï Ï·‡¬»…¿«¿»

‰Ê ÏÚL ,Ì„‡ ˙ÈÁaÓ על ƒ¿ƒ«»»∆«∆
מבחינת  שלמעלה האלוקות דרגת

‰e‡'אדם' Ì„‡ ‡Ï Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ…»»
,ÌÁp‰Ï השינוי ביאור כן אם ומהו ¿ƒ»≈

לבין  התשובה עשיית קודם בין למעלה

התשובה? עשיית אחרי

L¯Ù‰‰ ˙eÏÏkL ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿»«∆¿≈
˙ÈÁa ÔÈa הנקראת ‡„Ìהאלוקות ≈¿ƒ«»»

ÌeÁÈp‰ ÔÈÚ CÈiL BaL∆«»ƒ¿««ƒ
ÈepM‰Â קודמים ורצון מדעה חרטה ¿«ƒ

אחר, ורצון אחרת »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙לדעה
נאמר  שבה יותר הנעלית Èkƒהאלוקות

‡e‰ ,ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ ‡Ï…»»¿ƒ»≈
) ˙BcÓe ÏÎN ÔÈa L¯Ù‰‰ שהם «∆¿≈≈≈∆ƒ

המרכיבות  הנפש eiƒ̂¯תכונות
) ÔBˆ¯Ï (Ì„‡ מהשכל הנעלה »»¿»

פנימיים  כוחות שהם והמידות

הרצון  ואילו הגוף באברי המלובשים

ו'מקיף' כללי כוח p‰c‰,הוא .(¿ƒ≈
CÈiL ÏÎOa ייתכןÔÈÚ «≈∆«»ƒ¿«

ÌÈÈepM‰ דבר להבין יכול ואדם «ƒƒ
מכן  ולאחר מסויים באופן תחילה

אחר, ‰ÏÎOבאופן ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿««≈∆
‰˙eËMt˙‰ ÔÈÚ ‡eƒ¿«ƒ¿«¿

˙e·Á¯˙‰Â השכלי הרעיון של ¿ƒ¿«¬
אחר  אבל לבד, כנקודה תחילה (שבא

ומסתעפת) מתרחבת הנקודה כך

ËÈÈ˜ÎÈÈ¯ ÏL ÔÙB‡aרעיונית שההתפשטות eÎ'עשירות לאחר כי ¿∆∆«¿¿«¿
עשיר, נהיה הרעיון c·¯וההתרחבות ÏÎa ‰p‰שכלי רעיון ÌLÈבכל ƒ≈¿»»»∆¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



כג `"lyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

זה  אין הרי הּנאצל, יׁש מתהּווה ידֹו ׁשעל ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאף

אצלֹו מּלׁשֹון נאצל, יׁש נקרא ׁשּלכן מּמׁש, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיׁש

לקּמן 22וסמּו ׁשּיתּבאר ּוכפי ,23לכ ונֹוסף . ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ

אלף  ּבבחינת נמׁשכת (עּתיק) ּפלא ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבחינת

ׁשהּתע  לעיל ּכּנזּכר חכמה,(חכמה), נעׂשה נּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפלא  ׁשּבחינת ּפלא, ּדעׂשּית הענין ּגם ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָיׁשנֹו

ּגם  וזהּו העׂשּיה. ּבבחינת מּטה למּטה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָנמׁש

מּבחינה  נמׁש ידּה ׁשעל הּתׁשּובה, ְְְְִִִִֶַַַָָָָָענין

לפעֹול  מּטה, למּטה עד מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּלמעלה

כּו'. העוֹונֹות ְֲִַָסליחת

ענין LÈÂג) לכללּות ּבנֹוגע ּתחיּלה לבאר ¿≈ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

סליחת  נעׂשה ידּה ׁשעל ְְֲִֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה

ׁשּלפני  ּפי על ׁשאף והיינּו, כּו', ְְְֲִִֵֶֶַַַָהעוֹונֹות

הּׁשפלּות  ּבתכלית החֹוטא האדם היה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָהּתׁשּובה

ונחמד  אהּוב נעׂשה הּתׁשּובה ידי על הּנה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָכּו',

צּדיק  מּמעלת מעלתֹו ׁשּגדלה ועד וידיד, ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָקרֹוב

הרמּב"ם  ׁשּכתב (ּכמֹו אינֹו24ּגמּור ּדלכאֹורה ,( ְְְְִֵֶַַַָָָָ

וׁשיּנּוי 25מּובן  ניחּום ּכמֹו הּוא זה ענין הרי , ְְְֲִִִֵֶָָ

ּכתיב  והרי וׁשלֹום, חס נצח 26למעלה וגם ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

הּוא  אדם לא ּכי יּנחם ולא יׁשּקר לא ְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹיׂשראל

רק  ׁשּיי והּׁשיּנּוי הּניחּום ׁשענין והיינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלהּנחם,

אדם, מּבחינת למעלה לא אבל אדם, ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹּבבחינת

להּנחם. הּוא אדם לא ּכי נאמר זה ְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשעל

ÌÈc˜‰·e אדם ּבחינת ּבין ההפרׁש ׁשּכללּות ¿«¿ƒְְְִֵֵֶֶַַָָָ

והּׁשּנּוי, הּניחּום ענין ׁשּיי ְְִִִֶַַַַָׁשּבֹו

ההפרׁש הּוא להּנחם, הּוא אדם לא ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹלבחינת

ּדהּנה, לרצֹון. אדם) (צּיּור ּומּדֹות ׂשכל ְְִִִֵֵֵֶָָָּבין

הּׂשכל  ׁשענין ּדכיון הּׁשּנּויים, ענין ׁשּיי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּׂשכל

ׁשל  ּבאֹופן והתרחבּות התּפּׁשטּות ענין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַהּוא

ּפרטים, ריּבּוי יׁשנם ּדבר ּבכל הּנה כּו', ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרייכקייט
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‰lÈÁz ¯‡·Ï LÈÂ לבאר ‚) כדי ¿≈¿»≈¿ƒ»
המשכה  יש התשובה בעניין גם כיצד

יש  ביותר, למטה עד עליונה מבחינה

ולבאר eÏÏÎÏ˙להקדים Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»
ÔÈÚ של הכללי ‰eLz·‰התוכן ƒ¿««¿»

˙ÁÈÏÒ ‰NÚ d„È ÏÚL∆«»»«¬∆¿ƒ«
Û‡L ,eÈÈ‰Â ,'eÎ ˙BBÂÚ‰»¬¿«¿∆«
‰È‰ ‰·eLz‰ ÈÙlL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿≈«¿»»»
˙ÈÏÎ˙a ‡ËBÁ‰ Ì„‡‰»»»«≈¿«¿ƒ

'eÎ ˙eÏÙM‰ גורם שהחטא כיוון «ƒ¿
האדם  את ומרחיק בנפש לפגמים

מאלוקות, È„Èהחוטא ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈
‰·eLz‰ גדול בעילוי מתעלה הוא «¿»

התשובה  קודם השפל מצבו ותמורת

·B¯˜ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‰NÚ«¬∆»¿∆¿»»
„È„ÈÂ,הקדושֿברוךֿהוא שעשה ÚÂ„אל האדם של מעלתו היא כך כדי ¿»ƒ¿«
B˙ÏÚÓתשובה  ‰Ï„bL יותר תשובה העושה ˆÈc˜של ˙ÏÚnÓ ∆»¿»«¬»ƒ«¬««ƒ

¯eÓbמעולם חטא ‰¯Ì"aÓשלא ·˙kL BÓk)24‰¯B‡ÎÏc ,( »¿∆»«»«¿«¿ƒ¿»
Ô·eÓ BÈ‡25 עם האדם של בקשר גדול כך כל שינוי ייתכן איך ≈»

ביותר, גדול לקירוב ביותר גדול מריחוק שינוי ÔÈÚהקדושֿברוךֿהוא, È¯‰¬≈ƒ¿»
‰Êמשמעותי כך כל שינוי ÌeÁÈשל BÓk ‡e‰ חרטהÈepÈLÂ של ∆¿ƒ¿ƒ

ומצב והמעמד ÒÁהדעה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
·È˙k È¯‰Â ,ÌBÏLÂ26 בספר ¿»«¬≈¿ƒ

Ï‡שמואל  Ï‡¯NÈ Áˆ Ì‚Â¿«≈«ƒ¿»≈…
Ì„‡ ‡Ï Èk ÌÁpÈ ‡ÏÂ ¯wLÈ¿«≈¿…ƒ»≈ƒ…»»
ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â ,ÌÁp‰Ï ‡e‰¿ƒ»≈¿«¿∆ƒ¿«

ÌeÁÈp‰ ורצון קודמת מדעה חרטה «ƒ
אחר  ורצון שונה לדעה קודם,

˙ÈÁ·a ˜¯ CÈiL ÈepÈM‰Â¿«ƒ«»«ƒ¿ƒ«
Ì„‡ הנקראת בחינה אותה באלוקות »»
ÏÚÓÏ‰'אדם', ‡Ï Ï·‡¬»…¿«¿»

‰Ê ÏÚL ,Ì„‡ ˙ÈÁaÓ על ƒ¿ƒ«»»∆«∆
מבחינת  שלמעלה האלוקות דרגת

‰e‡'אדם' Ì„‡ ‡Ï Èk ¯Ó‡∆¡«ƒ…»»
,ÌÁp‰Ï השינוי ביאור כן אם ומהו ¿ƒ»≈

לבין  התשובה עשיית קודם בין למעלה

התשובה? עשיית אחרי

L¯Ù‰‰ ˙eÏÏkL ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿»«∆¿≈
˙ÈÁa ÔÈa הנקראת ‡„Ìהאלוקות ≈¿ƒ«»»

ÌeÁÈp‰ ÔÈÚ CÈiL BaL∆«»ƒ¿««ƒ
ÈepM‰Â קודמים ורצון מדעה חרטה ¿«ƒ

אחר, ורצון אחרת »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙לדעה
נאמר  שבה יותר הנעלית Èkƒהאלוקות

‡e‰ ,ÌÁp‰Ï ‡e‰ Ì„‡ ‡Ï…»»¿ƒ»≈
) ˙BcÓe ÏÎN ÔÈa L¯Ù‰‰ שהם «∆¿≈≈≈∆ƒ

המרכיבות  הנפש eiƒ̂¯תכונות
) ÔBˆ¯Ï (Ì„‡ מהשכל הנעלה »»¿»

פנימיים  כוחות שהם והמידות

הרצון  ואילו הגוף באברי המלובשים

ו'מקיף' כללי כוח p‰c‰,הוא .(¿ƒ≈
CÈiL ÏÎOa ייתכןÔÈÚ «≈∆«»ƒ¿«

ÌÈÈepM‰ דבר להבין יכול ואדם «ƒƒ
מכן  ולאחר מסויים באופן תחילה

אחר, ‰ÏÎOבאופן ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿««≈∆
‰˙eËMt˙‰ ÔÈÚ ‡eƒ¿«ƒ¿«¿

˙e·Á¯˙‰Â השכלי הרעיון של ¿ƒ¿«¬
אחר  אבל לבד, כנקודה תחילה (שבא

ומסתעפת) מתרחבת הנקודה כך

ËÈÈ˜ÎÈÈ¯ ÏL ÔÙB‡aרעיונית שההתפשטות eÎ'עשירות לאחר כי ¿∆∆«¿¿«¿
עשיר, נהיה הרעיון c·¯וההתרחבות ÏÎa ‰p‰שכלי רעיון ÌLÈבכל ƒ≈¿»»»∆¿»
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ּבֹו יׁש יֹותר, ּגדֹול הּוא ׁשהּׂשכל ּככל ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָואדרּבה,

ּגם  הּוא וכן יֹותר. ּגדֹולה ורייכקייט ּפרטים ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָיֹותר

סברֹות  ׁשּיהיּו אפׁשר הּתֹורה ׂשכל ׁשּמּצד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,

ניּתנה  ׁשּלא היא הּתֹורה מעלת (ואדרּבה, ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹׁשֹונֹות

חּיים 27חתּוכה  אלקים ּדברי ואּלּו ואּלּו ּכי 28), , ְְְֱֲִִִִֵֵֵַָֹ

ועד  לריּבּוי, מקֹום יׁש ׁשּבּׂשכל הּבחינֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבכל

טמא  ּפנים ּומ"ט טהֹור ּפנים מ"ט יׁש ,28ׁשּבּבינה ִִִֵֵֶַָָָָָ

(ּכמבֹואר  ּדבינה הּׁשערים ממ"ט ְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשּנמׁשכים

העֹומר  ספירת אחד 29ּבענין ּתלמיד ּולאֹותֹו ,( ְְְְְִִִֶֶַַַָָ

אּגדֹות  ּבחּדּוׁשי (ּכמבֹואר ּפנים מ"ח ְְְִִִֵַַָָָנגלּו

הּבינה 30מהרׁש"א) ענין מּצד הּוא זה ׁשּכל , ְְִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבמּדֹות, ּגם וכן כּו'. לׁשיּנּויים מקֹום ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּנֹותנת

איׁש יהּלל ׂשכלֹו הּׂשכל 31ּדלפי אֹופן ׁשּלפי , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַֻ

מקֹום  נתינת ׁשּיׁש והיינּו, הּמּדֹות, ְְְְִִִִֵֶַַַַָמׁשּתּנים

ׁשל  ענין ׁשּזהּו כּו', הפכית למּדה וגם זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלמּדה

רק  לא הּוא זה וענין וׁשיּנּויים. ְְְְְִִִִֶַַָֹהתחּלקּות

ּבמּדֹות  ּגם אּלא הּׂשכל, ּפי ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַָּבמּדֹות

הם  ׁשּגם ׁשּברצֹון, מּדֹות מהּׂשכל, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

טּורי  ׁשּנקראים ׁשאף והיינּו, ,להתהּפ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָיכֹולים

וטעם 32חׁשֹוכא  ׂשכל מּבחינת למעלה להיֹותם , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּלמעלה  והּמּדֹות אֹור, ׁשל ענין הּוא ׂשכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ(ּכי

ׁשהם  רק ׁשּזהּו ידּוע הרי ,(חֹוׁש הם ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָמהּׂשכל
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וש"נ.27) ב. יג, ועוד.28)עירובין ה"ב. פ"ד סנהדרין שיג.29)ירושלמי ע' תרכ"ז סה"מ תתצא. ע' יתרו אוה"ת ראה

שם.30) ח.31)עירובין יב, סע"א.32)משלי עו, משפטים ד. לה, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰ ÏÎO‰L ÏÎk ,‰a¯„‡Â ,ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ לאחר ƒ¿»ƒ¿«¿«»¿»∆«≈∆»≈

יותר, והתרחב ËÈÈ˜ÎÈÈ¯Âשהתפשט  ÌÈË¯t ¯˙BÈ Ba LÈ עשירות ≈≈¿»ƒ¿«¿¿«¿
ÏÎNרעיונית  „vnL ,‰¯Bza Ìb ‡e‰ ÔÎÂ .¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈¿≈««»∆ƒ«≈∆

‰¯Bz‰ אנושי בשכל מובנת להיות שירדה  כפי ייתכן ‡LÙ¯בתורה «»∆¿»
˙BBL ˙B¯·Ò eÈ‰iL כשם ∆ƒ¿¿»

כאמור  שינויים, ייתכנו שבשכל

‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»«¬««»ƒ
‰Îe˙Á ‰zÈ ‡lL27 בהלכות ∆…ƒ¿»¬»

רבות  בהלכות אלא וקבועות, פסוקות

ר' "אמר המדרש וכדברי מחלוקות, יש

חתוכין, תורה דברי ניתנו לא ינאי:

הקדושֿ אומר שהיה דבור כל על אלא

פנים  מ"ט אומר היה למשה ברוךֿהוא

טמא" פנים ומ"ט el‡Âטהור ,(¿≈
el‡Âהשונות הדעות È¯·cכל ¿≈ƒ¿≈

ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡28ÏÎa Èk , ¡…ƒ«ƒƒ¿»
ÌB˜Ó LÈ ÏÎOaL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆«≈∆≈»

ÈeaÈ¯Ï דברים להבין ואפשרות דעות ¿ƒ
שונים, ÈaaL‰באופנים „ÚÂ שבה ¿«∆«ƒ»

רבים  לפרטים מסתעף השכלי הרעיון

LÈ עצמו דבר ÌÈtבאותו Ë"Ó ≈»ƒ
‡ÓË ÌÈt Ë"Óe ¯B‰Ë28, »»ƒ»≈

ÌÈ¯ÚM‰ Ë"ÓÓ ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒƒ«¿»ƒ
¯‡B·Ók) ‰È·c החסידות בתורת ¿ƒ»«¿»

¯ÓBÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚa29 שהיא ¿ƒ¿«¿ƒ«»∆
שבע  בתיקון עוסקים בהם ימים מ"ט

ובסך  משבע כלולה אחת שכל המידות

שעיקר  ולמרות ותשע, ארבעים הכל

שבלב, המידות את לתקן היא העבודה

'שערי  ונקראת לבינה, שייכת היא

בשכל  הוא המידות מקור כי בינה',

למשל, בלב. ומתגלות יורדות הן ומשם

ולהמיר  הזה עולם לעניני המתאוה הקליפה של החסד מידת את לתקן כדי

(מידת  ה' בגדולת התבוננות נדרשת ישראל, באהבת או ה' באהבת אותה

הגבורה  (מידת האֿל ברוממות התבוננות עלֿידי במוח), הכלולה החסד

של  הגבורה ממידת הנובעת הכעס מידת את למגר הכוח ניתן במוח), הכלולה

"בינה  אליהו': ב'פתח שנרמז וכפי ה', ביראת הלב את ולמלא הנפשֿהבהמית,

ארבעים  - בינה' שערי 'מ"ט יש ובסךֿהכל בלב, מאירה הבינה ליבא", –

מתקנים  אותם מידות, ותשע ארבעים המולידות התבוננות של סוגים ותשע

לקבל  מוכנים שנעשים עד אלוקי אור בהם ומאירים וקדושה, לטוב ומעלים

התורה  ‡Á„את „ÈÓÏz B˙B‡Ïe עצמו), תלמיד לאותו eÏ‚כלומר ¿«¿ƒ∆»ƒ¿
ÌÈt Á"Ó מאיר לרבי לו היה תלמיד יוחנן, רבי "אמר הגמרא ובלשון »ƒ

ושמונה  ארבעים טומאה של ודבר דבר כל על אומר שהיה שמו, וסומכוס

טהרה" טעמי ושמונה ארבעים טהרה של ודבר דבר כל ועל טומאה טעמי

‡"L¯‰Ó ˙B„b‡ ÈLecÁa ¯‡B·Ók) מ"ח המספר דיוק את לבאר «¿»¿ƒ≈«»««¿»
שנאמר  מהם מ"ט רק למשה נגלו ולא בינה שערי נ' "דיש זה: בהקשר דווקא

שאמר  וזהו תחפשנה, וכמטמונים אקרא וסמכוהו מאלוקים, מעט  ותחסרהו

פנים  מ"ח לו נגלו אחד תלמיד דלאותו

ממה  אחד פנים רק לו חסר היה ולא

למשה" 30‰Ê)שנגלה ÏkL ,∆»∆
ייתן  עצמו תלמיד שאותו האפשרות

לטהרה  והן לטומאה הן טעמים ריבוי

˙˙BpL ‰Èa‰ ÔÈÚ „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿««ƒ»∆∆∆
'eÎ ÌÈÈepÈLÏ ÌB˜Ó ואפשרות »¿ƒƒ

דב  שונים.להבין באופנים רים

˙BcÓa Ìb ÔÎÂ לאמור בדומה ¿≈«¿ƒ
לשינויים, מקום יש השכל לגבי לעיל

LÈ‡ Ïl‰È BÏÎN ÈÙÏc31, ƒ¿ƒƒ¿¿À«ƒ
במשלי, הכתוב ‡ÔÙBכלשון ÈÙlL∆¿ƒ∆

,˙Bcn‰ ÌÈpzLÓ ÏÎO‰«≈∆ƒ¿«ƒ«ƒ
והבנת  בתפיסת שינוי יש וכאשר

יש  לכך בהתאם בשכל, הדברים

ברגש  גם LiLשינויים ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈
המידות  ÌB˜Óבטבע ˙È˙¿ƒ«»

˙ÈÎÙ‰ ‰cÓÏ Ì‚Â BÊ ‰cÓÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ
,'eÎ את תמיד מרגיש לא והאדם

רגש  שירגיש ייתכן אלא רגשות אותם

הפוך  רגש ירגיש כך ואחר מסויים

˙e˜lÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¿
זו  הפכיות ואף שונות למידות הרגש

מזמן ÌÈÈepÈLÂמזו המידות ברגש ¿ƒƒ
לזמן.

‰Ê ÔÈÚÂ שינויים יש במידות שגם ¿ƒ¿»∆
Èt ÏÚL ˙BcÓa ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ∆«ƒ

ÏÎO‰ בהתאם משתנות שבוודאי «≈∆
עצמו, בשכל BcÓ˙לשינויים ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙BcÓa Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ∆¿«¿»≈«≈∆ƒ

ÔBˆ¯aL השינויים השכל, פי על אינן אלו שמידות וכיוון עלֿשכלי שהוא ∆¿»
הוא  והחידוש אלו, מידות על משפיעים לא ‰Ìשבשכל ÌbL המידות ∆«≈

Ct‰˙‰Ïהעלֿשכליות  ÌÈÏBÎÈ שלמעלה רצון וגם תמיד שוות ואינם ¿ƒ¿ƒ¿«≈
הפכי, באופן אחרת ופעם מסויים באופן רצון פעם להיות יכול מהשכל

ÌÈ‡¯˜pL Û‡L ,eÈÈ‰Â מהשכל שלמעלה È¯eËהמידות ¿«¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈
‡ÎBLÁ32,,גלוי ולא נסתר דבר היינו חושך, אלו Ì˙BÈ‰Ïהרי מידות כי ¬»ƒ¿»

ÏÚÓÏÏÎN‰הן Èk) ÌÚËÂ ÏÎN ˙ÈÁaÓ דברים ומגלה שמסביר ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿««ƒ≈∆
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙Bcn‰Â ,¯B‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ הסבר להם ואין ƒ¿»∆¿«ƒ∆¿«¿»≈«≈∆

גלוי  CLBÁ),וטעם Ì‰ עלֿשכליות הן אלו שמידות היות עם מקום, מכל ≈∆
נובע  במידות שהשינוי הוסבר שהרי שינויים בהם שיחולו מקום אין ולכאורה
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לרצֹון  ּכמּוס טעם יׁש אבל ּגלּוי, מּטעם ְְֲִֵַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשאין  ּׁשאֹומרים ׁשּמה הרצֹון, ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ[וכּידּוע

לרצֹון  לרצֹון 33טעם טעם ׁשאין הּכּוונה אין , ֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

טעם  אבל לרצֹון, ּגלּוי טעם ׁשאין אּלא ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּכלל,

יכֹול  לכן ּכמּוס, טעם ׁשּיׁש וכיון יׁשנֹו], ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמּוס

חיצֹונּיּות  ּבבחינת רק זהּו אמנם, כּו'. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהתהּפ

לרצֹון  טעם אין הרצֹון, ּבפנימּיּות אבל ְֲִִִֵַַָָָָָָָהרצֹון,

עצמי  רצֹון ּבחינת והּוא ּכמּוס. טעם לא ּגם ְְְְִִַַַַַָָָֹּכלל,

אם ּכי טעם, איזה  מּצד ּבא העצם ׁשאינֹו מּצד ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

אדם, לא ּכי ּבחינת היא זֹו ּומדריגה ּובחינה ְְְִִִִֵַַָָָָֹכּו'.

הּוא  זֹו ּומּבחינה ּכלל. יׁשּתּנה ולא יּנחם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

נצח  וגם נאמר זה ׁשעל ּדוד, ּבית מלכּות ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשֹורׁש

ּבית  ׁשּמלכּות והיינּו, ּגֹו', יּנחם לא ּגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל

סֹוף  אין ועצמּות ּפנימּיּות מּבחינת היא ְְְְִִִִִִֵַַָּדוד

מל ּדוד ולכן ּכלל, הׁשּתּנּות ׁשּום ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

וקּיים  חי ּוכתיב 34יׂשראל נׂשיא 35, עבּדי ודוד ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבקרן, ׁשּנמׁשח לפי לעֹולם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָלהם

מלכּותֹו נתקּיימה ולכן עצמית, [וכיון 36המׁשכה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

הּכל  הּוא הרי 37ׁשהּנׂשיא הּנׂשיא), הּוא (והּכל ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּומּצד  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ׁשּיי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזה

וׁשלֹום  חס להחליפם אפׁשר אי זֹו ,38ּבחינה ְְְְְִִִֶַַָָָָ

זֹו ּומּבחינה כּו']. להחליפֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּכׁשם

למעלה  ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ענין ּגם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָנמׁש

רז"ל  ּכמאמר והוי'39מּׁשּנּויים, הּפסּוק על ְֲֲִִִַַַַַַַָָָ

ּגם 40עּמֹו וזהּו מקֹום, ּבכל ּכמֹותֹו ׁשהלכה , ְְְֲִֶֶַָָָָ

ּתהיה  לא הּזאת ׁשהּתֹורה הענין ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּכללּות
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בהגהה.33) ב ד, של"ה פ"ב. אלם יונת א.34)ראה כה, כה.35)ר"ה לז, וש"נ.36)יחזקאל א. יד, חוקת 37)מגילה פרש"י

כא. ג.38)כא, פתיחתא רבה רות ב.39)ראה צג, יח.40)סנהדרין טז, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משתנות  אלו מידות גם דבר של לאמיתו המידות, מקור בשכל, מהשינוי

למעלה  הן אלו מידות אמנם כי אלו מידות של ובסיבה בטעם לשינוי בהתאם

אבל והטעם, e‰fLמהשכל Úe„È È¯‰ למעלה מידות שהן העובדה ¬≈»«∆∆
זה הרי ÈeÏbמהטעם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L בשכל,¯˜ ומתקבל המובן «∆≈¿«¿»ƒ««»

Ï·‡ מידות אלו, למידות גם בעצם ¬»
ÒeÓkשברצון, ÌÚË LÈ נסתר ≈««»

,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚa Úe„iÎÂ] ÔBˆ¯Ï»»¿«»«¿ƒ¿«»»
ÌÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡M ‰nL∆«∆¿ƒ∆≈««

ÔBˆ¯Ï33,ֿעל בחינה הוא הרצון כי »»
ÌÚËשכלית ÔÈ‡L ‰Âek‰ ÔÈ‡≈««»»∆≈««

ÌÚË ÔÈ‡L ‡l‡ ,ÏÏk ÔBˆ¯Ï»»¿»∆»∆≈««
ÒeÓk ÌÚË Ï·‡ ,ÔBˆ¯Ï ÈeÏb»»»¬»««»
ÌÚË LiL ÔÂÈÎÂ ,[BLÈ∆¿¿≈»∆≈««

ÏBÎÈ ÔÎÏ ,ÒeÓk הרצון »»≈»
'eÎ Ct‰˙‰Ï לשינויים בהתאם ¿ƒ¿«≈

הכמוס. בטעם

e‰Ê ,ÌÓ‡ ברצון השינויים »¿»∆
שברצון  ÈÁ·a˙ובמידות ˜«̄ƒ¿ƒ«

Ï·‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¬»
ÌÚË ÔÈ‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»≈««

Ìb ,ÏÏk ÔBˆ¯Ï אפילוÌÚË ‡Ï »»¿»«…««
ÒeÓk הרצון חיצוניות בין (ההבדל »

פי  על מוסבר למעלה, הרצון לפנימיות

הרצון  חיצוניות בין מההבדל משלים

אדם  כמו האדם, אצל הרצון לפנימיות

פרנסתו  בשביל במלאכתו המתייגע

שיקבל  השכר היא המלאכה שתכלית

הש  כסף ולכן כך, פנימיות על נחשב כר

והיגיעה  העמל עצם ואילו רצונו

או  בלבד, רצונו חיצוניות הוא במלאכה

והיגיעה, לעמל ביחס יותר, בעומק

אבל  הרצון, פנימיות נחשב השכר כסף

האמיתי  רצונו פנימיות אינו השכר גם

כדי  הוא לכסף הרצון כי האדם, של

ואף  וכיו"ב, ובית אוכל לקנות שיוכל

פנימיות  תכלית אינו ובית באוכל רצונו

ולהתקיים). לחיות שיכול כדי הוא עצמו הזה הרצון כי פנימיות e‰Â‡רצונו, ¿
באמת  ÌÚË,הרצון ‰ÊÈ‡ „vÓ ‡a BÈ‡L ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿ƒ∆≈»ƒ«≈∆««

'eÎ ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‡ Èk.לעיל כמבואר כמוס, טעם אפילו אין זה ולרצון ƒƒƒ«»∆∆
BÊ ‰‚È¯„Óe ‰ÈÁ·e באלוקות ‡„Ì,למעלה ‡Ï Èk ˙ÈÁa ‡È‰ ¿ƒ»«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ…»»

ÌÁpÈ ‡lLחרטה זה ברצון שייך ÈÁaÓe‰שלא .ÏÏk ‰pzLÈ ‡ÏÂ ∆…ƒ»≈¿…ƒ¿«∆¿»ƒ¿ƒ»
BÊ למעלהÌ‚Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ L¯BL ‡e‰∆«¿≈»ƒ∆«∆∆¡«¿«

„Âc ˙Èa ˙eÎÏnL ,eÈÈ‰Â ,'Bb ÌÁpÈ ‡Ï 'Bb Ï‡¯NÈ Áˆ≈«ƒ¿»≈…ƒ»≈¿«¿∆«¿≈»ƒ

ומקורה  ÔÈ‡Lבשורשה ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈∆≈
ÌÈi˜Â ÈÁ Ï‡¯NÈ CÏÓ „Âc ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙epzL‰ ÌeL ‰Êa34 »∆ƒ¿«¿»¿»≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿«»

שינויים, ללא נצחי, È˙Îe35,ÌÏBÚÏ·באופן Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú „Â„Â ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿»
נצחית  המלך דוד של ÁLÓpLוהנשיאות ÈÙÏ למלכות‡e‰L ,Ô¯˜a ¿ƒ∆ƒ¿«¿∆∆∆

ÔÎÏÂ ,˙ÈÓˆÚ ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»«¿ƒ¿»≈
B˙eÎÏÓ ‰ÓÈi˜˙36 ימיו סוף עד ƒ¿«¿»«¿

הפסק  ÈNp‰L‡בלי ÔÂÈÎÂ] של ¿≈»∆«»ƒ
ישראל  ‰Ïkבני ‡e‰37Ïk‰Â) «…¿«…

‰Ê È¯‰ ,(‡ÈNp‰ ‡e‰ עניין «»ƒ¬≈∆
בדוד  שישנו לנצח לעולם, הבחירה

דוד בית ומלכות Ìbהמלך CÈiL«»«
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
¯LÙ‡ È‡ BÊ ‰ÈÁa „vÓeƒ«¿ƒ»ƒ∆¿»

ÌÙÈÏÁ‰Ï באומה ישראל בני את ¿«¿ƒ»
ÌBÏLÂאחרת  ÒÁ38 הבחירה אלא «¿»

ישראל  בבני הקדושֿברוךֿהוא של

נצחית, בחירה È‡Lהיא ÌLk¿≈∆ƒ
'eÎ BÙÈÏÁ‰Ï ¯LÙ‡ את ∆¿»¿«¬ƒ

הוא  שהרי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ÈÁaÓe‰נצחי  ונעלית]. BÊגבוהה ƒ¿ƒ»
הרצון, פנימיות בחינת באלוקות,

ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ Ìb CLÓƒ¿»«ƒ¿««»¿ƒ
‡È‰L התורה‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿«¿»

,ÌÈÈepMÓ ביטוי לידי שבא דבר ƒƒƒ
קודם  אם גם כאשר התורה בהלכות

ההלכה  שונות, לסברות מקום יש לכן

משתנית לא »¬»¿Ó‡Ók¯הפסוקה
Ï"Ê¯39˜eÒt‰ ÏÚ בדוד האמור ««««»
BnÚהמלך  'ÈÂ‰Â40‰ÎÏ‰L , «¬»»ƒ∆¬»»

,ÌB˜Ó ÏÎa B˙BÓk הגמרא כדברי ¿¿»»
המלך, דוד על שנאמרו השבחים לגבי

יודע  הלחמי בית לישי בן ראיתי "הנה

דבר  ונבון מלחמה ואיש חיל וגיבור נגן

שהכוונה  וגו'", עמו וה' תואר ואיש

- נגן "יודע התורה, בלימוד למעלות

שיודע  - גיבור להישאל, שיודע

תואר  איש תורה, של במלחמתה וליתן לישא שיודע - מלחמה איש להשיב,

שהלכה  עמו, וה' דבר, מתוך דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה, פנים שמראה -

את  לברר כדי כי שהכוונה בחסידות כך על ומבואר מקום", בכל כמותו

השכל  פי על בתורה טובה ובהבנה אנושית בחכמה די לא לאמיתה ההלכה

של  בדרגה שבתורה לאלוקות מחובר להיות עמו', 'והוי ' להיות צריך אלא

חיים'), אלוקים דברי ואלו 'אלו מדרגת (שלמעלה הרצון Ìbפנימיות e‰ÊÂ¿∆«
˙ÙÏÁeÓ ‰È‰z ‡Ï ˙‡f‰ ‰¯Bz‰L ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk41, ¿»»ƒ¿»∆«»«……ƒ¿∆¿∆∆
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לרצֹון  ּכמּוס טעם יׁש אבל ּגלּוי, מּטעם ְְֲִֵַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשאין  ּׁשאֹומרים ׁשּמה הרצֹון, ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ[וכּידּוע

לרצֹון  לרצֹון 33טעם טעם ׁשאין הּכּוונה אין , ֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

טעם  אבל לרצֹון, ּגלּוי טעם ׁשאין אּלא ְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּכלל,

יכֹול  לכן ּכמּוס, טעם ׁשּיׁש וכיון יׁשנֹו], ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמּוס

חיצֹונּיּות  ּבבחינת רק זהּו אמנם, כּו'. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָלהתהּפ

לרצֹון  טעם אין הרצֹון, ּבפנימּיּות אבל ְֲִִִֵַַָָָָָָָהרצֹון,

עצמי  רצֹון ּבחינת והּוא ּכמּוס. טעם לא ּגם ְְְְִִַַַַַָָָֹּכלל,

אם ּכי טעם, איזה  מּצד ּבא העצם ׁשאינֹו מּצד ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

אדם, לא ּכי ּבחינת היא זֹו ּומדריגה ּובחינה ְְְִִִִֵַַָָָָֹכּו'.

הּוא  זֹו ּומּבחינה ּכלל. יׁשּתּנה ולא יּנחם ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשּלא

נצח  וגם נאמר זה ׁשעל ּדוד, ּבית מלכּות ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשֹורׁש

ּבית  ׁשּמלכּות והיינּו, ּגֹו', יּנחם לא ּגֹו' ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל

סֹוף  אין ועצמּות ּפנימּיּות מּבחינת היא ְְְְִִִִִִֵַַָּדוד

מל ּדוד ולכן ּכלל, הׁשּתּנּות ׁשּום ּבזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

וקּיים  חי ּוכתיב 34יׂשראל נׂשיא 35, עבּדי ודוד ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ּבקרן, ׁשּנמׁשח לפי לעֹולם, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָלהם

מלכּותֹו נתקּיימה ולכן עצמית, [וכיון 36המׁשכה ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

הּכל  הּוא הרי 37ׁשהּנׂשיא הּנׂשיא), הּוא (והּכל ְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

ּומּצד  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל ּגם ׁשּיי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָזה

וׁשלֹום  חס להחליפם אפׁשר אי זֹו ,38ּבחינה ְְְְְִִִֶַַָָָָ

זֹו ּומּבחינה כּו']. להחליפֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּכׁשם

למעלה  ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ענין ּגם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָנמׁש

רז"ל  ּכמאמר והוי'39מּׁשּנּויים, הּפסּוק על ְֲֲִִִַַַַַַַָָָ

ּגם 40עּמֹו וזהּו מקֹום, ּבכל ּכמֹותֹו ׁשהלכה , ְְְֲִֶֶַָָָָ

ּתהיה  לא הּזאת ׁשהּתֹורה הענין ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹּכללּות
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בהגהה.33) ב ד, של"ה פ"ב. אלם יונת א.34)ראה כה, כה.35)ר"ה לז, וש"נ.36)יחזקאל א. יד, חוקת 37)מגילה פרש"י

כא. ג.38)כא, פתיחתא רבה רות ב.39)ראה צג, יח.40)סנהדרין טז, שמואלֿא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
משתנות  אלו מידות גם דבר של לאמיתו המידות, מקור בשכל, מהשינוי

למעלה  הן אלו מידות אמנם כי אלו מידות של ובסיבה בטעם לשינוי בהתאם

אבל והטעם, e‰fLמהשכל Úe„È È¯‰ למעלה מידות שהן העובדה ¬≈»«∆∆
זה הרי ÈeÏbמהטעם ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L בשכל,¯˜ ומתקבל המובן «∆≈¿«¿»ƒ««»

Ï·‡ מידות אלו, למידות גם בעצם ¬»
ÒeÓkשברצון, ÌÚË LÈ נסתר ≈««»

,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚa Úe„iÎÂ] ÔBˆ¯Ï»»¿«»«¿ƒ¿«»»
ÌÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡M ‰nL∆«∆¿ƒ∆≈««

ÔBˆ¯Ï33,ֿעל בחינה הוא הרצון כי »»
ÌÚËשכלית ÔÈ‡L ‰Âek‰ ÔÈ‡≈««»»∆≈««

ÌÚË ÔÈ‡L ‡l‡ ,ÏÏk ÔBˆ¯Ï»»¿»∆»∆≈««
ÒeÓk ÌÚË Ï·‡ ,ÔBˆ¯Ï ÈeÏb»»»¬»««»
ÌÚË LiL ÔÂÈÎÂ ,[BLÈ∆¿¿≈»∆≈««

ÏBÎÈ ÔÎÏ ,ÒeÓk הרצון »»≈»
'eÎ Ct‰˙‰Ï לשינויים בהתאם ¿ƒ¿«≈

הכמוס. בטעם

e‰Ê ,ÌÓ‡ ברצון השינויים »¿»∆
שברצון  ÈÁ·a˙ובמידות ˜«̄ƒ¿ƒ«

Ï·‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙eiBˆÈÁƒƒ»»¬»
ÌÚË ÔÈ‡ ,ÔBˆ¯‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»≈««

Ìb ,ÏÏk ÔBˆ¯Ï אפילוÌÚË ‡Ï »»¿»«…««
ÒeÓk הרצון חיצוניות בין (ההבדל »

פי  על מוסבר למעלה, הרצון לפנימיות

הרצון  חיצוניות בין מההבדל משלים

אדם  כמו האדם, אצל הרצון לפנימיות

פרנסתו  בשביל במלאכתו המתייגע

שיקבל  השכר היא המלאכה שתכלית

הש  כסף ולכן כך, פנימיות על נחשב כר

והיגיעה  העמל עצם ואילו רצונו

או  בלבד, רצונו חיצוניות הוא במלאכה

והיגיעה, לעמל ביחס יותר, בעומק

אבל  הרצון, פנימיות נחשב השכר כסף

האמיתי  רצונו פנימיות אינו השכר גם

כדי  הוא לכסף הרצון כי האדם, של

ואף  וכיו"ב, ובית אוכל לקנות שיוכל

פנימיות  תכלית אינו ובית באוכל רצונו

ולהתקיים). לחיות שיכול כדי הוא עצמו הזה הרצון כי פנימיות e‰Â‡רצונו, ¿
באמת  ÌÚË,הרצון ‰ÊÈ‡ „vÓ ‡a BÈ‡L ÈÓˆÚ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿ƒ∆≈»ƒ«≈∆««

'eÎ ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‡ Èk.לעיל כמבואר כמוס, טעם אפילו אין זה ולרצון ƒƒƒ«»∆∆
BÊ ‰‚È¯„Óe ‰ÈÁ·e באלוקות ‡„Ì,למעלה ‡Ï Èk ˙ÈÁa ‡È‰ ¿ƒ»«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ…»»

ÌÁpÈ ‡lLחרטה זה ברצון שייך ÈÁaÓe‰שלא .ÏÏk ‰pzLÈ ‡ÏÂ ∆…ƒ»≈¿…ƒ¿«∆¿»ƒ¿ƒ»
BÊ למעלהÌ‚Â ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ L¯BL ‡e‰∆«¿≈»ƒ∆«∆∆¡«¿«

„Âc ˙Èa ˙eÎÏnL ,eÈÈ‰Â ,'Bb ÌÁpÈ ‡Ï 'Bb Ï‡¯NÈ Áˆ≈«ƒ¿»≈…ƒ»≈¿«¿∆«¿≈»ƒ

ומקורה  ÔÈ‡Lבשורשה ÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«¿≈∆≈
ÌÈi˜Â ÈÁ Ï‡¯NÈ CÏÓ „Âc ÔÎÏÂ ,ÏÏk ˙epzL‰ ÌeL ‰Êa34 »∆ƒ¿«¿»¿»≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿«»

שינויים, ללא נצחי, È˙Îe35,ÌÏBÚÏ·באופן Ì‰Ï ‡ÈN Èc·Ú „Â„Â ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿»
נצחית  המלך דוד של ÁLÓpLוהנשיאות ÈÙÏ למלכות‡e‰L ,Ô¯˜a ¿ƒ∆ƒ¿«¿∆∆∆

ÔÎÏÂ ,˙ÈÓˆÚ ‰ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»»«¿ƒ¿»≈
B˙eÎÏÓ ‰ÓÈi˜˙36 ימיו סוף עד ƒ¿«¿»«¿

הפסק  ÈNp‰L‡בלי ÔÂÈÎÂ] של ¿≈»∆«»ƒ
ישראל  ‰Ïkבני ‡e‰37Ïk‰Â) «…¿«…

‰Ê È¯‰ ,(‡ÈNp‰ ‡e‰ עניין «»ƒ¬≈∆
בדוד  שישנו לנצח לעולם, הבחירה

דוד בית ומלכות Ìbהמלך CÈiL«»«
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
¯LÙ‡ È‡ BÊ ‰ÈÁa „vÓeƒ«¿ƒ»ƒ∆¿»

ÌÙÈÏÁ‰Ï באומה ישראל בני את ¿«¿ƒ»
ÌBÏLÂאחרת  ÒÁ38 הבחירה אלא «¿»

ישראל  בבני הקדושֿברוךֿהוא של

נצחית, בחירה È‡Lהיא ÌLk¿≈∆ƒ
'eÎ BÙÈÏÁ‰Ï ¯LÙ‡ את ∆¿»¿«¬ƒ

הוא  שהרי בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ÈÁaÓe‰נצחי  ונעלית]. BÊגבוהה ƒ¿ƒ»
הרצון, פנימיות בחינת באלוקות,

ÈÙk ‰¯Bz‰ ÔÈÚ Ìb CLÓƒ¿»«ƒ¿««»¿ƒ
‡È‰L התורה‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿«¿»

,ÌÈÈepMÓ ביטוי לידי שבא דבר ƒƒƒ
קודם  אם גם כאשר התורה בהלכות

ההלכה  שונות, לסברות מקום יש לכן

משתנית לא »¬»¿Ó‡Ók¯הפסוקה
Ï"Ê¯39˜eÒt‰ ÏÚ בדוד האמור ««««»
BnÚהמלך  'ÈÂ‰Â40‰ÎÏ‰L , «¬»»ƒ∆¬»»

,ÌB˜Ó ÏÎa B˙BÓk הגמרא כדברי ¿¿»»
המלך, דוד על שנאמרו השבחים לגבי

יודע  הלחמי בית לישי בן ראיתי "הנה

דבר  ונבון מלחמה ואיש חיל וגיבור נגן

שהכוונה  וגו'", עמו וה' תואר ואיש

- נגן "יודע התורה, בלימוד למעלות

שיודע  - גיבור להישאל, שיודע

תואר  איש תורה, של במלחמתה וליתן לישא שיודע - מלחמה איש להשיב,

שהלכה  עמו, וה' דבר, מתוך דבר שמבין - דבר ונבון בהלכה, פנים שמראה -

את  לברר כדי כי שהכוונה בחסידות כך על ומבואר מקום", בכל כמותו

השכל  פי על בתורה טובה ובהבנה אנושית בחכמה די לא לאמיתה ההלכה

של  בדרגה שבתורה לאלוקות מחובר להיות עמו', 'והוי ' להיות צריך אלא

חיים'), אלוקים דברי ואלו 'אלו מדרגת (שלמעלה הרצון Ìbפנימיות e‰ÊÂ¿∆«
˙ÙÏÁeÓ ‰È‰z ‡Ï ˙‡f‰ ‰¯Bz‰L ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk41, ¿»»ƒ¿»∆«»«……ƒ¿∆¿∆∆
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ּבּתניא 41מּוחלפת  ּוכהּלׁשֹון היא 42, ׁשהּתֹורה ְְְִֶֶֶַַַַָָָ

אדם, לא ּכי מּבחינת נמׁש זה וכל ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹנצחית.

הּכתר. ּפנימּיּות ּבחינת ְְִִִֶֶֶֶַַׁשּזהּו

e‰ÊÂ ׁשּנמׁשכת הּתׁשּובה, ענין ׁשרׁש ּגם ¿∆ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

ּבחינת  ּדהּנה, הּוא. אדם לא ּכי ְְְִִִִִֵַַָָֹמּבחינת

ורק  ּביֹותר, למּטה ׁשּיּומׁש אפׁשר אי ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאדם,

ל  ּכי מהגּבלֹות,ּבחינת למעלה להיֹותֹו אדם, א ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ

רק  לא והיינּו, מּטה, למּטה עד נמׁש הּוא ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹהרי

נאמר  זה ׁשעל אּלא 43ּבאצילּות רע, יגּור לא ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹ

הּמציאּות  אפׁשרּיּות ׁשל למקֹום ועד 44ּגם , ְְְְִִֶֶַַַָָ

רע  ׁשל למקֹום ׁשּנמׁש ועד ּבפֹועל, ְְְְְִִִֶֶַַָָָלמציאּות

ּבמזיד, ּגם אּלא ּובׁשֹוגג , ּבאֹונס רק ולא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹּבפֹועל,

ידי  ועל הּוא, אדם לא ּכי ּבחינת נמׁש ׁשם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּגם

ּכזכּוּיֹות  לֹו נעׂשים זדֹונֹות ּדר45זה ועל . ְְְֲִִֶֶֶַַ

הּקדׁש ּבאּגרת אדּוּמה 46המבֹואר ּפרה ּבענין ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

רחמנא  קריּה מּקרּבן 47ׁשחּטאת למעלה ׁשהיא , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מה  ׁשֹוגג, על רק מכּפרת חּטאת ּכי ְִֵֶֶַַַַַַָָחּטאת,

מכּפרת  ּבחּוץ, ׁשּנעׂשית אדּוּמה ּפרה ּכן ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׁשאין

הּטמאֹות, קליּפֹות מּׁשלׁש ׁשהן הּזדֹונֹות על ְְְִִֵֵֶַַַַָֹּגם

הּכתר, ּפנימּיּות מּבחינת ׁשּׁשרׁשּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָוהיינּו,

מּטה. למּטה עד נמׁשכת ְְִֵֶֶַַַָָָלכן

ÌÓ‡ ידי על ׁשּנמׁשכת העוֹונֹות סליחת »¿»ְְְֲִִֵֶֶֶַַָ

אּלא  ניחּום, ׁשל ענין אינּה ְְִִֵֶֶַָָָָהּתׁשּובה,

הּתענּוג  ּבבחינת מּגיעים הּתׁשּובה ידי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָׁשעל

ּבזה, והענין ּדמצוֹות. מהרצֹון ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהעצמי
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חלק).41) פ' סנהדרין להרמב"ם המשניות (פירוש העיקרים מי"ג הט' ג,43)רפי"ז.42)עיקר במדבר לקו"ת ה. ה, תהלים

וש"נ. וש"נ.44)סע"ג. רפה. ע' תרצ"א שנז. ע' תרס"ב סה"מ ב.45)ראה פו, ועוד.47)סכ"ח.46)יומא סע"א. יא, חולין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Èza ÔBLl‰Îe42˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰L וכן הרצון, בפנימיות כי ¿«»««¿»∆«»ƒƒ¿ƒ

וחילוף. שינוי להיות יכול לא למעשה, ÈÁaÓ˙בהלכה CLÓ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa e‰fL ,Ì„‡ ‡Ï Èk כאמור הרצון, עצם ƒ…»»∆∆¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

לעיל.

e‰ÊÂ פנימיות של זו נעלית בחינה ¿∆
היא  הכתר, פנימיות »Ìbהרצון,

,‰·eLz‰ ÔÈÚ L¯L…∆ƒ¿««¿»
˙ÎLÓpL התשובה ÈÁaÓ˙גם ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«

הנקראת  ‡„Ìהאלוקות ‡Ï Èkƒ…»»
È‡ ,Ì„‡ ˙ÈÁa ,‰p‰c .‡e‰¿ƒ≈¿ƒ«»»ƒ

¯LÙ‡ ייתכן CLÓeiLלא ∆¿»∆¿«
¯˙BÈa ‰hÓÏ דרגה שהיא וכיוון ¿«»¿≈

היא  היכן עד גבול יש נמוכה יותר

‡„Ì,יורדת, ‡Ï Èk ˙ÈÁa ˜¯Â¿«¿ƒ«ƒ…»»
B˙BÈ‰Ï'ו'עצמי 'פנימי' עניין ƒ¿

,˙BÏa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ גם גבול אין ¿«¿»≈«¿»
אלא  ונמשך יורד הוא היכן ≈¬‰¯Èעד

CLÓ ‡e‰ ולהאיר לפעול ויורד ƒ¿»
‡Ï ,eÈÈ‰Â ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¿«¿…

˙eÏÈˆ‡a הראשון ¯˜ העולם «»¬ƒ
העולמות  מארבעה ביותר והנעלה

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשייה  הכלליים

‰Ê ÏÚL המאיר האלוקי האור על ∆«∆
האצילות  Ó‡43‡Ï¯בעולם ∆¡«…

Ú¯ E¯e‚È,ממש אלוקות הוא אלא ¿¿»
של  למציאות מקום נתינת שום ללא

ה  על 'ישות' ומסתירה מעלימה

הנעלה ‡l‡האלוקות, האור ∆»
מאיר מהגבלות »Ìbשלמעלה

ÌB˜ÓÏ מקום מאצילות, יותר נחות ¿»
˙e‡Èˆn‰ ˙ei¯LÙ‡ ÏL44 ∆∆¿»ƒ«¿ƒ

שם  ואין שייך לא זה גם שבאצילות

מציאות  של והיתכנות אפשרות אפילו

והאור  עצמה, האלוקות מלבד כלשהי

ונמשך  יורד הזה והבליֿגבול הנעלה

למטה  יותר עוד e‡ÈˆÓÏ˙גם „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ
ÏÚBÙa העלם היא עצמה שמצד בפועל מציאות יש שבו בעולם אפילו ¿«

האלוקות, על ÏÚBÙa,והסתר Ú¯ ÏL ÌB˜ÓÏ CLÓpL „ÚÂ היינו ¿«∆ƒ¿»¿»∆»¿«
ה' רצון על עבירה ¯˜של ‡ÏÂ עבירהÌb ‡l‡ ,‚‚BL·e ÒB‡a ¿…«¿∆¿≈∆»«

באונס ÈÊÓa„עבירה  עבירה מאשר יותר וחמור קשה 'רע' היא שכמובן ¿≈ƒ
בשוגג, ÌLאו ÌbL החמור ה'רע' Ï‡במקום Èk ˙ÈÁa CLÓ ∆«»ƒ¿»¿ƒ«ƒ…

‰Ê È„È ÏÚÂ ,‡e‰ Ì„‡ לשם גם ויורד נמשך האלוקי BB„Ê˙שהאור »»¿«¿≈∆¿
עצמן  והזדונות הקצה, אל הקצה מן מתהפכים במזיד שעשה עבירות

˙BieÎÊk BÏ ÌÈNÚ45L„w‰ ˙¯b‡a ¯‡B·Ó‰ C¯c ÏÚÂ .46 «¬ƒƒ¿¿«∆∆«¿»¿ƒ∆∆«…∆
התניא  ¯ÓÁ‡שבספר dÈ¯˜ ˙‡hÁL ‰ne„‡ ‰¯t ÔÈÚa47, ¿ƒ¿«»»¬»∆«»«¿»«¬»»

על  ויתרון מעלה אדומה בפרה יש מכלֿמקום אבל 'חטאת' בתורה שנקראת

רגיל קרבן  אדומה È‰L‡חטאת Èkפרה ,˙‡hÁ Ôa¯wÓ ‰ÏÚÓÏ ∆ƒ¿«¿»ƒ»¿««»ƒ
‚‚BL ÏÚ ˜¯ ˙¯tÎÓ ˙‡hÁ«»¿«∆∆««≈
על  מתכפרת לא במזיד עבירה ואילו

חטאת, קרבן Ôkידי ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈
ıeÁa ˙ÈNÚpL ‰ne„‡ ‰¯t»»¬»∆«¬≈«
כקרבן, המזבח גבי על עולה ואינה

למטה  לרדת שבכוחה מוכיח והדבר

שדווקא  לעיל לאמור (בדומה יותר

למטה  ונמשך יורד יותר נעלה אור

‰BB„f˙ביותר) ÏÚ Ìb ˙¯tÎÓ¿«∆∆«««¿
˙BtÈÏ˜ LÏMÓ Ô‰L∆≈ƒ»…¿ƒ

˙B‡Óh‰ של (כוחות קליפות שהן «¿≈
ומסתירים  המעלימים הקדושה היפך

המכסה  קליפה כמו האלוקי, האור על

בהן  שאין לגמרי טמאות הפרי) על

כלל, dL¯MLטוב ÈÙÏ ,eÈÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆»¿»
התשובה  eiÓÈt˙של ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ

„Ú ˙ÎLÓ ÔÎÏ ,¯˙k‰«∆∆»≈ƒ¿∆∆«
‰hÓ ‰hÓÏ אלוקות של  דרגה כי ¿«»«»

למטה  נמשכת מהגבלות שלמעלה

הגבלה. ללא מטה

˙BBÂÚ‰ ˙ÁÈÏÒ ÌÓ‡»¿»¿ƒ«»¬
,‰·eLz‰ È„È ÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈«¿»
התשובה  שעניין לעיל הוסבר כלומר,

לטוב  ה'רע' את להפוך והאפשרות

שבחינת  ידי על הוא לזכויות והזדונות

מוגבלת  והבלתי העליונה האלוקות

ועל  ביותר, למטה עד ויורדת נמשכת

על  הנפעל שהשינוי ומבאר מוסיף כך

ועד  העוונות סליחת התשובה, ידי

לזכויות, נעשו ÔÈÚשזדונות dÈ‡≈»ƒ¿»
ÌeÁÈ ÏL,למעלה וחרטה ∆ƒ

לעיל  למבואר סתירה זו ואין כביכול,

שייך  לא שבה אדם' 'לא מבחינת מלמעלה בהארה הוא שהמדובר באריכות

וחרטה, היא ‡l‡ניחום זו מהארה כתוצאה העוונות לסליחת הסיבה ∆»
ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ È„È ÏÚL ומתחברים ו'נוגעים' תשובה העושים ∆«¿≈«¿»«ƒƒ

‚eÚz‰ ˙ÈÁ·aהאלוקי˙BÂˆÓc ÔBˆ¯‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈÓˆÚ‰ ƒ¿ƒ«««¬»«¿ƒ∆¿«¿»≈»»¿ƒ¿
הרי  במצוות, האלוקי הרצון לגבי ועוון חטא היא העבירה אם גם ולכן

כפי  העוונות, סליחת את פועלים העצמי, התענוג התעוררות ידי על
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lyz'd"`כו daey zay ,epif`d zyxt zay

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ּבדרּוׁש מבֹואר ְְְִִֵֶַָָָֹּדהּנה,

ּכחֹות 48תרס"ו  ׁשּׁשניהם ותענּוג, לרצֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָֹּבנֹוגע

יכֹול  אּלא לזה, זה סיּבה אינם ׁשּלכן ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצמּיים,

ּׁשּכתּוב  מה ּוכמֹו רצֹון, ּבלי ּתענּוג רק 49להיֹות ְְְֲִִֶַַַָָ

ּבנׁשמֹות  העֹונג ׁשּזהּו הוי', חׁשק ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָּבאבֹותי

ּומצוֹות  הּתֹורה קּיּום מּלבד עצמם, מּצד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָיׂשראל

ענין  הם ּומצוֹות ׁשּתֹורה ּתֹורה, ּבמּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתחּדׁש

הּתענּוג  ענין היה ּתֹורה מּתן קֹודם ואיּלּו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהרצֹון,

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו רצֹון, לנּו50ּבלא יבחר ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

סלה, אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את נחלתנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת

להיֹות  יכֹול כן ּוכמֹו עצמי. הּתענּוג מּצד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּזהּו

ּבהם  ׁשאין החּוּקים, ענין ׁשּזהּו ּתענּוג, ּבלי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָרצֹון

ׁשּיׁשנֹו לּׂשכל הּׁשּיי הּתענּוג ענין ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָטעם,

ׁשּׁשניהם  אף אמנם, ּומׁשּפטים. ּדעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבמצוֹות

יֹותר  ּבפנימּיּות הּוא הּתענּוג הרי עצמּיים, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַהם

מרּוצת  ּבחינת הּוא הרצֹון ענין ּכי ְְְִִִֵַַַָָָמרצֹון,

וההתּגּלּות  ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָהעצמּות,

ּבבחינת  ּבא ׁשאינֹו העצמי הּוא העֹונג ואיּלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָכּו',

חיצֹוני, הּוא הרצֹון ולכן כּו', והתּגּלּות ְְְְִִִֵַַָָָָָהמׁשכה

ׁשעל  הּתׁשּובה, ענין וזהּו ּפנימי. הּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָוהעֹונג

אין  ׁשּׁשם העצמי, העֹונג ּבבחינת מּגיעים ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָידּה

ּכפי  ׁשּזהּו ּדמצוֹות, להרצֹון מקֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָּתפיסת

ידי  על ואיּלּו רצֹון, ּבבחינת ּבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשהעצמּות

ׁשּלמעלה  הּתענּוג לבחינת מּגיעים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָהּתׁשּובה

ׁשהרצֹון  ּבאֹופן זה ׁשאין ונמצא, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָמהרצֹון.

ׁשּלגּבי  אּלא וׁשלֹום, חס ּומתחּלף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמׁשּתּנה

אמנם, מקֹום. ּתֹופס הרצֹון אין העצמי ְְֲִֵֵַַַָָָָָָהּתענּוג

מּמילא  נמׁש אזי העצמי, העֹונג נמׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכאׁשר
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ואילך.48) פו טו.49)ע' יו"ד, ה.50)עקב מז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Le¯„a ¯‡B·Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â של 'המשך' (ובענייננו, מאמר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ¿

במילים  הפותח מאמרים) ‰M‰קבוצת L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ משנת ∆…«»»
Â"Ò¯˙48ÌÈiÓˆÚ ˙BÁk Ì‰ÈML ,‚eÚ˙Â ÔBˆ¯Ï Ú‚Ba ולא ¿≈«¿»¿«¬∆¿≈∆…«¿ƒƒ

אחרים, בכוחות הם ÔÎlLתלויים העונג כוח וגם הרצון כוח שגם מאחר ∆»≈
ÊÏ‰,'עצמיים' ‰Ê ‰aÈÒ ÌÈ‡≈»ƒ»∆»∆

רק  בהכרח רוצה שאינו באדם וכמו

מתענג  ואינו עונג לו שגורמים דברים

רוצה שהוא מדברים רק «∆‡l‡בהכרח
‚eÚz ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ועניין מדבר »ƒ¿«¬

¯ˆÔBמסויים  ÈÏa הדבר לאותו ¿ƒ»
התענוג, את Ó‰הגורם BÓÎe¿«

·e˙kM49בתורהEÈ˙B·‡a ˜¯ ∆»««¬∆
e‰fL ,'ÈÂ‰ ˜LÁ'ה'חשק עניין »«¬»»∆∆

ישראל  בבני הקדושֿברוךֿהוא של

הוא  כאן למעלה ‰BÚ‚האמור שיש »∆
vÓ„באלוקות  Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«
ÌÓˆÚ מעלה שהיא איזו מצד ולא «¿»

הקדושֿ של זה ותענוג בהם, שיש

כבר  היה ישראל בנשמות ברוךֿהוא

האבות, ‰Bz¯‰בימי Ìei˜ „·lÓƒ¿«ƒ«»
ÔzÓa LcÁ˙pL ˙BÂˆÓeƒ¿∆ƒ¿«≈¿««
Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰¯BzL ,‰¯Bz»∆»ƒ¿≈

ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ הרצון של גילוי ƒ¿«»»
Bz¯‰האלוקי, ÔzÓ Ì„B˜ elÈ‡Â¿ƒ∆««»

‚eÚz‰ ÔÈÚ ‰È‰ בנשמות »»ƒ¿«««¬
¯ˆÔB,ישראל  ‡Ïa שהתענוג הרי ¿…»

גם  (כי רצון ללא גם להיות יכול

'עצמיים', הם הרצון וגם התענוג

Ôkכאמור  Ìb e‰ÊÂ הפנימי ) התוכן ¿∆«≈
e˙kM·של  ‰Ó50 בתהילים «∆»

˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èƒ¿«»∆«¬»≈∆
È ÔB‡b,‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜Ú ¿«¬…¬∆»≈∆»
e‰fL הקדושֿברוךֿהוא של הבחירה ∆∆

ישראל  ÈÓˆÚבבני ‚eÚz‰ „vÓƒ«««¬«¿ƒ
ומצוות. בתורה הרצון מצד ¿BÓÎeולא

ÔÎ ללא תענוג להיות שיכול כשם ≈
כך  ÈÏaרצון, ÔBˆ¯ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»¿ƒ

,ÌÈweÁ‰ ÔÈÚ e‰fL ,‚eÚz«¬∆∆ƒ¿««ƒ
אלו  ÌÚË,מצוות Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆««

‡e‰Lהטעם˙BÂˆÓa BLiL ÏÎOÏ CÈiM‰ ‚eÚz‰ ÔÈÚ ∆ƒ¿«««¬««»«≈∆∆∆¿¿ƒ¿
,ÌÈËtLÓe ˙e„Úc רצון רק יש טעם בהם שאין החוקים במצוות אבל ¿≈ƒ¿»ƒ

והשגה). בהבנה נתפס כשהוא ומורגש ניכר התענוג (כי תענוג בהם ואין

Ì‰ÈML Û‡ ,ÌÓ‡ התענוג והן הרצון ‰¯Èהן ,ÌÈiÓˆÚ Ì‰ »¿»«∆¿≈∆≈«¿ƒƒ¬≈
‡e‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ Èk ,ÔBˆ¯Ó ¯˙BÈ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ ‚eÚz‰««¬ƒ¿ƒƒ≈≈»ƒƒ¿«»»

˙eÓˆÚ‰ ˙ˆe¯Ó ˙ÈÁa,להשפיע וירידה נטייה e‰L‡שהיא ¿ƒ«¿«»«¿∆
ÈÓˆÚ‰ ‡e‰ ‚BÚ‰ elÈ‡Â ,'eÎ ˙elb˙‰‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆»«¿ƒ

,'eÎ ˙elb˙‰Â ‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁ·a ‡a BÈ‡L ב'המשך וכמבואר ∆≈»ƒ¿ƒ««¿»»¿ƒ¿«
הוא  דהעונג מזה זה הפכיים הן ועונג דרצון מהותם בעצם "והנה תער"ב':

בהתגלות  הוא והרצון בנפש בהעלם

שהוא  מרוצה לשון הוא דרצון דווקא,

את  היש וכמו הנפש והמשכת התגלות

ומרוצתו  הנפש התגלות שהוא נפשך

הוא  שהרצון וזהו כו', דבר לאיזה

שמתעורר  דווקא התעוררות בבחינת

כו' ההתגלות עניין שהוא רצון באיזה

חיצוניות  הוא שהרצון שלפי (והיינו

הוא  הרי עצמי שהוא היות דעם הנפש

כל  כן על העצמות חיצוניות בחינת

כו'), ההתגלות בחינת הוא עניינו

בנפש  בהעלם דווקא הוא והתענוג

מה  כיֿאם מרוצה בבחינת שאינו

שמתענג  גם והיינו בעצמו, שמתענג

כי  מרוצה בבחינת זה אין דבר באיזה

בעצמו" שמתענג מה למרות ÔÎÏÂאם ¿»≈
הם  העונג וגם הרצון גם כללי שבאופן

זאת  בכל ‰e‡'עצמיים', ÔBˆ¯‰»»
.ÈÓÈt ‡e‰ ‚BÚ‰Â ,ÈBˆÈÁƒƒ¿»∆¿ƒƒ

e‰ÊÂ העונג מעלת אודות לעיל האמור ¿∆
הוא  הרצון, לגבי אפילו 'עצמי' שהוא

על  של ÔÈÚהביאור הפנימי התוכן ƒ¿«
d„Èעבודת  ÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«»»

ÌÈÚÈbÓ של זו בעבודה העוסקים «ƒƒ
‰ÈÓˆÚהתשובה  ‚BÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆»«¿ƒ

זו, נעלית למדריגה «∆ÌMLומתחברים
ÔBˆ¯‰Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»

e‰fL ,˙BÂˆÓc העליון שהרצון ¿ƒ¿∆∆
הוא  eÓˆÚ‰L˙במצוות ÈÙk של ¿ƒ∆»«¿

¯ˆÔBהאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡a וכבר »ƒ¿ƒ«»
המשכה  (אלא ממש העצם זה אין

העצם), של È„Èוהטייה ÏÚ elÈ‡Â¿ƒ«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ חיבור ויוצרים «¿»«ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‡ˆÓÂ .ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿ƒ¿»∆≈∆

העוונות  סליחת את שגורמת התשובה ÔBˆ¯‰Lעבודת ÔÙB‡a העליון ¿∆∆»»
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ Èa‚lL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÛlÁ˙Óe ‰pzLÓƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿»∆»∆¿«≈««¬»«¿ƒ

מהרצון מעלה ÌB˜Óשלמעלה ÒÙBz ÔBˆ¯‰ ÔÈ‡ היפך המעשה ולכן ≈»»≈»
נסלח. CLÓהרצון ÈÊ‡ ,ÈÓˆÚ‰ ‚BÚ‰ CLÓ ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆ƒ¿»»∆»«¿ƒ¬«ƒ¿»

L„ÁÓ ÔBˆ¯‰ Ìb ‡ÏÈnÓ עמוק באופן התשובה עבודת לאחר וכעת, ƒ≈»«»»≈»»
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כז `"lyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

הּׁשנה  ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ּבדרּוׁש מבֹואר ְְְִִֵֶַָָָֹּדהּנה,

ּכחֹות 48תרס"ו  ׁשּׁשניהם ותענּוג, לרצֹון ְְְְֲֵֵֶֶַַָֹּבנֹוגע

יכֹול  אּלא לזה, זה סיּבה אינם ׁשּלכן ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעצמּיים,

ּׁשּכתּוב  מה ּוכמֹו רצֹון, ּבלי ּתענּוג רק 49להיֹות ְְְֲִִֶַַַָָ

ּבנׁשמֹות  העֹונג ׁשּזהּו הוי', חׁשק ְְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָּבאבֹותי

ּומצוֹות  הּתֹורה קּיּום מּלבד עצמם, מּצד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָיׂשראל

ענין  הם ּומצוֹות ׁשּתֹורה ּתֹורה, ּבמּתן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתחּדׁש

הּתענּוג  ענין היה ּתֹורה מּתן קֹודם ואיּלּו ְְֲִִֶַַַַַָָָָָהרצֹון,

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו רצֹון, לנּו50ּבלא יבחר ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

סלה, אהב אׁשר יעקב ּגאֹון את נחלתנּו ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאת

להיֹות  יכֹול כן ּוכמֹו עצמי. הּתענּוג מּצד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּזהּו

ּבהם  ׁשאין החּוּקים, ענין ׁשּזהּו ּתענּוג, ּבלי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָרצֹון

ׁשּיׁשנֹו לּׂשכל הּׁשּיי הּתענּוג ענין ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָטעם,

ׁשּׁשניהם  אף אמנם, ּומׁשּפטים. ּדעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּבמצוֹות

יֹותר  ּבפנימּיּות הּוא הּתענּוג הרי עצמּיים, ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַהם

מרּוצת  ּבחינת הּוא הרצֹון ענין ּכי ְְְִִִֵַַַָָָמרצֹון,

וההתּגּלּות  ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְִִֶַַַַַַָָָהעצמּות,

ּבבחינת  ּבא ׁשאינֹו העצמי הּוא העֹונג ואיּלּו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָכּו',

חיצֹוני, הּוא הרצֹון ולכן כּו', והתּגּלּות ְְְְִִִֵַַָָָָָהמׁשכה

ׁשעל  הּתׁשּובה, ענין וזהּו ּפנימי. הּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָוהעֹונג

אין  ׁשּׁשם העצמי, העֹונג ּבבחינת מּגיעים ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָידּה

ּכפי  ׁשּזהּו ּדמצוֹות, להרצֹון מקֹום ְְְְְִִִֶֶַָָָּתפיסת

ידי  על ואיּלּו רצֹון, ּבבחינת ּבא ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשהעצמּות

ׁשּלמעלה  הּתענּוג לבחינת מּגיעים ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָהּתׁשּובה

ׁשהרצֹון  ּבאֹופן זה ׁשאין ונמצא, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָמהרצֹון.

ׁשּלגּבי  אּלא וׁשלֹום, חס ּומתחּלף ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָמׁשּתּנה

אמנם, מקֹום. ּתֹופס הרצֹון אין העצמי ְְֲִֵֵַַַָָָָָָהּתענּוג

מּמילא  נמׁש אזי העצמי, העֹונג נמׁש ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכאׁשר
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ואילך.48) פו טו.49)ע' יו"ד, ה.50)עקב מז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Le¯„a ¯‡B·Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â של 'המשך' (ובענייננו, מאמר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»ƒ¿

במילים  הפותח מאמרים) ‰M‰קבוצת L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ משנת ∆…«»»
Â"Ò¯˙48ÌÈiÓˆÚ ˙BÁk Ì‰ÈML ,‚eÚ˙Â ÔBˆ¯Ï Ú‚Ba ולא ¿≈«¿»¿«¬∆¿≈∆…«¿ƒƒ

אחרים, בכוחות הם ÔÎlLתלויים העונג כוח וגם הרצון כוח שגם מאחר ∆»≈
ÊÏ‰,'עצמיים' ‰Ê ‰aÈÒ ÌÈ‡≈»ƒ»∆»∆

רק  בהכרח רוצה שאינו באדם וכמו

מתענג  ואינו עונג לו שגורמים דברים

רוצה שהוא מדברים רק «∆‡l‡בהכרח
‚eÚz ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ועניין מדבר »ƒ¿«¬

¯ˆÔBמסויים  ÈÏa הדבר לאותו ¿ƒ»
התענוג, את Ó‰הגורם BÓÎe¿«

·e˙kM49בתורהEÈ˙B·‡a ˜¯ ∆»««¬∆
e‰fL ,'ÈÂ‰ ˜LÁ'ה'חשק עניין »«¬»»∆∆

ישראל  בבני הקדושֿברוךֿהוא של

הוא  כאן למעלה ‰BÚ‚האמור שיש »∆
vÓ„באלוקות  Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«
ÌÓˆÚ מעלה שהיא איזו מצד ולא «¿»

הקדושֿ של זה ותענוג בהם, שיש

כבר  היה ישראל בנשמות ברוךֿהוא

האבות, ‰Bz¯‰בימי Ìei˜ „·lÓƒ¿«ƒ«»
ÔzÓa LcÁ˙pL ˙BÂˆÓeƒ¿∆ƒ¿«≈¿««
Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰¯BzL ,‰¯Bz»∆»ƒ¿≈

ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ הרצון של גילוי ƒ¿«»»
Bz¯‰האלוקי, ÔzÓ Ì„B˜ elÈ‡Â¿ƒ∆««»

‚eÚz‰ ÔÈÚ ‰È‰ בנשמות »»ƒ¿«««¬
¯ˆÔB,ישראל  ‡Ïa שהתענוג הרי ¿…»

גם  (כי רצון ללא גם להיות יכול

'עצמיים', הם הרצון וגם התענוג

Ôkכאמור  Ìb e‰ÊÂ הפנימי ) התוכן ¿∆«≈
e˙kM·של  ‰Ó50 בתהילים «∆»

˙‡ e˙ÏÁ ˙‡ eÏ ¯Á·Èƒ¿«»∆«¬»≈∆
È ÔB‡b,‰ÏÒ ·‰‡ ¯L‡ ·˜Ú ¿«¬…¬∆»≈∆»
e‰fL הקדושֿברוךֿהוא של הבחירה ∆∆

ישראל  ÈÓˆÚבבני ‚eÚz‰ „vÓƒ«««¬«¿ƒ
ומצוות. בתורה הרצון מצד ¿BÓÎeולא

ÔÎ ללא תענוג להיות שיכול כשם ≈
כך  ÈÏaרצון, ÔBˆ¯ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»¿ƒ

,ÌÈweÁ‰ ÔÈÚ e‰fL ,‚eÚz«¬∆∆ƒ¿««ƒ
אלו  ÌÚË,מצוות Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆««

‡e‰Lהטעם˙BÂˆÓa BLiL ÏÎOÏ CÈiM‰ ‚eÚz‰ ÔÈÚ ∆ƒ¿«««¬««»«≈∆∆∆¿¿ƒ¿
,ÌÈËtLÓe ˙e„Úc רצון רק יש טעם בהם שאין החוקים במצוות אבל ¿≈ƒ¿»ƒ

והשגה). בהבנה נתפס כשהוא ומורגש ניכר התענוג (כי תענוג בהם ואין

Ì‰ÈML Û‡ ,ÌÓ‡ התענוג והן הרצון ‰¯Èהן ,ÌÈiÓˆÚ Ì‰ »¿»«∆¿≈∆≈«¿ƒƒ¬≈
‡e‰ ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ Èk ,ÔBˆ¯Ó ¯˙BÈ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ ‚eÚz‰««¬ƒ¿ƒƒ≈≈»ƒƒ¿«»»

˙eÓˆÚ‰ ˙ˆe¯Ó ˙ÈÁa,להשפיע וירידה נטייה e‰L‡שהיא ¿ƒ«¿«»«¿∆
ÈÓˆÚ‰ ‡e‰ ‚BÚ‰ elÈ‡Â ,'eÎ ˙elb˙‰‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ»∆»«¿ƒ

,'eÎ ˙elb˙‰Â ‰ÎLÓ‰ ˙ÈÁ·a ‡a BÈ‡L ב'המשך וכמבואר ∆≈»ƒ¿ƒ««¿»»¿ƒ¿«
הוא  דהעונג מזה זה הפכיים הן ועונג דרצון מהותם בעצם "והנה תער"ב':

בהתגלות  הוא והרצון בנפש בהעלם

שהוא  מרוצה לשון הוא דרצון דווקא,

את  היש וכמו הנפש והמשכת התגלות

ומרוצתו  הנפש התגלות שהוא נפשך

הוא  שהרצון וזהו כו', דבר לאיזה

שמתעורר  דווקא התעוררות בבחינת

כו' ההתגלות עניין שהוא רצון באיזה

חיצוניות  הוא שהרצון שלפי (והיינו

הוא  הרי עצמי שהוא היות דעם הנפש

כל  כן על העצמות חיצוניות בחינת

כו'), ההתגלות בחינת הוא עניינו

בנפש  בהעלם דווקא הוא והתענוג

מה  כיֿאם מרוצה בבחינת שאינו

שמתענג  גם והיינו בעצמו, שמתענג

כי  מרוצה בבחינת זה אין דבר באיזה

בעצמו" שמתענג מה למרות ÔÎÏÂאם ¿»≈
הם  העונג וגם הרצון גם כללי שבאופן

זאת  בכל ‰e‡'עצמיים', ÔBˆ¯‰»»
.ÈÓÈt ‡e‰ ‚BÚ‰Â ,ÈBˆÈÁƒƒ¿»∆¿ƒƒ

e‰ÊÂ העונג מעלת אודות לעיל האמור ¿∆
הוא  הרצון, לגבי אפילו 'עצמי' שהוא

על  של ÔÈÚהביאור הפנימי התוכן ƒ¿«
d„Èעבודת  ÏÚL ,‰·eLz‰«¿»∆«»»

ÌÈÚÈbÓ של זו בעבודה העוסקים «ƒƒ
‰ÈÓˆÚהתשובה  ‚BÚ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆»«¿ƒ

זו, נעלית למדריגה «∆ÌMLומתחברים
ÔBˆ¯‰Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»

e‰fL ,˙BÂˆÓc העליון שהרצון ¿ƒ¿∆∆
הוא  eÓˆÚ‰L˙במצוות ÈÙk של ¿ƒ∆»«¿

¯ˆÔBהאלוקות  ˙ÈÁ·a ‡a וכבר »ƒ¿ƒ«»
המשכה  (אלא ממש העצם זה אין

העצם), של È„Èוהטייה ÏÚ elÈ‡Â¿ƒ«¿≈
ÌÈÚÈbÓ ‰·eLz‰ חיבור ויוצרים «¿»«ƒƒ

‰ÏÚÓlL ‚eÚz‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¬∆¿«¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‡ˆÓÂ .ÔBˆ¯‰Ó≈»»¿ƒ¿»∆≈∆

העוונות  סליחת את שגורמת התשובה ÔBˆ¯‰Lעבודת ÔÙB‡a העליון ¿∆∆»»
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ Èa‚lL ‡l‡ ,ÌBÏLÂŒÒÁ ÛlÁ˙Óe ‰pzLÓƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿»∆»∆¿«≈««¬»«¿ƒ

מהרצון מעלה ÌB˜Óשלמעלה ÒÙBz ÔBˆ¯‰ ÔÈ‡ היפך המעשה ולכן ≈»»≈»
נסלח. CLÓהרצון ÈÊ‡ ,ÈÓˆÚ‰ ‚BÚ‰ CLÓ ¯L‡k ,ÌÓ‡»¿»«¬∆ƒ¿»»∆»«¿ƒ¬«ƒ¿»

L„ÁÓ ÔBˆ¯‰ Ìb ‡ÏÈnÓ עמוק באופן התשובה עבודת לאחר וכעת, ƒ≈»«»»≈»»
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zelrnd xiy

הּוא  הּתׁשּובה ׁשענין וזהּו מחדׁש. הרצֹון ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּגם

וכּפרה  ּוסליחה הּמחילה על ׁשּנֹוסף ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבאֹופן

נעׂשה  (ׁשּלכן הּתענּוג המׁשכת מּצד ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשית

כּו' וידיד ונחמד מיּלּוי 24אהּוב ּגם נעׂשה ,( ְְְֲִִֶֶַַָָָ

ידי  על ׁשהחסיר ּומצוֹות הּתֹורה אֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָוהׁשלמת

העצמי  העֹונג המׁשכת ידי ׁשעל ּכיון ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהחטא,

העֹונג  המׁשכת א מחדׁש. הרצֹון ּגם ְְִֵֶַַַַָָָָָָָנמׁש

ׁשאין  לפי ּדוקא, הּתׁשּובה ידי על הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהעצמי

ּכאֹורה  ּדכחׁשכה ּכענין ּכאן 51זה מדּוּבר (ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

הּמּקיף) ּפנימּיּות ּבחינת צֹור52אֹודֹות יׁש ולכן , ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ממׁשיכים  ּדוקא זה ידי ועל הּתׁשּובה, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּבענין

ּגם  ׁשּנמׁש ּובאופן העצמי, ּתענּוג ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּבחינת

מחדׁש. ֵָָָָהרצֹון

נׁשמֹות ‡Cד) ּבכח יׁש אי להבין, צרי עדיין «ְְְֲִִִִֵֵַַָָֹ

עֹונג  ּבחינת המׁשכת לפעֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָיׂשראל

ׁשּנׁשמֹות  לפי ׁשּזהּו ּבזה, והּביאּור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָהעצמי.

והיינּו, סֹוף, אין ּבעצמּות מּוׁשרׁשים ְְְְְְִִֵֵַַָָיׂשראל

וגם  נברא , ּבחינת נעׂשית ׁשהּנׁשמה ּכפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם

לעצמּות  ׁשּייכת היא הרי ּבּגּוף, ׁשּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַּכפי

הממּוּצע  ּבדּוגמת הּוא זה וענין סֹוף. ְְְְְִֵֶַַָָאין

לעיל 53ּדכתר  ׁשּנתּבאר ּבזה 54, הממּוּצע ׁשענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

המקּבל, מציאּות מתהּווה ידֹו ׁשעל רק לא ְְְִִֵֶַַַַַָָֹהּוא

הּקיּׁשּור  ּגם נעׂשה ידֹו ׁשעל זאת, עֹוד ֲִֶֶֶַַַַָָֹאּלא

ּדעם  והיינּו, הּמאציל. עם אצילּות ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַוהחיּבּור

אצילּות  לגּבי עׂשּיה ערו מּׁשאין ׁשּיֹותר ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹהיֹות

ׁשהתהּוּות  ועד סֹוף, אין לגּבי אצילּות ערו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַֹאין

והעלם  סיּלּוק ׁשהּוא צמצּום ידי על היא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַאצילּות

יתרֹון  יׁש מקֹום, מּכל הּפרסא, מענין יֹותר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהאֹור
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יב.51) קלט, שכט).52)שם ע' ח"א (שם פקכ"ו תער"ב המשך צז. ע' נז. ע' תרס"ח פד. ע' תרנ"א סה"מ ראה 53)ראה

ואילך). תקמב ע' ח"ב (שם פקצ"ד תער"ב ח).54)המשך ע' תשל"א המאמרים (ספר פ"ד היום זה ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ברצון  הפגם וגם מחדש נמשך הרצון גם העצמי, התענוג עד שמגיע ופנימי

מתוקן.

‰ÏÈÁn‰ ÏÚ ÛÒBpL ÔÙB‡a ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚL e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿««¿»¿∆∆»««¿ƒ»
ÔÎlL) ‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ „vÓ ˙ÈNÚpL ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒe¿ƒ»¿«»»∆«¬≈ƒ««¿»«««¬∆»≈

‰NÚ כלשון תשובה', ה'בעל «¬∆
È„ÈÂ„הרמב"ם  „ÓÁÂ ·e‰‡»¿∆¿»¿»ƒ

'eÎ24ÈelÈÓ Ìb ‰NÚ ,(«¬∆«ƒ
ˆÓe ‰¯Bz‰ ¯B‡ ˙ÓÏL‰Â˙BÂ ¿«¿»««»ƒ¿

¯ÈÒÁ‰Lהאדם‡ËÁ‰ È„È ÏÚ ∆∆¿ƒ«¿≈«≈¿
לעונג  התחבר שהאדם רק הכוונה ואין

הרצון  במדריגת אבל הרצון שמעל

אלא  באור חיסרון ויש פגם נשאר

שנחסר  והאור חדש רצון שנמשך

‰ÎLÓ˙נשלם, È„È ÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈«¿»«
Ìb CLÓ ÈÓˆÚ‰ ‚BÚ‰»∆»«¿ƒƒ¿»«
˙ÎLÓ‰ C‡ .L„ÁÓ ÔBˆ¯‰»»≈»»««¿»«
È„È ÏÚ ‡e‰ ÈÓˆÚ‰ ‚BÚ‰»∆»«¿ƒ«¿≈

‡˜Âc ‰·eLz‰ מתעורר שהאדם «¿»«¿»
החיסרון, את להשלים נפשו בעומק

‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ אודות לעיל האמור ¿ƒ∆≈∆
הרצון  שבו מדריגה שהוא העונג

אינו  מקום, תופס אינו ומצוות לתורה

‰¯B‡k ‰ÎLÁÎc ÔÈÚk51 שם ¿ƒ¿»¿«¬≈»»»
פגם  וכל חיסרון כל אין אכן

החושך  זו במדריגה כי מלכתחילה

ממש  שווים ae„Ó¯והאור È¯‰L)∆¬≈¿»
˙eiÓÈt ˙ÈÁa ˙B„B‡ Ô‡k»¿ƒ«¿ƒƒ

ÛÈwn‰'פנימית' דרגה שזו וכיוון ««ƒ
בין  חילוקים בה יש ממש, מקיף ולא

לאור  ˆ52C¯B)חושך LÈ ÔÎÏÂ ,¿»≈≈∆
‰·eLz‰ ÔÈÚa,האדם ÏÚÂמצד ¿ƒ¿««¿»¿«

‰Ê È„È התשובה Âc˜‡עבודת ¿≈∆«¿»
‚eÚz ˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ««¬
Ìb CLÓpL ÔÙÂ‡·e ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿…∆∆ƒ¿»«

,L„ÁÓ ÔBˆ¯‰ לעיל וכאמור »»≈»»
שנחסר. האור ונשלם הפגם נתקן שבזה

ÔÈÈ„Ú C‡ על „) הביאור לאחר גם «¬«ƒ
על  העצמי העונג של ההמשכה פעולת

התשובה  עבודת ÔÈ·‰Ï,ידי CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏ Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÁÎa LÈ CÈ‡וגילוי˙ÈÁa ≈≈¿…«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ«

ÈÓˆÚ‰ ‚BÚ?למטה ∆»«¿ƒ
e‰fL ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â העונג המשכת את לפעול ישראל נשמות של הכוח ¿«≈»∆∆∆

הוא  ÛBÒהעצמי ÔÈ‡ ˙eÓˆÚa ÌÈL¯LeÓ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿≈

הנשמות, ומקור שורש הוא ÓLp‰L‰ושם ÈÙk ÌbL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ∆«¿»»
מהבורא  הוא ומקורה ·¯‡ששורשה ˙ÈÁa ˙ÈNÚ בפני מציאות «¬≈¿ƒ«ƒ¿»
ממש, מהבורא חלק ולא LaÏ˙nL˙אפילו Ì‚Âעצמה, ÈÙk הנשמה ¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆∆

‡È‰ È¯‰ ,Ûeba עדייןÛBÒ ÔÈ‡ ˙eÓˆÚÏ ˙ÎÈiL ודבוקה וקשורה «¬≈ƒ«∆∆¿«¿≈
ב'עצמות'.

˙Ó‚e„a ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆¿¿«
¯˙Îc ÚveÓÓ‰53 מצד שהוא «¿»¿∆∆

קרוב  שני ומצד למאציל קרוב אחד

המחבר  'ממוצע' הוא ולכן לנאצלים

ÏÈÚÏביניהם, ¯‡a˙pL54 במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
תחילת  היום 'זה המתחיל דיבור

זו  שנה השנה בראש שנאמר מעשיך'

אפשר  בדרך ביאור עם לאור (יוצא

זו  שנה השנה לראש מלכות' ב'דבר

Êa‰תשפ"ב) ÚveÓÓ‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»∆
‰Âe‰˙Ó B„È ÏÚL ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆«»ƒ¿«»

Ïa˜Ó‰ ˙e‡ÈˆÓ,הנבראים היינו ¿ƒ«¿«≈
B„È ÏÚL ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ על ∆»…∆«»

הכתר  ‰eMÈw¯ידי Ìb ‰NÚ«¬∆««ƒ
˙eÏÈˆ‡ ÏL ¯eaÈÁ‰Â העולם ¿«ƒ∆¬ƒ

והנבראים  העולמות מבין ביותר הנעלה

ÏÈˆ‡n‰ ÌÚ.הבורא,eÈÈ‰Â ƒ««¬ƒ¿«¿
ÔÈ‡MÓ ¯˙BiL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆≈ƒ∆≈
ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡ Èa‚Ï ‰iNÚ CÂ¯Ú¬…¬ƒ»¿«≈¬ƒ≈
,ÛBÒ ÔÈ‡ Èa‚Ï ˙eÏÈˆ‡ CÂ¯Ú¬…¬ƒ¿«≈≈
(שהוא  אצילות בין שהפער למרות

סוף  לאין מוגדרות) ספירות עם עולם

יותר  הוא אמיתי) גבול בלי (שהוא

(העולם  עשייה שבין מהפער גדול

העולמות  מבין ביותר הנחות

הנעלה  (העולם לאצילות והנבראים)

מבין והנבראים)ביותר »¿ÚÂ„העולמות
סוף  אין בין הפער גדול כך כדי

‡ˆeÏÈ˙לאצילות ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«¬ƒ
סוף  ˆÌeˆÓמהאין È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿

גבול הבלי סוף האין האור ∆e‰L‡של
האצילות  התהוות שלצורך זה צמצום

¯˙BÈ ¯B‡‰ ÌÏÚ‰Â ˜elÈÒƒ¿∆¿≈»≈
‡Ò¯t‰ ÔÈÚÓ אצילות שבין ≈ƒ¿«««¿»

על  אונקלוס (כתרגום מסך מעין שהוא צמצום שהיא לבריאהֿיצירהֿעשיה

פרסא), 'פרוכת', ÌB˜Ó,המילה ÏkÓ כדי סוף האין של שהצמצום אף על ƒ»»
יותר  גדול צמצום שהוא סילוק בדרך צמצום הוא האצילות עולם את לברוא

זאת  בכל כך, כל מסתיר שאינו הפרסא של הצמצום מאשר יותר גדול והסתר
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רק  מאיר ׁשּבּפרסא הּפרסא, על ּבּצמצּום ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָמעלה

ּומאיר  חֹוזר ּבּצמצּום ואיּלּו ּתֹולדה, ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָאֹור

הּצמצּום  ידי על ׁשּנמׁש ׁשהּקו והיינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהאֹור,

ענין  ּגם ועד הּצמצּום, ׁשּלפני הענינים ּכל ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

ׁשהיא  החכמה ׁשּבחינת מּובן, ּומּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהעצם.

הּקו  לגּבי לעליֹון אּדּמה 55אּדּמה היא הרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

כּו'. ּבהּקו הּנמצאים  הענינים ּכל לגּבי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלעליֹון

יׂשראל  ּבנׁשמֹות ּגם הּוא זה ׁשּגם 56ּובדּוגמת , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּדאצילּות  מהּכלים ונפרדּו ׁשּיצאּו וגם 57ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

נפחּתּה, יצרּתּה ּבראתּה לדרּגת ׁשּנמׁשכּו ְְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָּכמֹו

ואּתה  הּנה הּתחּתֹון, הּזה לעֹולם למּטה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָועד

ּבקרּבי  מּבחינת 58מׁשּמרּה היא זֹו ׁשּׁשמירה , ְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

כּו' על 59העצמּות נׁשמֹות מעלת וזֹוהי . ְְְֲִַַַַָָ

הֹוׁשיט  ׁשּכאׁשר מצינּו ׁשּבּמלאכים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמלאכים,

ּגיּלּוי  ׁשּזהּו ּביניהם, הּקטּנה אצּבעֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

מּמציאּותם  נתּבּטלּו אזי יֹותר, ּׁשאין 60נעלה מה , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּנמצאים  ּכמֹו ּגם הּנה יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכן

נעלים  הכי הּגיּלּויים את לקּבל ּביכלּתם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמּטה,

[ּוכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּנמׁשכים

ּבכל  עלּיה נעׂשית זה ידי ׁשעל לּתֹורה, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלּיה

ּתחּתּיים  הּנׁשמה ּוׁשליׁשים 61מדריגֹות ׁשנּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ

היחידה  לבחינת עד מתּבּטלים 62כּו', ואינם ,[ ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

יׁש ׁשהּנׁשמֹות מּפני הּוא זה וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּמציאּותם,

הּוא. ּברּו סֹוף אין לאֹור וׁשּייכּות חיּבּור ְְִֵֶַָָָלהם

עֹונג  ּבחינת המׁשכת לפעֹול ּבכחם יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹולכן

כּו'. ְִַָהעצמי

מּמעמּקים e‰ÊÂה) הּמעלֹות ׁשיר ענין ּגם ¿∆ְֲֲִִִִַַַַַַ

ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ּבכל ְְְְֲִֵֶֶֶָָׁשאֹומרים

נאמר  קראּוהּו63ׁשעליהם ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

עֹומק  ּבבחינת העבֹודה ׁשּזֹוהי קרֹוב, ְְֲִִִִֶֶַָָָּבהיֹותֹו
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הוא  ÏBz„‰והיתרון ÏL ¯B‡ ˜¯ ¯È‡Ó ‡Ò¯taL של 'ולד' כעין ∆««¿»≈ƒ«∆»»
מוסתר, עצמו והאור הפרסא צמצום קודם שהאיר ÌeˆÓvaהאור elÈ‡Â¿ƒ«ƒ¿

סילוק  בדרך שהוא פי על ‰‡B¯אף ¯È‡Óe ¯ÊBÁ קודם שהאיר סוף האין ≈≈ƒ»
אופן  באותו מאיר אינו שכמובן (אלא

הצמצום  לפני כמו חוזק ובאותו

Âw‰Lוהסילוק), ,eÈÈ‰Â האור הוא ¿«¿∆««
אחרי  ומאיר שחוזר הצמצום מלפני

ומצומצם  מועט היותו שבגלל הצמצום

לקו  נמשל עצמו סוף האין אור  לגבי

זה קו אבל דק ÏÚוחוט CLÓpL∆ƒ¿»«
Ïk Ba LÈ ÌeˆÓv‰ È„È¿≈«ƒ¿≈»
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שלמעלה  הבחינות בין המפסקת

האמור  דרך (ועל לאצילות מאצילות

בין  המבדילה פרוכת אודות בתורה

בעוד  אמנם הקודשים), לקודש הקודש

לבריאהֿ אצילות שבין שהפרסא

גדול, וצמצום הפסק היא יצירהֿעשיה

מאצילות  למעלה שבין הפרסא הרי

ולכן  כך, כל מבדילה אינה לאצילות

לעליון' 'אדמה היא דאצילות חכמה

שלמעלה  העניינים את בה ויש

דאצילות  בחכמה יש ולכן מאצילות,

(והרי  הקו באור שיש העניינים כל את

שלפני  העניינים כל את יש עצמו בקו

לעיל). כאמור הצמצום,

˙BÓLa Ìb ‡e‰ ‰Ê ˙Ó‚e„·e¿¿«∆«¿ƒ¿
Ï‡¯NÈ56ÌbL BÓkאפילו , ƒ¿»≈∆«¿
e‡ˆiL ישראל e„¯ÙÂנשמות ∆»¿¿ƒ¿¿

˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰Ó57Ì‚Â , ≈«≈ƒ«¬ƒ¿«
d˙‡¯a ˙b¯„Ï eÎLÓpL BÓk¿∆ƒ¿¿¿«¿«¿»»
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Èa¯˜a d¯nLÓ ‰z‡Â58˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰¯ÈÓML , ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«

'eÎ ˙eÓˆÚ‰59,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ ˙BÓL ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ . »«¿¿ƒ«¬«¿»«««¿»ƒ
‰pËw‰ BÚaˆ‡ ‰"aw‰ ËÈLB‰ ¯L‡kL eÈˆÓ ÌÈÎ‡ÏnaL∆««¿»ƒ»ƒ∆«¬∆ƒ«»»∆¿»«¿«»
‰ÏÚ ÈelÈb e‰fL ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆∆ƒ«¬∆
eÏha˙ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ≈¬«ƒ¿«¿

Ì˙e‡ÈˆnÓ60Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ƒ¿ƒ»«∆≈≈
BÓk Ìb ‰p‰ ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈«¿
ÌzÏÎÈa ,‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»¿»
ÈÎ‰ ÌÈÈelÈb‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆«ƒƒ¬ƒ
È„È ÏÚ ÌÈÎLÓpL ÌÈÏÚ«¬ƒ∆ƒ¿»ƒ«¿≈
BÓÎe] ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿
‰Ê È„È ÏÚL ,‰¯BzÏ ‰iÏÚa«¬ƒ»«»∆«¿≈∆
˙B‚È¯„Ó ÏÎa ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»¿»«¿≈

ÌÈizÁz ‰ÓLp‰61ÌÈiL «¿»»«¿ƒƒ¿ƒƒ
„Ú ,'eÎ ÌÈLÈÏLe שנעשית ¿ƒƒ«

עלייה  ‰ÈÁÈ„בנשמה ˙ÈÁ·Ï‰62 ƒ¿ƒ««¿ƒ»
פנימית  והכי עמוקה הכי הבחינה שהיא

הנשמה  ÌÈ‡Âבמדריגות ,[¿≈»
ÌÈÏha˙Ó הנשמות,Ì˙e‡ÈˆnÓ ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙BÓLp‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿≈∆«¿»
˙eÎÈiLÂ ¯eaÈÁ Ì‰Ï LÈ≈»∆ƒ¿«»
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï¿≈»
האין  מהארת מתבטלות אינן ולפיכך

של ÔÎÏÂסוף. השייכות מפני ¿»≈
בכל  הנשארת סוף, לאין הנשמות

ירדו  שהנשמות לאחר גם התוקף

ביותר, ÌÁÎaלמטה LÈ נשמות של ≈¿…»
‚BÚ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏƒ¿«¿»«¿ƒ«∆

'eÎ ÈÓˆÚ‰ עבודת היא שממנה »«¿ƒ
כמבואר  העוונות, וסליחת התשובה

לעיל.

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ הפנימי ‰) התוכן ¿∆«ƒ¿«
מזמור  ‰BÏÚn˙של ¯ÈLƒ««¬

ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ∆¿ƒ¿»
Ì‰ÈÏÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»∆¬≈∆

אלה  ימים הכתוב Ó‡63¯על ∆¡«
B‡ˆn‰aבישעיהו  'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿

·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ כדברי) ¿»ƒ¿»
. . ציבור של דין לגזר "מנין הגמרא:

כה' 'מי שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו
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כט `"lyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

רק  מאיר ׁשּבּפרסא הּפרסא, על ּבּצמצּום ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָמעלה

ּומאיר  חֹוזר ּבּצמצּום ואיּלּו ּתֹולדה, ׁשל ְְִִִֵֵֶַָָאֹור

הּצמצּום  ידי על ׁשּנמׁש ׁשהּקו והיינּו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהאֹור,

ענין  ּגם ועד הּצמצּום, ׁשּלפני הענינים ּכל ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָיׁש

ׁשהיא  החכמה ׁשּבחינת מּובן, ּומּזה ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָהעצם.

הּקו  לגּבי לעליֹון אּדּמה 55אּדּמה היא הרי , ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

כּו'. ּבהּקו הּנמצאים  הענינים ּכל לגּבי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלעליֹון

יׂשראל  ּבנׁשמֹות ּגם הּוא זה ׁשּגם 56ּובדּוגמת , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּדאצילּות  מהּכלים ונפרדּו ׁשּיצאּו וגם 57ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

נפחּתּה, יצרּתּה ּבראתּה לדרּגת ׁשּנמׁשכּו ְְְְְְְְְְִֶַַַַָָָָּכמֹו

ואּתה  הּנה הּתחּתֹון, הּזה לעֹולם למּטה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָועד

ּבקרּבי  מּבחינת 58מׁשּמרּה היא זֹו ׁשּׁשמירה , ְְְְְְִִִִִִֶַַָָ

כּו' על 59העצמּות נׁשמֹות מעלת וזֹוהי . ְְְֲִַַַַָָ

הֹוׁשיט  ׁשּכאׁשר מצינּו ׁשּבּמלאכים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמלאכים,

ּגיּלּוי  ׁשּזהּו ּביניהם, הּקטּנה אצּבעֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה

מּמציאּותם  נתּבּטלּו אזי יֹותר, ּׁשאין 60נעלה מה , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשּנמצאים  ּכמֹו ּגם הּנה יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָּכן

נעלים  הכי הּגיּלּויים את לקּבל ּביכלּתם ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָלמּטה,

[ּוכמֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ידי על ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּנמׁשכים

ּבכל  עלּיה נעׂשית זה ידי ׁשעל לּתֹורה, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלּיה

ּתחּתּיים  הּנׁשמה ּוׁשליׁשים 61מדריגֹות ׁשנּיים ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ

היחידה  לבחינת עד מתּבּטלים 62כּו', ואינם ,[ ְְְְְִִִִִֵַַַַָָ

יׁש ׁשהּנׁשמֹות מּפני הּוא זה וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּמציאּותם,

הּוא. ּברּו סֹוף אין לאֹור וׁשּייכּות חיּבּור ְְִֵֶַָָָלהם

עֹונג  ּבחינת המׁשכת לפעֹול ּבכחם יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹולכן

כּו'. ְִַָהעצמי

מּמעמּקים e‰ÊÂה) הּמעלֹות ׁשיר ענין ּגם ¿∆ְֲֲִִִִַַַַַַ

ּתׁשּובה, ימי עׂשרת ּבכל ְְְְֲִֵֶֶֶָָׁשאֹומרים

נאמר  קראּוהּו63ׁשעליהם ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

עֹומק  ּבבחינת העבֹודה ׁשּזֹוהי קרֹוב, ְְֲִִִִֶֶַָָָּבהיֹותֹו
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רנג.55) ע' רטז. ע' תרס"ו המשך תקמד).56)ראה ע' (שם פקצ"ה תער"ב המשך א).57)ראה (קל, ס"כ אגה"ק תניא

א'כט). ע' ח"ג (שם פש"ע תער"ב המשך נשמה".58)וראה "אלקי ברכת שסב.59)נוסח ע' תרס"ב סה"מ יומא 60)ראה

ובכ"מ. ב. ס, לר"ה דרושים לקו"ת וראה ב. לח, סנהדרין ב. טז.61)כא, ו, נח - הכתוב ב 62)לשון כה, ח"א לקו"ד

רנא. ע' תשרי המאמרים ספר מנחם תורת וראה וש"נ.63)ואילך. א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌeˆÓva ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È LÈסילוק ‰Ò¯t‡,צמצום ÏÚבדרך ≈ƒ¿«¿»«ƒ¿«««¿»

הוא  ÏBz„‰והיתרון ÏL ¯B‡ ˜¯ ¯È‡Ó ‡Ò¯taL של 'ולד' כעין ∆««¿»≈ƒ«∆»»
מוסתר, עצמו והאור הפרסא צמצום קודם שהאיר ÌeˆÓvaהאור elÈ‡Â¿ƒ«ƒ¿

סילוק  בדרך שהוא פי על ‰‡B¯אף ¯È‡Óe ¯ÊBÁ קודם שהאיר סוף האין ≈≈ƒ»
אופן  באותו מאיר אינו שכמובן (אלא

הצמצום  לפני כמו חוזק ובאותו

Âw‰Lוהסילוק), ,eÈÈ‰Â האור הוא ¿«¿∆««
אחרי  ומאיר שחוזר הצמצום מלפני

ומצומצם  מועט היותו שבגלל הצמצום

לקו  נמשל עצמו סוף האין אור  לגבי

זה קו אבל דק ÏÚוחוט CLÓpL∆ƒ¿»«
Ïk Ba LÈ ÌeˆÓv‰ È„È¿≈«ƒ¿≈»
,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈«ƒ¿

Ìb „ÚÂאפילו.ÌˆÚ‰ ÔÈÚ ¿««ƒ¿«»∆∆
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿ƒ««»¿»

È‰LÈa‚Ï ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡ ‡ ∆ƒ∆«∆¿∆¿¿«≈
Âw‰55‰nc‡ ‡È‰ È¯‰ , ««¬≈ƒ∆«∆

ÌÈÈÚ‰ Ïk Èa‚Ï ÔBÈÏÚÏ¿∆¿¿«≈»»ƒ¿»ƒ
'eÎ Âw‰a ÌÈ‡ˆÓp‰ מבואר «ƒ¿»ƒ¿««

'פרסא' שיש כשם כי בחסידות

לעולמות  האצילות עולם בין המפסקת

'פרסא' יש כך בריאהֿיצירהֿעשיה,

שלמעלה  הבחינות בין המפסקת

האמור  דרך (ועל לאצילות מאצילות

בין  המבדילה פרוכת אודות בתורה

בעוד  אמנם הקודשים), לקודש הקודש

לבריאהֿ אצילות שבין שהפרסא

גדול, וצמצום הפסק היא יצירהֿעשיה

מאצילות  למעלה שבין הפרסא הרי

ולכן  כך, כל מבדילה אינה לאצילות

לעליון' 'אדמה היא דאצילות חכמה

שלמעלה  העניינים את בה ויש

דאצילות  בחכמה יש ולכן מאצילות,

(והרי  הקו באור שיש העניינים כל את

שלפני  העניינים כל את יש עצמו בקו

לעיל). כאמור הצמצום,

˙BÓLa Ìb ‡e‰ ‰Ê ˙Ó‚e„·e¿¿«∆«¿ƒ¿
Ï‡¯NÈ56ÌbL BÓkאפילו , ƒ¿»≈∆«¿
e‡ˆiL ישראל e„¯ÙÂנשמות ∆»¿¿ƒ¿¿

˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰Ó57Ì‚Â , ≈«≈ƒ«¬ƒ¿«
d˙‡¯a ˙b¯„Ï eÎLÓpL BÓk¿∆ƒ¿¿¿«¿«¿»»

‰p‰ ,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ ‰hÓÏ „ÚÂ ,dzÁÙ dz¯ˆÈ¿«¿»¿«¿»¿«¿«»»»«∆««¿ƒ≈
Èa¯˜a d¯nLÓ ‰z‡Â58˙ÈÁaÓ ‡È‰ BÊ ‰¯ÈÓML , ¿«»¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«

'eÎ ˙eÓˆÚ‰59,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ ˙BÓL ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ . »«¿¿ƒ«¬«¿»«««¿»ƒ
‰pËw‰ BÚaˆ‡ ‰"aw‰ ËÈLB‰ ¯L‡kL eÈˆÓ ÌÈÎ‡ÏnaL∆««¿»ƒ»ƒ∆«¬∆ƒ«»»∆¿»«¿«»
‰ÏÚ ÈelÈb e‰fL ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆∆ƒ«¬∆
eÏha˙ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ≈¬«ƒ¿«¿

Ì˙e‡ÈˆnÓ60Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , ƒ¿ƒ»«∆≈≈
BÓk Ìb ‰p‰ ,Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈ƒ≈«¿
ÌzÏÎÈa ,‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»¿»
ÈÎ‰ ÌÈÈelÈb‰ ˙‡ Ïa˜Ï¿«≈∆«ƒƒ¬ƒ
È„È ÏÚ ÌÈÎLÓpL ÌÈÏÚ«¬ƒ∆ƒ¿»ƒ«¿≈
BÓÎe] ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿¿
‰Ê È„È ÏÚL ,‰¯BzÏ ‰iÏÚa«¬ƒ»«»∆«¿≈∆
˙B‚È¯„Ó ÏÎa ‰iÏÚ ˙ÈNÚ«¬≈¬ƒ»¿»«¿≈

ÌÈizÁz ‰ÓLp‰61ÌÈiL «¿»»«¿ƒƒ¿ƒƒ
„Ú ,'eÎ ÌÈLÈÏLe שנעשית ¿ƒƒ«

עלייה  ‰ÈÁÈ„בנשמה ˙ÈÁ·Ï‰62 ƒ¿ƒ««¿ƒ»
פנימית  והכי עמוקה הכי הבחינה שהיא

הנשמה  ÌÈ‡Âבמדריגות ,[¿≈»
ÌÈÏha˙Ó הנשמות,Ì˙e‡ÈˆnÓ ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

˙BÓLp‰L ÈtÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿≈∆«¿»
˙eÎÈiLÂ ¯eaÈÁ Ì‰Ï LÈ≈»∆ƒ¿«»
‡e‰ Ce¯a ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Ï¿≈»
האין  מהארת מתבטלות אינן ולפיכך

של ÔÎÏÂסוף. השייכות מפני ¿»≈
בכל  הנשארת סוף, לאין הנשמות

ירדו  שהנשמות לאחר גם התוקף

ביותר, ÌÁÎaלמטה LÈ נשמות של ≈¿…»
‚BÚ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÏBÚÙÏƒ¿«¿»«¿ƒ«∆

'eÎ ÈÓˆÚ‰ עבודת היא שממנה »«¿ƒ
כמבואר  העוונות, וסליחת התשובה

לעיל.

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ הפנימי ‰) התוכן ¿∆«ƒ¿«
מזמור  ‰BÏÚn˙של ¯ÈLƒ««¬

ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ∆¿ƒ¿»
Ì‰ÈÏÚL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»∆¬≈∆

אלה  ימים הכתוב Ó‡63¯על ∆¡«
B‡ˆn‰aבישעיהו  'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿

·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ כדברי) ¿»ƒ¿»
. . ציבור של דין לגזר "מנין הגמרא:

כה' 'מי שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו
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ּפנימּיּות  ּבבחינת ׁשּמּגעת הּנפׁש, ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַּופנימּיּות

ּומּׁשם  ּדבירא, ועּמיקא ּדכּוּלא עּמיקא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּכתר,

לֹו נעׂשים ׁשּזדֹונֹות עד מּטה, למּטה עד ְְְֲִִֶַַַַַָָָנמׁש

סתם, הּמעלֹות ׁשיר ּׁשּנאמר מה וזהּו ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֻּכזכּיֹות.

ּדזמינין  הּמעלֹות ׁשיר אּלא אמרֹו, מאן ּפרׁש ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולא

מהענין  למעלה ׁשּזהּו כּו', למימר עלמא ּבני ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ענין  ׁשהּוא ּדוד, ׁשאמר דרׁשּתי לּבי ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּדבכל

ּכּנזּכר  לבב ּבכל ּדר (על והּלב הּמֹוח ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָעבֹודת

מּצד  הּוא ּדמּמעמּקים הענין ואיּלּו ְְְְֲִִִִִֵַַַָָלעיל),

יׂשראל  ּבני ּכל אצל ׁשּזהּו כּו', הּנׁשמה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעצמּות

יֹום  ּבכל זה ואֹומרים ּבׁשוה. עלמא) ּבני ְְְְְְִֵֶֶָָָָָ(ּכל

רק  לא היא ׁשהעבֹודה ּכיון ּתׁשּובה, ימי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמעׂשרת

ּכח  ׁשּבכל אּלא להּׁשני, אחד מּכח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלהמׁשי

ׁשּלגּבי  והיינּו, העֹומק, מּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָממׁשיכים

סדר  מּכל ׁשּלמעלה מּמעמּקים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

לא  ּכי ּבחינת אמי ּתית ׁשּזהּו לגמרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַֹהׁשּתלׁשלּות

ואיחּור, קדימה ׁשל ענין ׁשּיי לא הּוא, ְְְִִִֶַָָָָָֹאדם

הּכלים  אל מהעצם להמׁשי היא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהעבֹודה

זה  ליֹום הּׁשּיי העבֹודה 64להּכח ידי ועל . ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹ

ּתׁשּובה  ימי עׂשרת ּבכל קראתי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּדמּמעמקים

הּיעּוד  לקּיּום ועד למּטה, הענינים ּכל ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָנמׁשכים

ממׁשלת  העברת ענין ׁשּזהּו לּגל, מעיר ׂשמּת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכי

נתמּלאה  צֹור ׁשל ּומחּורּבנּה הארץ, מן ְְְִִֵֶֶַָָָָָָזדֹון

ּכל 65ירּוׁשלים  ׁשל הּפרטית מהּגאּוּלה החל , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּקדׁש ּבאּגרת (ּכמבֹואר מּיׂשראל ואחד ),66אחד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
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(המו"ל).64) קצת כג.65)חסר כה, תולדות פרש"י ובפרש"י. סע"א ו, מגילה ד.66)ראה סימן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קרובים  אלוקים לו אשר גדול גוי 'מי הפסוק: [לשון אליו' קראנו בכל אלוהינו

בכל  אלוקינו כה' עזרא) אבן – ממנו יבקש אשר בכל תמיד (שיענהו אליו

מצוי  שאין (משמע בהמצאו' ה' 'דירשו כתוב] והרי =] והכתיב אליו'], קראנו

כאן  קושיא, זו אין =] בציבור" הא ביחיד הא קשיא לא רש"י), – עת בכל

בקשתו  (שאין יחיד בתפילת מדובר

בתפילת  מדובר וכאן תמיד) נענית

והיתרון  תמיד) נענית (שבקשתם ציבור

שבהם  הוא תשובה ימי עשרת של

תפילת  כמו נחשבת היחיד תפילת

שיהודי ‰È‰BfL‰„B·Úהציבור), ∆ƒ»¬»
ה' את ÓBÚ˜עובד ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆

˙ÚbnL ,LÙp‰ ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«∆∆∆«««
מגיעה  הנפש מפנימיות ה' עבודת

eiÓÈt˙ו'נוגעת' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ
‡leÎc ‡˜ÈnÚ ,¯˙k‰«∆∆«ƒ»¿»

,‡¯È·c ‡˜ÈnÚÂ הכול עומק ¿«ƒ»¿≈»
שכך  המים באר היינו הבור, ועומק

הנפש  מעומק ה' עבודת בזוהר נקראת

לאדמו"ר  תשובה' ב'שערי (וכמבואר

דליבא, עומקא "ונקראת האמצעי:

עומקא  בשם נקרא צועק שהלב דמה

מסיבת  באה בלב שהצעקה לפי דליבא,

כמו  הנפש, וצער במרירות בלב העומק

"צעק  להם", בצר ה' אל "ויצעקו

מים  באר וכמו הלב... בעומק לבם"...

מלמטה  ונובעין עולין שמימיו חיים

פי  על אף כו'", באר "עלי כמו למעלה,

הן  חיים מים בבור מכונסים שהמים

כו', המעיינות מן שם שמתכנסים

דבירא"), "עומקא «ÌMÓeƒונקרא
הכתר  hÓÏ‰מפנימיות „Ú CLÓƒ¿»«¿«»

BÏ ÌÈNÚ ˙BB„fL „Ú ,‰hÓ«»«∆¿«¬ƒ
¯ÈL ¯Ó‡pM ‰Ó e‰ÊÂ .˙BiÎÊkƒ¿À¿∆«∆∆¡«ƒ
Ô‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÏÚn‰««¬¿»¿…≈≈»

‰BÏÚn˙מי ¯ÈL ‡l‡ ,B¯Ó‡¬»∆»ƒ««¬
¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa Ïk ÔÈÈÓÊcƒ¿ƒƒ»¿≈»¿»¿≈«

לומר  העולם בני כל ÏÎ·cשעתידים ÔÈÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ e‰fL ,'eÎ∆∆¿«¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»
·l‰Â ÁBn‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰L ,„Âc ¯Ó‡L EÈzL¯„ ÈaÏƒƒ¿«¿ƒ∆»«»ƒ∆ƒ¿«¬«««¿«≈

ליבי' 'בכל בלשון ÏÈÚÏ),כנרמז ¯kÊpk E··Ï ÏÎa C¯c ÏÚ)«∆∆¿»¿»¿«ƒ¿»¿≈
,'eÎ ‰ÓLp‰ ˙eÓˆÚ „vÓ ‡e‰ ÌÈwÓÚnÓc ÔÈÚ‰ elÈ‡Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒƒ««¿«¿»»
העצם  ולא מוגדרים פרטיים עניינים שהם והלב מהמוח מעלה שלמעלה

e‰fL פרטיות מדרגות בשונה הנשמה, (Ïkעצם Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿»≈»
ÈÓÈ ˙¯NÚÓ ÌBÈ ÏÎa ‰Ê ÌÈ¯ÓB‡Â .‰ÂLa (‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿»∆¿¿ƒ∆¿»≈¬∆∆¿≈

‰·eLz,מהימים בחלק רק B·Ú‰L„‰ולא ÔÂÈk עבודה אלו, ימים של ¿»≈»∆»¬»
'ממעמקים' ‡Á„של ÁkÓ CÈLÓ‰Ï ˜¯ ‡Ï ‡È‰בנפש,ÈM‰Ï ƒ…«¿«¿ƒƒ…«∆»¿«≈ƒ

Ák ÏÎaL ‡l‡שיר היינו' אומרים (ולכן הכוחות מעשר אחד בכל ∆»∆¿»…«
הימים) עשרת בכל ממעמקים' ‰ÓBÚ˜,המעלות ˙ÈÁaÓ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ«»∆

˙ÈÁa Èa‚lL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆¿«≈¿ƒ«
ÌÈwÓÚnÓ העומק תכלית שהיא ƒ«¬«ƒ

Ò„¯והפנימיות ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆
e‰fL ,È¯Ó‚Ï ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«¿≈∆∆
Ì„‡ ‡Ï Èk ˙ÈÁa ˙ÈzÈÓ‡¬ƒƒ¿ƒ«ƒ…»»

,‡e‰,לעיל CÈiLכמבואר ‡Ï…«»
¯eÁÈ‡Â ‰ÓÈ„˜ ÏL ÔÈÚ ורק ƒ¿»∆¿ƒ»¿ƒ

בחינה  לכל יש השתלשלות' ב'סדר

לה, המיוחד מקומה את דרגה ולכל

CÈLÓ‰Ï ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿ƒ
ÌˆÚ‰Ó חילוקי מכל שלמעלה ≈»∆∆

ביותר למטה עד ‰ÌÈÏkדרגות, Ï‡∆«≈ƒ
להמשיך ÌBÈÏוכן CÈiM‰ Ák‰Ï¿«…«««»¿

‰Ê64 תחדור הנעלית שההמשכה עד ∆
הכוחות. עשר בכל

ÌÈ˜ÓÚnÓc ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿ƒ«¬«ƒ
ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏÎa EÈ˙‡¯¿̃»ƒ¿»¬∆∆¿≈

‰·eLz האור את ממשיכים שבזה ¿»
מ'סדר  שלמעלה מוגבל הבלתי

המדריגות  לכל השתלשלות'

ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈÎLÓ נעלים הכי ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
„eÚi‰ Ìei˜Ï „ÚÂ ,‰hÓÏ¿«»¿«¿ƒ«ƒ
אלוקי  (הוי' האמור הכתוב שבסיום

פלא  עשית כי שמך אודה ארוממך אתה

ÏbÏ,וכו') ¯ÈÚÓ zÓN Èkƒ«¿»≈ƒ«»
של  העיר את הפך הקדושֿברוךֿהוא

אבנים לגל העולם ÔÈÚאומות e‰fL∆∆ƒ¿«
ÔÓ ÔB„Ê ˙ÏLÓÓ ˙¯·Ú‰«¬»«∆¿∆∆»ƒ

,ı¯‡‰,הקודמים במאמרים וכמבואר »»∆
הקליפות  מציאות לביטול הכוונה

‰‡lÓ˙ ¯Bˆ ÏL da¯eÁÓe≈¿»»∆ƒ¿«¿»
ÌÈÏLe¯È65, יחזקאל בנבואת נאמר ¿»«ƒ

אלי  נסבה העמים דלתות נשברה האח ירושלם על צר אמרה אשר יען אדם, 'בן

אדם  לך יאמר אם וירושלים, 'קסרי בגמרא: כך על ונאמר החרבה', אמלאה

ירושלים, וישבה קסרי חרבה תאמן, אל - שתיהן ישבו תאמן, אל - שתיהן חרבו

- זו מליאה אם החרבה, אמלאה שנאמר תאמן, – קסרי וישבה ירושלים חרבה

זו', חרבה - זו מליאה אם זו, Ïkחרבה ÏL ˙ÈË¯t‰ ‰le‡b‰Ó ÏÁ‰»≈≈«¿»«¿»ƒ∆»
L„w‰ ˙¯b‡a ¯‡B·Ók) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡66 הגאולה שמלבד ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«¿»¿ƒ∆∆«…∆

ה' עבודת ידי על פרטית נשמה של רוחני וממאסר משבייה יציאה יש הכללית,
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ּבטֹוב  רויחי ּומזֹוני חּיי ּבני לֹו ׁשּיּומׁש ּגם ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּכֹולל

הּכללית, לּגאּוּלה ּבאים ּומּזה והּנגלה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנראה

להם  נׂשיא עבּדי ודוד צדקנּו, מׁשיח ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבביאת

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְַָָָלעֹולם,

1

2

3

4

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נשמה  אותה Ìbשל ÏÏBk ,(≈«
BÏ CLÓeiL ואחד אחד לכל ∆¿«

חיים ÈiÁבנים Èaמישראל  »≈«≈
(פרנסה)מזון ÈBÊÓe(בריאות) ¿≈
ÈÁÈÂ¯ בהרחבה BËa·בריווח, ¿ƒ≈¿

‰fÓe ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ מהגאולה «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆ƒ∆

בפרט  אחד לכל והשפע הפרטית

,˙ÈÏÏk‰ ‰le‡bÏ ÌÈ‡a»ƒ«¿»«¿»ƒ
„Â„Â ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ

Èc·Ú בספר המזמורים בעל שהוא «¿ƒ
ÌÏBÚÏ,תהלים  Ì‰Ï ‡ÈN»ƒ»∆¿»

.LnÓ ·B¯˜a¿»«»
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אגרות קודש

ב"ה, שלהי אלול, תיש"א

שלום וברכה!

נתקבל מכ' פ"נ שלו. ולקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני 
בזה להביע ברכתי ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודים ביראת שמים,

מ. שניאורסאהן

* * *

הדא"ח  אור  להאיר  העליונה  ההשגחה  הביאתו  אם  לדעתי   - לכאן  הנסיעה  בענין  בשאלתו 
באווסטראליע יעבוד בזה עכ"פ במקצת. ואח"כ יחפש "געשמאקע" עבודות.

ומה שמסופק אם הזולת נוגע לו באמת ולכן אולי יפסיק מהעבודה בזה - ח"ו. וידוע שצדקה 
אפילו שלא לשמה מחי' את העני, ואפילו כשלא מתכוון וכו'.

* * *

מה שהעיר אשר בתניא פמ"ו מביא ראי' כי הקב"ה בעצמו ירד למצרים ממה שנאמר וארד 
להצילו ולא כמוש"כ בעל ההגדה ממש"כ ועברתי בארץ מצרים וגו'.

הנה מש"כ התניא הוא ע"פ דרז"ל בשמו"ר פל"ב, ח, ובפסיקתא חדתא )נדפס בבית המדרש 
ח"ו(: ומרוב אהבתם שחבבם ירד הוא בעצמו להצילם ממצרים כו', משא"כ בלימוד בעל ההגדה אשר 
י"ל שזהו מפני טומאת מצרים לא הי' באפשר למלאך לירד )ולא מפני חיבת ישראל( וכמוש"כ בלקוטי 
תורה צו )יב, ג(, ובתניא עיקר כוונתו להדגיש חיבת ישראל, ובהגדה - לשלול מלאך כו' אחר )עיי"ש 

בלקו"ת( ולכן כאו"א הביא הכתוב המפרש ענינו ביחוד.
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– לתשליך ההליכה בעת –

מוגה  בלתי

ראש"‡ אד"ו "לא כהסימן אד"ו, בימים ולא בגה"ז, בימים השנה דראש להקביעות בנוגע צריך 1. ֿ
שראש  בשעה בה ראש), אד"ו (לא ו' ביום השנה ראש יחול לא שלעולם יתכן איך להבין:

למע"ב? ו' ביום הי' הראשון) אדם ברוא (יום הראשון השנה
בזמן  משא"כ החשבון, ע"פ החדשים לקביעות בנוגע הוא ראש" אד"ו "לא שהכלל אפ"ל לכאורה

הרס"ג  לדעת אבל, אד"ו. בימים גם יחול השנה שראש יתכן הראי', ע"פ מקדשין שהיו 2שהיו בזמן שגם
לעולם, הוא ראש" אד"ו "לא הכלל החשבון, ע"פ היא התורה מן הקביעות עיקר הראי' ע"פ מקדשין
לראש  ו') ביום (שחל הראשון השנה ראש בין החילוק טעם להבין וצריך הראי'. ע"פ שמקדשין בזמן גם

שלאח"ז. השנים בכל השנה

הרמב"ם  מ"ש ויום 3ובהקדם קביעה יום עשו לפיכך . . אד"ו בימי זה בחשבון קובעין אין מה "מפני
ביום  לעולם לקובעו ראוי אין ש"לדבריו הראב"ד עליו והשיג האמיתי", קיבוץ ביום לפגוע כדי דחי'
ולא  שיהי' בגה"ז זכה ומה ידחה, ולעולם באמיתי לעולם המולד בו יהי' שלא אד"ו חטא ומה מולדו,

ידחה".

האמיתי  שהטעם כיון קלוש), טעם (וכתב דוקא אד"ו לדחיית הטעם פירש לא שהרמב"ם לומר, ויש
ברמז  אפילו קבלה עניני לגלות שלא ביותר נזהר גדול, מקובל שהי' והרמב"ם (כדלקמן), קבלה ע"פ הוא
מו"ח  כ"ק בשיחות (כמבואר ברמז אפילו קבלה עניני לגלות סכנה זמן אז שהי' כיון ז"ל), רש"י (כמו

).4אדמו"ר 

קבלה  ע"פ – דוקא אד"ו לדחיית הטעם :5וביאור

י  החסד, ספירת – א' יום החסד: לקו שייכים אד"ו –ימי ו' ויום החסד, ענף הנצח, ספירת – ד' ום
קבלת  ע"י ית' מלכותו המשכת הוא השנה ראש של שענינו וכיון חסדים. על שמורה טוב, בו הוכפל
יום  בגה"ז: בימים ונקבע החסד, לקו השייכים אד"ו מימים קביעותו נדחה לכן הגבורה, קו דוקא, עול
התפארת, ספירת שהוא ג' ביום הפחות לכל או הגבורה, ענף ההוד, ספירת – ה' יום הגבורה, ספירת – ב'

האמצעי  .6קו

הטעם  כי, – הראשון השנה לראש השנים בכל השנה דראש הקביעות בין החילוק לבאר יש ועפ"ז
ע"י  נעשה השנה ראש של שענינו הראשון), השנה ראש (לאחרי עכשיו רק שייך אד"ו לדחיית הנ"ל

מילתא  תליא דלתתא באתערותא (עכשיו האדם הענינים 7עבודת שכל הראשון השנה בראש משא"כ ,(
הוא  חסד חפץ כי מצד החסד.8היו קו טוב, בו שהוכפל ו', ביום קביעותו היתה ,

***

אדמו"ר · כ"ק אליו נכנסו בשמחה. העבודה להיות צריכה השנה ראש שבליל פעם אמר הזקן רבינו .
הוא  למה בשמחה, עבודה צ"ל השנה שבראש כיון ושאלוהו: האמצעי) אדמו"ר של (בנו נחום ור' הצ"צ

שמחה  של בדמעות היא שבכייתו הזקן רבינו והשיב בוכה? – הזקן רבינו –9.
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סתכ"ח.1) או"ח טושו"ע רפ"ז. החודש קידוש הל' רמב"ם
בא 2) תו"ש בארוכה וראה פ"ו. ד' שער עולם ביסוד הובא

פ"ג. יג כרך
ה"ז.3) שם
ע'4) תש"א (וש"נ). שם ובהערה 41 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש

קכט, ע' חכ"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם וראה .154
שם. ובהנסמן

אדמו"ר 5) כ"ק אגרותֿקודש בארוכה ראה – הענין לשלימות
שפו. ע' ואילך. רמט ע' רמז. ע' ח"ב שליט"א

(המו"ל).6) ז' ביום להקביעות בנוגע הביאור חסר
ובכ"מ.7) ב. נח, ר"ה דרושי ב. מז, נצבים לקו"ת
וראה 8) תשליך). בסדר שאומרים (מהפסוקים יח ז, מיכה

שם. לקו"ת
תש"ז 9) ערבית) תפלת (אחר השנה דראש א' ליל ר"ד ראה
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***

וסיפר:)‚ דגים, בו שרואים מקום שליט"א אדמו"ר כ"ק חיפש הנהר יד על (כשהלכו .
צפרדע  הוציאה ולפתע תורה, ואמר תשליך, לאמירת הנהר יד על שהלך ז"ל הרח"ו אודות מסופר

תורה  לשמוע שרצונה כיון בה, יפגע שלא הרח"ו לו ואמר לגרשה, בנו ורצה המים, מן ראשה .10את

***

כדבעי „ הכוונות כל מכוונים לא כאשר גם בדיבור, אמירה .11–
אצל  בשלימות שהוא הנשמה, פנימיות שמצד האמיתי הרצון מתגלה זו באמירה כי, פעולתה, פועלת

מיש  ראל.כאו"א

הרמב"ם  מ"ש – דתורה בנגלה לזה אני",12והמקור רוצה שיאמר עד אותו "כופין הדין בביאור
הוא  ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ורוצה מישראל להיות רוצה שהוא "מאחר
אני" "רוצה אמירת כלומר, לרצונו", (ה"ז) . . אני רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיון שתקפו,
לבטל  כדי ורק אך היא הכפי' שפעולת אלא מהני, לא כפי' ע"י שבא רצון כי, הכפי', בגלל [לא מועילה

האמיתי. רצונו מתגלה ידה שעל מפני  אני"] "רוצה אמירת מועילה ואז שתקפו, יצרו התגברות

מחילה  בקשת גם וישנה כדבעי, הוא בפועל המעשה שכאשר – התשובה לענין בנוגע גם מובן ומזה
האמיתי  הרצון מתגלה זה שבדיבור כיון כדבעי, הכוונות כל מכוונים לא אם גם מועיל ה"ז עכ"פ, בדיבור

הנשמה. פנימיות שמצד

המסופר  להמבואר 13וע"ד בנוגע השנה ראש בערב מהר"ש אדמו"ר כ"ק אמר שפעם
אבא 14בחסידות  דער ניט איז עיקר "דער הצילני: אבא אבא הצעקה ע"ד הוא שופר דתקיעת שהענין

כשלעצמה  שהצעקה – השנה"] ראש שטורעם'דיקער "א ההיא בשנה הי' מזה [וכתוצאה צועק" דער ַָנאר
הנשמה  פנימיות מתגלה שבהצעקה כיון הצילני), דאבא בהכוונה חסר אם (גם .15מספיקה

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק במאמרי מהמבואר גם הפסוק 16ולהעיר ואוהבהו",17על ישראל נער "כי
הנשמה. עצם מצד "ואוהבהו", מ"מ, בהשגה, החסרון על שמורה בלבד, "נער" ישראל", ש"נער שאע"פ

***

טליתֿקטן ‰ בענין ששאל (לאחד השינה 18. בעת גם ללבשו שנוהגים בל 19, משום בזה אין האם ,
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק השיב – תוסיף

בנדו"ד, ואילו המצוה, גוף על הוספה בו שיש בפועל מעשה לעשות שלא הוא תוסיף דבל האיסור
בל  משום בזה אין ממילא, בדרך נעשה המצוה וקיום מצוה, הוי לא הטליתֿקטן לבישת שמעשה כיון

.20תוסיף 
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.(60 ע' תש"ז (סה"ש
בשער 10) הובא (א). בהגהה ג' דרוש להאריז"ל רוה"ק שער

כג. אות ישראל שובה מאמר תשרי חודש מאמרי יששכר
כו'"11) ויכוין כו' "ויאמר – תשליך לסדר בנוגע כנראה,

(המו"ל).
ספ"ב.12) גירושין הל'
(134 ס"ע  תש"ד (סה"ש ס"ו תש"ד דר"ה ב' ליל שיחת
ואילך).
תש"ה 14) .2 ע' תרצ"ו סה"מ פ"ע. תרל"ז וככה המשך ראה

.(6 ע' תש"ה (סה"ש 1 ע'

ואילך.15) 405 ס"ע ח"ב לקו"ש גם ראה
תרס"ו 16) בהמשך (נדפס תרס"ו ישראל נער כי ד"ה

ואילך. קנט ע' תרע"ח סה"מ בהוספות).
א.17) יא, הושע
תשליך)18) סדר שגומרים (לאחרי להמנהג בקשר כנראה,

(המו"ל). הט"ק שולי לנער
אדמו"ר 19) כ"ק אגרותֿקודש ב. ג, להצ"צ פס"ד ראה

תלו. ס"ע חי"ח קד. ע' ח"ג שליט"א
תשמ"ח)20) (אה"ק למעשה הלכה ציצית ספר גם ראה

וש"נ. יא). הערה קלט (ע' ספי"א

d"kyz'd ,dpyd y`x axr

.d"kyz'd ,dpyd y`x axr .c"qa
מוגה  בלתי

דהמתירין:] שלימה לעדה שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר נדרים, התרת [לאחרי

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה כח". "יישר

***

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר - הכללי הפ"נ קבלת [לאחרי

ישראל  את המברך כל שהרי אותם, ויברך ישראל, כלל בתוך ואחת אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא
הקב"ה  של בברכתו העיקר 1מתברך על מרובה תוספת של באופן שהיא ,2.

שהיו  בהענינים הן שנכתבו, בהענינים הן כאן, כותבים שאודותם אלו של לב משאלות השי"ת וימלא
לכתוב. צריכים שהיו מה יודע שהקב"ה וכפי לכתוב, צריכים

ושנת  ברכה שנת אורה, שנת טובה, וחתימה כתיבה - שליט"א ומשפחתו ואחד אחד לכל השי"ת יתן
טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב גאולה,
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ב.1) לח, סוטה ד.2)ראה פס"א, ב"ר ראה
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.d"kyz'd ,dpyd y`x axr .c"qa
מוגה  בלתי

דהמתירין:] שלימה לעדה שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר נדרים, התרת [לאחרי

ומתוקה. טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה כח". "יישר

***

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר - הכללי הפ"נ קבלת [לאחרי

ישראל  את המברך כל שהרי אותם, ויברך ישראל, כלל בתוך ואחת אחד כל לב משאלות השי"ת ימלא
הקב"ה  של בברכתו העיקר 1מתברך על מרובה תוספת של באופן שהיא ,2.

שהיו  בהענינים הן שנכתבו, בהענינים הן כאן, כותבים שאודותם אלו של לב משאלות השי"ת וימלא
לכתוב. צריכים שהיו מה יודע שהקב"ה וכפי לכתוב, צריכים

ושנת  ברכה שנת אורה, שנת טובה, וחתימה כתיבה - שליט"א ומשפחתו ואחד אחד לכל השי"ת יתן
טפחים. מעשרה למטה והנגלה, הנראה בטוב גאולה,
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ב.1) לח, סוטה ד.2)ראה פס"א, ב"ר ראה

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

seqal `ny yygn ,elhlhl xeq`l yi ycg ilkdy oeikCìîî¦§©
eilr qegl ezrca jlni -dìò øáz àìåeilr xeayi `le - §Ÿ¨©£¨

.aeh meia mpigl gxhy `vnpe ,zenvrïì òîLî à÷dfa s`y ¨©§©¨
,aeh meia ea avwle lhlhl i`ny zia exizd`ny eyyg `le

.eilr qegie jlni
:iia` lr `xnbd dywnåik,àéðúäå ,éëeìnàì éùééç àì éànL úéá §¥©©Ÿ¨§¦§¦§¥§¨©§¨

ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéawegx mewnn mi`ian -çaèïékñå ¥©©§¦¥¦¦©¨§©¦
äîäa ìöàdhgeyl ick,ïékñå çaè ìöà äîäa àìå ,meyn ¥¤§¥¨§Ÿ§¥¨¥¤©¨§©¦

,dndad z` e` oikqd z` jileie gxhiy xg` `ny oiyyegy
.jxevl `ly aeh meia gxhy `vnpe ,dndad z` hegyln jlni

,äæ ìöà äæ ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáejlniy miyyeg oi`e ¥¦¥§¦¦¦¤¥¤¤
.ezrcaok enkeCBãîe ïéìáz ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥¦¦©§¦¨

[dpkea-]äëBãî ìöàzyizk jxevl ,mewn wegixa z`vnpd ¥¤§¨
,oilazd,CBãîe ïéìáz ìöà äëBãî àìå`vnpe ezrca jlni `ny §Ÿ§¨¥¤©§¦¨

.mpigl gxhy.äæ ìöà äæ ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe`vnpe ¥¦¥§¦¦¦¤¥¤¤
exizdy iia` xaq ji`e ,jlni `ny miyyeg i`ny ziay x`ean

:`xnbd zvxzn .jlniy eyyg `le 'inxb `xaz' lhlhléëä̈¦
àzLä,dfl df oipr dn -àîìLaaäîäac yeygl yiéúà ©§¨¦§¨¨§¥¨¨¦

,éëeìnàìmeynäîäa àðéúééîe äLeçk äîäa éàä ÷aLð ,øîàc §¦§¥§¨©¦§©©§¥¨§¨©§¦¨§¥¨
dpéî äðéîLc ézéøçàzxg` dnda `iape dyegkd ef dnda gipp - ©£¦¦¦§¥¨¦¨

a oke .dpnn dpnyénð äøã÷c yeygl yiéëeìnéàì éúàjeci `le §¥¨©¦¨¦§¦§¥
meyn ,oilazd z`àðéúééîe ,ïéìáz àéòác äøã÷ éàä ÷aLð ,øîàc§¨©¦§©©§¥¨§¨£¨©§¦©§¦¨

ïéìáz àéòa àìc ézéøçàoilazl wewfy dfd liyazd z` gipp - ©£¦¦§Ÿ¨£¨©§¦
`la elke`l ie`xy xg` liyaz eizgz `iape ,milvae xya oebk

la` ,ztle aexk oebk oilazàëäinxb `xaza -øîéîì àkéà éàî ¨¨©¦¨§¥©
ike ,eyygi recn -øáz àìå Cìîîxyad z` avwi `le jlni - ¦§©§Ÿ¨©

ixde ,llkàîéé÷ àøéáúì dèçLc ïåékdndad dhgypy oeik - ¥¨¦§¨¨¦§¦¨©§¨
:jkl zcner `id ixd

* * *
:dpyna epipyøBòä úà ïéðúBð ïéà íéøîBà éànL úéadnda ly ¥©©§¦¥§¦¤¨

lld ziae .elhlhl xeq` s`e ,oqxecd iptl ,meid dhgypy
:oixizn:jk lr `xnbd d`ianàðz,`ziixaaïéåLåi`ny zia ¨¨§¨¦

lld ziaeåéìò ïéçìBnLxerd iab lr -,éìöì øNaoiekny s` lr ¤§¦¨¨¨¨§¨¦
ci xg`lk ceaire dgiln efy oeiky ,xerd ceairl lirei glndy

dnda hegyln rpni `ly ,aeh mei zgny meyn minkg dexizd
.dxer z` ciqtiy yygn aeh meia:`xnbd zx`an,éiaà øîà̈©©©¥

gelnl exizdy df oicàlà eðL àìxyad z` glenykéìöì Ÿ¨¤¨§¨¦
,zhren ezgilnyìáàxya xerd lr gelnlìa leyiaàì äøã÷ £¨§§¥¨Ÿ

,xenb ceairk xerd z` glen `vnpe daexn ezgilny oeik ,exizd
:`xnbd zl`ey .aeh mei zgny meyn edexizd `leàèéLt`ly §¦¨

oky ,dxicw zgiln exizd'xya eilr oigleny oieyeïðz 'éìöì§¨¦§©
`ziixaa,:`xnbd daiyn .iia` ixaca yi yecig ztqez dfi`e

ïì òîLî à÷ àä,iia`eléôàcglen,éìöìdaxd egln m`ïéòk ¨¨©§©¨©£¦§¨¦§¥
zgilnøeñà ,äøã÷ilvl dgiln lk `le .xerd iab lr ok zeyrl §¥¨¨

.zxzen
* * *

:aeh meia ceair oipra ycg oic `xnbd d`ianïéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥
íéáìçä úà ïéçìBî,egixqi `ly ick aeh meiaïäa ïéëtäî ïéàå, §¦¤©£¨¦§¥§©§¦¨¤
.carn `edy iptnéab ìò çeøa ïçèBL ,eøîà òLBäé éaø íeMî¦©¦§ª©¨§§¨¨©©©¥

áø øîà ,éøîàc àkéà .òLBäé éaøk äëìä ,äðúî áø øîà .úBãúé§¥¨©©©§¨£¨¨§©¦§ª©¦¨§¨§¥¨©©
.òLBäé éaøk äëìä ïéà ,äðúî:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àîìLa ©§¨¥£¨¨§©¦§ª©¦§¨¨§©§¨©

,òLBäé éaøk äëìärecn oaenéøèöàCiaxk dkldy ycgl £¨¨§©¦§ª©¦§§¦
oky ,ryediàðéîà Czòc à÷ìñy `ed llkdy oeikyíéaøå ãéçé ¨§¨©§¨£¦¨¨¦§©¦

,íéaøk äëìäz` gehyl mixqe`y minkgk dkldd `dz £¨¨§©¦
,gexa mialgdïì òîLî à÷o`ky dpzn ax¯ ãéçék äëìäiax ¨©§©¨£¨¨§¨¦

.ryediøîàc ïàîì àlàxn` dpzn axyäëìä ïéà,ryedi iaxk ¤¨§©§¨©¥£¨¨
`ld ,dywàèéLtixdy ,ok oicdy.íéaøk äëìä íéaøå ãéçé §¦¨¨¦§©¦£¨¨§©¦

,dpzn ax ixaca yecigd :`xnbd daiynàîéúc eäîxziday ©§¥¨
aeh meia mialgd zgihy ly dféàc ,òLBäé éaøc déîòè øazñî¦§©¥©£¥§©¦§ª©§¦

déì úéøL àì`ny yeygl yi ,el xizz `l m`y oeik -àìå òðîî Ÿ¨¦¥¦§©§Ÿ
ïì òîLî à÷ ,èéçLiaxk dkld oi` ok it lr s`y dpzn ax ¨¦¨©§©¨

.zeczi iab lr gexa mialg gehyl xeq`e ryedi
lr ,aeh meia gexa mialgd z` gehyl mixqe` minkgy x`ean
hegyl dligzn rpnidl `aie ,jka mialgd ecqteiy s`

:`xnbd dywn .aeh mei zgny hrnzzeàðL éàîemialg zgihy ©§¨
,edexizd `lyïñøBcä éðôì øBòî`ly ick lld zia exizdy ¥¦§¥©§¨

.aeh mei zgnyn rpni
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.d"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מלכנו".‡. "אבינו והניגון ה"בינוני", ניגון לנגן וצוה לסעודה, הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק
מעשיך. תחלת היום זה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה אח"כ

***

מו"ח ·. כ"ק למאמרי עד שלאח"ז, במאמרים וכן ראש, בעטרת (בסידור, חסידות בדרושי מבואר
גם 1אדמו"ר  אלא השנה, תחלת רק לא הוא שר"ה כיון – השנה תחלת ולא השנה", "ראש השם טעם (

כלול  האברים כל של שהחיות כיון הגוף, אברי כל את שמנהיג הראש בדוגמת השנה, של ה"ראש"
ועי"ז  האברים, חיות את הראש מנהיג ואבר, אבר בכל החיות המשכת לאחרי גם ולכן בראש, תחילה
בר"ה, מחליט שיהודי שההחלטות – השנה ימי לכל ביחס לר"ה בנוגע ועד"ז עצמם; האברים את גם

השנה. ימי כל את מנהיגים הם הרי פנימי, בתוקף הדרוש, בתוקף רק הם אם
בנמשל: נוסף פרט מובן זה משל וע"פ

יש  אזי שינוי, איזה לפעול רוצים כאשר ולכן, בכמות, גדול מקום תופס פרט כל הרי הגוף, באברי
תופס  פרט כל אין ששם בראש, כלול הגוף אברי של החיות כאשר משא"כ והשתדלות; יגיעה בריבוי צורך

ביחוד. ופרט פרט כל על להתייגע צורך אין אזי – יחדיו כלולים פרטים כו"כ אלא בכמות, גדול מקום

השנה: ימי וכל לר"ה בנוגע ועד"ז

צורך  יש אזי מר"ה), נמשכו שכבר (לאחרי השנה ימי כל במשך דברֿמה לפעול רוצים כאשר
להעמיק  הנפש.. (ו)יגיעת בשר.. יגיעת ועצומה.. רבה "יגיעה התניא: ובלשון גדולה, ויגיעה בהשתדלות

רצופה" גדולה שעה ושתים"2ולהתבונן.. "כשעה קער")3, ("א "הפנה" מלשון לא "שעה" אלא 4- , ַ
כפשוטו. "שעה"

נמצ  הענינים שכל כיון בר"ה, לטוב,משא"כ כו' מההיפך שינוי לפעול בכדי הנה בכללות, עדיין אים
חדא" וברגעא חדא "בשעתא זאת לעשות בטוב 5יכולים עליות עבור לנצל יכולים הזמן שאר וכל ,

עליות  של באופן תהי' העבודה כל אבל העבודה, ענין יהי' אז שגם לעת"ל, שיהי' כפי גופא, וקדושה
חיל" אל מחיל "ילכו גופא 6– הקדושה בקו -7.

מקבלים  אזי – כדבעי יהיו הבאה השנה ימי שכל להבטיח כדי בר"ה טובות החלטות שמקבלים ועי"ז
בגשמיות  והנגלה הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה שתהי' הקב"ה של ברכותיו

וברוחניות.

שליט"א:)‚. אדמו"ר כ"ק (וסיים
הקודש  על מחול להוסיף בנ"י של בכחם יש דין לא 8ע"פ ועדיין הבדילו, לא שעדיין זמן כל ולכן, ,

יאמרו  המזון שבברכת ובפרט לר"ה. עדיין שייך זה הרי – מעריב בתפלת כו'" קודש בין "המבדיל אמרו
זכרונכם  ש"יעלה שפירושו, הזכרון", "יום בשם תורה ע"פ נקרא זה שזמן היינו, הזה", הזכרון "ביום

לטובה" .9לפני
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ר"ה סידור1) שער עט"ר ג. רלד, ר"ה שער דא"ח) (עם
בתחלתו); תש"א (סה"מ תש"א דשנת ר"ה מאמרי בתחלתו.

ועוד. .(10 ע' תש"ב (סה"מ תש"ב
ב).פמ"ב2) (נט,
רפל"א.3)
ובכ"מ.ראה4) ד. סג, רע"א. סא, ר"ה דרושי לקו"ת

סע"א.זח"א5) קכט,
ח.תהלים6) פד,
א.ראה7) קס, קו"א סוסכ"ו. אגה"ק תניא
וש"נ.ראה8) ואילך. ס"ד סרס"א או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.ר"ה9) סע"א. טז,



לה d"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei zgiy

השנה, ימי כל על לפעול קער", "איין אחת, הזזה ע"י ואחת, אחד כל של ביכלתו הרי שכן, וכיון
עד  המצטרך, בכל טובה וחתימה כתיבה מקבלים שעי"ז וכאמור, קדושה, ומלאים מוארים ימים שיהיו

כפשוטו. לגשמיות

***

אריכתא"„. "יומא הם השנה ראש של הימים הם 10ב' שגם דר"ה, הלילות גם נכללים ובזה ,
"`neiאלא והעלם, חושך של ענין שאין היינו, ielibaאריכתא", xi`n'שהי כפי – הקב"ה של מלכותו

האורה" אותה שימשה שעות ש"ל"ו אדה"ר, ברוא יום הראשון, .11בר"ה
מ"ש  גם התחלת df"12וזהו לגבי אדה"ר, ברוא יום ר"ה, מעלת [שזוהי דייקא "זה" מעשיך", תחלת היום

בלקו"ת  כמבואר "כדמותנו", "כה", בחי' שהוא אלול, בכ"ה שכל 13הבריאה באופן – גילוי לשון שהוא ,[
זה  ואומר  באצבעו מראה "זה 14אחד אומרים: העולם, לבריאת ה'תשכ"ה דשנת ר"ה גם ור"ה, ר"ה שבכל -

הקב"ה, של "מעשיך" הוא כולו שהעולם מעשיך", "תחלת שזהו בגילוי שמאיר היינו, מעשיך", תחלת היום
במאמר  וכמשנ"ת ומנהיגו, העולם בורא למטה.15שהוא בגילוי מאיר העצמי רוממות שבחי'

לבש" גאות מלך "הוי' אדה"ר אמר הראשון שבר"ה של 16כשם מלכותו וגילה שהמשיך היינו, ,
במאמר  וכמוזכר הבריאה, בכל גם אלא בעצמו, רק ולא "בואו 17הקב"ה, הנבראים לכל אמר שאדה"ר

עושנו" הוי' לפני נברכה ונכרעה ולא 18נשתחוה בגילוי, הקב"ה של מלכותו נמשכת ר"ה בכל גם הנה -
אדם" קרויים "אתם אדה"ר, של חלציו ליוצאי את 19רק ממלאת כולה שהבריאה הבריאה, בכל גם אלא ,

גו'". נשתחוה "בואו הציווי

היתה  החטא, קודם בג"ע, אדה"ר בהיות שאז, כיון הראשון, ר"ה לגבי עתה בר"ה מעלה יש ואדרבה:
הצדיקים  מעבודת שלמעלה התשובה עבודת ניתוסף עתה ואילו הצדיקים, .20עבודת

פארן  זיך מען "כאּפט זה שמצד – נצבים פרשת שלפני בפרשה שקורין הענינים למרות הרי, שכן, ַַוכיון
כולכם" היום נצבים ש"אתם דר"ה התשובה פועלת – בזה... לעמוד נוכל כיצד היתכן? ושואלים: :21קאּפ" ָ

מלך" "נצב מלשון – בידו"22"נצבים" מוחין ואין כו' גדר פורץ "שהמלך וכשם של 23, "מקנהו וכן ,
עולם" של גדרו פרצו למטה 24איוב לא מוחה, ואין עולם, של גדרו פורצים דר"ה העבודה ע"י גם כך ,

למעלה. ולא

וכמארז"ל  בגלוי, שנמשך – כו'",25"היום" מאיר היום "מה

כאחד  לאחדים – שמאיר 26"כולכם" וכנ"ל שלמעלה, הפשוטה האחדות את וקולט ממשיך אחד שכל ,
במאמר  שנתבארו הפירושים וכב' העצמי, רוממות המלך"27בחי' אלקי "ארוממך המשכה 28בענין :

למעלה. מלמטה והעלאה למטה, מלמעלה

בגשמיות  טפחים, מעשרה למטה והנגלה הנראה בטוב הענינים כל שיומשכו – אלינו ובנוגע
יחד. גם וברוחניות
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11
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

וש"נ.ראה10) ואילך. ס"ג סת"ר או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.ב"ר11) ב. פי"א,
א).נוסח12) כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפלת
ב.נצבים13) מז,
בשלח לשון14) פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית – חז"ל
ב. טו,

11)פ"ח15) ע' .(לעיל
ח"ג תהלים16) ב. רכא, ח"א זהר פי"א. פרדר"א וראה א. צג,

ועוד. ב. קז,
3).פ"א17) ס"ע (לעיל
ו.שם18) צה,

וש"נ.יבמות19) רע"א. סא,
בתיובתא נזכר20) צדיקייא לאתבא אתא דמשיח הענין גם

ובכ"מ). ד. נח, ר"ה דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג (ראה
נצבים.ר"פ21)
ואילך.מלכיםֿא22) א'רא ע' נצבים אוה"ת וראה מח. כב,
וש"נ.פסחים23) א. קי,
ב.ב"ב24) טו,
נצבים.תנחומא25) ר"פ
נצבים.לקו"ת26) ר"פ
ואילך).פ"ב27) 4 ע' (לעיל ואילך
א.תהלים28) קמה,
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***

וכתוצאה ‰. הראשון, צמצום ע"י נעשה הראשון הגדר הנה – ס"ד) (כנ"ל הגדרים כל לפריצת בנוגע
להזכיר  הזמן עתה (שאין רצויים בלתי ענינים שמצד ועד והגבלות, ומדידות הגדרות כו"כ עוד נעשו מזה
שמצד  כאלו שיש ועד ובשבי', בגלות שנמצאים יהודים שיש כזו והגבלה ומדידה הגדרה נעשית אודותם)

יותר. עוד קשה גלות שזוהי ובשבי', בגלות שהם כלל יודעים אינם ונה"ב הגוף העלם ומצד ההרגל
ובכן:

גשמי, גלות שזהו דכיון מהגלות, יצאו ממש שבקרוב בודאי – בגלות נמצאים שהם שיודעים אלו
המרחב  מעלת גודל מובן הרי ב"מיצר", שנמצאים וכיון משם. לצאת ומתפללים זאת, מרגישים הם הרי

המיצר. ערך לפי הוא והמרחב המרחב, אל באים המיצר" ש"מן כיון המיצר", "מן ביציאתם שיהי'

דקירוב  הענין ישנו ועשי"ת ר"ה של בזמן הרי – בגלות נמצאים שהם יודעים שאינם אלו גם אמנם,
הניצוץ  אל שהגילוי 29המאור היינו, הניצוץ, אל המאור קירוב אלא המאור, אל הניצוץ קירוב (לא

שהמאורdlrnlnמתחיל למטה ), רחוק הוא אם גם נמצא, (הניצוץ) שהוא מקום בכל הניצוץ אל מתקרב
נאמר  דעשי"ת הזמן ועל בהיסח 30ביותר; שבאה מציאה מלשון "בהמצאו" קרוב", ו"בהיותו "בהמצאו"

שנמצא 31הדעת  מרגיש אינו שאפילו לגמרי, הדעת היסח של במצב הוא הניצוץ כאשר שגם והיינו, ,
מתקשר  הניצוץ אל המאור קירוב שמצד והיינו, המאור, את ("בהמצאו") מוצא הוא הרי – (כנ"ל) בגלות

עמו. ומתאחד אליו אותו שואב שהמאור כיון המאור, אל הניצוץ

לרבינו  עד הזקן ואדמו"ר הבעש"ט היו ששם – מלפנים במדינתנו הנמצאים בנ"י לאחינו ובנוגע
"ואוצרך בהם שיקויים השי"ת יתן – תורתם את הפיצו ומשם deplנשיאנו, aeh"כל 32תפתח שיתבטלו ,

העצמי, מרחב ויתגלה והשבי', הגלות ביטול ועאכו"כ וההגבלות, ההגדרות

במקומו" וחדוה עוז לפניו והדר ש"הוד חגינו",33וכיון "ליום מיד יומשך ד"בכסא" מהענין הנה ,
רבינו  שמפרש חגינו"34וכפי ו"ליום ומיד 35ש"בכסא" התקיעות, קודם – "בכסא" עצמו: בר"ה ישנם

הגדרים  כל שפורץ והשמחה הגילוי ענין שנעשה חגינו", "ליום – התקיעות ,36לאחרי

והצ"צ  ובניו הזקן רבינו וכפירוש שבזה, הפשוט כפירוש – המרחב אל המיצר מן היציאה ,37ותהי'

דידן, בעגלא יהי' זה וכל

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה – דידן בעגלא – מיד נבוא ומזה

.Â[:אמר ואח"כ כלאּפצי", זשוריצי "ניע הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
אלא  ("קראטשאמקע"), המרזח" ל"בית נוסעים לא שעתה אּפגערעדט") דאך ("מ'האט סיכמנו ַָָָָהרי

וכמארז"ל  הקב"ה, המלכים מלכי מלך של שכתוב 38לביתו כיצחק ולא כו', הר בו שכתוב כאברהם "לא
ח"ו. גלות אחריו שאין נצחי, בית בית", שקראו כיעקב אלא כו', שדה בו

הנסיעה  תהי' חדא וברגעא חדא בשעתא הנה – מהירות של באופן הוא עתה הנסיעה שסדר וכיון
העצמי, מרחב שזהו"ע מקצוות, שלמעלה לבחי' ועד עליון, היותר הקצה אל תחתון היותר מהקצה

דידן. ובעגלא ממש בקרוב צדקנו, משיח ע"י שיתגלה

עמך" את ל"הושיעה עדיין זקוקים שעתה יקויים 39וכיון חדא וברגעא חדא שבשעתא יה"ר הנה -
העצמי. למרחב חדא וברגעא חדא בשעתא נבוא ומזה עמך", את "הושיעה
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קונטרס ראה29) א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך
ספ"ה. העבודה

וש"נ.ישעי'30) א. יח, ר"ה וראה ו. נה,
א.סנהדרין31) צז,
סה"מ פיוט32) וראה והושע"ר. נעילה תפלת ער"ה, לסליחות

א. נט, ח"א לקו"ד ואילך. כא ע' תרפ"ז
כז.דבריֿהימיםֿא33) טז,
תש"י ראה34) תרצ"ב, דר"ה ב' דיום לישראל חק כי רד"ה

.(14 ע' תש"י יח. ע' תרצ"ב (סה"מ
ד.תהלים35) פא,
ועוד.ראה36) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ
254.ראה37) ע' חכ"ד תו"מ גם וראה .315 ע' תרצ"ט סה"ש

וש"נ.
א.פסחים38) פח,
ט.תהלים39) כח,
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אלקינו"]. "הוא והניגון עמך", את "הושיעה  הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.Ê וועט "איצטער הרגיל: בנוסח ברכה", של "כוס חלוקת סדר ע"ד המסדר" "ועד הכרזת (לאחרי
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק הכריז - אזוי" סדר דער ַזיין

אזוי": סדר דער זיין וועט ַ"איצטער 

וריבוי  נגלה ריבוי תורה, ריבוי ילמדו ואח"כ הבעל"ט, החדשה לשנה הכניסה תהי' – לראש לכל
בהידור; מצוות ריבוי לקיום יבואו ומזה חסידות,

בנים, ובני בנים הפרטים, בכל ומתוקה טובה ושנה טובה וחתימה כתיבה הקב"ה יתן – זה כל ולפני
טובה  שנה ותהי' הבדלה), לאחרי הנשים ברכת (כנוסח ונחמות ישועות והצלחות ברכות ממון, ריבוי

יחד. גם וברוחניות בגשמיות

לציית!... וצריכים החדש, המסדר" "ועד צוה כך הוסיף:) (ואח"כ

***

.Á פעם דובר בספרים 40כבר בהם 41שאיתא יש ובמילא ימים, שבעה בדיוק ישנם ויוהכ"פ ר"ה שבין
יכול  שבהם ראשון שיום כך, בלבד, אחת פעם יום כל וכו'), שני יום ראשון, (יום השבוע ימי שבעת כל
הכנה  ומהוה שעברה, השנה של ראשון ימי כל את – כדבעי בו מתנהגים רק אם – מתקן ואכן לתקן

השבת. ליום עד השבוע, ימי בכל וכן הבאה, השנה של ראשון ימי לכל טובה
נעשים  – והגבלות ומדידות הגדרים כל שפורצת שמחה, מתוך הענינים כל נעשים חסידים שאצל וכיון

הענ  התוועדות,כל מתוך ינים

ה"סירכא" את להסיר כדי אלא ח"ו, השתי' בשביל לא ונפש 42– הגוף את גם תחדור שהשמחה וכדי ,
– הבהמית

הסיפור  וכידוע רצון", "עת חסידית 43שהיא שהתוועדות נחיתא, שמיא משמי אשר הפתקא אודות
מיכאל. מלאך מאשר יותר פועלת

כמבואר  חסידית", "התוועדות זו ותהי' יוהכ"פ, עד יום בכל התוועדות שיערכו הדבר, ונכון טוב ולכן,
לאח"ז. גם רישומה ניכר שיהי' באופן בהשיחות,

הבאה  השנה של ראשון ימי כל על מצוה של שמחה תמשיך ראשון יום של שההתוועדות ויה"ר
מעין  שהוא השבת, ליום עד השבוע, ימי לשאר בנוגע וכן שעברה), שנה של ראשון ימי תיקון על (נוסף

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו .44"יום

ומשקה  במאכל – שלי ההשתתפות זוהי באמרו: ומיֿסודה, המזונות את נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אלו. בהתוועדויות –

מ"כוס  לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה מעריב תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה". של

אמר:] צאתו טרם

תובלון" ובשלום תצאו ש"בשמחה באופן זה שיהי' יה"ר – החדשה השנה אל מר"ה עתה שיוצאים .45כיון

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן [והתחיל
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וש"נ.ראה40) .41 ע' חל"ה תו"מ גם
סידור ראה41) א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער

(עשי"ת). האריז"ל
וש"נ.ראה42) .185 ע' ריש תרצ"א סה"ש

וש"נ.אג"ק43) תיג. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר
בסופה.תמיד44)
יב.45) נה, ישעי'
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.‡- החדשה השנה של הראשונה הפרשה - זה השבתֿקודש ביום שקראו הפרשה בהתחלת
וגו'". אליהם ויאמר ישראל כל אל  האלה הדברים את וידבר משה "וילך נאמר:

להבין: וצריך

.א) האלה הדברים את "וידבר נאמר וגם מדוע אליהם"? "ויאמר מיד נאמר ולא - אליהם" ויאמר .
ויאמר  ישראל כל אל משה "וילך הוהֿליהֿלמימר - ישראל כל אל הדיבור את להדגיש הכתוב כוונת אם

ישראל"? כל אל משה "ויאמר או אליהם"

ענינים ב) ב' אלא שונות, במליצות הענין כפל רק אינו אליהם" ו"ויאמר ישראל" כל אל גו' "וידבר
שכתוב  כמו קשה, דיבור על מורה "וידבר" הלשון שהרי ואילו 1שונים, קשות", אתנו גו' האיש "דיבר

רכה  לשון הוא בנידוןֿדידן?2"ויאמר" רכה ואמירה קשה דדיבור הענינים ב' הם מה להבין, וצריך .

שבהמשך ג) בלתיֿרצויים ענינים מפני האזהרה מופנית (שאליהם בגופים נשמות אדם, בני טבע מצד
יתברך  אתו באמנה תמיד היא הנשמה שהרי כו')3הפרשה, אזהרה דרושה הבהמית ונפש הגוף מצד ורק ,

יכול  אזי רכה, אמירה קירוב, של בדרך שמתחילים שלאחרי והיינו, הכבד, אל הקל מן להתחיל צריך -
זה הרי קשה, בדיבור מתחילים אם מהֿשאיןֿכן קשה, דיבור גם  כו'.לקבל דחיה לפעול יכול

מקרבת" "ימין להיות צריך דוחה"4לכלֿלראש "שמאל אחרֿכך ורק הדחיה 5, הנה אז שגם זאת, ועוד ,
כהה  יד שהיא בשמאל, רק כחו 6היא עיקר הוא שבה בימין, הוא הקירוב ואילו ,7.

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר הנסתרים,8וכפי הצדיקים אצל הבעלֿשםֿטוב שהנהיג העבודה סדר אודות
להוכיחו  לאחריֿזה ורק האפשרי), (כפי ברוחניות או בגשמיות ליהודי, טובה לעשות צריך לראש שלכל

ומצוות. התורה בקיום לתקן שצריך הענינים אודות ולעוררו

היה  בריאתו ומתחילת בניֿישראל, של הראשון נאמן רועה שהיה - רבינו שמשה היתכן ואםֿכן,
שכתוב  כמו לכך, שיש 9מתוקן מי גם (כולל ישראל" "רועה כל ללמוד צריך וממנו רועה", היה "ומשה

קשה  דיבור יקדים - נמוך) הכי בציור כי אם "רועה", הוא הרי אליו שביחס אחד, יהודי על השפעה לו
("ויאמר")? רכה אמירה לפני ("וידבר")

הענין:ד) מתחילת החל רבים, לשון פעמים כמה מצינו הפרשה, שבהתחלת לבניֿישראל משה בדברי
אלי  אלקי md"ויאמר "ה' כמו: יחיד, בלשון פעמים וכמה ,"j לפני עובר עמ j"10הוא ההולך "הוא ,j לא

יעזב jירפ  .j"11ולא

אחת  קומה הם בניֿישראל שכל כיון יחיד, בלשון ישראל לכלל דיבור מקומות בכמה שמצינו 12ואף

לשונות, ב' כאן שנאמרו וכיון יחיד, בלשון להאמר צריכים כאן הכתובים כל היו הא, משום אי הרי -
לכל הוא כאן שהדיבור לומר, צריך כרחך על יחיד, ולשון רבים ישראל),`cgלשון לכלל (ולא מישראל

הוא  הדיבור שאז עצמו, בפני שעומד כפי אחד לכל הוא הדיבור אם נפקאֿמינה יש גופא שבזה  אלא
רבים. בלשון הוא הדיבור שאז בניֿישראל, שאר עם שעומד כפי או יחיד, בלשון
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הרבנית )* נסתלקה המנחה, בעלות ההתוועדות, לאחרי
אדמו"ר  כ"ק - יבדלח"ט - של אמו ע"ה, חנה מרת הצדקנית

שליט"א.
ל.1) מב, מקץ
ובפרש"י.2) ג יט, יתרו ראה
ספכ"ד.3) תניא
וש"נ.4) א. מז, סוטה
מנחם 5) (תורת ס"ח תולדות ש"פ שיחת ראה - בזה הביאור

73 ס"ע חי"ז לקו"ש גם וראה .(289 ע' חמ"א התוועדויות -

ואילך.
וש"נ.6) רסכ"ז. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שם.7) סוטה לע"י יעקב עיון ראה
ועוד.8) מד. ע' ח"ב "התמים" ראה
ד.9) פ"ב, שמו"ר וראה א. ג, שמות

ג.10) לא,
ו.11) שם,
ובכ"מ.12) נצבים. ר"פ לקו"ת
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לאחרי ה) באה זו פרשה להבין: וצריך משה". "וילך נאמר אליהם" ויאמר גו' ל"וידבר בהקדמה
וגו'" כולכם היום נצבים "אתם - בניֿישראל כל אל משה דיבר בה שגם נצבים, לפרשת 13ובהמשך

הפרשה  בהמשך שכתוב כמו אלא שבדורו, בניֿישראל כל אל רק לא מזה: ישנו 14(ויתירה אשר "את :
זה, שלפני בדורות וגם הבאים, שבדורות בניֿישראל כל אל  גם היינו, גו'", פה איננו אשר ואת גו' פה

אליעזר  דרבי בפרקי הוצרך 15כדאיתא למה כן, אם אליהם, ודיבר ישראל כל במעמד היה שכבר וכיון .(
ישראל? כל אל לדבר בכדי - משה" "וילך - לילך

כשהיא ו) השנה: ראש שלפני לשבת או שובה, לשבת וילך פרשת של שייכותה מהי להבין צריך גם
וטפלה  נצבים לפרשת מחוברת וכשהיא זו), שנה (כבקביעות שובה בשבת אותה קורין - עצמה בפני

הגאונים  [וכסימן הטורים 16אליה בבעל גם כשחל 17שהובא המלך, ב"ג פירוש וילך, פ"ת המלך "ב"ג :
עליכם" "תמליכוני היא היום שעבודת שם על "המלך", (שנקרא השנה נצבים 18ראש אז ג', או ב' יום (

אותה" "פתות מלשון וילך", ("פת נפרדים" השנה.19וילך ראש שלפני בשבת אותה קורין - [(

בזה:·. הביאור לומר ויש

ישמיד  גו' אלקיך ("ה' עממין שבעה ארץ להם נותן שהקב"ה - הוא לבניֿישראל משה דברי תוכן
. וירשתם מלפניך האלה הגוים לפניכם"את ה' ונתנם העולם 20. כל שהרי כולו, העולם כל נכלל שבה ,(

ישראל  ארץ מתמצית אתכם"21שותה צויתי אשר המצוה ככל גו' "ועשיתם - ובשביל בתנאי - זה וכל ;22,
העולם  את הקב"ה נותן המצוות, את מקיימים שבניֿישראל ועלֿידיֿזה שבשביל והיינו, המצוות, קיום

בתחתונים  דירה ית' לו לעשות כדי לבעלותם, .23כולו

ולהעיר:

- בתחתונים" "דירה ענין שהוא לפניכם"), ה' ("ונתנם בניֿישראל של לבעלותם כולו העולם נתינת
הוא  התורה כי: המצוה"), ככל גו' ("ועשיתם ומצוות התורה דקיום העבודה מאשר יותר נעלה זה הרי
שלא  או נתגלו, מצוות טעמי אם רק היא השאלה - טעם. להם יש המצוות וכן ודעת, טעם של ענין

לעתיד  ויתגלו לגמרי 24נתגלו, למעלה הוא בתחתונים" ד"דירה הענין מהֿשאיןֿכן להם; יש טעם אבל ,
המדרש  כלשון "23מטעם, :dee`zp הזקן רבינו וכמאמר בתחתונים", דירה לו להיות א 25הקב"ה "אויף :ַ

וכאשר  עתה, להשיגו שאיֿאפשר ביותר נעלה טעם בו שיש ענין זה שאין והיינו, קשיא", קיין איז תאוה
ענין  זהו אלא לבוא), לעתיד שיתגלו מצוות טעמי (בדוגמת להשיגו יוכלו אזי בעבודה עילוי יהיה

טעם. מגדר לגמרי שלמעלה

רז"ל - במאמר הביאור גם התורה 26וזהו למחשבת גם דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבתן
ישראל. נשמות מהֿשאיןֿכן (כנ"ל), טעם של בגדר הם ומצוות שתורה כיון ומצוות,

אחרת  באומה להחליפם הנה ומצוות, תורה על חסֿושלום עוברים בניֿישראל כאשר אפילו ולכן,
אפשר  אי אתו"27חסֿושלום "באמנה בהקב"ה, קשורים תמיד נשארים בניֿישראל ובשתים: ו(טעם 3, ,

התורה  על נשמותֿישראל מעלת מצד והיינו בניֿישראל. עם קשור תמיד נשאר ש)הקב"ה כיון - הדבר
ממש" ממעל אלקה "חלק להיותם אדמו"ר 28ומצוות, מו"ח כ"ק במכתב בתיבת 29[וכמבואר הפירושים ב'

קאי  "ממש" שתיבת (ב) כו', גשמיות בבחינת נתפסת שהנשמה כפי והיינו, ממשות, מלשון (א) "ממש":
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ט.13) כט,
ואילך.14) 266 ע' חי"ט לקו"ש גם וראה ובפרש"י. יד שם,
פמ"א.15)
סש"נ.16) ויטרי מחזור ס"ד. סתכ"ח או"ח בטושו"ע הובא

וההפטרות. הפרשיות בסדר אבודרהם
פרשתנו.17) ריש
וש"נ.18) סע"א. טז, ר"ה
ו.19) ב, ויקרא
גֿה.20) שם, פרשתנו
יב.21) יא, עקב פרש"י רע"א. יו"ד, תענית ראה

ה.22) שם,
במדב"ר 23) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
וש"נ.24) ואילך. 174 ע' חל"ב לקו"ש ראה
ואילך.25) ז ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד. .34 ע' תש"ב סה"מ
ד.26) פ"א, ב"ר
ובכ"מ.27) ג. רבה דרות פתיחתא
רפ"ב.28) תניא
תז.29) ע' תד. ע' ח"ד שלו אג"ק ראה
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בגשמיות  שנתפסת כפי שגם והיינו, אחת, בתיבה הם הפירושים וב' אלקה. חלק ממש - מיניה אדלעיל
כו'" ופנימיותו מתוכיותו פירוש נפח, מתוכיה דנפח ו"מאן אלקה], חלק ממש נשארת היא שלכן,28הרי ,

אפשר. אי כו' להחליפם הנה ומצוות, התורה בקיום ומצבם מעמדם על הבט מבלי -הנה

ה  מקיום  יותר נעלה הוא בתחתונים" ד"דירה שהענין אף לו אמנם, הידוע מטעם הנה ומצוות, תורה
שלא  כדי שזהו בספרים וכמבואר גו'", המצוה ככל גו' "ועשיתם - ומצוות דתורה העבודה להיות צריכה

דכיסופא" "נהמא בבחינת דוקא 30יהיה עבודה עלֿידי בתחתונים" ד"דירה הענין להיות צריך שלכן ,31.

אליהם":‚. ויאמר ישראל כל אל האלה הדברים את "וידבר - לזה ובהקדמה

יתברך לו דירה שתהיה היא שהכוונה שהקליפות mipezgzaכיון התחתון בעולםֿהזה היינו, דוקא,
כו' בו לפעול 32גוברים צריך לכלֿלראש הנה - יתברך לו דירה ומצוות) התורה (עלֿידי ממנו לעשות ,

ממנה  לעשות הגשמיות, זיכוך ומצוות התורה עלֿידי לפעול יכולים ואחרֿכך העולם, חומריות שבירת
יתברך. לו דירה

" -xacieוזהו להעולם בנוגע אלא לבניֿישראל, בנוגע לא אבל קשה, דיבור - האלה" הדברים את
" - רכה באמירה לבניֿישראל הדיבור מתחיל ואחרֿכך העולם; חומריות שבירת אליהם",xn`ieלפעול

הזיכוך. באופן מפורטת הוראה נתינת תוך קירוב, של באופן שמדבר נאמן רועה של כדרכו

אחר  במקום המבואר דרך מצד 33ועל הוא שהעולם כפי כי, - למתןֿתורה מצרים גלות הקדמת בענין
מצרים. גלות עלֿידי כללי זיכוך תחילה להיות הוצרך ולכן דמתןֿתורה, הענין בו שיהיה שייך לא עצמו,

הגילוי  שמצד הזיכוך (ב) מצרים, גלות עלֿידי החומריות שבירת (א) ענינים: ג' בזה יש - ובפרטיות
מתןֿתורה, לאחרי ומצוות התורה בקיום בניֿישראל של פרטית עבודה (ג) במתןֿתורה, מלמעלה

בפועל. יתברך לו דירה עושים שעלֿידיֿזה

וביניכם" הוי' בין עומד "אנכי - רבינו משה אצל כן דיבור 34וכמו "וידבר", (א) אלו: ענינים ג' היו -
העולם  נברא שבהם מאמרות עשרה לא - האלה" הדברים "את (ב) החומריות, שבירת לפעול ,35קשה,

לבניֿישראל  הוראה - אליהם" "ויאמר (ג) מלמעלה), הזיכוך (פעולת תורה - האלה" "הדברים אלא
העולם. בזיכוך העבודה לפרטי בנוגע

בשעה „. בה העולם, את ולזכך לברר בכחו יהיה כיצד ולחשוב להתיירא יהודי יכול אמנם,
טעניתא" ביום 36ש"אקדמיה רק נברא האדם ואילו בראשית, למעשה ראשון ביום נברא העולם שהרי ,

הששי.

נאמר  זה תוקף 11ועל מפני להתיירא שאין והיינו, מפניהם", תערצו ואל תיראו אל ואמצו "חזקו :
"בשביל  היא העולם שבריאת גם ומה כנ"ל. החומריות, שבירת כבר פעל רבינו שמשה כיון העולם,

ראשית" שנקראו העולם.37ישראל כל על ובעלות כח להם יש ובמילא ,

להורות11ומסיים  - יחיד בלשון - יעזבך" ולא ירפך לא עמך ההולך הוא אלקיך ה' "כי :cg` lkly
l`xyin בשביל" העולם בבריאת הכוונה כי העולם, כל על וממשלה שליטה לו שתהיה מלמעלה כח ניתן

רז"ל  וכמאמר מישראל, אחד לכל בנוגע היא העולם".38ישראל" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל

מצד  הוא זו לשליטה שהכח זאת, מישראל dcigidבחינתועוד אחד .39שבכל
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ריש 30) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ. ע"ד.

וש"נ.31) .106 ע' חל"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
פכ"ד.32) פ"ו. בתניא הובא ספ"ד. שמ"ב ע"ח ראה
ובכ"מ.33) ב. עד, יתרו תו"א ראה
ה.34) ה, ואתחנן

רפ"ה.35) אבות
אֿב.36) קעט, זח"א ראה
בראשית.37) ר"פ פרש"י
(במשנה).38) סע"א לז, סנהדרין
(39) קצת ).l"endחסר
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נצחית ‰. היא שהתורה פעמים כמה דובר מכל 40והנה, ההוראה שגם כך להוראותיה, בנוגע גם ,
דרא" בכל דמשה ש"אתפשטותא כיון ודור, דור בכל ישנה פועל 41הנ"ל דור שבכל שמשה ועלֿידיֿזה ,

כו'. הגשמיות זיכוך לפעול מישראל אחד לכל כח ניתן העולם, בחומריות כללית שבירה

פרט  ובדרך כלל בדרך הם התורה עניני שכל זאת, אחד 42ועוד בכל גם ישנו משה של שענינו כך ,
בתניא  וכמבואר זוטרתי 43מישראל, מילתא משה ש"לגבי היראה, לענין בנוגע ארז"ל מאמר בפירוש

כללית 44היא" שבירה פועל הוא הרי זה ובכח מישראל, אחד שבכל משה לניצוץ היא בזה שהכוונה ,
יתברך  לו לעשות הגשמיות, זיכוך ומצוות) בתורה עבודתו (עלֿידי פועל ואחרֿכך העולם, בחומריות

בתחתונים. דירה

.Â:השנה ראש שקודם לשבת או תשובה ימי לעשרת וילך דפרשת השייכות גם לבאר יש ועלֿפיֿזה

מחדש, הענינים כל את לבנות צריכים שבו הזמן הוא תשובה) ימי בעשרת (והמשכו השנה ראש
לקדמותם  חוזרים הענינים שכל לפי רז"ל 45והיינו, וכמאמר מחדש, הכל לבנות יהודי צריך ולכן "מה 46,

הע  את ולעשות עולמות", בורא (יעקב) אביכם אף עולמות, בורא יתברך.הקב "ה לו דירה ולם

הדברים  את (משה) ש"וידבר עלֿידיֿזה כי, - זה ענין על כח' ה'נתינת אודות בתורה אז קורין ולכן
בתורה  שילמד שעלֿידיֿזה ביחוד, מישראל אחד לכל כח נתן כו', החומריות שבירת ופעל גו'", האלה
ענין  ומצוות התורה קיום עלֿידי יפעל ואחרֿכך החומריות, שבירת יפעל פסוקים, שאר או זה פסוק

כו'. הזיכוך

מהי  מובן: אינו דלכאורה - רפיון" לך יתן "לא ירפך", "לא הפסוק על רש"י שפירש מה גם וזהו
ה'נתינת  מרומזת שבזה הוא, הענין אך - בפסוק? שנאמר מה על בדבריו מוסיף ומה רש"י דברי משמעות
קודם  בעולם שההמשכה לפי השנה, בראש לפעול שצריך העולמות בנין על מישראל אחד לכל כח'

של באופן היא miciהתקיעות oeitx התקיעות שער ב'סידור' ש"לא 47(כמבואר כח' ה'נתינת היא זה ועל ,(
רפיון". לך יתן

***

.Ê- האלה") הדברים את "וידבר לפני (גם הענינים לכל שקודמת נוספת הוראה יש לעיל מהאמור
משה": "וילך

ורק  מעצמו. ומובן פשוט דבר שזהו כיון הלך, להיכן לפרש צריכה אינה שבכתב שתורה - ובהקדמה
הנה  - שבכתב תורה בדרגת שנמצאים לאלו הפשוטים הענינים את גם מפרשת שהיא שבעלֿפה, בתורה
ביתֿהמדרש  שזהו אולפנא", בית למשכן משה "ואזל נתפרש שבעלֿפה) (תורה עוזיאל בן יונתן בתרגום
לימד  רבינו שמשה שקודם והיינו, לימוד, מלשון תפלה), בית (ולא אולפנא" "בית תורה, לומדים שבו

בתורה. תחילה הסתכל לבניֿישראל, הוראה

עצמך: והגע

שכתוב  כמו השלימות, בתכלית אז היה רבינו מלאו 48משה "היום היום", אנכי שנה ועשרים מאה "בן
בתכלית  שנה דק"כ הענינים כל אצלו שהיו והיינו, ברוחניות, גם אלא בגשמיות, רק לא - ושנותי" ימי

למות" ימיך קרבו "הן למשה באמרו זה, על מעיד בעצמו העולם שבורא ובאופן והיינו 49השלימות, ,50,
בשלימות. היו עניניו שכל לו אמר שהקב"ה
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ובכ"מ.40) רפי"ז. תניא
רע"א).41) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
וש"נ.42) .109 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רפמ"ב.43)
וש"נ.44) סע"ב. לג, ברכות
לקו"ת 45) ר"ה. ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה

ואילך. א רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ב. נא, נצבים

ובכ"מ.
ג.46) פצ"ח, ב"ר
ב.47) רמו, שם סידור
ובפרש"י.48) ב שם, פרשתנו
יד.49) שם,
דברי 50) על מיוסד - בחסידות כמבואר ההנחה: ברשימת
הזהר.
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ימי  כל במשך ועמל שעבד העבודה עניני כל ומאירים מתאספים ההסתלקות שביום ידוע ועוד: זאת
וב'סידור' הקודש' ב'אגרות (כמבואר שנה 51חייו ק"כ במשך עבודתו מעניני ענין כל מעלת על שנוסף כך, ,(

envrlyk"כולנה על העולה ה"אור גם ישנו ,52sexivn.ההסתלקות ביום הענינים כל

בנוגע  השלימות תכלית אז אצלו שהיתה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עבודתו, עניני לכל בנוגע - זה וכל
מסיני" תורה קיבל "משה - תורה - העיקרי שמו"53לענינו על "נקראת שהתורה ועד שכתוב 54, כמו ,55

עבדי". משה תורת "זכרו

ענין  והרי במתנה, התורה לו ניתנה ויגיעתו, עבודתו עלֿידי שקיבל מה על נוסף הנה - התורה ובענין
נותן" הוא יפה בעין הנותן ד"כל הגבלות, ללא הוא במתנה 56המתנה התורה נתינת מצד הנה שלכן, ,

רז"ל  כמאמר השכחה, ענין שייך היה לא שניתנה 57מלמעלה עד ומשכחה תורה למד משה היה "בתחלה
במתנה".ל  ו

שאפילו עד השכחה, ענין אצלו מושלל היה כך ryediוכל ecinlz בגמרא כדאיתא הכל, "בשעה 58זכר
הנחתיך  כלום רבי, לו, אמר לך, שיש ספיקות כל ממני שאל ליהושע לו אמר לגןֿעדן רבינו משה שנפטר

אצל גם אלא יהושע, אצל רק ולא כו'", אחר למקום והלכתי אחת l`xyiÎipaשעה lk ענין אז היה לא
כו' נשתכחו משה של אבלו בימי ורק .58השכחה,

של  מציאות אצלו היתה ולא השלימות, בתכלית אצלו היו התורה עניני שכל למרות ואףֿעלֿפיֿכן,
("אתם  ישראל כל במעמד היה שכבר למרות הרי - לבניֿישראל הוראה ללמד כשהוצרך הנה שכחה,

ודיבר גו'") בתורה,נצבים תחילה להסתכל אולפנא", בית "למשכן משה", "וילך מכלֿמקום, עמהם,
מעמדו  את שעזב היינו, ד"וילך", באופן אלא חובה, ידי לצאת כדי רק לא זאת שעשה מזה, ויתירה
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הידוע וכפתגם כו', העכבה של באופן אולפנא לבית והלך הקודם ומצבו

עדן  בזה.59נשמתו לגמרי מונח הוא הרי מעשה בשעת הנה שעוסק, ענין שבכל ל"פנימי", בנוגע ,

לסמוך  לו אין בשלחןֿערוך. לעיין עליו שאלה, איזו מתעוררת שכאשר ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
הדין, את היטב זוכר ובמילא פעמים, ואחד למאה עד פעמים, וכמה כמה זה ענין למד שכבר העובדה על
בשולחן  לעיין עליו אלא השאלה, שהתעוררה לפני אחד רגע זה דין שלמד זה על אפילו לסמוך לו ואין

פנימי  באופן "וילך", - אלא חובה, ידי לצאת כדי רק ולא מחדש, .60ֿערוך

.Á אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור גם יובן (מהורש"ב)61עלֿפיֿזה אדמו"ר כ"ק אביו, עם שהה שפעם ,
קראוהו  זאת בכל וכאשר ב"מפטיר", שיכבדוהו חשב לא ולכן הכירוהו, שלא במקום עדן, נשמתו
ורק  ההפטרה, על ועבר צדדי, לחדר ונכנס רגע, שימתינו ביקש כו', החיצוני פניו ציור מצד למפטיר,

פלא: דבר שזהו - למפטיר עלה אחרֿכך

מתוך  לא - החסידים וכמנהג ההפטרה, עם יחד הסדרה את מעביר ברֿמצוה מגיל ילד כל כלל, בדרך
רחוק  היה שבכלל נ"ע אדמו"ר לכ"ק בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טעמים. עם חומש מתוך אלא מגילה,
השנה) שבתות (בכל למפטיר עולה היה שהרי ההפטרה, באמירת רגיל שהיה גם ומה השכחה, ממציאות

הנשיאים  כמנהג הסדרה, כשהעביר ההפטרה את קרא שכבר לאחרי וזאת, בשנה, שנה ובכלל 62מידי .
עם  חומש מתוך אותה שקורין בשעה בה ההפטרה, על ("איבערקוקן") לעבור הצורך מהו מובן אינו

טעמים.
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הל"ג 51) שער דא"ח) (עם סידור סז"ךֿוכ"ח. אגה"ק תניא
ואילך. סע"ב דש, בעומר

ובכ"מ.52) רפי"ב. שעהיוה"א תניא ראה
רפ"א.53) אבות
וש"נ.54) ד. פ"ל, שמו"ר א. פט, שבת ראה
כב.55) ג, מלאכי
וש"נ.56) רע"א. נג, ב"ב ראה
סע"א.57) לח, נדרים

א.58) טז, תמורה
וראה59) ואילך. 39 ע' שלום תורת -סה"ש מנחם תורת גם

וש"נ. .67 ע' חל"ט התוועדויות
עם60) השואל הנהגת "סדר גם הפמ"ג)ראה (לבעל הנשאל"

בתחלתו השלישי ח"א).סדר או"ח שו"ע בסוף (נדפס
ואילך.61) 134 ס"ע חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
קצז.62) ס"ע קצד. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

וש"נ.
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לומר, ובהכרח דציבורא, טירחא על הבט מבלי רגע, שימתינו נ"ע אדמו"ר ביקש - זה כל ולמרות
זה. על חשוב טעם לו שהיה

פרטיהם  בכל מדוייקים הם נשיאינו רבותינו סיפורי שהרי - בזה דיוק כדי 63ועוד צדדי לחדר שיצא -
על  זאת לעשות יכול היה הרי ההפטרה, על לעבור צריך היה אם גם שלכאורה, אף ההפטרה, על לעבור

מקומו.

ד"וילך", באופן להיות צריך אלא חובה, ידי לצאת כדי רק זאת לעשות די שלא - הוא הענין אך
כנ"ל. העכבה, של באופן

.Ë לעיין עליו שפוסק, לפני הנה שאלה, מתעוררת שכאשר ואחד, אחד לכל הוראה זה הרי וכאמור,
כבר. שלמד מה שזוכר לסמוך ולא בשולחןֿערוך,

הלכות  כמו אליו, השייכים הדינים פרטי יוםֿטוב כל לפני ללמוד שצריכים ללימוד בנוגע ועלֿדרךֿזה
שלפני  בשנים כבר שלמדו מה על לסמוך שאין - וסוכות הכיפורים יום תשובה, ימי עשרת השנה, ראש

הפעם. עוד וללמוד לחזור יש אלא זה,

הבליֿגבול  מצד מספיק, זה אין פעמים כמה לומדים כאשר שגם - דתורה בהעילוי הביאור גם וזהו
שבתורה. והעצמיות

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שסיפר אמר 64וכפי מהר"ש שאדמו"ר נ"ע, אדמו"ר כ"ק מאביו ששמע מה
לפעם שצ  הנ"ט פעם בין החילוק מהו וכששאלוהו פעמים), ס"א (או פעמים ששים מאמר לחזור ריכים

חילוק  אותו שזהו השיב, פעם 65הס', שעלֿידי שאמר, נוספת, גירסא ויש הס'. לפעם הא' פעם בין כמו
עצמי. ענין נעשה זה הרי הס'

שלפניֿזה  שברגע אף ולכן, ומקום, מזמן שלמעלה עצמי, ענין הוא שתורה - בזה הביאור וכללות
מהזמן. שלמעלה ענין שזהו כיון שלאחריֿזה, לרגע נוגע זה אין עמו, ונתעצם הענין את למד

בחסידות  כמבואר - ד"וילך" הענין גם בליֿגבול,66וזהו של באופן עליה על מורה ההליכה שענין
שבתורה. והעצמיות הבליֿגבול את לוקחים ועלֿידיֿזה

.È,תשובה ימי לעשרת וכן השנה, לראש שייכת וילך שפרשת כנ"ל - השנה לראש שייך זה ענין וגם
תורה  בלקוטי כמבואר השנה, בראש סופם וגם השנה בראש גםֿכן 67שהתחלתם נקרא הכיפורים ש"יום

בכתוב" השנה :68ראש

ידוע  הרי - התשובה בענין היא אלו ימים שעבודת מהתורה,69אףֿעלֿפי נלקח התשובה ענין שגם
התשובה. עבודת להיות צריכה כיצד ומורה התשובה, ענין את מגלה שהתורה

שהתורה  והיינו, התורה, מפסוקי ראיה זה על שמביאים ושופרות, זכרונות מלכיות בענין הוא וכן
בית  יבנה בחכמה בדבורֿהמתחיל כמבואר ישונה, בל בתוקף ישאר שכן ה"חותם", ענין בזה פועלת

הזקן  התקיעות 70לרבינו וכוונת התקיעות דיני ללמוד צריך שופר תקיעת שקודם לכך נוסף - זה וכל .71.

לימוד  ועלֿידי אולפנא", "לבית ד"וילך" הענין על מיוחדת הדגשה להיות צריך אלו בימים הנה ולכן,
כו' חדשה המשכה של ובאופן הענינים, כל את פועלים גבול, בלי הליכה ד"וילך", באופן .39התורה

***
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וש"נ.63) .201 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.64) רנט. ע' שם ראה
יותר.65) גדול חילוק או אחדים: בזכרון
ועוד.66) יח. ע' תרס"ו המשך ואילך. קז ע' תר"ס סה"מ ראה
א.67) נח, ר"ה דרושי

א.68) מ, יחזקאל
וש"נ.69) .121 ע' חי"ח לקו"ש ראה
מנחם 70) תורת גם וראה ואילך. ריז ע' תקס"ד אדה"ז מאמרי

וש"נ. ואילך. 107 ע' חל"ה התוועדויות -
שם.71) 7 ובהערה 56 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
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.‡È ממעמקים המעלות שיר דבורֿהמתחיל .72מאמר

***

.·È"ההוא ביום פני אסתיר הסתר "ואנכי בענין נעלית ,73נתבאר ברכה זה הרי דבר של  שלאמיתתו
תורה' ב'לקוטי המבואר (עלֿדרך שהם בנוגע74ביותר אלא ברכות", רק אינם האמת ש"לפי לתוכחה

סתום" הזקן 75"מבחינת לאדמו"ר ישנה" "אני בדבורֿהמתחיל המבואר עלֿפי כל 76), ממלא שבבחינת ,
אפשר  אי עלמין כל סובב מבחינת מהֿשאיןֿכן פירוד, של ענין שייך פנימי) אור פני, (בחינת עלמין

אדם  בכל שישנה דליבא רעותא בחינת באה ממנה כי זה 77ליפרד, הרי כו'", לו שאין לו "שנראה ומה ,
" - עלמין כל מסובב גם שלמעלה בחינה ענין `ikpמצד מתגלה גופא שבזה ונמצא, פני", אסתיר הסתר

הגילוי  קו עלֿידי מאשר יותר התשובה 78נעלה ענין הוא ובעבודה לזכיות שפועלת 79; הזדונות 80הפיכת

ואילך. 193 עמוד ט חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

אדמו"ר72) כ"ק אמר המאמר שנמצא אחרי כיון  שליט"א:
למדינה שנוסע שליח  צפון כאן בצד משקה *רחוקה ויקח יבוא -

באמרו,(ונתן משקה), קנקן שליט"א אדמו"ר כ"ק שחלק לו
התענית  לפני השליחות), (במקום שם - חלק כאן, יחלק מהמשקה
- וחלק זיך"), ("אּפֿפאסטן התענית ולאחרי זיך") ַַַָ("פארֿפאסטן

לכאן  בשובו עמו .**יחזיר
יח.73) לא, פרשתנו
ואילך.74) סע"א מח, בחוקותי
חסדים 75) הם אבל חסדים, מבחי' הוא שהשרש רק ולא

ההמשכה  ואילו פכ"ו), תניא ראה - דאתכסיא (מעלמא מכוסים
כמובא  - טוב ה"ז בגילוי שגם אלא הפכי, באופן היא בגילוי
כולהו  הנך ע"ב ד"ט דמו"ק פ"ק בגמ' "מ"ש הצ"צ בהגהת

מודים  שהכל רב", "מעשה שזהו כו'", נינהו בו ***ברכתא שיש
מפי  לא כו' למדין "אין ב) קל, (ב"ב כמארז"ל גדול, הכי תוקף
שהתוכחה  זאת, ועוד למעשה"; הלכה לו  שיאמרו עד כו' לימוד
אדמו"ר  וכדברי לבנו", הקורא "כאב שזהו המקרא, לשון היא
וש"נ): שלח. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה האמצעי
בלשון  ה"ז בגמרא משא"כ קללות, שומעים לא קורא כשאבא
גם  אלא בשרש, רק ולא חסדים, של ענין ה"ז ואעפ"כ, תרגום,

בגילוי.
ע'76) שם בהנסמן וראה קנו, ע' ח"ב כתובים אדה"ז מאמרי

רעא.
ש"במאור,77) ב) יד, (וירא בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

ואדרבה, העלם, ולא ח"ו צמצום שייך לא עצמו, א"ס שהוא
שם  שיש יודעים תנוקות אפילו ולכן בהתגלות, הוא המאור
כו'". ומה איך ותפיסה השגה בהם שאין אף כו', מצוי אלוקה

ת  בסה"מ (נסמן כל" בפי שגור שמים ש"שם מה גם רפ"ט וזהו
(כפי  השם" "ברוך שאומר פשוט יהודי אצל - (20 ע' ריש

וש"נ) ס"ס. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם (כתר שהבעש"ט
כו', וגילויים ספירות לעניני כוונתו שאין הענין), בגודל הפליא
(וכשם  כלל הסתר שייך לא העצמות על והרי להעצמות, אלא
עם  הקשורה הנשמה עצם מצד גם הוא כן - העצמות מצד שהוא
התוועדויות  - מנחם בתורת (נסמן הזקן רבינו וכמאמר העצמות,
("דערהערט") ומרגיש מכיר שיהודי ישראל, שמע :(231 ע' ח"מ

"שגור הדיוק גם וזהו ח"ו). מאלקות נפרד להיות יכול itaואינו
גילוי. של הו"ע בפה שדיבור - כל"

לבחי'78) בנוגע גם ההסתר מתבטל ("פני").ועי"ז הגילויים
בתורת המבואר וע"ד אפרים - מחנה דגל  בספר ****הבעש "ט

שהובא חב"ד (ספר  בחסידות הסתר *****גם "ואנכי עה"פ (
מחיצות כמה שעשה למלך "משל פני", לפני אסתיר עינים באחיזת

. אליו ליכנס יוכלו שלא לדבר היכלו לב נתן חכם שהי' מי והנה .
.. עינים אחיזת אם כי זה (ש)אין .. הסתרה שום אין ובאמת ..

כו'". עינים אחיזת נסתר (ואז)
הצדיקים 79) מעבודת (רמב"ם ******שלמעלה כמארז"ל ,

צדיקים  אין עומדין תשובה שבעלי "מקום ה"ד) פ"ז תשובה הל'
באופן  רק אינו התשובה ענין גם והרי - בו". לעמוד יכולין גמורין

dlrnly,למטה גם בגלוי הוא כן אלא כו', וחביב מרוצה נעשה
הראשונים" מעשיך זכור לבע"ת לומר הוא גמור "חטא שלכן
מהחטא, רושם נשאר לא למטה שגם כיון ה"ח), שם (רמב"ם

עילוי  בו נעשה החטא.ואדרבה, קודם ומצבו מעמדו לגבי
עבור80) גם שכר של ענין שישנו שאין ונמצא, - הזדונות

חשבון ע"פ מקום נעלה לזה באופן מהטעם, למעלה אלא וטעם,
בזהיותר והענין הטעם. ע"פ שהוא דתומ"צ שבזדונות מהשכר -

שהם  דתוהו ניצוצות קיום נעלים ישנם ע"י נמשכים ואינם ביותר,
כו'. מגילויים למעלה שהיא התשובה ע"י אם כי התומ"צ,

*(el 'iy l`eny 'x z"dxdl dpeekd,rqpycplpixba wegx i`av dpgnl,t"kdeil oipn obx`l) המו"ל(.
**(epif`d t"yay oiivl yi,ixyz b"i,ybpx`ypy dwynd hrn mr `"hily x"enc` w"k l` l"pd gilyd,`"hily x"enc` w"k el xn`e,

) z"gnyl xi`yiy המו"ל(.
***(`xaqe `xw enk `le,(207 'r c"ig zeiecreezd - mgpn zxeza onqpda d`x) sicr mdn in h"ewy yiy.

****(`eaz 't zxehtda my - dkex`ae .epzyxt seq.(c"qyz z`ved) aeh my xzka wzrp - 'a ot uwn 't sqei zxet oa xtqa mb d`xe
`"pqa.
*****(13 'r h"vxz n"dq.
******((121 'r d"lg zeiecreezd - mgpn zxeza onqp) 'ek bbdn uetwl mikixvy ote`a zeidl zgxken dpi`y) p"qnd zlrn c"re,`l`

mb zeidl dleki"jikxc lka"b ilyn),mrhe lky t"r dpi` mzceary miheyt miyp` lv` xwira dpyiy ((e.,ai jzelrda) p"fre(b"yi`de
`iw oixcdpq) d`x zn` zcny) dyn,dnc`d ipt lr xy` mc`d lkn c`n epr ((`"rq,"llba - `giync `zawrc `xc iabl xwirae

(60 'r h"lg zeiecreezd - mgpn zxeza onqp) `wec miheyt miyp` ly p"qnd zlrn.
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שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

גילוי, מבחינת שלמעלה העצמי רוממות בחינת המשכת שפועלים - השנה ראש של ענינו כל גם וזהו
לעיל  שנתבאר כמו דוקא, בגילוי שיומשך .81ובאופן

כל  "וידע לפרט: ומוסיפים הגילוי, ענין שזהו - כו'" "והופע השנה: ראש בתפלת שאומרים וכפי
עשיה  יצירה בריאה עולמות ג' על דקאי כו'", באפו נשמה אשר כל ויאמר כו' יצור כל ויבין כו' פעול

האריז"ל  בכתבי דבריאה 82(כמבואר בנבראים בגלוי נמשך אלא למעלה, שנשאר ענין זה שאין והיינו, ,(
הגשמי. לעולםֿהזה ועד עשיה, יצירה

וכל  ומנהיגו, העולם בורא הוא שהקב"ה פעלתו", אתה "כי ידע בעולםֿהזה גוי שגם - ובפשטות
לעבוד  שיוכל כדי בגשמיות, טוב לו שיהיה צריך ובמילא ומצוות, תורה לקיים שלוחו הוא ישראל איש

לעתידֿלבוא, יהיה שאכן כפי - בהרחבה אלא והגבלות, מדידות בלי עבודתו

מאשר - יותר עמוק ענין יש ומצוות התורה לקיום מסייעת בגשמיות שההרחבה שבזה ולהעיר,
הדירה ענין מתבטא בזה שדוקא כיון עצמם, ומצוות ימות mipezgzaהתורה של השלימות זוהי ולכן ,

. נתאוו "לא התכלית) שזוהי משום (דוקא, ספרו וחותם בסיום הרמב"ם שכתב כמו ימות המשיח, .
. הרחבה המשיח בהרחבה, ה' את לעבוד שיוכלו כדי היינו, וחכמתה", בתורה פנויין שיהיו כדי אלא .
-83בגשמיות 

המשיח, ביאת לפני עוד מתחילים דלעתידֿלבוא הענינים שכל וכיון

הששי - באלף כן וכמו השבת, ממאכלי טועמים שבת שבערב זכו", חיים ד"טועמי' הענין ועלֿדרך
המשיח  דימות מהגילויים כבר טועמים המשיח) ביאת לפני גילוי 84(עוד רוחניים, לענינים בנוגע רק ולא ,

כפשוטו, שבת לערב בנוגע ד"טועמיה" הדין כמו אלא החסידות, דתורת המעיינות עלֿידי תורה רזי
החסידות  תורת של הפסק שעלֿפי הבר, ושור ללויתן בנוגע וכן כו', מהדגים לטעום יהיו 85שצריך

-בגשמיות 

מתוך  ה' את לעבוד ויוכלו בגשמיות, השפעה ריבוי לבניֿישראל תהיה המשיח ביאת קודם עוד הרי
הרחבה.

***

.‚È,"הארץ ותשמע גו' השמים "האזינו - מנחה) בתפלת (שקורין האזינו פרשת התחלת אודות דובר
. וארץ שמים בהם ."העיד שכרם ויתנו העדים יבואו טלם". יתנו והשמים יבולה תתן הארץ שבזה 86. ,

בתחתוניםֿ. דֿדירה העילוי כללות מודגש
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(81- מנחם (תורת ופ"ו פ"א דר"ה היום זה בד"ה
(שם  ספ"ד המעלות שיר ד"ה ;(12 ע' ;4 ע' חמ"א התוועדויות

.(25 ע'
מ"ב.82) פ"ח ר"ה ליל מס' מ"ח במקומו. האריז"ל סידור

א. מז, שלח בלקו"ת הובאו
ואילך.83) 79 ע' חל"ז לקו"ש גם ראה

וש"נ.84) .173 ע' ריש ח"כ לקו"ש ראה
ה"ד,85) פ"ח תשובה הל' הראב"ד כדעת ג. טו, צו לקו"ת

הגמול בשער ואילך,והרמב"ן עו ע' ח"ב אג"ק וראה בסופו.
שם.ובהערות

תשובה 86) שבת האזינו ש"פ שיחת גם וראה עה"פ. פרש"י
ואילך). 30 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג
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מוגה  בלתי

שקלאֿוטריא ‡. נתעוררה תשרי) ז' א' (ביום ערבית תפלת עבור [לאחרי ספרֿתורה להבאת בנוגע
שמדייקים  כיון שני, דיום התורה פעמים 1קריאת ג' בה יקראו אלאֿאםֿכן הספרֿתורה לטלטל ,2שלא

אדמו"ר  כ"ק ואמר מהשבעה. קמים הכיפורים יום שבערב משום אחת, פעם אלא יקראו לא ובנידוןֿדידן
שליט"א]:

שזמןֿמה  שיסדרו - טוב ומה הכנסת, לבית הספרֿתורה יחזירו כאן הקריאה לאחרי שתיכף כדאי
כאן, התורה קריאת שיסיימו ובשעה הכנסת, בבית גם מנין להתפלל יתחיל כאן, התפלה התחלת לאחרי
ויביאו  כאן, שנמצא להספרֿתורה זקוקים שיהיו כך, התורה, קריאת קודם הכנסת שבבית בהמנין יאחזו

התורה. לקריאת הספרֿתורה אליהם

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק סיפר לזה [בהמשך

תש"ב  בשנת אמו, הסתלקות אחר שבעה ישב אדמו"ר מו"ח כ"ק שכאשר אצלי ביום 3רשום הנה ,
שיקראוהו) (בלי מעצמו לתורה עלה חמישי, וביום לתורה, לעלות קראוהו לא .4שני

בקול  סיים לא ישמעאל", ו"רבי מקומן" "איזהו שבאמירת - אדמו"ר מו"ח כ"ק מהנהגות ועוד
הקדיש. אמר ולאחריֿזה יסיים, אחר שמישהו הורה אלא בעצמו,

תתקבל  גם אמר - בריתי"5בקדיש זאת "ואני הפסוק את אמר לא - לציון" וב"ובא ,5.

תהלים  שיעור אחר שחרית) תפלת (בסיום לאמרו שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה - בתהלים מ"ט [מזמור
היומי.

אדמו"ר  כ"ק הורה - התפלה בסיום דמקוואות) ז ופרק דכלים כ"ד (פרק המשניות לאמירת בנוגע
לחלק  שיכולים (ואמר השם באותיות המתחילים המשניות פרקי גם שיאמרו אחת, פעם שליט"א,

קדיש]. ואמר שיסיימו עד והמתין הנוכחים), בין - שלם מפרק פחות גם - המשניות

***
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מרשימת )* בלבד חלק אלא לידינו הגיע לא - לע"ע
הדברים.
המנחה,)** בעלות תשרי ו' הש"ק ביום היתה ההסתלקות

מנחה, לאחר יוהכ"פ בערב תשרי. ז' א' ביום התקיימה והלוי'
) מה"שבעה" שליט"א אדמו"ר כ"ק קם היום, לסוף ).l"endסמוך

מפאפא,)*** האדמו"ר מסאטמאר, האדמו"ר ומהם:
מנובומינסק, האדמו"ר מסקולען, האדמו"ר מקופישניץ, האדמו"ר
ממעליץ, האדמו"ר מסטריזוב, האדמו"ר מבאבוב, האדמו"ר
ראש  ּפיקארסקי הגרי"י בוסטון, גאב"ד סולובייצ'יק הלוי ַהגרי"ד
"פחד  בעל הוטנר הגר"י המרכזית, ליובאוויטש תו"ת ישיבת
ראש  גוסטמן הגר"י שמחה", "שלמי בעל עלבערג הגר"ש יצחק",
ודעת", "תורה ישיבת ראש שארר הגר"י ישראל", "נצח ישיבת
הגר"מ  ממונקאטש, האדמו"ר בריסל, ראב"ד קרוגר ַהגרח"צ

הלכות", "משנה בעל .cereקליין
(מהדברים  זו רשימה ונערכה נלקטה - טכניות מסיבות

של ביקורם במהלך סדרwlgשנאמרו לפי  הנ "ל ) ור"י מאדמורי"ם

נאמרו הנושאים, שאליהם האישים שמות פירוט ללא כלל, ובדרך
) ).l"endהדברים

קלה.1) סו"ס או"ח השולחן ערוך בספריםראה גם וראה
אבלות - ברוך' ב'פני סכ"ד.שהובאו ס"י תשמ"ו) (ירושלים בהלכה

ס"ב. פצ"ז תשנ"ג) (ברוקלין אבילות הל' - גבריאל נטעי
אדמו"ר2) כ"ק להוראת שבהתאם העיר  שגם א' שליט"א

אמו, בבית מנין יתפלל בשחרית ביוהכ"פ גם בהס"ת יקראו
שיש  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר (ג"פ), דיוהכ"פ ומנחה

הקריאה. ימי ג' ימים, בג' יהיו פעמים שהג' מדייקים
נסתלקה 3) - זי"ע נ"ע שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית

רשימת  - מנחם תורת (ראה תש"ב שבט י"ג בשלח, פ' בש"ק
ואילך). תיג ע' היומן

למחרת 4) שליט "א  אדמו "ר  כ "ק  גם  נהג לתורה כך  שעלה -
) שיקראוהו בלי ).l"endמעצמו,

אבלות5) על בו' 'כל ראה - בזה 280.השקו"ט ע' ח"א
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בלבד .· הקבורה עד או המיתה, יום כל אונן נקרא אם אנינות, בענין אדמו"ר 6כשדובר כ"ק אמר ,
בתמיהה  הגיב שליט"א סולובייצ'יק וכשהרי"ד הקבורה, עד היא שאנינות ברמב"ם שמצינו שליט"א

המשניות  בפירוש הרמב"ם לדברי שכוונתו שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר כזה, רמב"ם זוכר .7שאינו
אמר: ואחרֿכך

לאבילות: אנינות שבין החילוק להדגיש כדי היא, הקבורה, עד רק היא שאנינות לומר הסברא

אוננין, אבל להן), כפרה בזיונן שתהא כדי (עליהן, מתאבלין היו ש"לא ביתֿדין להרוגי בנוגע מצינו
בלב" אלא אנינות נפרדים.8שאין ענינים ב' הם ואבילות שאנינות מוכח שמזה ,

לאחר  מתחילים אבילות שדיני וכיון יחד, נפגשים שאינם היינו, בזמן, גם שחלוקים לומר ומסתבר
בהקבורה 9הקבורה  מסתיימת שאנינות לומר, צריך כרחך על ,10.

אנינות  ולא אבילות רק מפסיק שהרגל לרגל, בנוגע לאבילות אנינות שבין החילוק אודות גם .11דובר

החיוב  עם במועד, אנינות חיוב לתווך אפשר איך שליט"א: אדמו"ר כ"ק שאל זה "ושמחת 12בענין
הפכים, ב' ממנו לדרוש יכולים כיצד - הזהר בחגך"? מאמר עלֿפי זה וביאר יחד?! ושמחה 13אנינות

דא". מסטרא בלבאי תקיעא וחדוה דא מסטרא בלבאי תקיעא "בכי'

***

הפכים:.‚ ב' מצינו - אבל של לדיבורו בנוגע

" של באופן היא ההנהגה - גיסא הדיבור),mecie"14מחד אבלים(שלילת לניחום  בנוגע - גיסא ולאידך
יונה רבינו מדאורייתא]15[שלדעת עדהוי לפתוח רשאים המנחמים "אין -dligz la`d gztiy"16,היינו ,

בדיבור. לפתוח דוקא האבל צריך לנחמו באים אחרים כאשר שגם

פטירת - על האבלות (בימי אדמו"ר מו"ח כ"ק בהנהגת ראיתי תחילה, לפתוח צריך שהאבל זה בענין
תחילה לפתוח הקפיד שלא mrtאמו) lka17.

המנחמים,.„ על ולא האבל, על רק הוא תורה בתלמוד האיסור - האבילות בימי תורה לדברי בנוגע
האבל  בפני תורה בדברי לדבר רשאים .18שהם

כעונה" "שומע בענין לפלפל התחיל מהראשיֿישיבה ורצה19[אחד רשאים , המנחמים שאין  להסיק
ששומע משום האבל, בפני  תורה בדברי (בדרך לדבר שליט"א אדמו"ר כ"ק הפטיר דבריו ובסיום כעונה.

צחות):

משום הוא תורה בתלמוד אסור שאבל לב"20(דכתיב dgnyהטעם משמחי ישרים ה' -21"פיקודי .(
פארשטעלן") זיך קענט ("איר לשער הנכם xrvdיכולים lceb ורוצה השקלאֿוטריא את ששומע האבל של ָ

לשתוק!... ומוכרח הדברים), את (להפריך דעתו את להביע
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וש"נ.6) סו). (ע' אנינות ערך ב) (כרך תלמודית אנציק' ראה
כל 7) התורה מן אונן יהי' קבורתו "ביום מ"ב: פ"א דמאי

נקבר". שלא זמן
(ובפרש"י).8) ע"ב ריש מו, סנהדרין
שעה.9) ר"ס יו"ד שו"ע

להרי"ד 10) שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתב גם ראה
ס"ע  חכ"ג (אג"ק זו שנה המנחה בעלות חה"ס מערב סולובייצ'יק
זוין  להרש"י שליט"א אדמו"ר כ"ק מכתבי גם וראה ואילך). רעג
ערה; ע' שם (אג"ק זו שנה מ"ח י"ד המנחה; בעלות חה"ס מערב

רפה). ע'
וש"נ.11) סז. ע' שם תלמודית אנציק' ראה
אדה"ז 12) שו"ע הי"ז. פ"ו יו"ט הל' רמב"ם יד. טז, ראה פ'

ס"ו. סתקכ"ט או"ח

ועוד.13) ספל"ד. בתניא הובא א. עה, ח"ג
ג.14) יו"ד, שמיני
פ"ג.15) ברכות
שעו.16) ר"ס יו"ד שו"ע
ממענה 17) ולהעיר שם. היומן רשימת - מנחם תורת ראה

ציון  מנחם - מנחם בתורת שנדפס זה בענין שליט"א אדמו"ר כ"ק
.313 ע' ח"א

'כל 18) ראה - תורה בדברי להרהור בנוגע מהשקו"ט להעיר
.293 ע' ח"א אבלות על בו'

ב.19) לח, סוכה
ט.20) יט, תהלים
שפד.21) ר"ס יו"ד ש"ך
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. היאיתברך והמחילה הסליחה .cin להיות וצריך יכול הקודם, ומצבו מעמדו על הבט מבלי שלכן, ,"
שכתוב  כמו בשמחה, ומיד גו'".41תיכף ושמחה ששון "תשמיעני

בשמחה  התשובה ענין להיות וצריך יכול אבילות של במצב שגם - בנידוןֿדידן לומר יש ועלֿדרךֿזה
מסטרא  בלבאי תקיעא "חדוה וכו'".- דא

סוכה  במסכת תמוה רש"י פירוש על להעיר יש לכך, המצוות 42בהקשר בכל אבל של לחיובו [בנוגע
וסיכה  רחיצה נעילה של אבילות לנהוג חייב שהוא "אףֿעלֿפי - התפילין] מן חוץ בתורה האמורות

מתו, כבוד xrhvdlלהראות aiig epi`!"

שאירע , מה אירע לא אילו היה מוטב שליט"א:) אדמו"ר כ"ק מען (וסיים ("וואלט חוסכים היינו ָואז
הנ"ל... השקלאֿוטריא כל את ַָפארשּפארט")

Â. היא שהאבילות כיון - בנידוןֿדידן ביותר מודגשת לתשובה דאבילות שהשייכות להוסיף, ויש
ביותר" "יפה כשהתשובה תשובה, ימי עשרת הכיפורים, ליום השנה ראש שבין ימים העשרה .43בתוך

בעשרת  התשובה עבודת כי, - תשובה ימי בעשרת יתירה בהדגשה הוא שבתשובה השמחה ענין וגם
הכיפורים  ביום ובפרט אלול), בחודש התשובה הקדמת (לאחרי תשובה עילאה,44ימי תשובה היא ,

רבה" "בשמחה היא עילאה .45ותשובה

האריז"ל  בכתבי שכתוב ממה גם נשמתו 46ולהעיר אין תשובה ימי בעשרת בוכה שאינו מי ש"כל
בחסידות  ומבואר מחמת 47שלימה", היא הלזו "הבכיה אלא שחורה", מרה מצד באה זו בכיה ש"אין

. שאת נפשו תוכל אשר מכדי למעלה בשרשה הנפש כו'".דביקות הנשמה שלימות היא .

בהתשובה  הכיפורים יום במנחת מפטירין הכיפורים, דיום התשובה מעלת גודל שלמרות - ולפלא
כידוע  תחתונה), הכי בדרגא (גם דבניֿישראל מהתשובה למטה שהיא נינוה, מועילה 48דאנשי שבישראל

לא  כאילו הבורא לפני הוא ונחמד ש"אהוב [ועד העבר לתיקון גם אלא) ולהבא, מכאן רק (לא התשובה
. הרבה ששכרו אלא עוד ולא מעולם, מעולם"חטא חטאו שלא אלו ממעלת גדולה מעלתן .49,[

עלֿידיֿזה  נעשה העבר שתיקון כיון בלבד, ולהבא מכאן התשובה מועילה העולם באומות מהֿשאיןֿכן
ש  לבחינה מתחדש שמתעלים שעלֿידה דישראל, בהתשובה רק שייך זה וענין (ומקום), מזמן למעלה

כאחד  ויהיה הוה (היה מהזמן שלמעלה הוי' שם עם שלהם העולם.50הקשר באומות מהֿשאיןֿכן ,(

***

Ê. כשקמים הכיפורים, יום בערב ההנהגה אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק עורר השבעה בהתחלת [כבר
מנחה  תפלת קודם במקוה לטבול לו מותר האם והרבנים 51מהשבעה, מהאדמורי"ם כמה של ובביקורם ,

זה. בענין שקלאֿוטריא היתה

שהמגןֿאברהם  אמר הרבנים גדול,52אחד היום בעוד ולטבול לרחוץ שמותר ה'ביתֿחדש' דעת מביא
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק ואמר הלילה. קודם שתים או אחת שעה מנחה, תפלת קודם אפילו
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שם.41) אגה"ת וראה יו"ד. נא, תהלים
להצ"צ )42 החקירה ספר גם וראה טירדא. ד"ה - סע"א כה,
א. צב,
ה"ו.43) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
השמחה44) ענין בו שמודגש לכך "רגל"נוסף שנקרא משום 

וביטול הפסק לענין  ס"ו).(יו"ט ) סשצ"ט יו"ד (שו"ע אבילות
שם.45) אגה"ת
הכוונות46) שער פ"ה. השופר שער (קודם פע"ח ר"ה דרושי

הנסירה. סדר סוף האריז"ל סידור א). דרוש
בארוכה47) וראה ד. לז, ג. לו, תצא ע'לקו"ת ח"ט לקו"ש

ואילך. 206
סק"ט 48) סי"ז אוה"ע ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

ח"ל  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ. ואילך). שמט (ע'
וש"נ. .114 ע'

ה"ד.49) פ"ז שם רמב"ם
פ"ז 50) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג

א). (פב,
קודם 51) לטבול "יש סי"ג: סתר"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה

בטהרה". (במנחה) להתוודות כדי מנחה תפלת
סק"י.52) שם או"ח
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אמר:] ואחרֿכך

מורתי, אמי שהנפטרת, - ועוד) הכולל" "שער של (המחבר לאוואוט דוד אברהם ר' וכו' החסיד ַהרב
נכדתו  מחיבוריו 22היא באחד כותב הצדיק 23- מהרב "שמעתי תורה: בתלמוד אסור שאבל להדין בנוגע

שאין  בט"ב, הקבלה חכמת ללמוד שמותר ּפאריטשער, הלל ר' בשמו אלא 24המפורסם תורה רזי מוסרין ַ
בקרבו" דואג שלבו .25למי

בחסידות  המבואר עם זה לקשר רז"ל 26ויש מאמר גדר 27בפירוש הוא ש"סייג שתיקה", לחכמה "סייג
קשורה  החכמה בחינת [מהֿשאיןֿכן שתיקה" לשון שהוא כתר ענין ש"זהו מהחכמה", שלמעלה ומקיף

דיבור ברתא"עם יסד "אבא בענין כידוע באים28(מלכות), ידו שעל הביטול, ענין שהוא הכתר ], לבחינת
ידו  שעל וביטול) (שתיקה בקרבו" דואג ד"לבו הענין עלֿדרך - לחכמה") ("סייג מהחכמה שלמעלה

מהחכמה) (שלמעלה תורה לרזי .29זוכים

בירושלמי  שאיתא להוסיף, בת 30ויש ודביקה חשקה (נפשו התורה אחר להוט היה לשנות ש"אם ורה
".xzenתמיד)

יוסף' ה'בית שמביא כפי - בשולחןֿערוך)!31ולפלא  הובא (ולא הפוסקים" כתבוהו ש"לא -

בגמרא  מהמסופר גם שמעון32ולהעיר ברבי אלעזר רבי טהור אודות שאינו במקום  דברֿתורה שאמר 
" -eqpe`lשמועתו "שהיתה  בהשאני ", ומהרהר בפיו egxkשגורה lr"33 ש"לאפרושי מצינו ועלֿדרךֿזה ,

שאני" טעמא.34מאיסורא בתר דזיל באבל, גם שייך זה כל ולכאורה, ,

***

אבל .‰ ויחזור 35בהלכות במעשיו ויפשפש וידאג "יפחד - האבילות ענין תוכן הרמב"ם מבאר
בתשובה".

מצוה  היותה מפני - לכלֿלראש דוקא, בשמחה להיות צריכה שתשובה ידוע - התשובה לענין ובנוגע
שכתוב  כמו בשמחה, לקיימן צריך שבתורה המצוות וכל מזה,36בתורה, ויתירה בשמחה", ה' את "עבדו

שהיה  החסרון ושלימות תיקון נעשה ידה שעל משום המצוות כל לגבי יתרון יש התשובה שבמצות כיון
שאר  שבקיום מהשמחה יותר גדולה היא התשובה מצות בקיום שהשמחה מובן, המצוות, כל בקיום

התורה  מתוך 37מצוות לא שורה השכינה ו"אין השכינה, להשראת מביאה שתשובה בגלל - לזה ונוסף .
שמחה" דבר מתוך אלא כו' .38עצבות

הזקן - אדמו"ר של מאמר לאחרונה השייכות39ראיתי מבאר לשמחה.שבו דתשובה

אבילות? של במצב בשמחה תשובה שייך איך ולכאורה:

התשובה' ב'אגרת הזקן אדמו"ר שכתב מה עלֿפי זה לבאר .40ויש ההכנעה בלבו ש"להיות וגם - .
. .השמחה אמורה מילתא כבר גם . שישנו לבאר ומוסיף וכו'". דא מסטרא בלבאי תקיעא חדוה .

. והבטחון לסלוח"האמונה ורב ורחום וחנון הוא חסד חפץ כי .cine skiz מאתו וסליחה מחילה שמבקש
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של 22) בנם ינובסקי, הלוי שלמה מאיר ר' הגאון של בתו
רבי  הגאון בת רבקה, בילא והרבנית ינובסקי ליב ישראל ר' הגאון
שלמה  מאיר ר' נכדו ונתחנך גדל (שאצלו לאוואוט דוד ַאברהם

- .l"endינובסקי).
סרנ"ח.23) החיים) (לדרך החיים נתיב
א.24) יג, חגיגה
לסופו).25) (קרוב ויחי פ' להאריז"ל המצוות משער להעיר
א.26) סט, בלק א. מג, בהר לקו"ת
מי"ג.27) פ"ג אבות
א.28) רנח, סע"ב. רנו, זח"ג
ואילך).29) (פכ"ח בתחלתו התפלה שער חיים דרך גם ראה

עב. ע' תש"ט סה"מ נ. ע' תרע"ח סה"מ

שם).30) משה (ובפני ה"ה פ"ג מו"ק
סשפ"ד.31) לטויו"ד
א.32) לג, קידושין גם וראה סע"ב. קב, זבחים
שם.33) זבחים פרש"י
ב.34) מ, שבת
ספי"ג.35)
בסופן.36) לולב הל' רמב"ם וראה ב. ק, תהלים
וש"נ.37) .184 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.38) ב. ל, שבת
שנת 39) בשלהי (שי"ל תקס"ב אדה"ז במאמרי נדפס

ואילך. כג ע' ח"א תשכ"ד)
יא.40) פרק
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לחשיכה  סמוך מנחה) תפלת (אחר אלא להתיר שאין היא המסקנא - יוםֿטוב לערב אבל 53בנוגע ,
הדין  שמן ("אףֿעלֿפי יוםֿטוב" לעשותו ש"נוהגין שכיון לומר מקום יש הכיפורים, יום לערב בנוגע

כלל"). יוםֿטוב אינו של54. בכחו יש ,axr בערב (מהֿשאיןֿכן האבילות לדחות גופא יוםֿכיפורים
וגם  זה, לפני לטבול להתיר יש ובמילא, האבילות), דוחה יוםֿטוב ) ערב (ולא עצמו הרגל שרק יוםֿטוב,

מנחה. תפלת קודם

מנחה  ולאחר מנחה קודם שבין החילוק גם באמירת 55[נזכר גם כמודגש הכיפורים, ליום בהשייכות -
במנחה]. הוידוי

יש  דהא כלֿכך להקל ש"אין מסיק הנ"ל, ה'ביתֿחדש' דברי שמביא לאחרי עצמו, המגןֿאברהם אבל
. הלילה עד כיפורים אוסרים יום שערב ומסיים לאיסורא", עצמו יכניס למה אחרֿכך לקיימה דיכול וכיון .

שבעה. גזירת מבטל ואינו שמחה יום הוי לא

פוסק  הזקן אדמו"ר - סמוך 56והעיקר שיהיו שאפשר מה כל והטבילה הרחיצה לאחר לו ש"יש
.57לחשיכה"

מה'מנחת  תשובה זה בענין יש אם שליט"א ממונקאטש האדמו"ר את שאל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
בנוגע  אלעזר' ה'מנחת של בשבחו בהפליגו ספריו, הדפסת דבר על ועורר עדיין, נדפסה שלא אלעזר'
בראש  כותב מהוריי"צ אדמו"ר את ראה  שפעם וסיפר השקלאֿוטריא ). על (נוסף הדברים מסקנת להכרעת
לה'מנחת  השיבו, זה, מכתב מופנה למי לשאלתו ובמענה שורות!), שש או (חמש תוארים ריבוי מכתב

אלעזר'!

מה  בעתו "דבר בבחינת הצריכים, בענינים בספריו בעצמו שמשתמש גם אמר הדברים בהמשך
].58טוב"

***

Á. הרבנית אמו נשמת לעילוי המשניות לימוד דחלוקת הרשימה שליט"א אדמו"ר לכ"ק מסרו כאשר
הכיפורים יום עד לסיים מנת על נ"ע, שיש dfהצדקנית ואמר, מאד, מרוצה שליט"א אדמו"ר כ"ק היה -

עוד  בהרשימה הביט ואחרֿכך קורתֿרוח, גרויסע א והוסיף: בהרשימה, מעט והביט מזה, קורתֿרוח ַלו
זאת. יקיימו שבודאי וסיים, קורתֿרוח!... גרויסע א גאר והוסיף: ַָהפעם,

פתח  על שיחיו התמימים את שברך [לאחרי נדרי" ל"כל לביתֿהכנסת שליט"א אדמו"ר כ"ק כשנכנס
אדמו"ר  כ"ק אמר ה"סיום", שערכו ולאחרי המשניות, לימוד על ה"סיום" שיערכו הורה הקדוש], חדרו

דרבנן. קדיש שליט"א

•
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סקי"ד53ֿ) שם ובמג"א ס"י, סתקמ"ח גם וראה שם. מג"א
טו.

ס"ד.54) סתר"ד אדה"ז שו"ע
"חל 55) מנחה שלאחר יו"ט) ערב (לענין שם מג"א ראה

הרגל". קדושת עליו

תרו.56) סו"ס
ובשעה 57) ,4:00 בשעה מנחה התפלל שליט"א אדמו"ר כ"ק

) במקוה לטבול הלך לערך 6:00l"end.(
כג.58) טו, משלי
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הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

˙Á‡ ‰˘¯Ù Y ÍÏÈÂ ÌÈ·ˆ

הרס"ג אומר וילך נצבים  הפרשות  (מבין1על "ומהן :
ונקראת לשתיים  המתחלקת  פרשה פרשות ֿהתורה) נ"ג
הנחלקת נצבים  אתם  והיא  בכך, צורך יש  אם שבתות  בשתי

משה ". בוילך 

לשתיים " המתחלקת  "פרשה  בלשון הדיוק  ולא2מן ,
"שמונה אומר הוא  שעליהן אחרות , מחוברות  כבפרשות 

ונקראותzetxhvnמהן ביחד שתיים  שתיים  לפעמים 
פרשה בעצם  הן שנצבים ֿוילך מובן, שבתות ", בארבע 

zg`3לפעמים אשר  ,miwlgnשלא לשתיים , אותה 
בעצם  שהן המתחברות , האחרות  הפרשות  izyכ"שמונה"

zecxtp zeyxt. שבת באותה  אותן  קוראים  לפעמים  אשר  ,

ובשו"ע בטור המובא מהסימן  גם  מובן "פתבג4[כך –
השנה5המלך" ראש  חל (שכאשר  וילך" פת  המלך "ב "ג  –

את6("המלך" קוראים  ("ב "ג ") בשבוע  שלישי או שני ביום  (
אברהם מגן זאת  שמסביר כפי  בנפרד), וילך  "פת7פרשת 

מלשון פירוש  נצבים`dzeפתות 8וילך, שמחלקים פתים 
אותה "פתות מלשון היא  "פת" כלומר, לשתים". וילך

חלה  שמחלקים כשם  – רקיק `zgפתים " לחלקים ,`cgאו
נצבים לבין וילך בין ומפרידים  מחלקים – וילך" "פת ].9כך

שונה היא בזה  אשר  כללי, תוכן יש  פרשה שלכל כיון
כללי תוכן יש  שלנצבים ֿוילך מובן, האחרות, הפרשות מן
מסויימת נקודה  לשתיהן שיש  די לא כלומר, משותף .

שהדבר (כפי לחברן אפשר עלֿכן ואשר  ביניהן המשותפת 
האחרות המתחברות הפרשות  התוכן 10לגבי אלא  ,(ixwird

וזהה . משותף  הוא שתיהן של

פרשת את  קוראים  שלפעמים  העובדה מן זאת , למרות 
שביניהן, המשותף  לתוכן שבנוסף  מובן, בפני ֿעצמה, וילך

ה משתייש  אחת בכל זה  ענין של הביטוי בדרך בדל
פרשת לאחר היא וילך שפרשת  כיון יתרֿעלֿכן: הפרשות ,
המשותף בענין יתרון יש  וילך שבפרשת  לומר, יש  נצבים ,
היא בגללו אשר באיןֿערוך, יתרון נצבים, פרשת  פני על

בשבת  לפעמים , .zcxtp11נקראת ,

.·

‰"¯ ÔÈ·˘ ÒÁÈÏ ‰ÓÂ„ ÍÏÈÂÏ ÌÈ·ˆ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰
Î"‰ÂÈÏ

ראש ֿ שלפני בשבת  תמיד נקראת נצבים  פרשת 
הזקן12השנה ואדמו "ר שבין13, הקשר את  מסביר  אף 

ראש ֿהשנה לבין כולכם ..." היום  נצבים  (כדלהלן14"אתם 
שלאחר בשבת  נקראת  וילך פרשת  ואילו ג'), בסעיף 
מנצבים , נפרדת  היא כאשר יום ֿכיפור, ולפני ראש ֿהשנה 

כיפור ליום  קשור  שתוכנה  המוכיח  .15דבר

לעיל המוזכרות הנקודות  לשתי  ההסבר יובן לפיכך
תוכן להן שיש  [(א ) נצביםֿוילך  זאתddfלגבי עם יחד (ב )

ההסבר, לפי  נצבים] פרשת  פני על יתרון וילך  לפרשת  יש 
הנקודות שתי קיימות  ויום ֿכיפור, השנה ראש בענין שגם

כדלהלן: הללו,
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התורה". "קריאת בסדורו (1
(2yxetnke'כו מחולקת אינה נצבים אתם שפרשת אח"כ: שם

z`fd dyxtd z` miwlgnוקוראים'ivg האורה בספר מוכח וכן כו'.
(סדר  האבודרהם מלשון משמע וכן עיי"ש. תורה, ספר הל' (לרש"י

" וההפטרות) efהפרשיות dyxte."ומתפרדת בו מתחברת .. אחרונה
(והפטו  וילך פ' נזכרה לא תפלות סדר שברמב"ם ג"כ שלה).ולהעיר רה

ואכ"מ.
מונים למה מהתירוצים אחד שזהו (3b"o אף – דאורייתא סדרים

נצו"א  – (חיד"א אחת פרשה הם וילך נצבים כי – נד מספרם שלכאורה
פ  מע' לפי דבש בסופו. ג אות ספרים מע' הגדולים שם ב. רו, לזח"ב

ב). קד, לזח"א זהר בניצוצי בהמצויין וראה ג. אות
למספר  פרשתנו בסוף הסימן שלנו, שבחומשים ג"כ, ולהעיר

) "אדני'" – הוא וילךr'הפסוקים נצבים של המספר – ).cgiפסוקים
בעה"ט  שם. אבודרהם זנ. סי' ויטרי מחזור ס"ד. סתכ"ח או"ח (4

שם. האורה ספר וראה פרשתנו. ריש
טו. שם, יג. א, דניאל – הכתוב לשון (5

פר"ח  סק"ה. שם מג"א שם. אבודרהם שם. ויטרי מחזור ראה (6
שם.

מלשון  וילך. פרשת וחילק ("פת שם ויטרי מחזור שם. פר"ח שם. (7

שם. אבודרהם פתים"). אותה פתות
ו. ב, ויקרא (8

שם. זהר בניצוצי בהמצויין גם ראה (9
ובהערות  410ֿ411 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה (10

שם.
פ' על וילך בפ' עילוי שיש מובן א' בשבת אותן כשקוראין גם (11

כי – בשבתoilrnנצבים (לפעמים) שנק' מזה אבל מוכח `zxgבקודש.
עילוי גם בה שנה ly`שיש של ר"ה לאחרי שנקראת ובפרט בערך.

dycg עולם מימי עדיין מאיר הי' שלא יותר עליון חדש אור (אז) "שיורד ,
סי"ד). (אגה"ק כו'"

פי"ג  תפלה הל' רמב"ם ב. לא, מגילה קללות וד"ה ראש תוד"ה (12
נצבים. ר"פ לקו"ת שם. טושו"ע ה"ב.

קורין  לעולם נצבים ואתם שם: או"ח לבוש וראה שם. לקו"ת (13
תשובה. ענייני בה שיש מפני ר"ה קודם

שם). וברמ"ז (ועוד) ב לב, (זח"ב ר"ה" דא ד"היום (14
שחילקו  זה הענינים בפנימיות מתורץ בפנים המבואר ע"פ (15
הנ"ל. קללות תוד"ה (ראה יותר ארוכות שהן אף מטו"מ ולא וילך נצבים

ועוד). שם. האורה ספר
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ענין הם  כיפור ויום  השנה  ויום16והמשך`cgראש  ,
נקרא  אף  dpydכיפור y`x17כיפור ליום  יש  שני מצד אך  ,

השנה ראש  פני על וביום18יתרון יכתבון השנה "בראש  –

כיפור ראשoenzgi"19צום  של החותם הוא  כיפור  יום ,
.20השנה

נקרא כיפור יום  בהלכה : גם  משתקפת  זאת  (עובדה 
ליובלות השנה ראש  שהוא מפני גם השנה  ,21ראש 

היא באופן22וההלכה  היא  ביובל לחרות העבדים  שיציאת  ,

נפטרין עבדין היו לא  יוםֿהכיפורים עד השנה ש "מראש 
.. יוה"כ שהגיע  כיון .. לאדוניהם  משתעבדין ולא  לבתיהן

לבתיהן",נפטרין עבדין

נקודה היא  לחירות היציאה  נקודות : שתי רואים  בכך

ddfהתחלת – זמנים  לשני  מחולקת  היא  זאת  עם  אך ,

השנה , בראש  היא  משתעבדין) (לא  dznlydeהיציאה
שהיא odizal(נפטרין ,(xwird.( הכיפורים ביום  היא  ,

.‚

Y ÍÏÈÂÏ ÌÈ·ˆ ÔÈ·Â ÌÈ·ˆÏ ‰"¯ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰
Ï‡¯˘È ˙Â„Á‡

מסביר הזקן נצבים13אדמו"ר  "אתם  שבין הקשר  את 

השנה ראש  לבין של23היום..." הזמן הוא  השנה  ראש  כך:

עליכם " ("תמליכוני24"תמליכוני מלך" בישורון ו"ויהי .
עם " ראשי  "בהתאסף  רק  להתקיים  יכול כאשר25עליכם ") ,

כאחד" לאחדים  להיות יחד מתאספים  ענין*25"כולם  וזהו .
היום נצבים  "אתם של הכללי התוכן שהוא  ישראל, אחדות

מימך" שואב  שבטיכם ... ראשיכם  אלקיכם  ה' לפני כולכם

"כולכם " ישראל, שבין הדרגות  בהבדלי התחשבות  ללא –
אלקיכם ". ה ' "לפני כאחד נצבים 

של הכללית  הנקודה  הוא  – ישראל אחדות  – זה  ענין 
אל משה ... ב "וילך פותחת  הפרשה כן: גם וילך פרשת 

lk26 הליכה שזוהי  להדגיש  הבא  ביטוי  `zgישראל",
הפרשה`cgודיבור  בסוף  ואף  שווה , באופן ישראל לכל 

דברי את ישראל קהל כל באזני משה "וידבר נאמר 
כאחד. ישראל קהל לכל – השירה..."

.„

Ï‡¯˘È ˙Â„Á‡ ˙Â‡Ë·Ó ‰˘¯Ù· ˙ÂÂˆÓ‰ Û‡

גם הקהלzeevndיתר ֿעלֿכן: – בפרשה המופיעות 
אחדות בהן שבולטת  מצוות הן – תורה  ספר וכתיבת 

ישראל:

העם " את  "הקהל ישראל27מצות כל את מקיפה 
והטף והנשים  "האנשים  בין הבדל ללא  28בשווה ,

אחרת ,27וגרך..." מצוה  בשום  נמצאת  שאיננה  אחדות , –
"קהל" המושג  משמעות  כאשר "הקהל", נקראת  היא ולכן 
אלא רבים , פרטים  של אוסף  סתם אינם שהמתאספים  היא 

"קהל" – אחת  במציאות  מאוחדים  .29הם 

שהקריאה כך על ה "הקהל", על קושי  מתורץ  בכך
על ֿידי נעשית  זה במעמד לכאורהjlnd30בתורה והרי ,

לסנהדרין שייכת  ישראל לכל התורה  והקריאה31הוראת  ,
ראש על ֿידי להיעשות  צריכה  היתה  הקהל  במעמד  בתורה 

ביתֿדין ? אב  עלֿידי או הסנהדרין

הוא לכך ענינים :32ההסבר שני  יש שבתורה ,
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ב. ק, זח"ג ראה (16
ועיין  יומא. סוף רא"ש ב. כג, נדרים ואת תוד"ה א. מ, יחזקאל (17

א. סד, א. נח, ר"ה לקו"ת
המשך  גו'). יקימנו השלישי "ביום (בפי' א סד, ר"ה לקו"ת ראה (18

ובכ"מ. פ"א. יוה"כ שער ראש עטרת וראה תקמבֿג. ע' תרס"ו
אֿב. טז, ר"ה וראה תוקף. ונתנה פיוט (19
ואילך. תקמא ס"ע תרס"ו המשך ראה (20

שם. ליחזקאל מפרשים ב. ח, ר"ה א. יב, ערכין (21
הי"ד. פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם שם. ר"ה (22

ר"ה בין השייכות – 302 ע' לעיל ראה (23meiql.נצבים פ'
ב. לד, שם סע"א. טז, ר"ה (24

באגודה  יחד בהתאספם וברש"י: ה. לג, ברכה הכתוב לשון (25
כו'. מלכם הוא .. אחת

פ"ב. תש"ג ר"ה המשך וראה פ"א. שם נצבים לקו"ת (25*
טף) גם (שכולל נצבים דפ' ל"כולכם" ממש בשוה שאינו אף (26
לקמן  (ראה ס"ת כתיבת במצות או הקהל במצות המחוייבים בנ"י לכל וכן

(והאחדות). הכלל הדגשת בכולם אבל בפנים),

יב. לא, פרשתנו (27
משנולד  היינו ד"טף" תריב) (מצוה במנ"ח לפמ"ש ובפרט (28
מהרש"א  חדא"ג יב. שם, יקר כלי יג. שם, פרשתנו ואוה"ח רמב"ן (וראה

מצוה לשום שייך שאינו טף דגם ושם, א*). ג, שייך חגיגה כשיגדל
ואילך. 391 ע' לקמן בארוכה וראה להקהל.

לא  גויים קהל א) נז, (יבמות מרז"ל ואילך. יג ד, ויקרא ראה (29
.67 הערה לקמן בהמצויין וראה ועוד. קהל. איקרי

רמב"ם  יא. שם, פרשתנו ברש"י הובא (במשנה). א מא, סוטה (30
ה"ג. פ"ג חגיגה הל'

ובאזהרות  תריב. מצוה (מנ"ח קורא שבדור גדול דגם להדיעה ואף
זה  הרי – כו'**) מהיר רב תשא: לא דיבור (מנ"ח הרס"ג מלך הי' לא אם

יו"ד) פרשה טז. (מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא הרי"פ ובביאור שם).
מצות והיא) בפ"ע (מצוה היא בהקהל המלך דקריאת ,jlndהאריך,

היא  הקהל מצות שכללות די"ל ואילך), 394 ,350 (ע' לקמן וראה עיי"ש.
ואכ"מ. המלך. על דין

ועוד. פי"א. תדבא"ר ממרים. הל' ריש רמב"ם ראה (31
ואילך. 445 ס"ע ח"ט לקו"ש – ביאור עוד ראה (32

.i`w jepigl eribd `la t"kry ,rnyn ± ('inza) shn lecb ohw oi` :dbibg yix 'yexine (*
.y"iir ,'ek `iypd e` b"dkd e` jlnd :b"id zlrezd epzyxt b"alxae (**
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ישcenilא) זה  בענין והשגה. בהבנה  הכרוך  התורה ,
עד אחרים סוגים  ובין שבטיכם ..." "ראשיכם  בין הבדלים 

מימיך", ל"שואב 

בהבנהd`ixw33ב ) כרוכה  שאיננה  (שבכתב ), בתורה
הבדל.34והשגה שום ללא  ישראל לכל  שייכת אלא ,

למציאות ישראל כל מתאחדים  הקהל שבמעמד כיון
כל שווים  שבו בתורה , הענין מתקיים שאז מובן, אחת ,

הקריאה35ישראל והוא  מכך,36– יותר ואף  שבכתב  בתורה 
הרמב"ם (ומעמד37כלשון בסיני " בו שניתנה  "כיום  זהו ,

"ויראה ולפיכך שווה ), באופן ישראל כל את  הקיף  סיני  הר
בה  נצטווה  עתה  כאילו  dxeabdעצמו itne." שומעה

העםdfענין כניעת  אשר  למלך, דוקא  שייך התורה  של
אלא  וההבנה , השכל לפי  איננה  mze`ivnכלפיו mvryוכל

למלך שייך להם למציאות38אשר  אותם  מאחד הוא  ולכן ,
ישראל" קהל כל "לב  הוא  .39אחת ,

הוא  המלך זו מחדירxewd`מסיבה הוא  – בתורה
והשגה מהבנה הנעלה  שבתורה  הענין את  אצל40בישראל

ישראל. קהל כל

וילך שבפרשת  השניה  המצוה  לימוד41גם בענין  איננה 
הקשר42התורה את  המדגישה  תורה , ספר  כתיבת – אלא  ,

כולם אצל הזהה לתורה , ישראל  לאמור43שבין (בדומה 
בהקהל). התורה  קריאת על לעיל 

.‰

Y ¯ÂÙÈÎŒÌÂÈ· ,¯Â˜Ó· ˙ÂÎÏÓ‰ ÔÈÚ Y ‰"¯·
‰ËÓÏ ˙ÂÎÏÓ‰

אחדות הכללי, תוכנם  בענין לוילך נצבים  שבין ההבדל

כיפור ליום  השנה ראש  שבין ההבדל לפי יובן ישראל,
כיפור ויום  השנה ראש  כאמור, עליכם": "תמליכוני  בענין
ראש של  עליכם " ה"תמליכוני ענין – אחת  המשכיות  הם
להשלמתו עד תשובה ימי עשרת  במשך מתבצע  השנה 
ימי עשרת בכל  הקדוש " "המלך אומרים ולכן כיפור , ביום 

הוא :44תשובה ביניהם ההבדל  אך .

עליכם " "תמליכוני ענין מתהווה  השנה  eyxeyaבראש 
oey`xd exewnaeשל רצונו ואת  התענוג את  מעוררים  אז –

מתהווה תשובה  ימי ובעשרת במלוכה, יתברך עצמותו
בנין כאשר הכיפורים , ליום  עד המלכות  "ספירת " ענין
בגילוי מאיר עליכם" "תמליכוני וענין מושלם , המלכות

dhnl45.

ראשי "בהתאסף  מתבצע  עליכם " "תמליכוני של  הענין
שבין שההבדל אפוא , מובן ישראל. אחדות  עלֿידי עם ",
הוא ישראל  לאחדות  בקשר הכיפורים ליום  השנה  ראש 

עליכם": ל"תמליכוני בקשר ביניהם  להבדל בהתאם

בעיקר היא ישראל אחדות  השנה  –dlrnlבראש 
זו אחדות  מתגלה כיפור  ביום  ובמקור, .dhnlבשורש 

השנה : ראש על  כיפור  יום  של העצום היתרון וזהו

חידוש איננה  ומקורן בשורשן  ישראל נשמות אחדות
אין שם  שהרי חדשה , מקוםdligzklnוהתהוות 

ראש בחינת  לו "שאין כעיגול דרגות , ולהבדלי להפרדות 
,46וסוף "

אחדות יוצרים כאשר  היא  האמיתית  האחדות  אך
ודוקאmicxtp47מדברים  דרגות , הבדלי ביניהם  שיש  ,
הפשוטהz`fאחדות האחדות  של  אמיתתה את  מבטאת
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ובכ"מ. שסג. פ' ח"ב תער"ב המשך ראה (33
סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה (34

דאנשים  יב) שם, פרשתנו פרש"י שם. (חגיגה שארז"ל ומה (35
ח'. סעיף בפנים לקמן ראה – וכו' ללמוד באים

חייבין  מכירין שאינן וגרים ה"ו): שם (חגיגה רמב"ם ראה (36
חייבין  כו' גדולים חכמים אפילו כו' לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין
לקריאה  לבו מכיון לשמוע יכול שאינו ומי יתרה. גדולה בכוונה לשמוע

כו'.
שם. (37

[המתורגם] ח"ח .32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה (38
ועוד. .25 ע'

ח"א  הרשב"א שו"ת וראה ה"ו. פ"ג מלכים הל' רמב"ם (39
ע' לעיל וראה כט. ר"ס מאגה"ק ולהעיר כא. כא, חוקת פרש"י סקמ"ח.

ואילך. 177
להשמיע הוא שליח שהמלך שם: חגיגה הל' רמב"ם ראה (40ixac

lÎ`d ממשיך שמלך – בתחילתה) מלך מינוי (מצות להצ"צ סהמ"צ וראה .
lehia.בבנ"י

תריג. מצוה חינוך יח. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ יט. שם, פרשתנו (41
להֿלו. סי' שאג"א בארוכה ראה (42

דעת  לפי וגם בזה. מחוייבות נשים דגם שקו"ט שם ובשאג"א (43
ובשו"ע  שלו, ובסהמ"צ רפ"ז ס"ת הל' הרמב"ם ל' (וראה וכו' החינוך
מנ"ח  (ראה בכתיבה שאינן לפי ה"ז – שפטורות ועוד) רסר"ע. חיו"ד

שם).
פ"אֿג. ר"ה שער מפע"ח ובכ"מ. ואילך. ב נא, נצבים לקו"ת (44

הוא שביוה"כ בכ"מ להמבואר סתירה זה אין (45ziilr המלכות
ישנו  ביוה"כ גם כי – בחגה"ס) חגנו, ליום הוא וגילוי (והירידה עתיק עד

ielibd.(ס"ז בפנים כדלקמן ושבתון, עינוים בשלילה, – (אלא למטה
פ"א. נצבים אתם ד"ה לקו"ת (46

החילוק  ואילך) 120 (ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש עדמשנ"ת (47
שם. שבלקו"ת ו"כאחד" "לאחדים" בין

שם  ובהערות 141 (ע' שם שבאחדות בלקו"ש העילוי שזהו (
דרגות  החילוקי נרגש בחגה"ס כי – ויוה"כ דר"ה האחדות על דחגה"ס
(ויק"ר  אחת" "אגודה מהן ועושין יב) פ"ל, ויק"ר – מינים (בהד' דבנ"י

.57 הערה לקמן וראה שם).
אינה  דחגה"ס האחדות הוא: וסוכות יוה"כ בין שהחילוק וי"ל

ze`ivn mvra בלקו"ש (כמשנ"ת בפ"ע סוג כ"א נשאר ולכן בנ"י, של
.380 ע' לקמן וראה שם. 50 ובהערה ואילך 241 ע' ח"ט [המתורגם]
שמצד  דלמעלה, הפשוטה אחדות אמיתית מאיר ביוה"כ משא"כ ;(386
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להפיכת היכולת  ואת הכח את  נותנת  שהיא  שלמעלה,
היחיד, לרשות הרבים עולםecigilרשות  .48של

.Â

‰·Â˘˙‰ ÔÈÚ· ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ÔÈ·Ï ‰"¯ ÔÈ· Ï„·‰‰

ליום השנה  ראש  בין ישראל שבאחדות  זה הבדל
התשובה : בענין שביניהם  בהבדל משתקף  הכיפורים

וידויים אומרים אין  השנה בתפילות49בראש  וכדומה ,
וידוי (עלֿידי  מזכירים אין השנה  ראש  חטאים ,49של (

"יום הוא כיפור יום  ואילו וכפרה . סליחה  לא  ואפילו
וכפרה " וידוי50הסליחה הסיבה51ואומרים  את וכדומה .

כך להסביר ניתן זה  :52להבדל 

הנשמה , עצם  מצד ההתעוררות היא  השנה  ראש  עבודת 
והמצוות , התורה  לשורש  מעל ה ', ב "עצמות" בשורשה 
אין לפיכך לחטאים . מקום  כלל אין זאת  דרגה  ומצד
ההתעלות על לא ואף  וכפרה , סליחה  על אז מדברים 
הבחירה מתבטאת  אז – כזכיות " לו נעשו שב "זדונות 

ziytgdמתעורר שממנה  ישראל , בנשמות ה ' עצמות של
עליכם " ל "תמליכוני ורצונו  ה ' של .53התענוג 

ועצמיותה הנשמה שורש  מתגלה  הכפורים ביום ואילו
חטאים, של מציאות  שקיימת  במקום  "עיצומוmyeלמטה ,

מכפר" הכיפורים יום כיפור54של  ביום  שמתגלה על ֿידי ,
הכפרה נוצרת  אלקות , עם  הנשמה  עצם  של התאחדותה

חטאים . על והסליחה

נוהגין הכיפורים  יום ב "ליל  דוקא  מדוע  מסביר  זה 
העבריינים " לכל מתירים  שמתפללין :55שקודם

להתעלות  אפשר  השנה  לוlrnבראש  שיש  למקום 
להתפלל אי ֿאפשר אז אך ועבירות, ל"עבריינים " קשר
של מציאות  עם ולהתאחד להתחבר – כלומר עמם,

למטה . כאן "עבריינים "

"ויעשו של האמיתי לאופן מגיעים  כיפור ביום  56רק 

ביניתיים המוגדרים  יהודים  שאפילו – אחת" אגודה כולם 
עמם ומתפללים  ישראל, כל עם מתאחדים  כ"עבריינים"

"dceb`a57" 58אחת.

.Ê

ÈÈÚ· Ì‚ ˙Â„Á‡‰ ˙‡Ë·˙Ó ,¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· ‡˜Â„
ÛÂ‚‰

בישראל  האחדות נוצרת  הכיפורים לפיכךdhnlביום  .
ה בעניני גם  הנשמה , לעניני בנוסף  מתבטאת  :sebהיא

יהודי בין הבדל אין כיפור יום  של העינויים בחמשת 
פעולה של ובענין (חיובית ) מצוה בקיום למשנהו . אחד
צדיקים בין ובדרגתו הקיום  באופן הבדלים  יש  ועשיה ,
עינוי של בענין אבל וכדומה, פשוטים  אנשים  לבין גדולים 
אין – והעדר  שלילה  של ענין "לא ", של בענין  ושביתה ,

לזולתו אחד יהודי בין .59הבדל 
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עולם  של ליחידו היחיד רשות נעשה גופא פרטים הריבוי גם זו אחדות
ענין  ביוה"כ נרגש גופא זה ומטעם הבאה). בהערה המצויין (וראה

דרגות. מהחילוקי יותר האחדות
ר"ן  ראה – המועדות כל (סוף דשמח"ת האחדות ע"ד שהוא וי"ל
בלקו"ש  (כמשנ"ת בעצם מקיף בחי' מצד שהיא א), לא, מגילה (לרי"ף)
אלא  הוא א' יו"כ עם הסוכות ענין "ששרש ולהעיר, ואילך). 242 ע' שם
הוא  יוה"כ הרי – סע"ב) רס, הסוכות ש' (סדור ברידה" וזה בעליי' שזה

דחגה"ס. הירידה גמר ושמח"ת דר"ה, העלי' גמר
האחדות  (בנוגע ואילך 164 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה (48
אלקנו"). בעיר ה'... "גדול בפי' ואילך) 163 ע' לפנ"ז שם וראה בנ"י. של

ס"ב. סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע (49
תשובה  הל' רמב"ם וראה תרז. ר"ס או"ח שו"ע אדה"ז לשון (50

ה"ז. פ"ב
סתר"ז. אדה"ז ושו"ע טושו"ע שם. רמב"ם (51

באו"א. 345 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה (52
ח"ד  לקו"ש – ובארוכה ופי"ד. פ"ט תש"ג ר"ה המשך ראה (53

.378 ע' לקמן .175 ע' לעיל לר"ה. שיחה
לקו"ש  בארוכה וראה ה"גֿד. פ"א תשובה הל' רמב"ם (54
מכפר, יום של עיצומו לרבנן שגם – (3 (ובהערה 130 ע' ח"ד [המתורגם]

עיי"ש. התשובה, ע"י מתגלה גופא שזה אלא
שם. מטושו"ע תריט. ר"ס שם אדה"ז שו"ע (55

הכפורים. ויום ר"ה של תפלת נוסח (56
א  לשון כריתות 57) אביי דעת (וראה א כז, מנחות ע"פ שם. דה"ז

אלי' שם. לטור בפרישה לשון בקיצור (הובא לד ל, לתשא בחיי ב). ו,
עושין  ש"אין (גם דסוכות מינים שהד' זה דוגמת שהוא ועיי"ש שם). זוטא
רש"י  וראה .(47 הערה לעיל (וראה אחת" "באגודה צ"ל והערבה) פירות"

.25 הערה דלעיל
הטעם  הענינים) (בפנימיות בדא"פ י"ל בפנים המבואר ע"פ (58
אף  – צבור תעניות בשאר ולא ביוהכ"פ רק כו'" דעת "על שאומרים

" שם) (כריתות מחז"ל הוא הדין ziprzשמקור lk מפושעי בה שאין *
שם) אדה"ז ושו"ע (טור כו'" תענית אינה ישראל

בהטעם  ומרומז ישראל. כל של אחדות מתגלה ביוהכ"פ דוקא כי –
ומנאה  רע ריחה "חלבנה שם) אדה"ז ושו"ע בטור הובא שם. (כריתות
דיוהכ"פ, העיקרית העבודה היא קטורת כי – הקטורת" סממני עם הכתוב
"דקה  לבחי' הרומז שם), כריתות א. מה, (יומא הדקה" מן "דקה וצ"ל
כל  של האחדות נעשה זו בחי' שמצד הנשמה, עצם שבנשמה, הדקה" מן
דכריתות  מחז"ל בטור שהביא מה עפ"ז [ויומתק מתכפרים והם ישראל

הקודמת)]. הערה כנ"ל מלולב, זה (שנלמד שם דמנחות ולא דוקא,
אדמהמ"צ  (מאמרי לאדהאמ"צ אחד אתה ד"ה עד"ז ראה (59
– ואילך) ס"ג 227 ע' חט"ו לקו"ש – ובארוכה ואילך. י ס"ע קונטרסים
הוא  זו במצוה הכל ששווין שזה וע"ש, שבת. בשביתת המעלה לענין

בעצמ  שהיא יחידה.מפני בבחי' הנפש ות

d`xe .'ek dltz lk `xnba :g"pyq h"ykae) "epizeltze epizeiprz" my `yz (iigae) i"yxta ;('ek oiprzn odyk :i"yxae) "d`vxda" my zegpna :iepiydn xirdle (*
lk" my iigaa ,(my zezixk l"xdn b"`cgdceb`liae ;'ek da oi`y"k`e .mvx`l eaeyi `l l`xyi :(n ,bk) xen` y".n
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"לחיותם של הענין הדברים : של  בפנימיותם  גם וכך 
זהה60ברעב " – עצמו ה "רעב" מן הנובעת  ה "חיות " –

כולם .61אצל 

שזוהי למרות השנה . בראש  העבודה  מזאת  שונה 
ושינויים , להפרדות  שמעל הנשמה , מעצם הבאה  עבודה 
וכדומה ), (בתפילה  עצמה העבודה  בשעת  הוא  זאת כל הרי

העבודה62התפילהxg`lאבל את  "עוזבים " כאשר ,
ממתקים " ושתו משמנים  ב "אכלו אז63ועוסקים  הרי –

שונה . באופן אחד כל אצל נעשות  וה "שתיה " ה"אכילה "

.Á

ÈÂÏÈ‚ Y ÍÏÈÂ ,‰Ó˘‰ ÌˆÚ· ˙Â„Á‡‰ Y ÌÈ·ˆ
‰ËÓÏ ˙Â„Á‡‰

נצבים פרשת פני על וילך בפרשת  שיש  העצום  היתרון
זה : הוא 

ישראל, כל אחדות  על מדובר נצבים  בפרשת 
מימך", שואב  עד עציך "חוטב  ועוד שבטיכם " מ"ראשיכם 

"נצבים ... של המעמד מן `mkiwlהנובעת  'd iptlשאז ,"
maveg"כולם  xewna dlrnl milrzn"46.

האחדות של התגלותה על מדובר  וילך בפרשת  ואילו
בדרגתםdhnlבישראל ,mdly" הפסוק  משמעות וזוהי ,jlie

הלך בדרגתו רבינו  משה – ישראל" כל אל וידבר ... משה
בדרגתם  ישראל, לכל ("וידבר ") לכולםmdlyוהתגלה  אך  ,

זו ל הל`dzeהיתה  זהו lk"יכה, כי זהה, באופן ישראל"
למטה. הנשמה עם למעלה הנשמה עצם של האיחוד

חז"ל  אומרים אחד מצד הקהל: בענין גם 64כך

.."ש  טף לשמוע, באות נשים ללמוד, באים אנשים
כך  על מצביע זה דבר למביאיהן". שכר ליתן

שב  (שלא "שהאחדות דרגות הבדלי מאפשרת הקהל"
דוקא  שני, מצד כדלעיל). השנה, ראש של כאחדות

של  האחדות דרגות,"בסוג הבדלי בו שיש הקהל",
אז  התורה xewe"65`עומד...jlnd"דוקא קריאת –

באופןעלֿידי ישראל כל את המקיפה deey66המלך,

ומגלים  קוראים זה במעמד ד'): בסעיף לעיל (כמוסבר
ישראל, כל של הפשוטה האחדות בתוך "את קהל",

הדרגות  הבדלי עם .67ויחד

נאמר  הפרשה קהל "ובסוף כל באזני משה וידבר
הוא, בפנימיותו הפסוק פירוש תומם". עד ישראל...

ולשלימות "שב  לתמימות היא הכוונה תומם" של 68עד
l`xyi משה של דיבורו כל"! l`xyiבאזני ldw איננו "

ומשפיע  יורד הוא אלא למעלה, נשמתם לעצם רק
הגלויים, בכוחותיהם ושלימות לתמימות וגורם למטה

וגידיהם  איבריהם .69בכל

.Ë

Ï‡¯˘È ˙·‰‡ ˙¯·‚‰ :‰˘ÚÓÏ ‰‡¯Â‰‰

היא: האמור מכל הנלמדת המעשית ההוראה

זמן  הם תשובה ימי לתוספת "עשרת מוכשר"
של  הענין כאשר ישראל, אהבת בהתאסף "והגברת

הרי  פגומה, ישראל אחדות מושלם, איננו עם" ראשי
אלא  כפרט, ביחיד רק פגם זה אין שהוא, מצב בכל

של  הכללי ישראל "בענין כלל על – עליכם" תמליכוני
כולו.

להסתפק  אין כיפור, ליום להתכונן שיש וכיון
הרע  מן בהתעלמות המתבטאת יהודי לכל באהבה

שבו הטוב על רק הסתכלות – מתעוררת okleשבזולת
כאשר  גם אלא – עמו להתאחד והרצון אליו האהבה
כלפיו, אהבה מגלים זאת בכל שבאחר, הרע את רואים
בהתעסקות  מתבטאת זו ואהבה רבים, חישובים ללא
לסייע  המאמצים במירב מיוחדת והשתדלות רבה

שבו  הרע בביטול .70לזולת

ב עלֿידי ישראל""פעילות אהבת בימים 71מבצע
ל  נזכה וגמר "אלו, לחתימה בגלוי, עליכם" תמליכוני

ומתוקה  טובה לשנה הכיפורים. ביום טובה חתימה
והנגלה. הנראה בטוב וברוחניות בגשמיות

(a"lyz jlie t"y zgiyn)
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יפה. הנך סד"ה שה"ש לקו"ת יט. לג, תהלים (60
ש' עט"ר בסופן. לויקרא הוספות (לקו"ת מהמבואר להעיר (61
שהעינויים  ועוד) תקמב. ע' ואילך. קה ס"ע תרס"ו המשך פ"ה. יוה"כ

מורכב). (בלתי הפשוט העצמי תענוג ענינם דיוהכ"פ
תקצו. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה (62

ס"א. סתקצ"ז ס"ד. תקפג סי' שם אדה"ז שו"ע י. ח, נחמי' (63
.35 הערה לעיל נסמן (64

אופני  כל שע"י – שסד פ' ח"ב תער"ב בהמשך המבואר ע"ד (65
שנעתק  הרמב"ם מלשון ולהעיר עיי"ש. א"ס, עצמות נמשך התורה לימוד

.40 ,36 הערות לעיל
שמחת  של האחדות על הקהל של באחדות העילוי הוא ובזה (66

ד" בכלל, השואבה ..lkבית (רמב"olekהעם ולשמוע" לראות ם באין
בין  בהשמחה חילוקים ישנם ביה"ש בשמחת כי – הי"ד) פ"ח לולב הל'

כו' מרקדין שהיו ש"הם כו' ישראל" חכמי ו"בגדולי העם" "oignyne"כל
מאחד  המלך שע"י התורה שקריאת בהקהל משא"כ שם); (רמב"ם כו'

באופן ישראל .deyכל
צבור, ע' כללים (צפע"נ מהשקו"ט להעיר (67ye"p בארוכה וראה .

של  מציאות יש בצבור אם ואילך) 123 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש
לע"ל  ואי"ה לא): ע' ואתחנן (הפטורת עה"ת מצפע"נ ולהעיר פרטים.

המעלות.ipyיהי'
יתמו. הזה במדבר עה"פ ב) (קסג, זח"ג פי' ע"ד (68

ה"א". עם תהי' "תמים בפי' ג) (מה, נצבים לקו"ת ראה (69
ואולי  האי וכולי אהבה עבותו' בחבלי למשכן פל"ב: תניא ראה (70

ה'. ועבודת לתורה לקרבן יוכל
תשל"ו). (קה"ת. ישראל אהבת קונטרס בארוכה ראה (71
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הפסוק חזק1מן אליו... ויאמר ליהושע  משה "ויקרא 

נשבע אשר הארץ  אל הזה  העם  את  תבוא אתה  כי ואמץ 

"כי המילים  את רש "י מצטט  אותם ", תנחילנה  ואתה  ה '...
עם תיעול את  "ארי ומפרש : הזה", העם  את  תבוא אתה 

הדין אמר2עמא משה  הזה). העם  עם  תיכנס  אתה  (=כי 

יהיו שבדור זקנים ועצתן.3ליהושע : דעתן לפי הכל עמך,
כי ליהושע : אמר הקדוש ֿברוךֿהוא  את4אבל תביא  אתה 

להם נשבעתי אשר הארץ  אל ישראל על5בני תביא  –
ד'). בסעיף (כדלהלן כרחם ..."

את לצטט  רש "י צריך  שבגללו בפסוק , הקושי מהו 

בפירושו ? כך כל ולהרחיב  התרגום  לשון

המפרשים דברי  הסתירה6לפי  את לתרץ  רש "י רוצה  ,

הגמרא וכלשון – הפסוקים  שני אתה7בין כי "כתיב  :
`eaz אתה כי הואiaz`וכתיב  והתירוץ  כנאמר8". ,

דברי על  מדובר ("תבוא ") שכאן ליהושעdynבגמרא,

מה מסופר ושם עמך..."), יהיו  שבדור awdy"d("זקנים 
עלֿכרחם..."). ("תביא  ליהושע  אמר

את  כך להסביר קשה  בפשטות  yxאך ixac"i:כי ,

רש "י היה צריך כך, אם  פירושוligzdlא) את 

תביא ... אתה  כי אומר הוא "ולהלן שהוא9במילים  כפי  ,
אחרים במקומות  ?10כותב 

את רק  המתחיל" ב "דיבור לצטט צריך היה  רש "י  ב )
"תבוא " העם "11המילה  את  "תבוא  או הוא12, ומדוע  ,

הזה"? העם  את  תבוא אתה  "כי המילים כל את  מצטט

כללxwirdeג ) מתעורר אינו זה  קושי  :iptlשלומדים
היה לא רש "י תביא...". אתה  "כי יותר המאוחר הפסוק  את
"כי בפסוק  אלא  זה , ענין על בפסוקנו להתעכב  אפוא  צריך

הסתירה מתעוררת  שבו תביא...", ?13אתה 

.·

Ú˘Â‰ÈÏ ˜ÂÊÈÁ Y "‰Ê‰ ÌÚ‰ ˙‡ ‡Â·˙ ‰˙‡"

את גם המתחיל" ב "דיבור בצטטו הוא: לכך ההסבר 
" "אתהikהמילה  שהמילים  רש "י  מדגיש תבוא...", אתה

העם  את בפסוקתבוא  כן לפני  לנאמר סיבה  מהוות  הזה "
ואמץ ", "חזק  –

לארץ ייכנס  שיהושע  העובדה  מהווה כיצד וקשה :
l`xyiישראל lk mr cgi" הזה העם  את  תבוא "אתה  –

ואמץ "? ל"חזק  סיבה  –

לדברי ההמשך שזהו להסביר , היה  ניתן [בדוחק 
רבינו משה  של לארץlklהחיזוק  שבהכנסם  ישראל,

לפני ֿכן כנאמר האלה ", "הגוים  מן יבהלו לא ישראל
מפניהם " תערצו ואל תיראו אל ואמצו גם14"חזקו כך .

ישראל, לארץ  שייכנס  ליהושע  מורה  רבינו משה  כאשר
האלה הגויים מן להבהל שלא  אותו מחזק  .15הוא 

שזהו מובן הפסוק  מן כי ביותר, דחוק  זה  פירוש  אך
המתאים  מיוחד calaחיזוק  ryedil.[
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ז.)1 לא, פרשתנו
2(.17 הערה לקמן וראה התרגום. לשון
עמהם.)3 עמוד שני: ובדפוס עמה'. שכינה דרש"י: ראשון בדפוס
כג.)4 שם, פרשתנו
להם")5 .. ("אל אלו* תיבות גם מעתיק שרש"י –)הטעם

ישראל)", בני (את תביא אתה "כי התיבות רק להעתיק הו"ל שלכאורה
העתיק שלא רק cda"dכמו כי – להם" .. "אל כאן הכתוב מן התיבות

דברי שהם ראי' אלו משה awd"dמתיבות דברי שם**.yxtk"i)(ולא
כאן.)6 וש"ח טוב דבק רא"ם, ראה
א.)7 רפד, פרשתנו בזהר ועד"ז א. ח, סנהדרין
שצריך )8 .. דעתך על יעלה ש"אל התרגום פירוש מקדים ורש"י

אתה כי "תביא"az`שיתפרש (כמו יוצא פועל הזה העם –)את כו'"

כאן: מתיב"ע ולהעיר כאן. כו'.ipnznרא"ם
(פס"ז )9 טוב (וזהר )כבלקח בסנהדרין כהלשון או שם.)עה"פ.

(בפ )10 הקודמת לדוגמא כ.)רשה כט, נצבים פרש"י –
(ובזהר )11 בגמרא וג"ז )וגם תבוא"***. אתה "כי כ"א העתיק לא

שהוא י"ל אתה" "כי ולהעיר שמעתיק הכוונה. כתוב לאיזה סימן רק
תביא"). אתה "כי (ולא תביא" "ולבתר הלשון שבזהר

("עם").)12 ד"את" הפירוש משתנה שעפ"ז מכיון
13(.10 שבהערה פרש"י ע"ד
ו.)14 שם, פרשתנו
ולא )15 תירא לא גו' לפניך ההולך הוא "וה' הכתוב כהמשך

דברים. ס"פ וראה תחת".

*(."('ebe) l`xyi ipa" ± i"yx i"zk dnka oke ,i"yxc oey`x qetca la`
**(my m"`x mb d`xe) my o"anxa(mdl izrayp xy` ux`d l` yxetny enk :i"yxa qixb.jnr 'id` ikp`e.my `nebxz ipina h"ewy d`xe
***(ipa z` `iaz dz` ik aizke dfd mrd z` `eaz dz` ik :[my y"`xa d"ke ."dfd" zaiz zhnyda ± my q"yd oeilba mb `aed] my dnly znkga la`

."`iaz dz` ik" ± k"g`e .('ebe `eaz dz` ik :i"ra i"yxa la`) "mrd z` `eaz dz` ik" :(d"cda) my i"yxae .l`xyi
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המילה שפירוש  לחשוב  היה  ניתן זה  קושי ועקב 
אתה  – "תביא " הוא  ישראל,qipkz"תבוא " לארץ  אותם

מיוחד, לעידוד  זקוק  הוא  ולכן

דברים בפרשת  כן לפני  שנאמר "אותו16כפי :wfgכי
ישראל".dpligpiהוא  את

לשון את  רש "י מצטט זה  פירוש  לשלול וכדי
שהמשמעות17התרגום ,dheytdהעם את  תבוא "אתה  של

את  "ארי  היא  mrהזה" leriz אתה – הדין" qpkizעמא
mrמידי "תבוא " המילה את  מוציאים  ואין – ישראל

פשוטה .

העם את  תבוא  "אתה מהווה  כיצד השאלה : נותרה אך
ואומר רש "י ממשיך כך על ואמץ "? ל "חזק סיבה  הזה "
מן – עמך..." יהיו שבדור זקנים ליהושע  אמר  "משה 

את  תבוא "אתה dfdהנאמר  mrd"18–mrdלפני (שעמד
זקניכם "my`xaeמשה), שבטיכם ודאי19"ראשיכם  הרי  –

"ואתה*19שהזקנים מפני לחשוש  לך ואל  עמך", "יהיו
לך. יסייעו הם כי אותם ", תנחילנה 

לחיזוק  זקוק  יהושע  תנחילנהikכלומר, "ואתה 
הם הזה " העם  את  תבוא "אתה  והמילים  מןwlgאותם ",

עמך". יהיו שבדור ש "זקנים  החיזוק ,

.‚

"Ô˙ˆÚÂ Ô˙Ú„ ÈÙÏ ÏÎ‰" È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

שבדור "זקנים רש "י דברי המשך את  להבין צריך אך
עמך ozvreיהיו ozrc itl lkd:"

יהיו שבדור "זקנים  באומרו מסתפק  אינו  שרש "י מזה 
" מוסיף  אלא  זוlkdעמך ", שלא  מובן, ועצתן", דעתן לפי

דעתם לפי ייעשה  שהכל אלא לו, יסייעו שהזקנים  בלבד
mdlyלא יהושע  של שדעתו  בלבד זו  לא כלומר, ועצתם .

אלא  לבדה , מכריעה  דעתlkdyתהיה  לפי ייקבע 
.20הזקנים

ותמוה :

מקרא ? של פשוטו לפי  רש "י  זאת  לומד מנין א )

בגמרא מזה : יותר  שבדור22נאמר21ב ) והזקנים "אתה 
יהושע  כלומר , ורש "י23הזקניםmrעמהם ". .dpynשהם

`l" אלא שוים, ועצתן"?lkdיהיו  דעתן לפי

את  לזקנים  מסר שמשה לומר  ייתכן כיצד lkג )
מהקדוש ֿ ביקש עצמו משה  כאשר  דעתם , לפי  ההחלטה

פינחס בפרשת  העדה "24ברוךֿהוא על איש  ה'... "יפקוד
.. שנצטווה ממה  ויותר  יותר  יפה  "בעין יהושע  על וסמך

ידיו... ישראל.26כמנהיג25בשתי envrשל df weqtae27

" ארץdz`eנאמר את  ינחיל שיהושע  אותם ", תנחילנה 
בדברי רש "י  מפרש  אפוא , כיצד, ישראל. לבני ישראל

" ozvreמשה ozrc itl lkd"?

.„

ÏÂË ...‰"·˜‰ Ï·‡" È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰
"...¯Â„Ï „Á‡ ¯·„ ...Ï˜Ó

אמר הקדוש ֿברוךֿהוא  "אבל רש "י: אומר בהמשך
אשר הארץ  אל ישראל בני את  תביא  אתה  כי  ליהושע :

כרח  על תביא – להם  מקלנשבעתי טול בך. תלוי הכל ם .
לדור ". דברים  שני ולא  לדור אחד דבר קדקדן. על והך

להבין: וצריך

את רק  רש "י מפרש  א ), (סעיף  לעיל כאמור א )
בפסוק  מוכרח oecipdהקשיים  שבגללו בפסוק  הקושי ומהו  .

את ולפרש  אמר ...", הקדוש ֿברוךֿהוא  "אבל לומר  רש "י
תביא ..." אתה "כי יותר  המאוחר ?28הפסוק 
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יעבור )16 הוא כי ואמצהו וחזקהו כח: ג, ואתחנן ועד"ז לח. א,
גו'. ינחיל והוא גו'

היא)17 ההוכחה כי – "כתרגומו"* כתב לא מפירוש l`ומ"מ
מפירוש כ"א אלא heytdהתרגום, העם": את "תבוא התיבות של

ztqezlyמביא כן.oeylראי' מפרש התרגום שגם התרגום,
"הזה".)18 תיבת גם בהד"ה רש"י מעתיק למה עפ"ז ומתורץ
נצבים.)19 ר"פ הכתוב לשון

(גם )*19 אומר ה"ראשיכם )ואינו כי – שבטיכם" "ראשיכם
שם  (כפרש"י בנוגע )לשבטיכם" בפ"ע כאו"א רק עמו להיות יכולים

הזה". "העם ע"ד מדובר וכאן – שלו לשבט
בהם)20 התיעץ עה"פ: טוב לקח גם dyrzוראה l` mdn uege

xac:דרש"י ראשון בדפוס אבל .
וזהו  ועצתם דעתם ע"פ עשה אלא גדולה בדרך עמהם תתנהג אל

(תבוא?תש  כלומר)א הזה העם odlאת dey.23 הערה לקמן וראה כו'.

שם.)21 סנהדרין
שבדור )22 זקנים כאן): פרש"י (ע"ד הגירסא שם ורא"ש וברי"ף

(אבל שם בדק"ס הגירסאות וראה שווה).okezעמך. כולם
תשתרר )23 ולא מעשה עשה פיהם "על שם: סנהדרין בפרש"י

שיהיו לפרש אפשר זה אבל – הערה mieeyעליהם" דלעיל הגירסא (ראה
.(20

טז.)24 כז,
25(yxt"i.כג שם, פינחס
יח.)26 שם, טז. שם, פרש"י ראה
משה )27 מדברי אי"ז ששם (אלא 16 שבהערה במקומות וראה

למשה). ה' ציווי אלא ליהושע
רק )28 מקום בכל (שמפרש כג פסוק ולקמן כאן מחזקוני ולהעיר

אתר). על שנוגע מה

*(.('ebxz) enebxzk :i"yxc ipye oey`x qetca la`
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רש "י בלשון מההרחבה  הכל29ב ) כרחם , על  "תביא –
בלבד זו שלא ברור , קדקדן" על והך מקל טול בך תלוי

דעתן לפי "הכל של הנהגה  שלל שהקדוש ֿברוךֿהוא 

או ליהושע , שווים יהיו שהם  בלבד זו ולא  ועצתן",
לא אלו זקנים  של לדעתם מכך: יותר  אלא  לו, כיועצים

–llkיהיה בהם  להתחשב  כלל  צריך אינו יהושע  משקל,
"ocwcw lr jde lwn leh30–

דברים שני ולא לדור אחד "דבר אמנם מובן: ואינו

ישראל, של היחיד  והמנהיג  ה"דבר" הוא  ויהושע  לדור ",
רבינו למשה  הרי לו? יסייעו לא  שהזקנים  ההכרח מנין אך

" אשר זקנים" "שבעים היו `jzעצמו e`ypeהעם במשא
לבדך" אתה  תשא  לכלל31ולא  סותר זה  שאין מובן ומזה  ,

רבינו משה  גם  כי לדור", דברים  שני ולא  לדור אחד "דבר 

יהושע שאצל רש "י לומד  ומנין – ושולט "דבר" היה 
אפשרית אינה  כזאת  ?32הנהגה 

לדור אחד "דבר  רש "י דברי של הסיום מוסיף  מה  ג )
הפסוק להבנת  לדור" דברים  שני  ?33ולא

"ולא  הביטוי  כוונת  מהי רש "יipyד) לדור ". דברים 
צריך היה  הוא  (א ) כך : ואם  הזקנים , את  לשלול  מתכוין

(ב ) אחר . דומה  ביטוי או לדור", דברים הרבה  "ולא  לומר

ש "ולא  יודעים  מנין שני: רקipyומצד אולי לדור ", דברים 
"שנים" אך ואחד", שבעים ובמיוחד`ixyt"ולא  שיהיו?

מוצאים ו*33כאשר  אהרן "הוא להם: ה ' אמר  אשר משה 

צבאותם"? על מצרים מארץ  ישראל בני את  הוציאו

.‰
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הוא : זה לכל ההסבר

" ישראלmrdהתואר של למעלתם  כינוי אינו .34הזה"

תבוא  "אתה שבמילים  mrdויוצא , z`היא הכוונה  "
עם  ביחד גם  יהיה ומצדmizegtd35שיהושע  שבישראל.

"העם  הנאמר מן העם ,dfdשני, לכל היא  שהכוונה  מובן , "
הזקנים . בראש , העומדים  כולל

לומר מתכוין שהפסוק  רש "י מסביר דברים :ipyלפיכך

"העם  הנאמר מן לומדיםdfdא ) – הזקנים כולל – "
עמך". יהיו שבדור ש "זקנים 

" ההדגשה מן ביחדmrdב ) יהיה  שיהושע  לומדים , "
אפשרי וכיצד שבישראל, הפחותים  עם  עם ") – ("את 

" רש "י: מסביר לזקניםlkdהדבר ? ועצתן": דעתן לפי 
זהlkתימסר  בענין יהושע  שווה  ממילא והעצה , הדעה 

העם . לשאר

.Â

"ÌÚ‰ ‡˘Ó" Y ÌÈ˜Ê‰ ;‰ÓÁÏÓ Y Ú˘Â‰È

עם ועצתן" דעתן לפי "הכל ההוראה  מתאימה  כיצד 
כאמור ישראל, כמנהיג יהושע  את סמך שמשה  העובדה 

שם : בפירושו רש "י מסביר זאת – פינחס בפרשת 

לפניהם " יצא  "אשר המילים  "לא36על רש "י: מפרש
את ומשלחין בבתיהם  שיושבים  האומות מלכי  כדרך
עבור חיפש רבינו משה  כלומר, למלחמה ...". חילותיהם

משה ציוה  כבר וכן למלחמה. שיוליכם מלך 37ישראל

שבאה הארץ , חלוקת  – ישראל ארץ  את  ינחיל שיהושע 
אין רש "י) פירוש (לפי אך  במלחמה. הארץ  כיבוש  לאחר 

" את עצמו על שיקבל מנהיג  חיפש  שמשה  yn`מוזכר
mrd. הפנימיים בענינים העם הנהגת  ,"

בענינים יטפל זו`elמי  אין למקרא ' חמש  'בן אצל ?
שבעים עזרו עצמו רבינו משה  שאצל כשם  כלל : שאלה 

ימשיכו שהם  משה חשב  העם ", "במשא  לעשותהזקנים
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עה"פ:)29 טוב ובלקח כו'". מקל "טול רק איתא שבגמרא ובפרט
כו'. מקל טול רשותך תחת יהו הכל

בש"ח )30 (הובא דוד זקנים )בדברי מ"ש סותר "ואי"ז כאן:
לענין  אבל מהזקנים עצה תטול עצה שלענין אמת זה דגם עמך שבדור
סותר  ה"ז שמ"מ (נוסף אבל – לבדך" לך רק יהי' לא והממשלה הכח

הרי lkdל" – כבפנים ועצתן", דעתן משמע )לפי רש"י לשון מאריכות
כבפנים. מהם, ליטול אי"צ עצה שגם

ולהע )31 יז. יא, יח,בהעלותך יתרו – כו' אלפים משרי ג"כ יר
ואילך. ט א, דברים ואילך. כא

העם )32 את לישא יכול הי' לא דמשה כתב שם סנהדרין בחדא"ג
"מצד  יב] שם, ט. שם, דברים ועד"ז יד. שם, יאֿיב. שם, בהעלותך [ראה
.. ליהושע ג"כ משה אמר ולכך .. וסרבנים טרחנים שהיו המקבלים
כי  א"ל הקב"ה אבל לבדך אותם לישא תוכל שלא עמך שבדור הזקנים

לפי אלקית והנהגה כח לו שנתן תביא edd`אתה xecd ההנהגה המקבלים

אבל)(אלקית  – כו'" לארץ ליכנס וזכו תורה בעלי (פינחס yxta"iשהיו
לארץ): שנכנסו לדור (בנוגע יהושע אצל ה' בציווי גם מפורש יט) שם,

כח. ג, ואתחנן בפרש"י ועד"ז כו'. הם סרבנים הם שטרחנין דע
א )33 אפ"ל: ב )בגמרא יותר. ומאריך וכו')מפרש הוראה הוא

כו'. הכתובים לפרש אלא בא לא רש"י אבל אחר. לזמן
כו.)*33 ו, וארא

והאמונה yxt"iראה)34 היחוד שער וראה א. שם, בהעלותך
כשרים" כשהם – "עמי" כשכתוב גם [שזהו כו' עוממות מלשון עם רפ"ז:

שם  כמובן].)(פרש"י –
שנק')35 מוקצים גם בבנ"י יש כי כאן: יקר מכלי ג "כ להעיר

בארוכה. עיי"ש עם, בשם
יז.)36 שם, פינחס
37(.16 הערה ראה
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(לבדם רק 38זאת  להיות יכול למלחמה  מלך אבל .(cg`,
יהושע את  וסמך העדה" על "איש  משה  חיפש  .39ולכך 

"איש חיפש  שמשה העובדה  בין סתירה  אין כך, אם 
דבריו לבין העדה " כיo`kעל – ועצתן " דעתן לפי "הכל

רק – אותם " "תנחילנה  התפקידים : בין הבדיל הוא  כאן
על המצביע  ביטוי – ההולך" הוא  "והוי' "אתה ",

"*39מלחמה –jiptl יהיה –jnrהוא  "הכל" ואילו ,"...
ל "חזק מוסיף  זה וגם  העם ". "משא  מזה, חוץ  הכוונה 
כי העם ", ל"משא  לדאוג יצטרך לא  כלל שהוא ואמץ ",

הזקנים יעשו זאת  .40את

.Ê
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מניח  למקרא ' חמש  'בן כי "חלק ", הכל אין עדיין אך
משה הנהגת  את  קיבל רק41פרטיהlklשיהושע  ולא  ,

הקדוש ֿברוךֿ כאשר ובמיוחד וחלוקה . למלחמה בקשר
אלא יהושע , את  לסמוך  רק  לא  רבינו משה על ציוה הוא 
בני עדת  כל ישמעו למען עליו  מהודך "ונתת גם

"וצוית42ישראל" אמר והקדוש ֿברוךֿהוא  על43, אותו,
הם סרבנים הם  שטרחנין דע  זה45כו'"44ישראל ומכל –

העם ". "משא  את  גם  קיבל  שיהושע מובן,

" שרק  בדוחק , להשיב  ozvreוצריך ozrcשל היו "
את  אך lretaהזקנים, dyrndזאת גם  ולכן יהושע , ביצע 
הנהגה , נקראת

"תבוא הנאמר שאת וממשיך  זה  דוחק  שולל רש "י אך
דעתן לפי הכל עמך יהיו שבדור  ש "זקנים  – הזה " העם  את

"אבל משה . רק  אמר אמרedÎjexaÎyecwd`ועצתן",

– כרחם ..." על תביא  "משאedy`ליהושע ... את גם ינהיג
.46העם "

.Á
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"תבוא " כתוב שכאן הפסוקים , בלשון להבדל בנוסף 
"העם כתוב  כאן ביניהם : הבדל  עוד יש  "תביא", ושם 

ישראל" בני "את  ושם שם47הזה ", הוא  ישראל" ש"בני ,

על "zlrn48המורה  כתואר (לא  כאמורmrdישראל הזה ",
ה'). בסעיף  לעיל

שהתורה  בפסוקdpynמזה  וכותבת כן , לפני הנאמר מן
היא שבזה  רש "י מסיק ישראל", "בני התואר את  "תביא "

"במשא ינהיג  שיהושע  בלבד זו לא  ענין: עוד מוסיפה 

המעלה אנשי על ימשול  גם הוא  ישראל, כלל של העם"
.mipwfdשבישראל,

כרחם  על ש "תביא בלבד זו לא  jaולכן, ielz lkd,"
" כשהזקנים משה  כאצל  `jzשלא  e`yp," העם במשא 

" – מכך יותר אף  ocwcwאלא  lr jde lwn lehיהושע :"

תהיה לא  ולזקנים  ישראל, שאר על כמו הזקנים  על ימשול
llk." העם "במשא  ועצה  דעה 

.Ë
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ההיפך בדיוק  היא  יהושע  שהנהגת  יוצא, זה  לפי  אך
"במשא הזקנים  סייעו רבינו  משה  אצל משה : מהנהגת 

חשיבות . שום  לדעתם  היתה  לא יהושע  אצל ואילו העם",

משה משרת  היה יהושע  מובן: ימיש49ואינו "לא  אשר
האהל" כלבנה "50מתוך יהושע  ופני כחמה משה ו"פני ,51,
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"נשאו)38 משה שאצל במשא `jzוזה ישא לא יהושע (משא"כ "
()העם  כלבנה" יהושע פני כחמה משה "פני כי –yxt"i,(כ שם, פינחס

גו'" לפניהם ש"יצא כ"א יהושע של בכחו שאין משה חשב ולכן
למלחמה.
יז.)39 לד, מסעי כח. לב, ממטות להעיר

טו.)*39 כג, תצא ד. כ, שופטים
ואילך )40 ב שם, (פרשתנו לבנ"י משה שבדברי זה יומתק )ועפ"ז

אמר  "וה' להם שאמר [אף העם" ל"משא בנוגע יהי' מה משה אמר לא
לפניך  עובר הוא ד"יהושע להם אמר רק הזה"] הירדן את תעבור לא אלי

ידו  על יהי' הארץ (שכיבוש לא)גו'" העם" ב"משא כי (לדעת – יהי'
הזקנים )משה  ע"י יהי' כי ליהושע), (בנוגע לפנ"ז ההנהגה על חידוש

משה. כבימי
טז:)41 שם, פינחס פרש"י אתeyxiiyועייג"כ א"ל izlecbבני ..

כו'. יהושע הוא כדאי .. הקב"ה
כ.)42 שם, פינחס

את )43 וצו ובפרש"י: כח ג, ואתחנן בפ' ועד"ז ובפרש"י. יט שם,
המריבות. ועל המשאות ועל הטרחות על יהושע,

סרבנים )44 (טרחנין זה שלשון בהעלותך yx"iכתב)ולהעיר בפ'
יז  כו').)(שם, אלפים שרי (גבי יב א, דברים וראה העם". ל"משא בנוגע

שיהא)45 מנהיג טז: שם, פינחס פרש"י cg`eוראה cg` lk laeq
ezrc itl.ואחד אחד כל של רוחו כנגד להלוך שיוכל יח: שם, פרש"י .

גו'"*)46 "ויצו ולא ואמץ" "חזק רק נאמר משה שבדברי ולהעיר
ורק ,(43 הערה לעיל יד awd"d(וראה שם, (פרשתנו את )אמר "קרא

כג). (שם, ואמץ" חזק ויאמר גו' יהושע את "ויצו גו'", ואצונו גו' יהושע
כב.)47 שם, פרשתנו עה"ת ש"ך כאן. יקר כלי גם ראה
ל )48 וישלח כט.ראה ב,
בהעלותך )49 יא. לג, תשא שם). פרש"י (וראה יג כד, משפטים
כח. שם,

שם.)50 תשא
51(.38 הערה לעיל נסמן

*(edf la` ± 'eb iziev ryedi z`e :mixac t"qaiptl.o`k mipwf xcd zetqezn xirdle ."'eb edvn`e edwfge ryedi z` eve" my opgz`e 'tc ieeivd
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תהיה שהנהגתו ייתכן וכיצד החמה . מאור נובע  אורה אשר
רבו מהנהגת רבינו ?52להיפך משה  –

שני ולא לדור  אחד "דבר  ואומר רש "י ממשיך כך על
שליטת את  גם  רמז בדרך שולל הוא  ובכך לדור", דברים

epiax dyn: הזקנים שליטת  את  רק  ולא ,

להנהגת כולו והתמסר משרתו יהושע  היה  משה בחיי
dyn העת מגיעה כאשר אך כלל. אין מנהיג , יהא שיהושע 

לנהוג צריך יהושע  בזמן רבינו. משה  של לדרכו מקום
של מהותו מצד בדרכוryediכנדרש  יהושע  ינהג אילו כי  ,

" יהיו משה, נוהגipyשל (שיהושע  ומשה  יהושע  דברים ":
.53בדרכו)

שונה לדור", דברים שני  ולא  לדור  אחד ש "דבר וכיון
העם ממשא  חלק מסר משה  משה , מהנהגת יהושע  הנהגת 
להם . זקוק  אינו יהושע  ואילו "ואצלת "), ידי (על  לזקנים 

היה לא  שם  כי ומשה", "אהרן היו  מצרים ביציאת רק 
הוצאת של השליחות  ביצוע  אלא  לדור", "דבר של  ענין

פרטיה . לכל בדיוק  מצרים " מארץ  ישראל  "בני

.È

Ú˘Â‰È Ïˆ‡ ˙Â‚¯„ È˙˘ Y ÌÈÂ˘‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘

רש "י: בפירוש  אשר  תורה " של מ "יינה 

החסידות שתי54בתורת  יש  יהושע  שאצל מוסבר
כשלעצמו, ב ) ממנו. ומקבל משה  כמשרת  א ) דרגות :

נער  בדרגת משה, הסתלקות  .zephweלאחר

כנאמר וקטנות , נער  בדרגת  דוקא יתרון יש  "כי55אך
זו בדרגה דוקא  כי  – ואוהבהו " לכן) (ודוקא  ישראל נער

עצמית התבטלות יותר56קיימת  שמים מלכות  עול וקבלת 

אז דוקא  ולכן ובלב , במוח גדלות , מצד בעבודה  מאשר 
ית ' עצמותו מצד – .57"ואוהבהו"

תבוא "אתה הפסוק  הפסוקים : שני  בין ההבדל  וזהו
ממשה , כמקבל יהושע  דרגת  את  מבטא  הזה " העם  את

חכמה שקנה  זה  – הזקנים  ענין ישנו משה –58ובדרגת
"אתה הפסוק  ואילו  ודעת . טעם  שעלֿפי שכלית  עבודה 

דבר הוא  ישראל" בני את  ליהושע ,edÎjexaÎyecwd`תביא 
ישראל "נער  – יהושע  של  ההתבטלות  מעלת  מצד
ודעת , לטעם  שמעל ההתבטלות, דרגת ומצד – ואוהבהו"

חכמה שקנו לזקנים  להזדקק  צורך .59אין

האותיות שבין בהבדל גם נרמז  זה  שענין לומר, יש 
ו"תביא " בוא"ו, "תבוא " – "תביא " ושל "תבוא " של

:60ביו"ד

למטה " מלמעלה  ההמשכה על מורה  uegn–61"הוי"ו 
זו הרוחנית  ובעבודה  ומוגבל. מדוד היא  ולכן לעצמיות ,
נזקקים שבה ודעת, טעם שעלֿפי השכלית , העבודה 
למקום יופנו וההשפעה שההמשכה  המשגיחים ל"זקנים "

המתאים .

לבד" נקודה  בחינת שהיא  "היו"ד  זאת  מורה61לעומת  ,
התבטלות עבודה62על ומצד ,ef," ל"זקנים נזקקים  אין

אצל גם נגרם  ה "יו"ד" דרגת מצד – עניןmipwfdואדרבה 
והך  מקל  טול .. כרחם על  "תביא  התבטלות , lrשל

ocwcw."

.‡È
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זה : רש "י מפירוש  לפועל ההוראה
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פרש"י )52 – העדה על יהושע שנתמנה הטעם שזהו ובפרט
טז. שם, פינחס

אדמו"ר )53 בחיי הצ"צ אדמו"ר האבות, לענין – עד"ז ראה
ואילך. 373 ע' ח"ה לקו"ש – האמצעי

(בהוצאת )54 תרס"ו להמשך (בהוספות תרס"ו ישראל נער כי ד"ה
ח"ג  תער"ב המשך א. שג, חנוכה אוה"ת וראה תקעח)). ס"ע – תנש"א

ועוד. א'תמדֿה. ע'
א.)55 יא. הושע
אוה"ת )56 ג"כ וראה ואילך. שפב ע' בשלח אוה"ת בארוכה ראה

פז  (ע' ע"ד )ואתחנן הוא יהושע ע"י היתה לארץ שהכניסה עי"ז שהעילוי
ב  שעי"ז בחי' זהו אספשא"מ בחי' שע"י ש"בעבודה לבחי'זה lkaא

jc`n'ע שם  .65 הערה  13 ע' [המתורגם] ח"ט לקו"ש ג"כ וראה כו'".
.58

שם.)57 ישראל נער כי סד"ה

(ופרש"י )58 ב.)תו"כ לב, קדושין לב. יט, קדושים
לי')59 לבשרא תבא חד :(7 הערה (דלעיל פרשתנו מזהר ולהעיר

leriic כי – כו' ישראל על שלטנותא לי' לבשרא תביא וחד כו' לארעא*
מד  לארץ מצד נכנס (שלא משה יכנס )רגת שיהושע באווארעניש ַָצריך

כו'. הקב"ה מצד משא"כ לארץ**,
יו"ד.)60 תניינא וא"ו קדמאה כאן: שי מנחת ראה
פ"ד.)61 אגה"ת
משה )62 מדריגת (שזוהי חכמה על קאי דהיו"ד מפרש באגה"ת

ההתחלה )כידוע  –) ביו"ד קאי שם אבל לזה )– כאן והכוונה הוי', דשם
(חכמה המל' פי"ג).)d`zzשספי' האותיות שער (פרדס יו"ד ג"כ היא

אדנ"י  דשם סיום) –) ויו"ד הוי' דשם יו"ד יודי"ן דשני מהענין ולהעיר
ה' (כרך א. רד, ב. קצד, ויצא, אוה"ת תרפט. ע' אור יהל ב. רמד, )(זח"ג

ועוד). ואילך. 1718 ע'

*(.yecig dfa oi`e f"ptl t"nk yxetn ux`l qpki ryediy df ik ± ok yxit `l i"yxe
**(.o`k mipwf xcd zetqez k"b d`x
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להקדיש חייב  אחד שכל בתקופתינו דורשים  כאשר
בעשרת ובמיוחד בכלל, והיהדות  התורה להפצת  זמן

הידועים ב "יפוצו63המבצעים חדור להיות  צריך זה ושכל ,
לא שעברו שבדורות  הטוענים  יש – חוצה " מעינותיך
עסקו לא  הקודמים  בדורות  כזאת , ודרך הנהגה  היתה
השנים עד ואם ישראל. באהבת  כזאת  בהתלהבות 
לא לאמריקה אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הגיע  כאשר האחרונות,
בדרכים לנהוג  להתחיל  ייתכן כיצד – כזו דרך היתה

"חדשות"?

לדור ", דברים  שני ולא  לדור  אחד "דבר עונים : כך  על
אך כזו, לעבודה נזקקו לא  הקודמים  שבדורות  ייתכן 

–בדורנו

חז"ל והוראת למאמר לבבל64ובדומה  שכשהגיעו  ,
בה "וגדר הרי מצא ", ו"בקעה  התקופות) של בבל – (וכך 

גדר ",

לעסוק הכרחי  שבתקופתנו אומר  הנשיא והרבי –
הקודש באגרת  מכך, ויותר  חוצה . המעיינות  בהפצת

znqxetndשלaehÎmyÎlradביאת תלויה  שבזה נאמר
המשיח.

הדור ומנהיג  ה "דבר" של בדרך לנהוג  אפוא , צריך,
dfd,

עבודה  לבצע  חייב  אחד אתיefשכל קא ועלֿידיֿזה  ,
ממש . בקרוב  משיחא  מלכא  דא  מר

,l"yz .i"evp t"y zegiyn)
.(`"lyz epif`d t"y
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מזוזה,)63 תפלין, תורה, חינוך, ישראל, אהבת מבצע בפרטיות:
כשרות, קודש, שבת נרות וחכמי'), יבנה – ספרים מלא (בית צדקה,

המשפחה. טהרת
א.)64 קי, חולין ב. ק, א. ו, עירובין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dvia(iyiy meil)

mipei `weec aeh mei axra oinfdle xxal edekixvd recn
`lde ,zenieqnàîéì,xn`iy ic -ïàkîdf jaeyn -ìèBð éðà ¥¨¦¨£¦¥

øçîì,hegyl dvex `ed mipei el` xxai aeh meiae ,ikxv ick §¨¨
axrn epkedy od el` mipeiy [dxixa oicn] rxtnl xxazi jkae

.'lhep ip` o`kn' xn`yk aeh meieäì úéì ìlä úéa àîéz éëå§¦¥¨¥¦¥¥§
äøéøael` mipeiy rxtnl xxazi `le ,dxixa oic mixaeq mpi` - §¥¨

xxal edekixvd jkle ,aeh mei axrn zepken eid aeh meia lhpy
.zenieqn mipei aeh mei axrn oinfdleå`ldïðúäf"t zeld`) §¨§©

,ld` z`neh oiprl epipyy .dxixa yi lld zia zrcly (b"n
únä`vnpBìå ,úéaazial -äaøä íéçútoi`e ,mixebq mleke ©¥©©¦§§¨¦©§¥

,znd z` e`ivei gzt dfi`n reciïlekmigztd lk -,íéàîè ¨§¥¦
exfby .e`nhp ,uegan migztd llga mi`vnpd milkd lk jkle
oi`y oeike ,ekxc z`vl cizr zndy gztd lr d`neh minkg

m`e .mi`nh mlek ,znd z` e`ivei gzt dfi`a reciãçà çzôð¦§©¤¨
ïäîwx ,ede`ivei o`kny i`ce dzrne ,znd zzin xg`làeä ¥¤

àîè,eizgzy dn `nhneïleëåminezqd migztd x`y -,ïéøBäè ¨¥§¨§¦
m` elit` oke .mixedh ,`adle o`kn mllga egpeiy milkd lke

wx `l` ,odn cg` gztp `láMçzna wqerdãçàa BàéöBäì ¦¥§¦§¤¨
äòaøà ìò äòaøà Ba LiL ïBlça Bà ,ïäîdaygnd ixd ,migth ¥¤§©¤¥©§¨¨©©§¨¨

df gzt jxc e`ivedl ayigy,ïlek íéçútä ìk ìò úìvî©¤¤©¨©§¨¦¨
.md mixedhy.lld ziae i`ny zia ewlgp df oicaeéànL úéa¥©©

únä úeîé àlL ãò BàéöBäì áMçL àeäå ,íéøîBàmcew m` wx - §¦§¤¦¥§¦©¤Ÿ¨©¥
x`y ,df gztn zeniy xg` e`ivedl ea wqerd ayg dzind
dpi` ,zn xaky xg`l dzid daygnd m` la` .mixedh migztd
daygnl dzind oia ixdy ,rxtnl migztd z` xdhl zlren
oi`e ,onfd eze`a migztd llga eidy milkd lr d`neh lg xak
seqy rxtnl xacd xxal zlren jk xg`y ezaygny mixne`

.df gztn z`vl did zndóà íéøîBà ìlä úéáeezaygn m` ¥¦¥§¦©
dzidúnä úeîiMîx`y xdhl ezaygn zlren ,dzind xg` - ¦¤¨©¥

xen` znd did dligzn xaky xacd xxaedy ,rxtnl migztd
lld zia zrcly gken ixd .migztd x`yn `le df gztn z`vl

mipei xxal epizpyna lld zia ekixvd recne ,dxixa yi
.dxixa oic lr eknq `le ,aeh mei axrn zenieqn

oi`y mixaeq lld zia s` :`xnbd zayiinekixvd jkle dxixa
zia exdihy epipyy dnne .aeh mei axrn zenieqn mipei onfl
di`x oi` ,dzind xg`ly daygna s` migztd x`y z` lld

c oeik ,dxixa yiydìò øîzà àä,ef dpyn lr -,äaø øîà`l ¨¦§©£¨¨©©¨
zlren dzin xg`l daygny lld zia exn`,íéçútä úà øäèì§©¥¤©§¨¦

`l`,àaäìe ïàkîmigztd llgl eqpkpy milk oiprl epiidc ¦¨§©¨
eidy milk la` ,xg` gztn znd z` `ivedl ezaygn xg`l
`ly rxtnl xacd xxaed `ly meyn .mi`nh ,daygnd iptl
lld zia zrcl s` ixdy ,migzt x`y jxc z`vl znd seq did
xg`l e`ay milkd z` s` mi`nhn i`ny zia eli`e .dxixa oi`
,daygn mcew migztd lr d`neh dcxi xaky oeik ,daygnd
cg` gztpy oebk ,dyrn ici lr `l` mdn dler `l aey

.migztdn,àéòLBà éaø øîà ïëålld zia exn`yúà øäèì §¥¨©©¦©§¨§©¥¤
.àì òøôîì ïéà àaäìe ïàkî ,àaäìe ïàkî íéçútä©§¨¦¦¨§©¨¦¨§©¨¦§©§¥©Ÿ

:xg` ote`a zayiin `xnbdíìBòì ,øîà àáømixdhn lld zia ¨¨¨©§¨
s` migztd z`òøôîì.dxixa yiy mixaeqy meynås`àëä- §©§¥©§¨¨

.aeh meia mipeid z` xxal leki did oicd xwirn ,mipeid zpkda
aeh mei axrn mxxal lld zia ekixvdy dne,àîòè eðééämeyn ©§©£¨

eyygyàîìc`di dhigyl mipeid z` aeh meia xexaiyk ¦§¨
÷éáLå ìèìèî ,÷éáLå ìèìèîin zrcl zg`l zg` ynynn - §©§¥§¨¦§©§¥§¨¦

,gipne ,oday zepnydåc `vnpìèìèî à÷aeh meiaéæç àìc éãéî §¨§©§¥¦¦§Ÿ¨¥
déì.ekxev ick `l` onif `l lenz`n ixdy ,epinfd `ly xac - ¥

.aeh mei axrn mxxal edekixvd jkle
jixvdl mdl did ,lld zia ly onrh edf m` :`xnbd zl`ey

,aeh meia mewcai `ly ick aeh mei axrn yenyna mewcaiyàäå§¨
,zøîàlld zia zrclyàéâñ ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBòaoi`e ¨§©§§¥§¥¤¨¤£¦¥©§¨

:`xnbd zayiin .ynynl jixvéléî éðäxxay ote`a ,xnelk - ¨¥¦¥
mipny oia miyegk oia onife,áBè íBé áøòîrcei `ed jk jezn ¥¤¤

.elhlhl `eai `le `ed dvwen onif `ly dny

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

המשך ביאצר למס' ביוה ליצם שישי עמ' א



ילקוט לוי יצחק על התורהסב

בראשית מט, כו – ברכת אביך גברו על ברכת הורי 
ולקדקד  יוסף  עד תאות גבעת עולם תהיין לראש 

נזיר אחיו

קסב

ביאור מ"ש "גבעת עולם", הקרי "גבעות" לשון רבים, 
והכתיב "גבעת" לשון יחיד

כתוב בברכת יוסף גבעת עולם.

גבעת  הוא  והכתיב  רבים,  לשון  גבעות  הוא  הקרי 

לשון יחיד.

וי"ל:

בינה  גבעות,  תרין  רבים,  לשון  גבעות  הוא  הקרי 

ומל', כמ"ש1 בזהר פרשת וארא דף כ"ב.

הנה הכתיב הוא גבעת לשון יחיד, שנתחברו2 בינה 

ומל' להיות בחי' אחת, וכמובן.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רפד

קסג

רמז מ"ש "ולקדקד נזיר אחיו", "קדקד" בגי' "יצחק", 
וטעם דנחלק לשני פעמים "קד" – בחי' גבורה וכו'

ביוסף כתיב3 קדק"ד שהוא מספר יצח"ק.

1( זהר חלק ב דף כב, א וז"ל: וז"ל: עד תאות גבעות עולם )ומפרש( 

עולם,  גבעות  )מי הם הפרצופים הנקראים  עולם  גבעות  אינון  מאן 

ואמר( אלין אינון תרין אמהן )אלו הם שתי אמהות, כי בינה היא ֵאם 

לזו"ן דאצילות, ומלכות היא ֵאם לעולמות בי"ע, ולכן נקראות גבעות 

מפני שהם גבוהות כגבעה על מה שלמטה מהם, ]ועוד כפרש"י על 

)והם  נוקבי  גבעות[,  נקראות  שהאמהות  אשורנו,  ומגבעות  הפסוק 

נוקבא  היא  ומלכות  דאבא,  נוקבא  היא  בינה  כי  הנקבות,  פרצופי 

שמיטה(,  נקראת  ומלכות  יובל  נקראת  )בינה  ושמטה  יובל  דז"א(, 

דאקרון גבעות עולם )ומביא ראי' שנקראות עולם( כמה דאת אמר 

מן העולם ועד העולם )שפירושו מן הבינה עד המלכות(. ע"ש. ראה 

לעיל סימן קסא.

2( פירוש: יוסף הוא בחי' יסוד, והוא מקבל מבחי' בינה הנק' "גבעא 

הזהר  ביאורי  ראה  תתאה.  גבעה  הנק'  להמלכות  ומשפיע  עילאה", 

התורה  אור  ה'תשע"ה(.  )קה"ת  ב  רטו,  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר 

פרשת מקץ עמוד 682. לעיל סימן פא.

3( קדקד )בגי' 208(, מספר “יצחק", ומבאר הטעם דתיבת “קדקד" 

“קדקד",  תיבת  אותיות  צירוף  הן  היינו,  “קד",  פעמים  ב'  נתחלק 

אף  יסוד  ובחי'  יסוד,  הוא  בחינתו  דיוסף  ד"קדקד",  הגימטריא  והן 

שבעצם ענין ההשפעה הוא קו החסד, אבל אופן ההשפעה הוא במדה 

וגבול – מדת הגבורה בחי' יצחק, וזהו שיסוד )יוסף( שייך לגבורה 

)יצחק( כדלקמן.

שיוסף הוא בחי'4 יסוד, ויסוד שייך לגבורה5 כידוע 

בענין יצחק6, קץ-חי.

ומדת ובחי' גבורה להבדיל ולחלק, כמו7 ביום שני 

דמעשה בראשית, שהוא לנגד מדת8 הגבורה נברא בו 

הרקיע המבדיל.

מבדיל9 בגי' אלקים, כי חלוקה הוא מדת הגבורות.

לחלק  הוא  שפעולתם  כשם  הגבורות,  והנה 

)וכמארז"ל10 א"ך חלק, אך11 הוא מיעוט בחי' גבורות, 

פעולתו הוא לחלק(, כמו כן הם עצמן נחלקות לשתים, 

4( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

)לאדמו"ר האמצעי( ויחי כט, ד ואילך. אור התורה ויחי תתקצ"א א 

ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק 

ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

5( ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קפו וז"ל: יסוד 

בחי' צדיק יסוד עולם כתיב בי' אמרו צדיק כי טוב, טוב הוא בחי' 

חי, צדיק  יצחק קץ  ליסוד,  נמשכים  ומה שידוע שהגבורות  חסדים, 

המלכות,  לצורך  אלא  לצרכו,  אינם  הגבורות  הנה  לשמאלא,  נטיל 

שיסוד נותנם אל המלכות, אבל הוא עצמו שייך לחסדים, ע"ש.

"לצורך  הנק'  להשפיע  יוכל  שיסוד  ד"כדי"  ח,  סימן  לעיל  ראה 

ההשפעה  שיהי'  והצמצום  הגבורות  מדת  צריכים  ע"ז  ההשפעה", 

לפי"ע כלי המקבל. ראה הערה 4.

6( יצחק הוא אותיות קץ-חי, דבחי' ומדת “יסוד" הוא מועט המחזיק 

האברים,  כל  של  ומהות  העצמות  כל  נמצא  דבהטפה  המרובה,  את 

שנתצמצם הכל בנקודה – בטפה – אחת, וזהו "קץ" שהכל בא בבחי' 

צמצום וגבורה, "חי" באבר חי שהוא ביסוד.

עשר  )שער  א  שער  בפרדס  הובא  ד.  קז,  חדש  בזהר  תיקונים  ראה 

– סוד  וירא  ב', לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת  ולא תשע( ריש פרק 

העקידה. אור התורה שיר השירים ח"א עמוד רמא. סה"מ ה'תרנ"ט 

עמוד קלא )קה"ת ה'תשע"א(. שיחות קודש ה'תשמ"א י"ג ניסן סעיף 

יט. פרשת פקודי סעיף עה.

7( בראשית א, ו. 

פרשת  חיים  תורת  ד.  לא,  עמוד  אמור  פרשת  תורה  לקוטי  ראה   )8

בראשית עמוד ח, ד.

9( היינו, דהן פירוש תיבת “מבדיל" מורה על גבורות, והן הגימטרא 

דמבדיל – בגי' אלקים – בחי' גבורה. ראה תניא שער היחוד והאמונה 

פרק ו )מובא לעיל סימן קנג הערה 13(.

10( פסחים ה, א. ע"ש בפרש"י.

ה.  יומא פ"ח, ה"ה. תו"כ פרק טו,  ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה.   )11

תשמורו,  שבתותי  את  “אך  את.  אך  ד"ה  יג  לא,  שמות  רש"י  וראה 

אף על פי שתהיו רצופין וזריזין בזריזות המלאכה )מלאכת המשכן(, 

שבת אל תדחה מפני', כל אכין ורקין מעוטין, למעט שבת ממלאכת 

המשכן". ויקרא כג, כז )רש"י ד"ה אך(, שם פסוק לט )רש"י ד"ה אך 

בחמשה עשר יום תחגו(.



סג ילקוט לוי יצחק על התורה

ועיין בלקוטי תורה12 להאריז"ל בישעי' בפסוק מכתב 

לחזקי' תראה שם שהגבורות נחלקות לשתים.

והרי גבורה היא מדה הב'13 בז' ימי הבנין, ואות14 ב' 

שבהגדה  מצות  בהג'  וכן  לשנים,  התחלקות  על  מורה 

גבורה  שלנגד16  דלוי  המצה15  ישראל,  לוי  כהן  שהם 

חולקין לשנים, ונקרא יח"ץ17 שהוא מספר חצי גבור"ה 

וכמ"ש18 פלג אלקים, שאלקים גבורות נחלקין לשנים, 

וכן לילה שהיא לנגד מדת הגבורה )ועיין בזוה"ק פרשת 

תולדות19 דף קמ"ב ע"א( נחלקת לשנים כמ"ש20 ויחלק 

עליהם לילה, ויעקב אמר על שמעון ולוי שהם בחי'21 

12( ישעי' לח, ט.

13( ראה תורת מנחם התוועדויות חלק כח עמוד 277. תניא – שער 

היחוד והאמונה פרק י. תורת חיים פרשת בראשית עמוד ח, ד. אור 

התורה ואתחנן עמוד רט-י.

14( דאות א' מורה על אלופו של עולם – אחדות פשוטה, משא"כ 

אות ב' מורה שיש כבר שני דברים.

15( ראה שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תעה סעיפים ג, ט.

16( לוי בחי' גבורה: ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 222.

17( גבורה בגי' 216, וחציו הוא 108 מספר “יחץ" והיינו כנ"ל, הן 

הגימטריא  והן  יחץ(,  )אותיות  לחלק  הוא  ד"יחץ"  והפירש  התוכן 

דהוא מספר "חצי" גבורה וד"ל. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

א סימן קלג.

18( תהלים סה, י.

19( וז"ל: ויקרא אלהי"ם לאור יום, דא אברהם דאיהו נהורא דיממא 

היום(,  אור  הנקרא  החסד  מדת  שהוא  לפי  אברהם  הוא  היום  )אור 

ונהורא דילי' אזיל ונהיר ואתתקף בתקונא דיומא )ואור שלו הולך 

ומאיר ומתחזק יותר בתקון של כל יום ויום, ר"ל שאור החסד של יום 

הראשון מתפשט ומאיר בכל ששת ימי בראשית(, ובגין כך ולכן מה 

כתיב ואברהם זקן בא בימים )פירושו( באינון נהורין דנהרין )שמדת 

החסד של אברהם בא והאיר באותם האורות של הו"ק(, ואיהו סיב, 

כדין אזיל ונהיר )פי' אפילו שנעשה זקן עכ"ז הי' הולך ומאיר במדת 

החסד שלו(, כד"א הולך ואור עד נכון היום )פי' מדת החסד שהוא 

אור היום הולך ומאיר בכל פעם יותר עד נכון היום, כך אברהם כל 

מה שהי' הולך ומזקין הי' אור החסד שבו מתרבה ומתפשט יותר(, 

ובגין כך )ולכן עליו נאמר( ויקרא אלהי"ם לאור יום )פי' לאור הוא 

החסד קרא יום, כי כמו שהיום מתרבה ומתגדל כך מתרבה ומתגדל 

אור החסד של אברהם(.

יצחק דאיהי חשך )חשך נקרא יצחק  ומ"ש ולחשך קרא לילה, דא 

בסוד מדת הגבורה(, ואיהו אזיל לקבלא ליליא בגויה )שהיא הולכת 

לקבל בתוכה לילה(, ובג"כ איהו כד סיב )ולכן כל מה שהזקין יצחק 

עיניו,  יותר החשך שהוא הגבורה במדתו לכן החשיכו  נתחזק  יותר 

וראי' לדבר( מה כתיב ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות )פי' 

שנחשכו עיניו לגמרי לפי תוקף מדת הגבורה שבו(, הכי הוא ודאי 

צריך  הי'  הגבורה  תיקון  שלצורך  ודאי  הוא  )וכן  לאתחשכא  דבעא 

להיות נחשך לגמרי(, ולאתדבקא בדרגי' כדקא יאות )כדי להתדבק 

במדרגתו שבהגבורה כראוי(. ע"ש.

20( בראשית יד, טו.

21( ראה לעיל סימן קלט. לקוטי לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן פא.

גבורות דינא22 קשיא23 אחלקם ביעקב, הרי שהגבורות 

נחלקין לב'.

וכן מצינו בשלל מלחמה, ששלל מלחמה מובן שהוא 

גבורות,  בחי'  מלחמה  ידי  על  ניטל  כי  גבורות  מבחי' 

הוא נחלק לשנים, חלק להיורד במלחמה וחלק להישב 

על הכלים כמ"ש בשמואל א'24 סימן ל', ועיין בפרש"י25 

בחומש בפסוק בלעדי רק אשר אכלו הנערים.

בעל  כי  הגבורה,  ממדת  הוא  במלחמה  היורד 

מלחמות26 הוא לנגד גבורה.

בבחי'  הם  הכלים  יסוד,  הוא  הכלים  על  והישב27 

מל'28, כי נוקבא הוא בית קיבול כמו כלי ועיין במאורי 

אור29 מע' כלי, וכתיב30 וככלה תעדה כלי' ועיין בזהר 

בקהלת  והובא  ע"ב  קצ"ט  דף  בלק31  פרשת  הקדש 

22( ראה זהר חלק א' דף קפה, ב – מובא לעיל סימן כד – “שמעון 

ולוי שותפתא דלהון קשיא אינון, ע"ש.

ופרש"י  בישראל"  ואפיצם  ביעקב  “אחלקם  ז.  מט,  בראשית   )23

“שמעון ולוי אחים, בעצה אחת על שכם ועל יוסף.

24( פסוק כד “כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו 

יחלקו".

25( בראשית יד, כד. “בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים 

וכפרש"י:  חלקם".  יקחו  הם  וממרא  אשכל  ענר  אתי  הלכו  אשר 

הנערים, עבדי אשר הלכו אתי, ועוד ענר אשכול וממרא וגו'. אף על 

פי שעבדי נכנסו למלחמה, שנאמר הוא ועבדיו ויכם, וענר וחביריו 

ישבו על הכלים לשמור, אפילו הכי הם יקחו חלקם. וממנו למד דוד, 

על  הישב  וכחלק  במלחמה  הירד  כחלק  כד(  ל,  )שמואל-א  שאמר 

הכלים יחדו יחלקו.

מרום   .  . ברוך"  “לאל  בקטע  שחרית  בתפלת  למ"ש  הכוונה   )26

)כתר(, וקדוש )חכמה(, פועל גבורות )בינה(, עושה חדשות )חסד(, 

בעל מלחמות – גבורה וכו'. ראה גם תורת חיים שמות-בשלח עמוד 

קסח, א. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן יז הערה 17.

27( מבאר ומרמז ד"בהלשון" גופא מרומז הב' בחי' גבורה ויסוד.

"היורד במלחמה" פשוט שהו"ע גבורה כנ"ל.

והישב  מלכות,  בחי'  הוא  ד"כלים"  מרמז,  הכלים"  על  "והישב 

לשמרם הוא בחי' יסוד – ע"ד אשה בעלה משמרה.

28(  ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ד ואילך.

29( מאורי אור מערכת אות כ"ף סעיף לז וז"ל: כלי נק' היסוד דנוק' 

על שם אות י' זעירא שנכנס בה ונעשה מכלה כלי, וכל היסוד נק' כלי 

ובפרט יסוד דנוק' והזכר עשאה כלי וכו' ע"ש.

30( ישעי' סא, י. )פי' ככלה אשר תתקשט כלי תכשיטי'. מצו"ד(.

רב המנונא קדמאה אמר )רב המנונא הראשון אמר, לפי  31( וז"ל: 

שהי' עוד צדיק אחד בשם רב המנונא, לכן אמר שבעל המאמר הזה 

הי' הראשון(, דחיקו ועאקו דישראל כמה טב, וכמה תועלתא גרים 

לון וכו' )כי הדוחק והצרות של יסורי הגלות כמה טוב להם לישראל, 

דטב  לון  גרים  דישראל  ועאקו  דחיקו  להם(,  גורמת  תועלת  וכמה 

שיהי'  להם  גורם  לישראל,  שיש  והצרות  )הדוחק  ותועלתא  ליהוי 

)ואיזו תועלת תבוא על  ניהו  ומאי  להם טוב ותועלת לעתיד לבא(, 

ידי דוחק הגלות, ומשיב כי מה שכתוב ואותך לא אעשה "כלה", אלא 

תשרה עליכם "כלה" שהיא השכינה, שהיא( ַּכָלה )מנוקד הכ' בפת"ח 

והל' בקמ"ץ(, כלא דחיק )וכולם דגושות, לרמז על השכינה הנקראת 



ילקוט לוי יצחק על התורהסד

יעקב32 מע' כלים ע"ש.

את  יסוד, השומר  הוא  לשמרם  הכלים  על  והישב33 

דהקרן  העוקץ35  משמרה,  בעלה  אשה  ע"ד34  המל', 

)פי'  כליה  תעדה  וככלה  כמ"ש(  וכו'  ישראל  על  שתשרה  ָלה"  "ּכַ

ור"ל השכינה תקשט  בכלי תכשיטי',  ככלה אשר תתקשטו  הפסוק, 

את ישראל באורה, וגם היא מתקשטת בנשמות ישראל, ושואל( מאן 

ישראל  אלין  ואמר(  כליה של הכלה שהיא השכינה,  )מי הם  כליה 

דאינון ֵּכִלים דהאי ַּכָלה )אלו הם נשמות ישראל שהן כלי תכשיטי' 

של השכינה(, עכ"ל ע"ש.

32( קהלת יעקב אות כ"ף ערך כלי )השלישי( וז"ל: ובזוהר בלק קצט 

ע"ב, כלים אלין ישראל דאינון כלים דהאי כלה.

)וע"ד  המלכות,  את  השומר  “יסוד"  על  קאי  “הישב"  דתיבת   )33

“אשה" – מלכות, “בעלה" – יסוד – “משמרה"(, הן מצד ה"פירוש" 

והענין דיושב לשמור הכלים, והן מצד ה"גימטריא" ד"הישב" חסר 

ם שביסוד כדלקמן. כתיב והוא בגי' שד"י )ע"ה( והוא ׁשֵ

34( קידושין פא, א.

35( מבואר בלקוטי לוי יצחק כאן דיש חילוק בין העני הנק' “דל" 

רש  כי  כל,  אין  ולרש  ג(  יב,  )שמואל-ב  וכמ"ש  “רש"  הנקרא  ובין 

הוא מי שהוא עני לגמרי שאין לו כלום, משא"כ מי שהוא “דל" אינו 

עני כ"כ, שיש לו אלא שהוא בבחי' “דל". ומבואר בקבלה וחסידות 

הוא  דלית   – "ד"  )האות  הענין,  ר' מרומז  ואות  ד'  דב"ציור" האות 

ם להתורה אור הוספות  "דל", והאות "ר" – ריש הוא ָרׁש(, ומציין ׁשָ

וז"ל: ובפרדס שער האותיות הוא שער  מגילת אסתר עמוד קיח, א 

לי,  ועושר אל תתן  ריש  ח(  ל,  )משלי  ריש מלשון  בענין  פ"ג(  )כ"ז 

והנה חילוק גדול בין דלי"ת לרי"ש עם היות שרמז שתי האותיות בה 

אל הדלי"ת והעוני, שרמז כי הדלי"ת יש בה עוקץ, והעוקץ הזה רמז 

מהד'  יעשה  שלא  מל'  על  הרומז  הד'  שבאחורי  זויות 

האותיות  עם  שד"י37  גי'  כתיב(  )חסר36  הישב  ח"ו,  ר' 

שזהו ביסוד.

וכן שלל38 מדין נחלק לשנים חציו לתפסי המלחמה 

וחציו לכל העדה.

נמצא הגבורות נחלקין לשנים וכו'.

שנחלק  ביוסף,  האמור  יצח"ק  בגי'  קדקד  וזהו 

לשנים ב' פעמים ק"ד, כי גבורה דיצחק, ויסוד דיוסף, 

שייכים זה לזה.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד סה.
תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד תלז

אל היסוד כדפי' בפ"ז, אבל רי"ש אין בה עוקץ כלל לרמוז אל העניות 

יותר שאפילו היסוד אינו עמה אלא היא לבדה עכ"ל. ע"ש.

וזהו שמבאר כאן דבחי' מלכות – אשה, כשיש לה בעל זהו ע"ד אות 

ד' שיש לה עוקץ, וזהו "הישב על הכלים", דיש להכלים )מלכות( מי 

ש"ישב" )יסוד(, וד"ל.

36( כתיב “הישב" בלי אות ו' )היושב(, ותיבת “הישב" )בגי' 317(, 

וכן שד"י )314( + הג' אותיות = 317.

אבר  ע"י  ורבו  לפרו  בשייכות  כתוב  שד"י  ם  שׁשֵ ביסוד:  שד"י   )37

היסוד כמ"ש )תולדות כח, ג( "ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך".

ועיין עוד בזה לקמן סימן קעג הערה 18.

38( במדבר לא, כז.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(iyily meil)

eúéâìtî à÷ áø øîà àøéæ éaøãa ,äaøå øî àîéì ,óñBéyi m`d - ¥¥¨©§©¨¦§©¦¥¨¨©©¨¦©§¦
,ax mya `xif ax xn`y oica mzwlgp daxe dz`y xneløîàc§¨©

éøö èçBMä ,áø øîà àøéæ éaøähîì øôò ïziL Cmcd onøôòå ©¦¥¨¨©©©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨
äìòîì,mcd onàì øôò ,'øôòa eäqëå Bîc úà CôLå' øîàpL §©§¨¤¤¡©§¨©¤¨§¦¨¤¨¨¨¨Ÿ

,øôòa àlà ,øîàðoi`y rnyn did 'xtr edqik' xn`p eli`y ¤¡©¤¨¤¨¨
,'xtra edqike' xn`py xg`n la` ,dlrnln ieqika `l` dcitw
oenhe lela xak `edy xg`l dlrnln ezeqkl jixvy rnyn

jka ,xtraãnìî,aezkdéøö èçBMäLøôòå ähîì øôò ïziL C §©¥¤©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨
,äìòîì,sqei axl iia` xn`eøîc[sqei ax-],àøéæ éaøc déì úéà §©§¨§©¦¥§©¦¥¨

ick ,dhigyd mcew xtrd z` oikdle xetgl yi eixacl ok lre
,mcd zgz oezp xtrd didie ,dhigyd zrya mcd eilr jtyiy

,àøéæ éaøc déì úéì äaøåxg`l xtrd z` oiki m` el ic ok lre §©¨¥¥§©¦¥¨
.dlrnln mcd z` ea dqkie ,dhigyddéì øîàok `l ,sqei ax ¨©¥

`l` ,`edéãéãì ïéaizhiyl -àøéæ éaøc ïì úéà ,äaøì ïéaepipy - ¥§¦¦¥§©¨¦¨§©¦¥¨
,`xif axk mixaeqïðéâìôî à÷ àäa àëäå,epwlgp jka o`ke - §¨¨§¨¨¦§§¦¨
àkéà éà ,øáñ äaøxakøôòmei ceran okenïéà ,ähîìxzen - ©¨¨©¦¦¨¨¨§©¨¦

nln zeqkle xetgl jk xg`e hegyl ella` .dlràì éàievn ¦Ÿ
,eilrn hegyl ick oken xtr eciaàìxetgl i`ny zia el exizd Ÿ

meyn ,mcd eilr letiy ick dhigyd mcew xtr el oikdle
céìîî àîìc ,ïðéLééçèéçL àìå Cjlni xetgiy xg`l `ny - ©§¦¨¦§¨¦§¦§Ÿ¨¦

,aeh meia gxhe xtg mpigly `vnpe ,hegyi `l seqale ezrca

éãéãìe,izhiyl -àôéãò àä ,[äaøcà]eilr xeq`le xefbl `ly §¦¦©§©¨¨£¦¨
xetgl el xizdl yi `l` ,xen`d yygd zngn dhigyd z`

meyn ,dhigyl mcew s` dhnlny xtrd z` el oikdleàì éàc§¦Ÿ
áBè íBé úçîNî éòeðnàì éúà déì úéøùxetgl el xizz `l m` - ¨¦¥¨¥§¦§¥¦¦§©

hegyl lkei `l ,dhnln xtr el oken oi`y in ,dhigyd mcew
:aeh mei zgnyn rpnie ,ezcerql xya el didi `le ,llk

* * *
:dpyna epipyíéãBîe,i`ny zial lld ziaèçL íàL,carica ¦¤¦¨©

:äqëéå ø÷ãa øBtçiL¤©§§¤¤¦©¤
õeòð ø÷c Bì LiL àeäå ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîàrwxwa ¨©©¦§¦¨¨©©§¨§¤¥¤¤¨

íBé ãBòaî`linn rwxwdn ez`ved zray ,aeh mei axrn - ¦§
xetgk xwcd lrny xtrd aygp df ote`ae ,enr xtrd xwrp
,ea xetgle rwxwa xwcd z` uerpl xeq` ok `la la` .cnere
itl ,dyixg zclez meyn aeh meia dxeq` dxitgdy meyn
xeqi` dgcp oi`e xg`n :`xnbd dywn .rwxwd z` dtxn `idy
zvirp lirez dn ,mcd ieqik ly dyr meyn aeh meia dk`ln

,mei ceran xwcdäLéúk ãéáò à÷ àäåzk`ln zclez `idy §¨¨¨¦§¦¨
miwaecn rwxway xtrd iabx ixdy .aeh meia dxeq`d ogeh
miexw mpi`y meyn ,myzkiy cr ieqikl miie`x mpi`e ,miyeba

:xacl aeyi d`ian `xnbd .'xtr',áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©

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

המשך ביאצר למס' ביוה ליצם שלישי עמ' ב
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,'xtra edqike' xn`py xg`n la` ,dlrnln ieqika `l` dcitw
oenhe lela xak `edy xg`l dlrnln ezeqkl jixvy rnyn

jka ,xtraãnìî,aezkdéøö èçBMäLøôòå ähîì øôò ïziL C §©¥¤©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨
,äìòîì,sqei axl iia` xn`eøîc[sqei ax-],àøéæ éaøc déì úéà §©§¨§©¦¥§©¦¥¨

ick ,dhigyd mcew xtrd z` oikdle xetgl yi eixacl ok lre
,mcd zgz oezp xtrd didie ,dhigyd zrya mcd eilr jtyiy

,àøéæ éaøc déì úéì äaøåxg`l xtrd z` oiki m` el ic ok lre §©¨¥¥§©¦¥¨
.dlrnln mcd z` ea dqkie ,dhigyddéì øîàok `l ,sqei ax ¨©¥

`l` ,`edéãéãì ïéaizhiyl -àøéæ éaøc ïì úéà ,äaøì ïéaepipy - ¥§¦¦¥§©¨¦¨§©¦¥¨
,`xif axk mixaeqïðéâìôî à÷ àäa àëäå,epwlgp jka o`ke - §¨¨§¨¨¦§§¦¨
àkéà éà ,øáñ äaøxakøôòmei ceran okenïéà ,ähîìxzen - ©¨¨©¦¦¨¨¨§©¨¦

nln zeqkle xetgl jk xg`e hegyl ella` .dlràì éàievn ¦Ÿ
,eilrn hegyl ick oken xtr eciaàìxetgl i`ny zia el exizd Ÿ

meyn ,mcd eilr letiy ick dhigyd mcew xtr el oikdle
céìîî àîìc ,ïðéLééçèéçL àìå Cjlni xetgiy xg`l `ny - ©§¦¨¦§¨¦§¦§Ÿ¨¦

,aeh meia gxhe xtg mpigly `vnpe ,hegyi `l seqale ezrca

éãéãìe,izhiyl -àôéãò àä ,[äaøcà]eilr xeq`le xefbl `ly §¦¦©§©¨¨£¦¨
xetgl el xizdl yi `l` ,xen`d yygd zngn dhigyd z`

meyn ,dhigyl mcew s` dhnlny xtrd z` el oikdleàì éàc§¦Ÿ
áBè íBé úçîNî éòeðnàì éúà déì úéøùxetgl el xizz `l m` - ¨¦¥¨¥§¦§¥¦¦§©

hegyl lkei `l ,dhnln xtr el oken oi`y in ,dhigyd mcew
:aeh mei zgnyn rpnie ,ezcerql xya el didi `le ,llk

* * *
:dpyna epipyíéãBîe,i`ny zial lld ziaèçL íàL,carica ¦¤¦¨©

:äqëéå ø÷ãa øBtçiL¤©§§¤¤¦©¤
õeòð ø÷c Bì LiL àeäå ,äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîàrwxwa ¨©©¦§¦¨¨©©§¨§¤¥¤¤¨

íBé ãBòaî`linn rwxwdn ez`ved zray ,aeh mei axrn - ¦§
xetgk xwcd lrny xtrd aygp df ote`ae ,enr xtrd xwrp
,ea xetgle rwxwa xwcd z` uerpl xeq` ok `la la` .cnere
itl ,dyixg zclez meyn aeh meia dxeq` dxitgdy meyn
xeqi` dgcp oi`e xg`n :`xnbd dywn .rwxwd z` dtxn `idy
zvirp lirez dn ,mcd ieqik ly dyr meyn aeh meia dk`ln

,mei ceran xwcdäLéúk ãéáò à÷ àäåzk`ln zclez `idy §¨¨¨¦§¦¨
miwaecn rwxway xtrd iabx ixdy .aeh meia dxeq`d ogeh
miexw mpi`y meyn ,myzkiy cr ieqikl miie`x mpi`e ,miyeba
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שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר   – טז  לא, 
עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר 
הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר 

את בריתי אשר כרתי אתו

במסכת סנהדרין פרק חלק )צ:( וז"ל שאלו המינים  א. 
את ר' גמליאל מנין שהקב"ה מחי' מתים ויודע מה שעתיד 
להיות א"ל תרווייהו מן המקרא הזה הנך שוכב עם אבותיך 
וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה א"ל נקוטו מיהא פלגא 
בידייכו דיודע מה שעתיד להיות, הגמרא הזאת היא תמוה 

הלא שתים שאל ממנו והוא לא השיב לו אלא אחת.

יהודא  רב  אמר  )שם(  דחלק  הגמרא  אקדים  להבין 
ונתתם  שנאמר  התורה  מן  המתים  לתחיות  מנין  רב  אמר 
שישראל  קיים  לעולם  אהרן  וכי  הכהן  לאהרן  ה'  תרומת 
נותנים לו תרומה פי' רש"י הלא אהרן לא בא לארץ ישראל 
רומז  אלא  בארץ  אלא  נוהגת  שאינו  תרומה  לו  יתנו  ואיך 
מוכח  אינו  וזה  תרומה.  לו  יתנו  שלעתיד  המתים  לתחיות 
הלא  קשיא  שאז  עתידות  יודע  שהקב"ה  שנאמר  אם  כי 
הקב"ה ידע כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן שעתיד יוגזר 
עליו שלא יבא לארץ ואיך אמר ונתתם תרומת ה' לאהרן 
שאין  ח"ו  שכופר  הרשע  אבל  המתים  לתחיות  רומז  אלא 
הקב"ה יודע עתידות אינו מוכח כלום כי הרשע כופר ואומר 
שכביכול באותו שעה שאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן לא 
הי' יודע שיוגזר עליו שלא יבא לארץ והי' סבר שיבא לארץ 

ויקוים ונתתם תרומת ה'.

מתים,  מחי'  שהקב"ה  מנין  שאלו  שהמינים  ה"פ  לכן 
אהרן  וכי  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  מהפסוק  תאמר  אם 
דיודע  מנין  קשה  תרומה  לו  נותנין  שישראל  קיים  לעולם 
מה שעתיד להיות דלמא אינו יודע מה שעתיד להיות, וא"כ 
כשאמר ונתתם תרומת ה' לאהרן עדיין לא הי' יודע שיבא 
לארץ אבל אינו רומז על תחיות המתים א"ל הנך שוכב עם 
אבותיך וקם א"ל ודלמא וקם העם הזה וזנה שמורה דידע 
עתידות א"ל נקוטו מיהא פלגא בידייכו שיודע מה שעתיד 
מהפסוק  המתים  תחיות  מוכח  נמי  ממילא  וא"כ  להיות, 
ישראל  לארץ  יבא  לא  שאהרן  ידע  כי  ה'  תרומת  ונתתם 
לתחיות  מכאן  אלא  לאהרן  ה'  תרומת  ונתתם  אמר  ולמה 

המתים מן התורה.
בגדי אהרן

ב. בפרק חלק וז"ש שאלו הרומיים את רבי יהושע ב"ח 
ויודע עתידות א"ל תרווייהו מן  מנין שהקב"ה מחי' מתים 
עם  שוכב  הנך  משה  אל  ה'  ויאמר  שנאמר  הזה  המקרא 
אבותיך וקם העם הזה וזנה כו' א"ל ודילמא וקם העם הזה 
והנה המאמר הזה הוא  נקוט מיהא פלגא עכ"ל.  וזנה א"ל 
תמוה במאד, מחד למה שאלו הרומיים שני שאלות כא' כל 

אחד וא' בפ"ע, ולאחר שהשיבו להם שאלה ראשונה הי"ל 
לשאול שאלה שני'. גם יש להקשות אחר ששאלו ודילמא 
וקם העם הזה וזנה א"ל נקוט מיהא פלגא וא"כ לא השיב 

להם כלום על שאלה שני'.

והובא  בראשית  פ'  במ"ר  דאיתא  במה  שיובן  ולע"נ 
בילקוט תהלים סי' תשצ"ד וז"ל אמר ר' יוחנן אלה תולדות 
נברא  העולם  הוי  בראם  בה"א  בהבראם  והארץ  השמים 
בהא ומה ה"א זו פתוח מלמטה וסתום מכל צדדיו רמז שכל 
והקוץ שלו מלמעלה רמז לתחיית  יורדים לשאול  המתים 
המתים והחלון שמן הצד רמז לבעלי תשובה עכ"ל יע"ש. 

נמצינו למדין דמה שנברא העולם בה"א לרמוז שיש ת"ה.

עוד נקדים מ"ש שם במ"ר וז"ל בהבראם מהו בהבראם 
זה  לפי  עכ"ל.  העולם  נברא  אברהם  של  בזכותו  באברהם 
ראי'  הא  להיות  שעתיד  מה  יודע  הוא  שהקב"ה  משמע 
שראה שעתיד לצאת אברהם בעולם ובזכותו נברא העולם 
נקוט מיהא דיש ב' סברות דנלמדין מן הה"א תחיית המתים 

ושיודע עתידות.

ובזה יובן לשון הגמרא דהרומיים היו סוברים דבהבראם 
היו  אם  כן  ואם  עתידות  יודע  שהקב"ה  על  ת"ה  נלמד 
שואלין רק חד שאלה מניין לתחיית המתים מן התורה הי' 
שאלות  ב'  שאלו  וע"כ  בהבראם,  כתיב  הלא  להשיב  יכול 
כאחת מניין שהקב"ה מחי' המתים ויודע מה שעתיד להיות 
מנין שניהם מן התורה, ואם משיב הרי כתיב בהבראם והיינו 
בה"א בראם ונלמד תחיית המתים, אם כן אי אפשר ללמד 
תחיית  מכאן  נלמד  שכבר  דכיון  עתידות  שיודע  מכאן 
על  משיב  דאם  המקרא  מן  כאחד  שאלות  ב'  לכן  המתים 

אחד מהנה ישאר השני' בקושיא.

המקרא  מן  תרווייהו  חנניא  בן  יהושע  רבי  להם  והשיב 
וסברו  וזנה,  הזה  העם  וקם  אבותיך  עם  שוכב  הנך  דכתיב 
הרומיים שר' יוחנן אינו לומד כלום מן המקרא דבהבראם 
רק ב' למד מן המקרא דהנך שוכב עם אבותיך לכן שאלו 
ודילמא וקם העם הזה וזנה, וא"כ לא מן הפסוק הזה נלמד 

אלא חדא.

כלומר לא  בידייכו,  נקוט מיהא פלגא  ולכך השיב להם 
מן  תרווייהו  להם  שאמרתי  שמה  סוברים  שאתם  כמו 
המקרא שאפילו הוא שתרווייהו אני לומד מן המקרא הזה 
ח"ו גם אני סובר שהכתוב דבהבראם בא ללמד או תחיית 
המתים או שיודע העתידות, ומה שהבאתי לכם מן הכתוב 
דהנך שוכב עם אבותיך ר"ל שגם מן הכתוב הזה יש ראי' 
שאין  תאמר  ואם  עתידות,  יודע  או  המתים  תחיית  שיש 
מן  פלגא  מיהא  נקוט  חדא א"כ  אלא  ראי'  הזה  הכתוב  מן 

הכתוב הזה וחדא מן הכתוב דבהבראם וק"ל.
עץ חיים

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך

על כל אחד להתנהג כמו שרוצה שיתנהגו עמו, ופסק-דין בתורה דעלך סני לחברך לא תעביד...
ממכתב י"ט אלול, תשי"ז
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àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑ׁשּתׁשׁש יכל …«»≈¿»ֶַָָֹ

ּתלמּודֿלֹומר: לד)ּכחֹו? נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא ְְֲֵַַָָָֹֹֹ
ׁשּנּטלה  רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחה".

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות ‡ÈÏ.מּמּני ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְִִִִֶַָָֻ«»«≈«ֶ
ולבֹוא" לצאת עֹוד אּוכל "לא אמר ,ּפרּוׁש ׁשה' לפי ְְִֵֵֶַַָָָֹ

‰ÌBi.אלי  ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ֵַ»…ƒ«ְְַַַָָ
"לצאת  אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּביֹום

ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי מסֹורֹות ולבֹוא", מּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.äLî Cìiå (à,Kld okidl zrcl Kixv ©¥¤¤¨¦¨©©§¥¨¨©
ziA oMWnl KldW mBxY ozpFie§¨¨¦§¥¤¨©§¦§©¥

miWxtnde ,`pRl`(iIgA EpAxe o"Anx)Exn` ª§§¨§©§¨§¦©§©§©¥§©¥¨§
l`xUi dpgnl dIel dpgOn KldW¤¨©¦©£¥§¦¨§©£¥¦§¨¥
mEzq aEzMde ,Fxagn xhtPd mc`M§¨¨©¦§¨¥£¥§©¨¨
cFr .mikxCdn '`l xMd EPOn oi`e `Ed§¥¦¤¤¥§¥©§¨¦
dWn gEx z` xird in zrcl Kixv̈¦¨©©¦¥¦¤©¤
Exn` `lde eizFpWE eini E`lOW zrcl̈©©¤¨§¨¨§¨©£Ÿ¨§

`xnBA(.'l zAW)mc`l oiricFn oi`W ©§¨¨©¨¤¥¦¦¨¨¨
:dWnl FricFd inE eizFpWE einï¨§¨¦¦§¤

äàøðål"f mdixaC iR lr Wxtlxdf) §¦§¤§¨¥©¦¦§¥¤Ÿ©

(:f"ix `"gmFi mirAx` iM Exn`W¤¨§¦©§¨¦
zklFd mc`d znWp dxihRd mcwŸ¤©§¦¨¦§©¨¨¨¤¤

FxnF`M EPOn('e 'c y"dy),millSd Eqpe ¦¤§§§¨©§¨¦
oFilr mFwnA Dzipg mFwn zxTanE§©¤¤§£¨¨¨§¨¤§
iAxn cnlE `ve ,xaCA ExiMi miwiCSde§©©¦¦©¦©¨¨§¥§©¥©¦
wgvi iAxA xiMdW i`gFi oA oFrnW¦§¤©¤¦¦§©¦¦§¨

xdGd xtqA xEn`M(mW)cFr Exn`e , ¨¨§¥¤©Ÿ©¨§¨§
`xUil WIW zFnXd iMzFnW md l ¦©¥¤¥§¦§¨¥¥§

WExtA dfA izFxird xakE ,zFnWPd©§¨§¨£¦¦¨¤§¥
wEqR('i ilWn),awxi mirWx mWe ¨¦§¥§¥§¨¦¦§¨

Exn`W l"fg xn`nkE(a"w Wcg xdf)oi`W §©£©£©¤¨§Ÿ©¨¨¤¥
`Ed mrHde ,mnW z` mixkFf mirWxd̈§¨¦§¦¤§¨§©©©
fEnxW FnkE Wtp Fl oi` rWxd iM¦¨¨¨¥¤¤§¤¨

wEqRA(b"k ilWn)m` LrlA oiMU YnUe ©¨¦§¥§©§¨©¦§Ÿ¤¦
rWxdW Ycnl `d ,dY` Wtp lrA©©¤¤¨¨¨¨©§¨¤¨¨¨
,EPOn `id ziAWp iM Wtp lrA Fpi ¥̀©©¤¤¦¦§¥¦¦¤
mnW z` mixiMn mirWxd oi` dfle§¨¤¥¨§¨¦©¦¦¤§¨

o`ke .mXd zlrA Wtp ilrA mpi` iM¦¥¨©£¥¤¤©£©©¥§¨
xn`dWn KlIeFAW miIgd gEx WExR ¨©©¥¤¤¥©©©¦¤

inl libxd xcQM dkld dWn `xTYW¤¦¨¥¤¨§¨©¥¤¨¨¦§¦
iM ,xkf oFWl FWtpl dPke ,FSw riBOW¤©¦©¦§¦¨§©§§¨¨¦
didYWM WtPd lcbl oniq `Ed¦¨§Ÿ¤©¤¤§¤¦§¤
dOA aEzMd ricFde ,xkf zbxcnA§©§¥©¨¨§¦©©¨©¤
WiBxdW xnFbe z` xAcie xn`X¤¨©©§©¥¤§¥¤¦§¦
mFIA FSw riBdW xiMde DzkildA©£¦¨¨§¦¦¤¦¦©¦©
mFId ikp` 'Fbe d`n oA FxnF`M `Edd©§§¤¥¨§¨Ÿ¦©

l"f Exn`e(`"i d"x)ini E`ln mFId §¨§©¨§¨©
dWn rci oiPn xn`Y m`e ,izFpWE§©§¦Ÿ©¦©¦¨©¤
iM l"f Exn` `ld ,dziOd mFi wEIcA§¦©¦¨£Ÿ¨§¦
dziOd mFi cr millSd EqEpIW mFIn¦¤¨©§¨¦©©¦¨
mixaCd rcFi inE ,mFi mirAx` md¥©§¨¦¦¥©©§¨¦
,FSw mFi rcie liMUde dWOn xzFi¥¦¤§¦§¦§¨©¦
,mlFr ilFcbl `id zbVn FfM dxMde§©¨¨¨ª¤¤¦¦§¥¨

wEqRA iYWxRX dn oIre(h"k f"n ziW`xA) §©¥©¤¥©§¦©¨§¥¦

:l`xUi ini EaxwIe©¦§§§¥¦§¨¥
øaãéåFxnF` .'Fbe mixaCd (lM) z` ©§©¥¤¨©§¨¦§§

(lM) z`,mixaCdxirdl ¤¨©§¨¦§¨¦
FxnF`M FzxihR mFi riBdW mbdW¤£©¤¦¦©§¦¨§§

ikp`'Fbe ini E`ln mFId WExR mFId ¨Ÿ¦©¥©¨§¨©§
lM xAC lFkId gM FA did ok iR lr s ©̀©¦¥¨¨Ÿ©©¨©¥¨
sFq cre o`Mn mixn`Pd mixaCd©§¨¦©¤¡¨¦¦¨§©
oM zFUr FzlEfA gM oi`X dn xtQd©¥¤©¤¥Ÿ©§¨£¥

:lkVd gkA oiA itEBd gMA oiAa dxez ¥©Ÿ©©¦¥§Ÿ©©¥¤
.'Bâå ãBò ìëeà àì (áiYWxRX dn itl Ÿ©§§¦©¤¥©§¦

z`xwPd dnWPd wENqA xiMdW¤¦¦§¦©§¨¨©¦§¥

lkE` `l xn` dWnFxnF` KxC lr ¤¨©Ÿ©©¤¤§
xdGd xtqA(:f"ix `"g)zwtp cM l"fe §¥¤©Ÿ©§©¨§©

oinFi oirAx` oEpi`A Wp xAn `znWp¦§§¨¦©¨§¦©§¨¦¦
:DiznWpA hiNW Wp xA zil¥©¨©¦§¦§§¥

ãBòxiMdW mrh mdl xnFl oEMzp¦§©¥©¨¤©©¤¦¦
mbde ,eizFpWE eini E`ln mFIdW¤©¨§¨¨§¨©£©
miwiCSd KxCn ,mrHd Epxn`W¤¨§©©©¦¤¤©©¦¦
lr xzFi EbiVi xW` mzbVd milrdl§©£¦©¨¨¨£¤©¦¥©
FzxMd mrh mdl xn` dfle ,mxFC ipA§¥¨§¨¤¨©¨¤©©©¨¨
lkE` `l cg` ,minrh ipXn xaCA©¨¨¦§¥§¨¦¤¨Ÿ©
zEWxd iPOn dlHPW `Fale z`vl cFr¨¥§¨¤¦§¨¦¤¦¨§
eil` xn` 'dW zipW ,rWFdil dpYpe§¦§¨¦ª©¥¦¤¨©¥¨
xiMd dGn dGd oCxId z` xarz `lŸ©£Ÿ¤©©§¥©¤¦¤¦¦
Ð 'de df KxclE .dciwRd ini Eaxw iM¦¨§§¥©§¦¨§¤¤¤©
DA Epiaie mFId oEEkl mdl mrh ozp̈©©©¨¤§¦©§¨¦¨
eil` qgizIW eiptl oOCfOd onGd lr©©§¨©¦§©¥§¨¨¤¦§©¥¥¨
mFwnA EpWxRW FnM mFId lW oFxMf¦¨¤©§¤¥©§§¨

:xg ©̀¥
ãBòzEkinqA oEMzpil` xn` 'de ¦§©¥¦§¦©¨©¥©

xn`nllkE` `lricFdl 'Fbe §©£©Ÿ©§§¦©
,`Ed KExA `xFAl FzEcar zEpn`p¤¡¨©§©¥¨
`Fale z`vl cFr lkEi `NW mbdW¤£©¤Ÿ©¨¥§¨
didi oCxId z` xar 'd eil` xn`i m ¦̀Ÿ©¥¨£Ÿ¤©©§¥¦§¤
ux`l mqipkdl WOWnE cnFre xG`zn¦§©¥§¥§©¥§©§¦¨¨¨¤
lFki did `NW cSn rpnp did `le§Ÿ¨¨¦§¨¦©¤Ÿ¨¨¨
`l eil` xn` 'dW `N` `Fale z`vl̈¥§¨¤¨¤¨©¥¨Ÿ

:'Fbe xarzb dxez ©£Ÿ§
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(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

ß lel` h"k ipy mei ß

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé
ixyz'̀Îlel̀h"kiyilyÎipymei

©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑ להיֹות רפיֹון, ל יּתן מּמּנּולא .נעזב …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

ß ixyz '` iyily mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְֲֵַ

'זקנים  ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא עם ְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻּתעּול
עּמ יהיּו אבל ׁשּבּדֹור ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל , ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹ

ּתביא ה  אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִִִַַַַָָָָָֻ

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
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ãàîaäëáe ýåýé-ìr ìltúzå ¦§Ÿ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ
:äkáúàéøîàzå øãð øczå ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À

äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´
Eúîà éðraøòöa äpòî éðàM äîa ¨¢¦´£¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©

Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½
íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå§¨©¨¬©£¨§−¤´©£¨¦®

ì áeLç òøæ äéäiL'ä éðôì úøLäøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðeøòúå ¤¦§¤¤©¨§¨¥¦§¥§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈¨−§©©

BLàø-ìr äìré-àì'äì Lã÷å øéæð äéäé ék:áéäúaøä ék äéäå Ÿ©£¤¬©Ÿ«¦¦§¤¨¦§Ÿ¤©§¨¨¸¦´¦§§½̈
ýåýé éðôì ìltúäìíéLãwä éLã÷ éðôìäét-úà øîL éìråïézîî äéä §¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥¨§¥©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨¨¨©§¦

ìäéøácî òBîL:âéìáàdaì-ìr úøaãî àéä äpçåLçìa÷ø ¦§©¦§¨¤¨£¨§©À̈¦ µ§©¤´¤©¦½̈§©©©µ
rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©

äáLçiådúBà áLçì éìräøkL ©©§§¤¬¨¨©¨¥¦−§¦Ÿ̈«
Lçìa ìltúäì íéìéâø eéä àlL: ¤Ÿ¨§¦¦§¦§©¥§©©

ãééúî-ãr éìr äéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−
ïéøkzLzìltúäì øeñà øBkL ék ¦§©¨¦®¦¦¨§¦§©¥

ìå,ïëì ,Lc÷na úBäL-úà éøéñä §¦§©¦§¨¨¥¨¦¬¦¤
ðéééìrî CCìà éàBáz Ck øçàå ¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤

ìà éLc÷î:åèøîàzå äpç ïrzå ¦§§¥¥©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸
éðãà àì,øácä ïë àìäMà ´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³

éëðà çeø-úL÷,äâàãe äøvî §©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeøëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈
éLôð-úà CtLàå éúéúL àì́Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−

ýåýé éðôììB÷ íéøäì él äîe ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦

úìefì òéîLäì:æè-úà ïzz-ìà §©§¦©©¨©¦¥¸¤
éðôì EúîàBîk 'äìriìa-úa £¨´§½¦§¥−§©§¦®̈©

'ä úéáì äøBkL àBáìéçéN áøî-ék ¨¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²
ì éëì øîàiåéýìûå íBìL ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´

CúìL-úà ïzé ìûøNéúà àlîé ¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤

CúLwa:Bnrî zìàL øLà ©¨¨¥£¤¬¨©−§§¥¦«
çéïç EúçôL àöîz øîàzå©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−

éðéraEíéîçø äéìò LwáìCìzå §¥¤®§©¥¨¤¨©£¦©¥̧¤
dkøãì äMàädúéáì dì äëìä ¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨

äéðôe ìëàzåíéòøädì-eéä-àì ©Ÿ©½¨¤¬¨¨¨¦Ÿ¨−̈
:ãBrèéeåçzLiå ø÷aá eîkLiå «©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸



ע

BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøä̈¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½

:ýåýé äøkæiåëøäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©
ék ìàeîL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬

:åézìàL ýåýéîàëäð÷ìà Léàä ìriå ¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈
íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−

:Bøãð-úàåáëäøîà-ék äúìr àì äpçå §¤¦§«§©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´
äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸

ýåýé éðt-úà:íìBò-ãr íL áLéå ¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈©¨«
âëáBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiå©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´

éðéraýåýé í÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C §¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−
dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈

:Búà dìîb-ãrãëøLàk dnr eäìrzå ©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´
ìL íéøôa ezìîbçî÷ úçà äôéàå äL §¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸

ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©
:ørðäëørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå ¨«©©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©

:éìr-ìàåëéðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®
ìltúäì äæa äënr úávpä äMàä éðà£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−

:ýåýé-ìàæëïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà ¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©¨®§¦©¦¥̧
:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýéçëéëðà íâåøLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä §Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´

:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéì ìeàL àeä äéäáàýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ¨½̈¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa éðø÷ äîøáEzìa ïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ¨¬¨©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®
:eðéäìàk øeö ïéàåâýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà §¥¬−¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½

:úBììr eðkúð Bìåã:ìéç eøæà íéìLëðå íézç íéøab úL÷äeøkNð íçla íéráN §¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈

:äììîà íéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãr elãç íéárøeåãéøBî äiçîe úéîî ýåýé §¥¦−¨¥®©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬

mixn zxhrmixn zxhr
äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨®̈¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´

ýåýé äøkæiå BzLàäáBèì åéðôì dðBøëæ äìò:ëíéîiä úBô÷úì éäéå ¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«¨¨¦§¨§¨¨§¨©§¦¸¦§ª´©¨¦½
äpç øäzåéwä úòìïBéøää éîé íeìLz óBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ©©¬©©−̈§¥¦¦©§§¥©¥¨©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸
ék ìàeîLäøîà:åézìàL ýåýéîàëBúiìò úò àaLkLéàä ìriå §¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−§¦§¦«§¤¨¥£¦¨©©²©¨¦¬

ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²
Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàäéäL ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«¤¨¨

äðL ìëa çBaæì ìéâø:áëàì äpçå ¨¦¦§©§¨¨¨§©−̈´Ÿ
äúìràéää äðMaäøîà-ék ¨®̈¨©¨¨©¦¦¨§¨´

dLéàìéúéaî æeæà àììîbé ãr §¦À̈Ÿ¨¦¥¦©´¦¨¥³
ørpä,Lãç 24 àeä Bú÷éðé íìLz ©©̧©¸¦§©§¦¨Ÿ¤

Bìîbä éøçàååéúàáäåìà BúBà íb §©£¥¦¨§©£¦Ÿ¦À©¤

'ä úéaýåýé éðt-úà äàøðå ¥§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½
øòpä ìò Bì úBãBäìe åéðôì úBåçzLäì§¦§©£§¨¨§©©©©

ãleiäíìBò-ãr íL áLéåàìå ©¨§¨¬©−̈©¨«§Ÿ

Búéáì ãBò áeLé:âëdì øîàiå ¨§¥©´Ÿ¤¨Á
áBhä éNr dLéà äð÷ìà¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´

éðéraCéNò Cöôç éôk-ãr éáL §¥©À¦§¦¤§¥£¦§¦¸©
Búà Cìîb-úà ýåýé í÷é Cà ¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤

Bøácíi÷úiL ïôàä äæa ïaä äéçiL §¨®¤¦§¤©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥

äpç äøãpM äî BaäMàä áLzå ©¤¨§¨©¨©¥³¤¨¦¨¸
:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À
ìL íéøôaäL'äì çBaæìäôéàå §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧

çî÷ úçàúBçðîìïéé ìáðå ©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦
íéëñðìeäàázåøòpä úà-úéá ¦§¨¦©§¦¥¬¤©©©¥

ørð ørpäå BìL ýåýéCøå ïè÷: §Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©

äëøtä-úà eèçLiåïBLàøä ©¦§£−¤©®̈¨¦

éìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúBàøäì ©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§

Búlôz äìa÷úpL:åëéa øîàzå ¤¦§©§¨§¦¨©¸Ÿ¤¸¦´
éðãàãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlî £Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤

éðéò íéNå ,äfäåéìò EELôð éç ©¤§¦¥¤¨¨¥¬©§§−
éðãàòéaLäå,BLôð éiça ezéðà £Ÿ¦®§¦§¦©§©¥©§£¦´

úávpä äMàäät ézãîò øLà ¨¦À̈©¦¤³¤£¤¨©§¦Ÿ

äæa äënrät áLBé äzà íb EúBéäa:ýåýé-ìà ìltúäìæë-ìàøeáòa ¦§¨¸¨¤½¦§§©©¨¥Ÿ§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©£

ézìàL øLà éúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä©©¬©©¤−¦§©®̈§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦
:Bnrîçëíâåék ézøãð älôzä úòaýåýéì eäézìàLä éëðà ¥¦«§©´§¥©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½

äéä øLà íéîiä-ìkíìBòä äæa äéäé øLà ïîæ ìkýåýéì ìeàL àeä ¨©¨¦¸£¤´¨½̈¨§©£¤¦§¤§¤¨¨¬¨−©Ÿ̈®
íL eçzLiåúBãBäì ìàeîLýåýéì ©¦§©¬−̈§¥§©Ÿ̈«

'ä éãáBòî B÷ìç íN øLà: £¤¨¤§¥§¥

àõìr øîàzå äpç ìltúzå©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³
çîNýåýéa éaì'ä úòeLúaäîø ¨©¦¦¸©«Ÿ̈½¦§©¨¬¨
ääábýåýéa éðø÷,éáéBà Ba çbðì ¨§¨©§¦−©«Ÿ̈®§©¥©§©

éáéBà-ìr ét áçøíéñéòënä ìò ¨³©¦̧©´§©½©©©§¦¦

äø÷ò éúBéäa éúBàézçîN ék ¦¦§¦£¨¨¦¬¨©−§¦
EúreLéaïa éì zúðL:á-ïéà ¦«¨¤«¤¨©¨¦¥¥

ïéà-ék ýåýék LBã÷àøBaEzìa ¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¥¦§¤®
åéìà ìltúäì éeàøLøeö ïéàå ¤¨§¦§©¥¥¨§¥¬−

eðéäìàkäîãz øLà íéàøápäî éîe ¥Ÿ¥«¦¥©¦§¨¦£¤¦§¤

àøBaä úMã÷ì BúMã÷:âeaøz-ìà §ª¨¦§ª©©¥©©§³
ääáâ ääáb eøaãú,úeqâå äåàb §©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈©£¨§©

ìà÷úr àöé÷æç éøácék íëétî ©¥¥¬¨−̈¦§¥Ÿ¤¦¦¤®¦´
ýåýé úBòc ìûìkä òãBiäBìå ¥³¥¸§Ÿ̈½©¥©©Ÿ§¬

åéðôìeeðkúðíéðîðúBììräNòî §¨¨¦§§−¦§¦£¦«©£¥

úBiøaä:ãäæì ,ìkä òãBé àeäL ìòå ©§¦§©¤¥©©Ÿ¨¤

íBàúôe ,eäNòîk Léàì ílLîúL÷ §©¥§¦§©£¥¦§¤¬¤
íézç íéøabeøáMéíéìLëðå ¦Ÿ¦−©¦®¦¨§§¦§¨¦−

lçåíéLìéç eøæàçk eøâç:äälà §©¨¦¨¬§¨«¦¨§Ÿ©¥¤

eéäLíéráNãò íäéñëpî eãøé ¤¨§¥¦³¨§¦¦§¥¤©

íçlaíçì út øeáòaeøkNð ©¤̧¤¸©£©¤¤¦§½̈
.íîöòíéárøeíéøékNî eéä øLà ©§¨§¥¦−£¤¨©§¦¦

ïBáòøä øeáòa íîöòelãçeòðî ©§¨©£¨§¨¨¥®¨§

íøBñçî éc eàöî ék ,ïîöò øékNälî¦§©§¦©§¨¦¨§¥©§¨

ãräúéäL éî øLàäãìé äø÷r ©£¤¦¤¨§¨£¨¨¸¨§¨´
äráLíéðaäììîà íéða úaøå ¦§½̈¨¦§©©¬¨¦−ª§¨«¨

äéða úøáB÷ äúéä ék:åúéîî ýåýé ¦¨§¨¤¤¨¤¨§Ÿ̈−¥¦´
íéðaä úaø éðaäiçîe,äø÷òä éða §¥©©©¨¦§©¤®§¥¨£¨¨



עי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iriax meil inei xeriy

ß ixyz 'a iriax mei ß

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑,ׁשמּטה ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְִִֶָָָָ
"ׁשנת  אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

ׁשל  ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהׁשמּטה"?
ׁשביעית ׁשביעית  למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵַָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ ׂשכר לתת ּבאים? .למביאיהם לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
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áàì ìàøNéì éúééä-ékíçøàå ¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈©£©¥

íäéìòíéøôàåïák éìò áéáçéøëa £¥¤§¤§©−¦¨¦¨©§¥§¬Ÿ¦
:àeäèíéBb ýåýé-øáã eòîL «¦§³§©§Ÿ̈¸¦½

÷çønî íéiàá eãébäåäî §©¦¬¨¦¦−¦¤§®̈©

eòîLzMäøæî eøîàåøftL éî ¤¦§§§¦§À§¨¥³¦¤¦¥

úà äìâäåìàøNéàeä úBneàä ïéa §¤§¨¤¦§¨¥¸¥¨

BîöòBøîLe epöa÷éBúBà øBîLéå ©§§©§¤½§¨−§¦§

Bøãr ärøkéèøtä:éäãô-ék §Ÿ¤¬¤§«©§¨¦¦¨¨¬
á÷ré-úà ýåýéåéúBøvîBìàâe §Ÿ̈−¤©£®Ÿ¦¨¨§¨¾

äáøwä ãvî:epnî ÷æç ãiî ¦©©¦§¨¦©−¨¨¬¦¤«
àéíBøîá eðpøå eàáeøäaïBiö »̈»§¦§´¦§«§©¦¼

eøäðåàBáì øäpk eëLnéáeè-ìà §¨£º¦¨§©¨¨¨¤´
ýåýéäaeøî äáBè ìa÷ìïâc-ìr §Ÿ̈À§©¥¨§¨©¨¨¸

-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥
íLôð äúéäå ø÷áe ïàöíéòáN −Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§¥¦

äáBèaäåø ïâk'ä áehî äòáN §¨§©´¨¤½§¥¨¦

äáàãì eôéñBé-àìåïBávòa úBéäì §«Ÿ¦¬§©£−̈¦§§¦¨

äâàãe:ãBráéz æàçîNìk §¨¨«¨´¦§©³¨

ìBçîa äìeúaäçîN ìL ãewøa §¨¸§¨½§¦¤¦§¨

íéð÷æe íéøçáeeçîNéåcçé ©ª¦¬§¥¦−¦§§©§®̈
ézëôäåCBôäàíìáàíäì äéäL §¨©§¦̧¤¡¤§¨³¤¨¨¨¤

æàîíézîçðå ïBNNìøáòa eìáqL úBøvä ìòíézçnNåálä úçîN ¥¨§¨¸§¦´©§¦½©©¨¤¨§¤¨¨§¦©§¦−¦§©©¥

øúBé:íðBâéîâééúéeøåòéaNàïLc íéðäkä LôðeaøiL úBðaøwä ïnL ¥¦¨§¦¥¦²©§¦©¤¬¤©«Ÿ£¦−®̈¤ª©©¨§¨¤¦§

úBîB÷nä ìkîéáeè-úà énråézàî íäì àaä áehä úàeòaNé ¦¨©§§©¦²¤¦¬¤©©¨¨¤¥¦¦¦§−̈
:ýåýé-íàðãéäîøa ìB÷ ýåýé øîà äkíBøî éîLaéäð òîLð §ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¥¨¦§¨¸§¦¸

úììé ìB÷íéøeøîú éëa,øî éëa ¦§©§¦´©§¦½§¦©

ìL ìBwä àeäåìçøøLà eðnà §©¤¨¥−¦¥£¤

äðàî äéða-ìr äkáîúðàîî §©¨´©¨¤®¨¥£¨²§¨¤¤

íçpäìíéîeçðz ìa÷ìäéða-ìr §¦¨¥¬§©¥©§¦©¨¤−¨
epðéà ékék íöøàa øàLð éî ïéàå ¦¬¥¤«§¥¦¦§©§©§¨¦

eìb ílk:åèérðî ýåýé øîà äk ª¨¨´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³
éðérå éëaî CìB÷Céòðîärîcî ¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦§¦¦¦§®̈

Cúlrôì øëN Lé ékéða úlòôìC ¦Á¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸¦§ª©¨©¦

àìå éîL úà eçëL àìå úeìbä eìáqL¤¨§©¨§Ÿ¨§¤§¦§Ÿ

éúéøa ìò eøáòýåýé-íàðäæ ìeîâáe ¨§©§¦¦§ª§Ÿ̈½¦§¤

:áéBà õøàî eáLåæè-Léå §−̈¥¤¬¤¥§¥
Cúéøçàì äå÷záBè úéøçàì ¦§¨¬§©£¦¥−§©£¦

éðáìCíéðá eáLå ýåýé-íàðøBcä §¨©¦§ª§Ÿ̈®§¨¬¨¦−©

eáeLé íéîiä úéøçàa ïBøçàä̈©£§©£¦©¨¦¨

:íìeáâìæéézrîL rBîLøîà ¦§¨¨´©¨©À§¦¨©

'äíéøôàíéèáMä úøNò úeëìî ¤§©¸¦¸©§£¤¤©§¨¦

ããBðúîäpä øîBàå 'ä íò çkåúîe ¦§¥½¦§©¥©¦§¥¦¥

éðzøqéïéøeqéaøñeàåàì ìáà ¦©§©̧¦¸§¦¦¨¦¨¥½£¨Ÿ

ék ,äáeLúa Ck-éãé-ìò áeLàL zìòBä©§¨¤¨©§¥¨¦§¨¦

äîBc éðàãnì àì ìârkCBLîì £¦¤§¥−¤´Ÿª®̈¦§

,øúBé ãBò Bkøc úeòé eäekiLk ,ìBòa§§¤©§©¥©§¥

Lwáî éðà ïëìåäáeLàå éðáLäìò §¨¥£¦§©¥£¦¥´¦§¨½¨©

EúçbLä éì äàøzL éãéäzà ék §¥¤©§¤¦©§¨¨§¦¬©−̈
:éäìà ýåýéçééáeL éøçà-ék §Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³¦¸

éìàEézîçðéúéNòL íéòøä éNònî ¥¤¦©½§¦¦©£©¨¨¦¤¨¦¦

érãeä éøçàåàlL éîöòa ézòãBpL §©£¥¸¦¨´§¦½¤©§¦§©§¦¤Ÿ

áBhä éúéNòCøé-ìr éz÷ôñCøãk ¨¦¦©¨©−§¦©¨¥®§¤¤

èøçúnä íãàézLaíéNòna éîöòa ¨¨©¦§¨¥µŸ§¦§©§¦©©£¦

éúéNòLéúàNð ék ézîìëð-íâå ¤¨¦¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦



jlieעד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iying meil inei xeriy

ß ixyz 'b iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

:éøeòð útøç éúàNðèééì øéwé ïáä ¨−̈¦¤§©¬§¨£¥Á©¦̧¦¹

éøaã écî-ék íéreLrL ãìé íà íéøôà¤§©À¦¦µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸

Bì érî eîä ïk-ìr ãBò epøkæà øëæ Ba½¨¬Ÿ¤§§¤−®©¥À¨³¥©¸½

:ýåýé-íàð epîçøà íçø©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

mixn zxhrmixn zxhr
ézøëfLkútøçæàî éúéNòL úBðBòä §¤¨©§¦¤§©¬¨£¤¨¦¦¥¨

:éøeòðèé'ä íäì áéLîøéwé ïáä §¨¥¦¨¤£¥Á©¦̧
éìàeä éøéwé éða ànLíéøôààlL ¦¹¤¨§¦©¦¦¤§©À¦¤Ÿ

íìBòî éì àèçíéreLrL ãìé íà ¨¨¦¥¨¦ µ¤¤́©£¦½
ìëa åéáà éðôì àèçiL íâäL àeä ïè÷̈¨¤£©¤¤¡¨¦§¥¨¦§¨

,epáäàé úàæécî-ékúò ìëaéøaã ŸŸ£¤¦¦¥³§¨¥©§¦¸

øaãàLãBò epøkæà øëæ Ba ¤£©¥½¨¬Ÿ¤§§¤−®
äîeãwä éúáäàaérî eîä ïk-ìr §©£¨¦©§¨©¥À¨³¥©¸

Bìå åéìò éîçø eììBbúéíçø ½¦§§©£©¨¨§©¥¬
epîçøàéà ïk íàåäNòàL Lwáz C £©£¤−§¦¥¥§©¥¤¤¡¤

éîéa Bîk EúBà áäBàå úBàìôð äzò Eì§©¨¦§¨§©§§¦¥

íã÷:ýåýé-íàð ¤¤§ª§Ÿ̈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

éîé eáø÷ ïä (ãé.'Bâå EFxnF` mrh ¥¨§¨¤§©©§
,odxn`W dWn xn`n wiCvdl ¥§©§¦©£©¤¤¨©

mFId ikp` dpW mixUre d`n oA¤¥¨§¤§¦¨¨¨Ÿ¦©
l"f EpizFAx EWxce(.`"i d"x)E`ln mFId §¨§©¥©¨§

xn`e eil` 'd xaC `aE ,k"r 'Eke inï©§¨§©¥¨§¨©
FxnF`e ,Lini Eaxw LixacM odEaxw ¥¦§¨¤¨§¨¤§§¨§

LiniKxC lr ,LnFi axw xn` `le ¨¤§Ÿ¨©¨©§©¤¤
FxnF`(h"k f"n igie)'Fbe ini EaxwIe §©§¦©¦§§§¥§

:mW EdEpWxtE¥©§¨
ãBòFxnF`A dvxiEaxw odlr 'Fbe ¦§¤§§¥¨§§©

Eaxw LNW minId dPd KxCd df¤©¤¤¦¥©¨¦¤§¨§
dnWPd iwlg md minIde Llv ¤̀§§§©¨¦¥¤§¥©§¨¨

cFqA miaxwzOd(c"w miNdY)mgEx sqY ©¦§¨§¦§§¦¦Ÿ¥¨
,igie zWxtA mW EpWxRW FnkE oErebi¦§¨§¤¥©§¨§¨¨©©§¦
dnWPd iwlg zaxw mrh iM FricFde§¦¦©©§¥©¤§¥©§¨¨

:zEnl `Ed mini mi`xwPd©¦§¨¦¨¦¨

eávéúäårWFdi bdpzIW dEv o`M .'Fbe §¦§©§§¨¦¨¤¦§©¥§ª©
`Ede dWn iptl dxxUA¦§¨¨¦§¥¤§
dxxUE iEPn oFWl EaSizde FxnF`§§¦§©§§¦§¨¨
EpWxRW KxC lr d`eWdA mdipW§¥¤§©§¨¨©¤¤¤¥©§

FxnF`e ,miaSp mY` zWxtAEPEv`e §¨¨©©¤¦¨¦§§©£©¤
FxnF` KxC lr zEkln oFWl(b"i `"y) §©§©¤¤§

dY` iM xnF` `Ed oke ,cibpl 'd EdEvie©§©¥§¨¦§¥¥¦©¨
l"f EWxce `iaY(.g oixcdpq)lTn gw ¨¦§¨§©§¤§¦©©¥

:mcwcw lr Kdeeh dxez §©©¨§¢¨
.'Bâå äfä íòä í÷å (æèike dWw §¨¨¨©¤§¨¤§¦

dcixi `lde Fl `id dniw¦¨¦©£Ÿ§¦¨
idl` ixg` dpFGd Fl `id dlRWde§©§¨¨¦©¤©£¥¡Ÿ¥
FxnF` KxC lr xnFl oEkIW ilE`e ,xkp¥¨§©¤§©¥©©¤¤§

(e"h a"l oOwl)`Ede ,hraIe oExWi onWIe §©¨©¦§©§ª©¦§¨§
FxnF`mrd mwedniw Fl dzid WExR §§¨¨¨¥¨§¨¦¨

cFake xWre ux`d zXxiA mlFrÄ¨¦ª©¨¨¤§¤§¨

ixg` dpfe hraIW Fl `vi dGnE onWIe©¦§©¦¤¥¥¤¦§©§¨¨©£¥
z` mkl EazM KEnqA xn` oke ,'Fbe§§¥¨©§¨¦§¨¤¤
lk`e 'Fbe EP`ia` iM 'Fbe z`Gd dxiXd©¦¨©Ÿ§¦£¦¤§§¨©
mixg` midl` l` dptE oWce raUe§¨©§¨¥¨¨¤¡Ÿ¦£¥¦
,dptEl oWce raU miCwdW ixd ,'Fbe§£¥¤¦§¦¨©§¨¥§¨¨
xnFl miCwd EpiptNX dOA ok FnM§¥©¤¤§¨¥¦§¦©

:dpfe KM xg`e mwe§¨§©©¨§¨¨
ãBòdpfi Fnvr `Edd xFCd `l iM dvxi¦§¤¦Ÿ©©©§¦§¤

mEwIW xFCd `N` xkp idl` ixg ©̀£¥¡Ÿ¥¥¨¤¨©¤¨
mihtFW xtqA FxnF` `Ed oke ,EPOn(a) ¦¤§¥§§¥¤§¦

`Edd xFCd lM mbe 'Fbe rWFdi znIe©¨¨§ª©§§©¨©©
'Fbe xg` xFC mwIe eizFa` l` sq`p¤¡©¤£¨©¨¨©¥§
z` EcarIe rxd z` l`xUi ipa EUrIe©©£§¥¦§¨¥¤¨©©©©§¤
xW` miOrd idl`n 'Fbe milrAd©§¨¦§¥Ÿ¥¨©¦£¤
dpfe 'Fbe mwe FxnF` `Ede ,mdizFaiaq§¦¥¤§§§¨§§¨¨

:FAxwA dOW `a `Ed xW` 'Fbefi dxez §£¤¨¨¨§¦§
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(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

‰‰È‡יז  ‡cÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡cÈÚa¿ƒ»»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éðô ézøzñäå íézáæòå (æédpEMd ©£©§¦§¦§©§¦¨©§©©¨¨
zFxSd zrcl FYrC 'd oYi m` iM¦¦¦¥©§¨©©©¨
wNqie eingx Endi mdilr E`Fai xW £̀¤¨£¥¤¤¡©£¨¦©¥
xiYqi iM ricFn `Ed dfl ,FR` oFxg£©¨¤¦©¦©§¦
FxnF`e .zFAx zFxv EdE`vni dfaE eipR̈¨¨¤¦§¨¨©§§

mFIA xn`emYrcA ExrWIW WExR 'Fbe §¨©©§¥¤§©£§©§¨
cvl `N` df oi`W oi`FxW dxSd axl§Ÿ©¨¨¤¦¤¥¤¤¨§©

FxnF` `Ede ,mdn ipR zxYqd`ld ©§¨©¨©¥¤§§£Ÿ
iAxwA idl` oi`W lrW i`Ce WExR¥©©¤©¤¥¡Ÿ©§¦§¦
Eid `l iAxwA did m`W 'Fbe ipE`vn§¨¦§¤¦¨¨§¦§¦Ÿ¨
cnlE `ve ,Epilr oi`A zFxv KM lM̈¨¨¨¦¨¥§¥§©

`iaPd xn`W('i mihtFW)FWtp xvwYe ¤¨©©¨¦§¦©¦§©©§
:lFkiaM l`xUi lnrAgi dxez ©£©¦§¨¥¦§¨

.øézñà øzñä éëðàå (çédOl dWw §¨Ÿ¦©§¥©§¦¨¤¨¨
qiz` ECezdW ixg` eipR xiY ©§¦¨¨©£¥¤¦§©¤

lr `ld Exn`e mz`Hgidl` oi` iM ©¨¨§¨§£Ÿ©¦¥¡Ÿ©
dnl mrh aEzMd ozFp m`e ,iAxwA§¦§¦§¦¥©¨©©§©
df ,mdn eipR xiYqdW dYr cr xarX¤¨©©©¨¤¦§¦¨¨¥¤¤
mrHdW ip` d`Fx iM Fxn`l Kixv Fpi ¥̀¨¦§¨§¦¤£¦¤©©©
xkp idl` ixg` EpGW itl `Ed xiYqdW¤¦§¦§¦¤¨©£¥¡Ÿ¥¥¨
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.äæ íò äæ ä÷ãö eNòå äøBzä éètLî¦§§¥©¨©£§¨¨¤¦¤

,àBáì éúòeLé äáBø÷ ékék ¦§¨§¨¦¨¦

.àBáì äáBø÷ éúòeLé äéäz äæ-éãé-ìò©§¥¤¦§¤§¨¦§¨¨

,úBìbäì éú÷ãöåéúçèáä ú÷ãöå §¦§¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¦

.ìk ïéòì äìbz(á,úàf äNòé ¦¨¤§¥Ÿ©£¤Ÿ
.ïläì øeîàä úà äNòiL,Bìlçî ¤©£¤¤¨¨§©¨¥©§

.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé àlL¤Ÿ©£¤§©©¨§¨¨

(â,'ä ìà äåìpä øëpä ïa¤©¥¨©¦§¨¤
.÷ãö øb àeä,'åâå éðìécáé ìcáä ¥¤¤©§¥©§¦©¦

eìa÷iL úòa ìàøNiî ìcáð äéäà¤§¤¦§¨¦¦§¨¥¨¥¤§©§

ì ïéàL øîBì áLBçå ,äáBhäøîL ©¨§¥©¤¥¦§Ÿ

.úåönä íi÷ìe,Láé õò éðà ïä §©¥©¦§Ÿ¥£¦¥¨¥
àì ïk ,éøt ìcâî BðéàL Láé õò Bîk§¥¨¥¤¥§©¥§¦¥Ÿ

àì elàk éðéøäå ïBøkæì éîL øàMé¦¨¥§¦§¦¨©£¥¦§¦Ÿ

.éNòîáe 'ä éa õôç àìå íìBòì éúàä¦¨¨§Ÿ¨¥¦§©£©

(ã,éúBúaLúaLå úéLàøa úaL ©§©©©§¥¦§©©

.õøàä,ézöôç øLàaíei÷a ¨¨¤©£¤¨¨§¦§¦

.úåönä,éúéøáa íé÷éæçîe ©¦§Ÿ©£¦¦¦§¦¦
úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa íéæçBà£¦§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦

äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé íò¦¦§¨¥¥©§¦©¦¨

úLøôa ,úBúéøa äøNò ùìLa äðzpL¤¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¦§¨¨©

äøNò ùìL íL äøkæpL Eì-Cì¤§¤¦§§¨¨§Ÿ¤§¥

."úéøa" úáz íéîòt(ä,éúîBçáe éúéáaíéøékæî íäL ,íL íáLBî øLà ïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä øä úBîBçå äøæòä úBîBç CBúáe éLc÷î úéáa §¨¦¥©§¦§¥¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§¨£¨¨§©©©¦§©¥©©§¤§¦£¤¨¨¨¤¥©§¦¦

.ípîæ íã÷ eéäLå ípîæaL íéãéñçä éNòî,ãélä Cøc-ìò ,çáLå äìòî eðéäc ,íB÷î."åéúBáà íB÷î àlîî" ïBL,íLå.íéàaä úBøBcì BîL CLniLáBè ©£¥©£¦¦¤¦§©¨§¤¨Ÿ¤§©¨¨¨§©§©£¨§¤©©¤¤©¨§©¥§£¨¨¥¤¦¨¥§©©¨¦

,úBðaîe íéðaî.úBðaîe íéðaî àaä ïBøkfî øúBé áBhä øác àeä ,äáBèì íL BîL øëfiM äî ,øîBìk,Bì ïzà íìBò íLïzà íäî ãçàå ãçà ìëì ¦¨¦¦¨§©©¤¦¨¥§¨§¨¨¨©¥¦¦¨©¨¦¨¦¦¨¥¨¤¤§¨¤¨§¤¨¥¤¤¥

.äáBèì øëfé íìBò ãòL ,øîBìk ,íìBò íL(å,'ä ìò.'ä ìà Bîkì,BúøL.úBNòì áeiçä ïî øLà ìk úBNòìå äàøiî Bãáòì ,øîBìk,'åâå äáäàìe ¥¨§©¤©¨¦¨¥§¨©§¤§¨§§©§¨§¦¦§¨§©£¨£¤¦©¦©£§©£¨
.úBNòì áeiçäM änî øúBéå äìéláe íBia ãéîz íéãáBòä íéãáòì Bì eéäé äáäàî 'ä eãáòiL éãé ìòå,Bìlçî úaL øîBL ìkúðeîàa ìBãb ãBñé àeäL §©§¥¤©©§¥©£¨¦§©£¨¦¨§¦¨¦©©©§¨§¥¦©¤©¦©£¨¥©¨¥©§¤§¨¤¡©

mixn zxhr
éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæåeàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää §¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëåíb ,çBîNì íäétëa eké ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îaõeöòpäíéòLøäLBøá äìòéeìLîé ¤¦§©§¦¨©³©¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½¦§§

íé÷écöãtøqä úçúåíä õeöòðå ©¦¦§©¬©©¦§−̈§©£¥

íéöB÷ éðéîäéäå ñãä äìòéøácä ¦¥¦©£¤´£©®§¨¨³©¨¨

äfäì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥

úeìbäeøîL ýåýé øîà äk ©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬
ètLîBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³

àBáì éúòeLéäæ éãé ìòéú÷ãöå §«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−
úBìbäìúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:á-äNòé LBðà éøLà ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤
úàfähîì øeîàä úàíãà-ïáe ½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
Bìlçlî-ìk úBNòî Bãé øîLå ¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨

:òøâøëpä-ïa øîàé-ìàå ¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈
ýåýé-ìà äåìpäBa ïéîàäì ©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦

ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´
Bnòìa÷à àìå äáBhä eìa÷é úòa ©®§¥§©§©¨§Ÿ£©¥

÷cöà änì ïk íàå ,íänò-ìàå ¦¨¤§¦¥¨¨¤§©§©
Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàéŸ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«
ïBøkæì éîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨

ékøc øMéà äî ìòå:ã| äë-ék §©¨£©¥©§¦¦´Ÿ
øLà íéñéøqì äåäé øîà̈©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìíìBò ¦¨®¥³§¨©¨Æ

úøké àì øLà Bì-ïzàïBøëæ ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§

BîL:åøëpä éðáeíénòä éðáe §§¥´©¥À̈§¥¨©¦

ýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìBúøL ©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½
úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬



עח

:éúéøáa íé÷éæçîeæøä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´
íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷̈§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯
-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥

:íénòä-ìëì àøwé älôzçìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð §¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®
:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

`xenl iy
.Búìeæ ïéàå ïéàî íìBòä úà àøa 'äL äãBî àeäL ,'ä,éúéøáa íé÷éæçîe ¤¤¤¨¨¤¨¨¥©¦§¥¨©£¦¦¦§¦¦

.äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa íéæçBà£¦§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦¦§¨¥¥©§¦©¦¨

(æ,'åâå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäåBìa÷îe Búéáa çøBà ñéðënä Bîk ©£¦¦¤©¨§¦§©©§¦¥©§¥§©§

.øibúäì eàBáiLk äçîNa íeìa÷iL íéðäkì äeöà ïk ,äçîNaíézçnNå §¦§¨¥£©¤©Ÿ£¦¤§©§§¦§¨§¤¨§¦§©¥§¦©§¦
,éúlôz úéáaíéçîN eéäiL §¥§¦¨¦¤¦§§¥¦

úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥

äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨

íúlôúa ìàøNé íò äðLa§¨¨¦¦§¨¥¦§¦¨¨

.íäéçáæáe íäéúBìBòáeìëì §¥¤§¦§¥¤§¨
,íénòäCìnä äîìL øîàL Bîk ¨©¦§¤¨©§ŸŸ©¤¤

"éøëpä ìà íâå" Búlôúa`Îmikln) ¦§¦¨§©¤©¨§¦

(`n,g.ìàøNé úãì íéáMì ïkL-ìëå§¨¤¥©¨¦§©¦§¨¥

(ç,ìàøNé éçãð õa÷îõa÷îä §©¥¦§¥¦§¨¥©§©¥

.íéBbä ïéa íéçcpä ìàøNé úàãBò ¤¦§¨¥©¦¨¦¥©¦

,åéöa÷ðì åéìò õa÷àíéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt .íéøbä ìk úà åéöa÷ð ìò ãBò õa÷à ,ìàøNé éçãð õa÷àLk £©¥¨¨§¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥©¦§¨¨¤¨©¥¦¥©¥§©©¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íL eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà.(hl wxte gl wxt) £¥¦©¦§¨¨§¥¨¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§¨©¨¦§©§¤§¥

mixn zxhr
ìk íéãáòì BìøLà íäá éîéúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL −©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

éúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úàøä-ìà §¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦¨¥¤¤©´
éLã÷Lc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàéúlôz úéáaïëenä úéaa ¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦©¨

,éðôì íL ìltúäìíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäééçaæî-ìò ïBöøì §¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦§¨−©«¦§§¦®
àøwé älôz-úéa éúéá ékäéäé ¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤

ïëeî:íénòä-ìëìçéðãà íàð ¨§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

íéôñBð úBéäìåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

íìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãäk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ

úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà̈©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ

:íéîéäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®

:äéúáçøa íé÷çNîåúBàáö ýåýé øîà äk §©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæøîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ

çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§¨®

:LîMä àBáî õøàîeçeðëLå íúà éúàáäå ¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−

íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàìèýåýé øîà-äk ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´

älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§º

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqééék ª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À

øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬

øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈

çlLàå:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéäzòå ©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈

ì éðà íéðLàøä íéîië àìäfä íòä úéøàL ´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®

:úBàáö ýåýé íàðáéïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³

eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´

-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨

:älàâéúéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³

íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéäë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤



עט jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iyiy meil inei xeriy

ß ixyz 'c iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, לׁשֹון ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈
ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל Èk.על ְְְִִֵֶַַָָƒ

BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï∑,ליׂשראל הבטחה זֹו הרי …ƒ»«ƒƒ«¿ְְְֲִֵֵַָָָ
מּזרעם  מׁשּתּכחת ּתֹורה .לגמרי ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»

:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−

:íëéøòLaæé-ìà eäòø úòø-úà | Léàå §©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À©«

ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úàçééäéå ¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéøîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º

íBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLààëeëìäå £¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§¨§¿

úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLéŸ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ

äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈

:éðà-íbáëíéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½

-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤

:ýåýé éðtâëíéîia úBàáö ýåýé øîà äk §¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´

ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änääúBðL ¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´

ðëa e÷éæçäå íéBbääëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ

:íënò íéäìà eðòîL ék íënò¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«



jlieפ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑ ׁשכינה ּכלּפי למעלה ׁשּמפרׁש:מּוסב ּכמֹו להם , נׁשּבעּתי אׁשר הארץ .""אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

ß ixyz 'd ycew zay ß

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: ."ׁשמֹור", »…«ְָָָ
'‰Œ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ∑ יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו ƒ«¬¿ƒְְְְִֵֵֶַָ

ּבֹולט  היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש ּבתרא': ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּב'בבא

אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם מּבחּוץ, הארֹון ְְְִִִֵַָָָָָָֻמן
הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה הּלּוחֹות .'מּצד ְִַַָָָָָֻ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ולא «¿ƒ≈«ְְַָֹ

ׁשּנאמר: לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות (במדבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבחּייו  ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט ולא ,"ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֻ"עׂשה

מֹותֹונגנזּו יֹום מֹותֹו)קדם ּביֹום אחרים: מה (ספרים לקּים , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
ח)ר:ּׁשּנאמ  הּמות"(קהלת ּביֹום ׁשלטֹון ."ואין ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑ ואם ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִ
למעלה: העיד ּכבר הרי ל)ּתאמר: "העידתי (לעיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

לּׁשמים  אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָבכם
הּׁשמים  "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹוארץ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם

ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות
הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.íënò éç épãBòa ïä (æëlr x`Azi ¥§¤¦©¦¨¤¦§¨¥©
l"f mxnF` KxC(.g"i zFkxA)miwiCv ¤¤§¨§¨©¦¦

FxnF` `Ede ,miIg miiExw mzzinA§¦¨¨§¦©¦§§
ig iPcFrAmiIgdW cFrA WExR mkOr §¤¦©¦¨¤¥§¤©©¦

`Ed ok ixg`W Ycnl `d mkOr iNW¤¦¦¨¤¨¨©§¨¤©£¥¥

FxnF`e ,mdOr Fpi`W `N` oM mB ig©©¥¤¨¤¥¦¨¤§§
mFIdmFi `N` mdOr cFr Fl oi`W fnx ©¨©¤¥¦¨¤¤¨

FxnF`e ,mFId cr `Ed aEzMd hWtE ,df¤§©©¨©©§§
mziidExdxdW xWt` iM xar oFWl ¡¦¤§¨¨¦¤§¨¤¦§£

oickE ,drW DzF`A daEWY(:h"n oiWECw) §¨§¨¨¨§¦¦¦

wiCv `EdW zpn lr dX` WCwnd©§©¥¦¨©§¨¤©¦
rWx didW `vnpW iR lr s` xEnB̈©©¦¤¦§¨¤¨¨¨¨
`OW zWCwn `idW mixnF` Ep` ,xEnB̈¨§¦¤¦§ª¤¤¤¨

:drW DzF`A daEWY xdxdgk dxez ¦§¥§¨§¨¨¨
KlIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¥¤

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

øçîìeaeh meiaíékLäxgyd zelr mcew,äöéa da àöîes` §¨¨¦§¦¨¨¨¥¨
ixd z`f lka ,dlila dclepy `id dcigid zexyt`d dxe`kly

`idúøzeî,,meia mzcil s` ,meia milebpxzd yinyzy xg`ny ¤¤
oick zxzene ,lenz` meia dclepy ze`cea milez ep` ok lre

:`xnbd dywn .aeh mei axra dclepy dvia÷ãa àìäålenz` ©£Ÿ¨©
ok m`e ,aeh mei lila dclepy gxkdae ,dvia da `vn `le owa
s` ,meia `l` zclei dpi`y xg`n :`xnbd zvxzn .dxqe`l yi

`vn `le wcayøîéàep` mixne` -y,äôé äôé ÷ãa àìzn`ae ¥©Ÿ¨©¨¤¨¤
,lenz`n xak owa dievn dzideléôàåäôé ÷ãa,`vn `leøîéà ©£¦¨©¨¤¥©

äøæçå daeø äúöédn` irnlå ,éàåäaxrn dclepk zaygp ef s` ¨§¨¨§¨§¨£©§
,aeh meiïðçBé éaøãëaeh mei axrn daex d`viy dvia xn`y ¦§©¦¨¨

lka ,`ed giky `l dxwny s`e .aeh meia dlke`l xzen dxfge
.dlila zclei dpi`y epicia dlaw ixdy ,ok milez ep` z`f

:`xnbd dywnéðéà,`ed ok m`d -ìeàL ïa éñBé éaø øîà àäå ¥¦§¨¨©©¦¥¤¨
,äöéa da àöî àìå áBè íBé áøòî úìBâðøz ìL dp÷a ÷ãa ,áø øîà̈©©¨©§¦¨¤©§§¤¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨

,äøeñà ,äöéa da àöîe íékLä øçîìezelzl yi ik epl ixd §¨¨¦§¦¨¨¨¥¨£¨

:`xnbd zvxzn .lenz`n `le aeh meid lil jyna dclepyíúä̈¨
ax xq`àòøàî àðôñãazlebpxzd menig jezn dxvepy - §§¨§¨¥©§¨

lk'y mixne` oi` dae ,dlila oiae meia oia dzcily ,rwxwa
:`xnbd zl`ey .'meia clep meia eyinyzyéëä éà,jk m` -s` ¦¨¦

oecipa¯ àîéà énð éøî áøcxn`p ok mbowa d`vnpy dviady §©¨¦©¦¥¨
àðôñ àòøàîzvxzn .xkfn dclepy epl oipne ,dlila dclepe ¥©§¨¨§¨

`l` ixn ax xizd `l :`xnbddãäa øëæ àkéàãamr xkf yiy - ¦§¦¨¨¨©£¨
elit` :`xnbd zl`ey .zlebpxzdøëæ àkéàãa,zlebpxzd mr ¦§¦¨¨¨

¯ àðôñ àòøàî àîéà énðmenign dclepy xnel yi ok mb ©¦¥¨¥©§¨¨§¨
mei lila dclepy yeygl yi oiicre ,xkfn `le rwxwa zlebpxzd

:xacl aeyi `xnbd d`ian .aehéøéîâ ,àðéáø øîàlaewn - ¨©¨¦¨§¦¥
,epiciaøëæ àkéàc àëéä ìk,zlebpxzd mràðôñ àìz` `id ¨¥¨§¦¨¨¨Ÿ¨§¨
dviad,àòøàî.lebpxzd ici lr `id zxvep `l`änk ãòådidi ¥©§¨§©©¨

clz `le ,'dcda xkf `ki`'l aygiy ick lebpxzd dil` jenq
,`rx`n `ptq zngn `le epnn `l`áøc déîMî àcîâ áø øîà, ¨©©©§¨¦§¥§©

àëéä ìk̈¥¨
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פי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd ycew zayl inei xeriy
החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ
ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

ּבע  יעלה . . יאסף הּמעלֹות".אליו רּום עד עילּוי אחר ילּוי ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמות"
ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט
מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט
עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,
ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפי־זה
נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר
"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו
ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",
ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגה ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ
מׁשה". הם ויׂשראל ְְְִִֵֵֵֶָָֹיׂשראל,

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤

:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«
i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑ ּכל והרי «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒֲֵַָ

ׁשּנאמר: הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ב)ימֹות (שופטים ְְְֱִִֶֶַַֹֻ
מּכאן  יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ"וּיעבדּו

זמן  ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתלמידֹו
נראה  היה חי, חי ׁשּיהֹוׁשע הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìæñø ¯ åñø íéãåîò ïî÷ì

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

øçîìeaeh meiaíékLäxgyd zelr mcew,äöéa da àöîes` §¨¨¦§¦¨¨¨¥¨
ixd z`f lka ,dlila dclepy `id dcigid zexyt`d dxe`kly

`idúøzeî,,meia mzcil s` ,meia milebpxzd yinyzy xg`ny ¤¤
oick zxzene ,lenz` meia dclepy ze`cea milez ep` ok lre

:`xnbd dywn .aeh mei axra dclepy dvia÷ãa àìäålenz` ©£Ÿ¨©
ok m`e ,aeh mei lila dclepy gxkdae ,dvia da `vn `le owa
s` ,meia `l` zclei dpi`y xg`n :`xnbd zvxzn .dxqe`l yi

`vn `le wcayøîéàep` mixne` -y,äôé äôé ÷ãa àìzn`ae ¥©Ÿ¨©¨¤¨¤
,lenz`n xak owa dievn dzideléôàåäôé ÷ãa,`vn `leøîéà ©£¦¨©¨¤¥©

äøæçå daeø äúöédn` irnlå ,éàåäaxrn dclepk zaygp ef s` ¨§¨¨§¨§¨£©§
,aeh meiïðçBé éaøãëaeh mei axrn daex d`viy dvia xn`y ¦§©¦¨¨

lka ,`ed giky `l dxwny s`e .aeh meia dlke`l xzen dxfge
.dlila zclei dpi`y epicia dlaw ixdy ,ok milez ep` z`f

:`xnbd dywnéðéà,`ed ok m`d -ìeàL ïa éñBé éaø øîà àäå ¥¦§¨¨©©¦¥¤¨
,äöéa da àöî àìå áBè íBé áøòî úìBâðøz ìL dp÷a ÷ãa ,áø øîà̈©©¨©§¦¨¤©§§¤¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨

,äøeñà ,äöéa da àöîe íékLä øçîìezelzl yi ik epl ixd §¨¨¦§¦¨¨¨¥¨£¨

:`xnbd zvxzn .lenz`n `le aeh meid lil jyna dclepyíúä̈¨
ax xq`àòøàî àðôñãazlebpxzd menig jezn dxvepy - §§¨§¨¥©§¨

lk'y mixne` oi` dae ,dlila oiae meia oia dzcily ,rwxwa
:`xnbd zl`ey .'meia clep meia eyinyzyéëä éà,jk m` -s` ¦¨¦

oecipa¯ àîéà énð éøî áøcxn`p ok mbowa d`vnpy dviady §©¨¦©¦¥¨
àðôñ àòøàîzvxzn .xkfn dclepy epl oipne ,dlila dclepe ¥©§¨¨§¨

`l` ixn ax xizd `l :`xnbddãäa øëæ àkéàãamr xkf yiy - ¦§¦¨¨¨©£¨
elit` :`xnbd zl`ey .zlebpxzdøëæ àkéàãa,zlebpxzd mr ¦§¦¨¨¨

¯ àðôñ àòøàî àîéà énðmenign dclepy xnel yi ok mb ©¦¥¨¥©§¨¨§¨
mei lila dclepy yeygl yi oiicre ,xkfn `le rwxwa zlebpxzd

:xacl aeyi `xnbd d`ian .aehéøéîâ ,àðéáø øîàlaewn - ¨©¨¦¨§¦¥
,epiciaøëæ àkéàc àëéä ìk,zlebpxzd mràðôñ àìz` `id ¨¥¨§¦¨¨¨Ÿ¨§¨
dviad,àòøàî.lebpxzd ici lr `id zxvep `l`änk ãòådidi ¥©§¨§©©¨

clz `le ,'dcda xkf `ki`'l aygiy ick lebpxzd dil` jenq
,`rx`n `ptq zngn `le epnn `l`áøc déîMî àcîâ áø øîà, ¨©©©§¨¦§¥§©

àëéä ìk̈¥¨
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המשך ביאצר למס' ביוה ליצם שלישי עמ' א



פב

יום ראשון - כ"ח אלול
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום רביעי - ב' תשרי
פרק כ מפרק י 
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שני - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום חמישי - ג' תשרי
מפרק יח 

עד סוף פרק כב 
ופרקים צד-צו

יום שלישי - א' תשרי
פרק כ, מפרק א 

עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום שישי - ד' תשרי
מפרק כג 

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

שבת קודש - ה' תשרי
פרק כ

מפרק כט עד סוף פרק לד ופרקים ק-קב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וילך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

  ... בראשית שנת תרפ"ז באתי בבקשה לכללות אנ"ש שי' אשר יקבעו, 
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מנין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החדש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו ענין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...    



פג lel` g"k oey`x mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח ראשון יום
אגרת יח  ,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn
xacd rx ixd ,oeilrd
Îqg jk didiy c`na
dad`a ,xnelk .melye
aexw zeidl dvex `edy
,`ed jexa yecwdl
`ly ,d`xi mb dlelk
melyeÎqg wegx zeidl
iel ihewl"a .zewl`n
iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi
eia` ,od`qxe`ipy wgvi
z` xiaqn ,epiax w"k ly
,"de`zn" zepeyld
"dvitg" ,"zade`"
zebixcna "dwacl"e
itk dnypd ly zepey

- "zade`" ,diyra - "de`zn" :zenlerd zrax`a ody
.'eke ,dxivia,ìàøNé ììk áìa úøzñeî àéä Bæ äáäàå- §©£¨¦§¤¤§¥§©¦§¨¥

,l`xyin cg` lk ly,íéòLøa elôàxaqeny itk - £¦¨§¨¦
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga h"ie g"i wxta hexhexta

,miryxa mb dpyi ef zxzqen dad`yäpnîedad`dn - ¦¤¨
,zxzqendíäì äàa,miryxl -.äèøçädpyiy dhxgd - ¨¨¨¤©£¨¨

miryx" :l"f epinkg xn`nk) dxiar ziiyr ixg` miryxa
,xacd jk m` ,`l` .ef zxzqen dad`n d`a - ("dhxg mi`ln
md recn okÎm` - `ed jexa yecwdl ef dad` mdl yiy

:oldl owfd epax jk lr xne` ?miryxàéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦
äìBëé ätìwä éøä ¯ óeba úeìb úðéçáa äîìòðå úøzñeî§¤¤§¤§¨¨¦§¦©¨©£¥©§¦¨§¨

ìíãàì àéèçnä úeèL çeø eäæå ,äéìò èìL20.gex"d - ¦§Ÿ¨¤¨§¤©§©©£¦¨¨¨
ici lry yegi `ly ,ef dad` lr dxizqne dqkn "zehy

,`ed jexa yecwdn wzipe wgxzn `ed `hgd,ïk ìòå,okle - §©¥
ätìwä ìò øabúäìe ÷fçúäì ,àéä BðB÷ì íãàä úãBáò£©¨¨¨§¦§¦§©¥§¦§©¥©©§¦¨

.ìk ìkî ìka,mipiprd lka -dLøâì älçzî ,eðéäc- ©Ÿ¦ŸŸ§©§¦§¦¨§¨§¨
,dtilwd z` yxbl xac ziy`x,éøîâì óebäîdidz `ly - ¥©§©§¥
,sebd ixa` lr dhily mey dläáLçnîmey aeygi `ly - ¦©£¨¨

mipipr,dtilw ly oipr dfy ,'d oevx jtid mdyøeac`ly - ¦
mdy mixeaic mey xaci

,'d oevx jtidäNòîe- ©£¤
miyrn mey dyri `ly

,'d oevx jtid mdyL- ¤
md dl` mipipr dyly

ìå çîaç"îøe ïBL ©Ÿ©§¨§¨
,íéøáà`l gendy - ¥¨¦

xacz `l oeyld ,aeygi
mey eyri `l mixa`de

.dtilw ly mipipr-øçàå§©©
àéöBäì ïk-íb ìëeé Ck̈©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnî¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
dyxi `ly ixg` -
,eteba yalzdl dtilwl
ly mipipra xnyidl
aeygl `ly ,"rxn xeq"
zeyrl `le xacl `le
mipipr) dtilw ly mipipr

x jtid mdylkei ,('d oev
dad`"d z` zelbl mb
`hazzy ,"zxzqend

ly mipipra ielbadyr"
"aehaeygi gendy ,

`iaiy xac ,'d zelcba
dad` ielba yegl eze`
,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl
äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - §©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
- zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ianìëOäL¤©¥¤
,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥

éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd -

,dnypdïk ìòå,okle -Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷åwwezynd -úBéäì §¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥©¥¦§

dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz̈¦¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨
.døB÷îìxtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy itk - ¦§¨

dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`d rahy ,"`ipz"d
,dyxyläæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiM äî ìëå- §¨©¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤
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ùã÷ä úøâà
úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù
àøåáá åúìëùäå åìëù éôë ãéîú ïðåáúéå áùçé
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
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א.20. ג, סוטה



`lelפד h"k ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט שי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

zewwezydef,ìëáe åéôa íb äæ óñk èMtúéå øabúé äëk̈¨¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤©§¦§¨
íäa ä÷áãì ,úBöîe äøBúa ÷ñòì åéøáà,oci lr -'äa ¥¨¨©£Ÿ§¨¦§§¨§¨¨¤©

àLã÷å àúéøBàc ,Lnîéøa-ãç àlk àeä-C21.dxez ,ik - ©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨©
egena ef dad` rityz okle ,cg` xac md `ed jexa yecwde

,mixa` x`yae eitae
miiwle dxez cenll

.ef dad`a zeevnìòå§©
äæ óñk,ef dad` lr - Ÿ¤¤

:áéúk ,áø éelâaL- ¤§¦©§¦
aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨

Bì ïéàå íéîì àîvä©¨¥§©¦§¥
.ììk ïéãò âeðòz- ©££©¦§¨

z` deexn `edyk
,j` ;beprz el yi ,epe`nv
mey el oi` ,`nv ezeida
- wfg oe`nv `l` ,beprz
ly oipr `id ef dad` jk
`l ,zewl`l oe`nv
jez beprz da yiy dad`

dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a zewiac zbyd ick
.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprza dad`" ly

íâå23íéøézòî eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæ óñk ìò §©©Ÿ¤¤§©£¨©§¤¤¨¨©§¦¦
milltzn ep` -,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äì- ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥

zekfl mc`d lry oipr dppi` ef dad`y zexnl ,xnelk
cg` lka dpyi ef dad` mvr oky ,dlrnln dze` el ewipriy
- ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef dad` ielibe ,l`xyin
`edÎjexaÎyecwd l` milltzn ef dad` lr mb z`f lka
,ielibd l` mlrddn dze` `ivedle dzelbzdl xefriy
dúéáa dúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnî àìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨§¥¨
dad`d cbp ody de`ze zxg` dad` mey ala xexyz `ly -

,`edÎjexaÎyecwdlàéäL`id "dxv"d -,äfä íìBò úåàz ¤¦©£©¨©¤

,'d zad`l cebip `id de`zdy -àéä äéäzL ÷ø,cala - ©¤¦§¤¦
úéaä úø÷ò,ald ly dcigid dhilyd ,ziad zlra -ìLîì £¤¤©©¦¦§Ÿ

-ìk-ìò äNòîe øeac äáLçnî äöeçä dLøâìe dúøöa§¨¨¨§¨§¨©¨¦©£¨¨¦©£¤©¨
ì ìëeé àlL íâä ,íéðt,Balî éøîâì dçlLdidz `ly - ¨¦£©¤Ÿ©§©§¨§©§¥¦¦

,oky ,ala de`z mey el
ixd `id ef dad`
zniiw mda ,"mipepia"a
ytpd ly de`zd ala
`l `edy `l` ,zindad
daygna dlrzy ozep
itk) dyrne xeaic
wxta dlrnl xaqedy
ly oey`xd wlga a"i

,("`ipz"d xtq-ìk-ìò©¨
àéä äéäz íéðẗ¦¦§¤¦
úeìb úðéçáa úøzñîª§¤¤¦§¦©¨
úéaä úø÷òì úeãáòå§©§©£¤¤©©¦

,dzøábdad`d `id - §¦§¨
mewnay ,zewl`l
didz zewl`l dad`dy

"zxzqen dad`ytpd ly de`zd didz - zelb zpigaae "
,zelb zpigaae zxzqen zindadda LnzLäì,de`za - §¦§©¥¨

,äiúLe äìéëàk ,ãáì dì íéçøëä íéøáãìicky - ¦§¨¦¤§¥¦¨§©©£¦¨§¦¨
on ,zeevne dxez miiwl lkeze seba miiwzz ziwl`d ytpdy
ytpd oevxa ynzyiy ixd - dzyie lk`i mc`dy gxkdd
mipipra ziwl`d ytpd oevx rval ,miinyb mipiprl zindad

,'d zceare dxez ly:áéúëãkaezky enk -24:éëøc ìëa"E §¦§¦§¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka -jly(l` xeyw didze) z` rcz ¨¥

mikxcd ,"jikxc" zece` ,xaecn ,xnelk ,`edÎjexaÎyecwd
zrcd ,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde
oevxa ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerdseq oi`,(leab ila) "

zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md zenlere

.dxez - `ed mdipia rvennd .zenlera drtydde zenlerdreci ok3,

okl ,oxagn `edy zebixcnd izyn ea dpiidzy gxkdd on rvenn lky
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ùã÷ä úøâà
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä
úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì
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א.21. ס, ח"ב א. כד, זח"א ג.22.ראה מב, ˘ËÈÏ"‡:23.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ס"ד מש"כ לתרץ - כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי ו.24.שזה ג, Î"˜משלי ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בארוכה סרל"א או"ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס"ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰השייכות מהי יפית Â˙Î‰Ï·"עצ"ע מה
ובאופן והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל באגה"ק „‰ÏÙ‡‰גו'?! כמבואר היא שאהב"ת מובן - גו') ומה גו ' (מה
ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן ב.1.כאן קד, עה"פ.2.תהלים הצ"צ) (רשימות אור יהל ראה 3.ראה

וש"נ. ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש



פה lel` h"k ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeinipt `ed dxez ly "xe`" :"dnly"e "xe`" zepigad izy dxeza yi

"dcn ux`n dkex`" ,(leab ila) seq oi` ly oipr `idy ,dxezd4;

`idy "dnly"eyeal,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb ly oiprd `id -

epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl zekiiy dl yi ,xeriye leab da yiy

yi dxezc dlbpay owfd

dlrpd oiprd z` mlrda

zeinipt ,"xe`" ly xzei

z` xiaqn oke ,dxezd

dxez ly dbyd oia lcadd

.d`eap ly dbyd oial

äîìOk øBà äèò"Ÿ¤©©§¨
."'Bâåxe`dy ,dpeekd - §

.yeala xzzqne yalzn
xe`y xiaqi owfd epaxe
dlrnly dxezd
shrzn zelbzdn
.mlrde yeala yalzne
ìL 'äøBz éèewì'a ,äpä¦¥§¦¥¨¤
ék úLøt ì"æ é"øàä̈£¦©¨¨©¦
àø÷iå úLøôe àOú¦¨¨¨©©¦§¨

áúk5äLî úâOä ék , ¨©¦©¨©Ÿ¤
àì íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨Ÿ

,äàlò äîëçc úeiîéðt úðéçáa äúéädnkgd zeinipt - ¨§¨¦§¦©§¦¦§¨§¨¦¨¨
,dpeilrd,"úeìéöàc àaà" àø÷pä"d`lir dnkg"a ,oky - ©¦§¨©¨©£¦

dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl ody zebixcn opyi
dny ,yxtn `ede - dnecke 'oencw mc`'c dnkge xzkay
dnkgd zeinipta dzid `l epax dyn zbydy xne` `edy
dlrnly dnkgd zebixcnl wx dpeekd oi` ,dpeilrd
"zeliv`"ay dpeilrd dnkgd zeinipta mb `l` ,"zeliv`"n

,("zeliv`c `a`" z`xwp "d`lir dnkg"y itk)ïkL-ìëå§¨¤¥
,äpnî äìòîlL øúkä úøéôña,"dnkg"n -éøà" àø÷päC ¦§¦©©¤¤¤§©§¨¦¤¨©¦§¨£¦

,"ïétðàjix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly i`cea ixd - ©§¦
dnype ;leab ila zekix` ,"jix`" ly dpiga ixd `ed "oitp`
ly oipr biydl dgeka oi` - leab lra `edy seba zyaelnd

,leab ilaíà-ék,biyd dyn -íéøBçà úðéçáa,zeipevigd - ¦¦¦§¦©£©¦
äîëçc`l` ,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd ef oi` - §¨§¨

dhnly zebixcna dcixil zekiiy xak dl yiy zeipevigd
,"dnkg"núLaìîä6úLaìúnä ,äðéaazyalzn "dpia" - ©§ª¤¤©¦¨©¦§©¤¤

,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pL úBðBzçz úBøéôñ òáLaoipr - §¤©§¦©§¤¦§¨§¥©§¦
zecnd ray od el` ,dlabde mevnve zephw ,"xirf" ly

" mya ze`xwpdzecnitk xak df ,oky .xeriye "dcn" oeyln ,"
xewn zeidl xeriy lye dcn ly oipra yalzn "seq oi` xe`"y

,zenlerl,äøBzä ãBñ`idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg" - ©¨
oipr ly ceqd df - zecnd raya ("dpia" ici lr) zcxei

,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly mipicde zeklddy ,dxezd
.cqgd zcnn - xedhe i`kf ,xyk :zecndn mi`a ,xedhe `nh

,'eke ,dxeabd zcnn - `nhe aiig ,leqtóBñ ãò úèMtúîe¦§©¤¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð :ïäL ,úBðBzçzä úBøéôñ òaøà- ©§©§¦©©§¤¥¤©§©§

zexitq ,onvr zecnay
,zecnd zeinvr opi` el`
zecn ly mitprd m`Îik
,zx`tz ,dxeab ,cqg
z` ynnle cixedl
,"dxeab" ,"cqg" zecnd

,"zx`tz"äúéä íLå§¨¨§¨
Búàeáð úâOäly - ©¨©§¨

,epax dynúðéçáa¦§¦©
úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt§¦¦§©§¦§¦©
-ãBä-çöðc úeiîéðt§¦¦§¤©

,úeëìî-ãBñé`wec - §©§
opiipry ,el` zexitqa
drtydd z` cixedl

i zepeilrd zexitqdnxze
dhnly zenlera
`wec my - "zeliv`"n
ok`e zeidl dleki dzid
zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapd zbyd dzid

el`,Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì ìáà£¨§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨
íéøBçà úðéçáa íà-ék ,úeiîéðta äâOä íeL,zeipevigd - ©¨¨©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦

úLaìîä äîëçc74CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa §¨§¨©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤
,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc úeiîéðtdbyd el dzid my wx - §¦¦§¤©§©§

ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd .zeinipta
dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga owfd epax
iptl xak z`f xn` ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa yalznd
x`ya zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl yie ?df
.cala m"idpae dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpk zecnd

ãBñayxcna xne`y -7:,"äøBz ¯ äìòîlL äîëç úBìáBð" §§¨§¨¤§©§¨¨
`idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg" -
("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx
dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf -
"zelaep"d m`Îik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd
zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde
zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb zelbzda

,dxezc dlbpàéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáa- ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw ly oipr ,lirl xkfpk:áéúëãëeenke - §¦§¦

aezky8:éðôe ,éøçà úà úéàøå",zeiniptd -,"eàøé àì- §¨¦¨¤£Ÿ̈¨©Ÿ¥¨
did leki epax dyn mb mb ik ,epax dyn lr xn`p df weqt
ly zeinvrde zeiniptd `le "miixeg`" zpiga wx ze`xl
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ùã÷ä úøâà
äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà

àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ˘ËÈÏ"‡:5."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב "עיי"ש
דוקא שנלמד ואיך ובויקרא".·ˆÛÂ¯Èבל"ת, בכ"ת אדמו"ר 6.הנא' כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת", שלפנינו: בתניא

כבפנים. שצ"ל ז.7.שליט"א פי"ז, כג.8.ב"ר לג, תשא



ixyzפו '` iyily mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שלישי יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,dlrnly "dnkg"díL ïiò,l"fix`d ly "dxez ihewl"a - ©¥¨
éøä ;àéìôäì Lé äøBàëìå .à ÷øt 'äàeápä øòL'áe§©©©§¨¤¤§¦§¨¥§©§¦£¥

øîàð9,"äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷ àìå" :epax dyny - ¤¡©§Ÿ¨¨¦§¦§¨¥§Ÿ¤
,d`eapa xzeia zedeabd zebixcna biydéàåé"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦

Løãå epnî øúBé ì"æ©¥¦¤§¨©
úðéçáa íéLeøc änk©¨§¦¦§¦©
elôà ,úeiîéðt§¦¦£¦
úBâøãîe úBøéôña¦§¦©§¥
äìòîlL úBaø©¤§©§¨
øúëå äîëçäî¥©¨§¨§¤¤

?úeìéöàcmpyiy - ©£¦
zlawa miaexn "miyexc"
zeinipta wx `l l"fix`d

dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l` ,zeliv`c "dnkg"
oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e ,zeliv`c "dnkg"n
zeinipta ez`eapa biyd `ly epax dyn lr xne` l"fix`dy
itk ,"dnkg" ly miixeg`a wx `l` ,zeliv`c "dnkg"

xzei biyd l"fix`dy ,ixd - 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y
"`ipz"l "zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n10oeyl o`k `aen

"`"ahixd iyecig"11`ly dyecwd dpeilrd dakxn dyrn" :
- "zn`d ilral dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp
dpeilrd dakxnd dyrn
dlrnly "dakxn")
oipr yi ,oky ."zeliv`"n
mlera "dakxn"d
"dakxn"e ,"d`ixa"d
epyie ,"zeliv`"d mlera
dlrnl "dakxn"d oipr
dyrn ixd ,("zeliv`"n

dakxndpeilrd
elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d mlern dlrnly)
,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze` ebiyd `l) ,da
znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid milaewnd dl`

."zn`d

ïéa ìBãb Løôä LiL ,ìkì ïáeîe èeLt àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨¨¨©Ÿ¤¥¤§¥¨¥
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:Lnî "äiàø"ici lry - §¦¨©¨

"zedn" z` mi`ex "di`x"
ly dbyda eli`e ,xacd
wx mipian zrce dnkg
`le) xacd "ze`ivn" z`
d`eapy ,jk lr .(ezedn
`ian ,"di`x" z`xwp
dnn zei`x owfd epax
:epax dyna aezky

,"éøçà úà úéàøå"- §¨¦¨¤£Ÿ̈
epax dyna wx `le
ely d`eapd zbixcny)
(xzeia ddeabd dzid

aezk `iapd diryia mb `l` ,"di`x" oeyld aezk13:äàøàå"¨¤§¤
,"'ä úàaezk xak ,epia` mdxa`a ,dxez ozn iptl elit`e - ¤

:ez`eapa "di`x" oeyld ok mb"'ä åéìà àøiå"14.ixd aezk - ©¥¨¥¨
.ynn zednd zii`x `idy ,"di`x" oeylL óàåoeyld - §©¤
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mb jk ,zinybd oira mi`exy itk ,xacd zedn zii`x `id
(d`eapd zii`x) lynpa
beq ,dpeekd zeidl dkixv
zipgex di`x ly dfk
ly zednd z` "zgwel"d
ziwl`d dbixcnd
,d`eapa mi`exy
åéìà àøiå" :íebøúëe§©§©¥¨¥¨
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åéìà äìâpL ,úelbúä15 ¦§©¤¦§¨¥¨

àeä-Ceøa íìòpä- ©¤§¨¨
dlrnl ,xzqpe mlrp
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הנעלם".
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dpezgzd dbxcd iabl zelbzda df oi`y xacd zernyne
dbxca mb hlwp dfy - dyexit "zelbzd" eli`e .xzei
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àeä-Ceøa íìòpä17 ©¤§¨¨
÷ø ,úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©©
úBîeìòz íéâéOî íäL¤¥©¦¦©£

] íìòpä äîëç:xg` gQp ¨§¨©¤§¨ª¨©¥
[íìòpajxcÎlr - ©¤§¨

xac zhlewd "driny"
x`yp "ipgex"dy ,ipgex
drinyde ezeipgexa f`
eze` "zgwel" dbydde
mihlew md jk ,ezeipgexa
`edy oiprd z` mzbyda
`l j` ,`ltpe mlrp
dlbzn mlrpd oiprdy
ly zelbzda mdil`
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íéàéáðì úelbúä¦§©¦§¦¦

íúàeáð äàøîa19,- §©§¥§¨¨
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,zelbzda dhnl zcxl odl xyt` i` - (dpeilr) "d`lirék¦
,íäéìà úBlbúäìe ãøéì eìëeé àìd`xn"a mi`iapl - Ÿ§¥¥§¦§©£¥¤

,"d`eapd:ïäL ,úBðBzçzä úBâøãî ÷øzexitq --ãBä-çöð ©©§¥©©§¤¥¤©
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,dlawd zxez icnellïBéìòä ìL úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpäL¤©¤©§©§¤¨¤§

xzeia dpezgzd dbixcnd efy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly -
,dpeilrd dbixcnd lyïBzçza íéLaìúîdbixcna - ¦§©§¦©©§
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ïBzçzì ïBéìòäî úeiçäxzei dpeilrd dbixcndn - ©©¥¨¤§©©§

,xzei dpezgzd dbixcnlïëìå ,úBâøãnäå úBîìBòä ìëa§¨¨¨§©©§¥§¨¥
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mdil` cxei dfy ,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk
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øBà Laìîzxitq -úeäìàä úðáä úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©£¨©¨¡Ÿ

] øBàî:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ-ïéà [øBàågqepd itl e` - ¥ª¨©¥§¥¨
,`edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd
Îjexa "seqÎoi` xe`" mby
,ef dpada cxei `ed

dëBúáe,"dpia"a - §¨
íéøBçà íéLaìî§ª¨¦£©¦

àéäL ,äîëçc- §¨§¨¤¦
,`id "dnkg"äâøãî©§¥¨

ìëOäî äìòîlL¤§©§¨¥©¥¤
-Ceøa úeäìàa äðáääå§©£¨¨¨¡Ÿ¨

L ék ,àeä"äîëç" í ¦¥¨§¨
ìëOä øB÷î ìò äøBî¤©§©¥¤

.äðáääåwxta xkfpk - §©£¨¨
ly oey`xd wlga g"i
dlndy ,"`ipz"d xtq

"dn gk" `id "dnkg"20,
dpad xa epi`y xac

,lkya dbydeïëìå§¨¥
àúéøBà"c ,øäfa eøîà̈§©Ÿ©§©§¨

,"ú÷ôð äîëçîdxez - ¥¨§¨¨§¨
xdefa ,dnkgn d`a
xn`p (` ,aq) glya
d`a (dxez) `ziixe`y
"d`lir dnkg"n
xdefa mb jke ,(dpeilr)
opgz`e (` ,atw) zweg

,zenewn cerae (` ,`qx),elbúð àì úBöî éîòè ékoiprk - ¦©£¥¦§Ÿ¦§©
,dpad lye lky ly,äðáääå ìëOäî äìòîì íäådlrnl - §¥§©§¨¥©¥¤§©£¨¨

."dnkg"níòè äæéà Løtúðå älbúpL ïîB÷î eäæéàa íâå§©§¥¤§¨¤¦§©¨§¦§¨¥¥¤©©
Bcáì eðì ïáenä íòhä äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì ïáenä©¨¨¦§¨¥¤©©©©¨¨§©

úéìëz,seq -íòhä,devnd ly -,Bìeáâeo`ky xn`py - ©§¦©©©§
,xzei wner el oi`e mrhd miizqnBëBúa àlà,mrhd jeza - ¤¨§

ìëOäî äìòîlL äîëç úBîeìòúå úeiîéðt Laìî§ª¨§¦¦§©£¨§¨¤§©§¨¥©¥¤
.äðáääådyecw dgiya -21owfd epaxy ,iaxd mrt xiaqd §©£¨¨

d seq df oi` ,"mrhd zilkz" df oi`y oeyla wiicnmrhly
,dnvr devnd zilkz df oi`y cala ef `ly ,xnelk ,devnd

d zilkz `l elit` df `l`mrhdpipr oky ,devnd ly
,mrhn ixnbl dlrnly oeilrd oevxd `ed devn ly izin`d
jexa yecwd oevx miiwl ick `ed zeevnd meiw xwir ixd okly
jxc" extqa azek "wcv gnv"d x"enc` w"ky itke .`ed

xtq" mb `xwpd) "jizevninrhly xtq `ed ik ,zeevnd
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:‡"ËÈÏ˘."כנ"ל בהשגתם, א.20."משא"כ כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ש"פ
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תשרי  ב' רביעי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr:ì"æéøàäî

minrhzeevn lrdpey`xd devna cin (22dpeekd xwiry ,
epeeiv jky devnd ziiyra oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd
miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d rciye ,zeyrl mlerd `xea
z` rcei `ed oi`y zexnl ,`edÎjexaÎyecwd ly epevxe eieeiv

ly dxhnde oeeknd
my xne` `ede ,devnd
edyn oaeny dny oldl
lr enk) devnd mrhn
,zeciqgde dlawd jxc
df oi` (yexcde dxiwgd
,oiprd ly fnx wx zn`a
,qepiiwe`d min dtihke
jexrÎoi`a efn dxizie
yealy mc`d oky ,ynn
xyt` i` (sebd) xnega
dyne ,zeipgex biydl el

cinz jlede ocrÎoba dpy mitl` zylyn dlrnl xaky epax
dn) dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig l` lign

aezk (biyn epax dyny23dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"
dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi ocrÎob ly oeilkle
deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx" `id "c`n jzevn

xzei24" wxy xne` `edy dn .onewn edfi`amrh dlbzp "
"mihtyn" ly zeevn daxd ixd opyi dxe`kly ,devnd
`ed cvik okÎm` .zeevnd aex ode ,ielb mrh oda yiy ,"zecr"e

a wxy xne`dl` i`ihewl"a jk lr `aen ?onrh dlbzp zeevn
mby ,iaxd mya ('iy sx`w axdl) "`ipz" lr "mixe`iaoze`a

devnl wx mrh yi zeevnllkaly miaexnd dihxt eli`e ,
,oilitz zevn ,lynl ,enk ,mnrh dlbzp `l - devnd

"jci lr ze`l" didiy ,mrh dl yi llka devndy25eli`e ,
rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn ly miaxd dihxt
cg` "zia" ci lyae ,y`x lya "miza" drax`a zeiyxt
mrh mdl oi` dl` lk - dnecke ,zexegy zerevx ,cala

.ielbaàeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL øeaãå øeac ìëa ïëå§¥§¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨
,C"ðza íéáeúkä ,íéàéápìj"pzay d`eap ly xeaic lky - ©§¦¦©§¦©©©

d lkl d`eap `eddxn`p d`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec
ea26,äçëBz éøác ïäxaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¥¦§¥¥¨

giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy d`eap ly 'd
l`xyi ipa z` giken `edÎjexaÎyecwdy `l` ,l`xyi ipa z`

,`iapd ici lréøetñ ïäå§¥¦¥
úBiNòîxetiqd m` - ©£¦

mi`iapa e` dxeza riten
zn` ixd ,miaezka e`
jky ,eheytk dfy xacd
rawp dfy oeeik j` ,rxi`
`ed ezernyn ,dxeza
,mipnfd lkl igvp oipr

íëBúa Laeìîixaca - §¨§¨
ixetiqae dgkezd

,zeiyrndúîëç úðéça§¦©¨§©
äìòîlL úeäìà¡Ÿ¤§©§¨
,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leça äàøpk ,äðáääå ìëOäî¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤§¥¦§©©§¦§©§¦
ji` oial oze` miazeky ji` oia lcad yiy j"pza milin -

,oze` mi`xewy"éøw"ä ék,dlnd z` mi`xewy ji` -àeä ¦©§¦
"áéúk"äå ,eðì úéìâpä äðáää éôìz` miazeky ji` - §¦©£¨¨©¦§¥¨§©§¦

,dlnddúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå ìëOäî äìòîì àeä§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨
,dazkpy itk -dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáa Leáì dì ïéà¥¨§¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨

.Leáì dì Lé ¯ ätaitl dlnd z` mipiany ,dpad ly - ©¤¥¨§
(ele) `le epyr `ed" ,lynl enk .oiprd ly heytd epkez

"ezirxn o`ve enr epgp`27(s"l`a) "`le" `ed aizkdy ,
`id dpeekdy (e"`ea) "ele" `ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy
zehyt itl yeal el yi (eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e"
ep` eil`e ,"epgp` ele" - "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd
"`le" `ed aizkd eli`e ;"ezirxn o`ve enr" xeza micgein

xaqd jkl yi dwenrd ezernyna ixd ,"oi`e" (s"l`a)28la` ,
dpad mey jkl oi` - heytd yexitd yeala29.ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨

,äàlò àîìòî ïäL ,C"ðzaL úBìBãb úBiúBàamlern - §¦§¤©©©¤¥¥¨§¨¦¨¨
,"dpia"d zxitqa ,xzei oeilrLeáì éìa éelâa íMî úBøéàîe§¦¦¨§¦§¦§

.úBiúBàä øàLk¦§¨¨¦

úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©
àeä-Ceøa úeäìà¡Ÿ¨

â"éøúa úLaìîä,613 - ©§ª¤¤§©§©
úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥
íéøBçà úðéça" íLa§¥§¦©£©¦

,"äîëçczeipevig - §¨§¨
xn` lirl ."dnkg"d
biydy dny ,owfd epax
,d`eapa epax dyn
zpigae zxitqa
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ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
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ב.22. יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר
טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו הרמב"ם כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג 25.במו "נ

ח. ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, ˘ËÈÏ"‡:28.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יהל) אוה"ת ב. קכ, "זח"א
עה"פ. לתהלים להצ"צ ˘"˘Â.29:‡"ËÈÏ.אור) ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."שם פירש"י עיין "אבל
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mby ,xn` okn xg`le ,"dnkgc miixeg`" wx `ed ,"dnkg"d
ok mb df ("dnkg" zpigan d`a) "zwtp dnkgn" dxezy dn
oipr `ed "dnkgc miixeg`" mby ,dnkg ly "miixeg`" zpiga
,dnkgn d`a dxezy okl mixne` - dpadne lkyn dlrnly

znkgy xne` `ed oke
b"ixza zyaelnd zewl`
zpiga ok mb `id - zeevn

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦
úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦
äìòîa úBðBzçzäå§©©§©©£¨
äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©
èMtúäìe ãøéì eìëeiM¤§¥¥§¦§©¥
Laìúäì ähîì§©¨§¦§©¥
;íúBéçäì íéàeøaa©§¦§©£¨

,íéðtä úðéçáe- §¦©©¨¦
ly ziniptd dpigad

,dxitqdäøéôqä àéä¦©§¦¨
úãçéîä dîöò©§¨©§ª¤¤
óBñ-ïéà dìéöàîa§©£¦¨¥
úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦
,ìLî-Cøc ïBâk .ãeçiä©¦§¤¤¨¨

äîëç úøéôñdzece` - §¦©¨§¨
,o`k xaecnàéäL¤¦

-ïéà dìéöàîa úãçéî§ª¤¤§©£¦¨¥
úéìëúa àeä-Ceøa óBñ¨§©§¦
-LBãwä ék ,ãeçiä©¦¦©¨
ãçà Búîëçå àeä-Ceøä§¨§¨¤¨

,(ìéòì øàaúpL Bîk)- §¤¦§¨¥§¥
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"p wxtae 'a wxtaäîe©

íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúé Búîëçî èMtúîe øéànM¤¥¦¦§©¥¥¨§¨¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥
,úéìëúå ìeáb éìòa,seqe leab mdl yi -Laìúîeíäa- ©£¥§§©§¦¦§©¥¨¤

ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e "xi`n" oky ,zeinipta
xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn epi` xe`dy ,"siwn"
xe`dy ,ixd `id "zeyalzd" eli`e ,ea cg`zn epi`e ,hytzne
,ixd .ez` cg`zne yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnvzn
i` ,zilkze leab ilra md ,xe`d yalzn mday mi`xapd m`
zpigaay xe` didi mda yalznd xe`dy zeidl ixd xyt`
liv`na zcge`n `idy dnvr dxitqa xacdy itk - leab ila
,"leab ila"e "seq oi`" `ed liv`ndy myke ,cegid zilkza
xi`ny dn ixd ,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk

hytzneyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ðly zeipevigd - ¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqdäiNò" úðéça ïk-íb àø÷ðå§¦§¨©¥§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30."dnkg"d zxitq ly zeipevigde "miixeg`"d - ¤©£¦

zpiga `xwp ("zeliv`" ly dpigad ixd `id "dnkg"y)
ddiyrzcxl dlekiy "zeliv`" ly dpiga - "zeliv`"ay

.dhnlLiL ïBzçzä íãàaL Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§¤¨¨¨©©§¤¥
ìëOä úðéça ïäL ,Bfî ähîì Bæ ,úBâøãî Lîç BúîLða§¦§¨¨¥©§¥§©¨¦¤¥§¦©©¥¤
äáLçîe úBcnäå§©¦©£¨¨
,äNòîe øeaãå§¦©£¤

àéä äNònäå- §©©£¤¦
dbixcndäðBzçzä©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

`ed "dyrn"a epyiy
daxda dzegt dbixcna
zepigad x`ya xy`n
,dlbzn ytpd ociÎlry
èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥
çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©
ïéàk àeä ,äNònä©©£¤§©¦
èMtúnä úeiçä éaâì§©¥©©©¦§©¥
çëa Laìîe äpnî¦¤¨§ª¨§Ÿ©

àeäL ,øeacägek - ©¦¤
`ed ,xeaicdéaâì ïéàk§©¦§©¥

äpnî èMtúnä úeiçä©©©¦§©¥¦¤¨
,dnypdn -Laìîe§ª¨

ìëNå úBcîe äáLçîa©©£¨¨¦§¥¤
mr micge`n dl` lk -
elit` ,oky .ytpd
"yeal" `idy daygn
yeal `id la` ,ytpl
`ide ,ytpd mr cge`nd
myk cinz zniiw
miyeal" md dyrne xeaic eli`e ,cinz zniiw dnvr ytpdy
zre xacl zr" ixd xeaica elit` okly) ,ytpdn ,"micxtp

"xacln zeygl31xzei daxd cxtp "dyrn" ,`teb mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdnLnî äæ-Cøc-ìò ïkxacdy enk - ¥©¤¤¤©¨

,ytpd ly lynaìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨¦§¨¥©¤©
,ílk íéðBzçza [Laìúäì] (òétLäì) äpnî èMtúäì- §¦§©¥¦¤¨§©§¦©§¦§©¥©©§¦ª¨

"ziyr dnkga mlek" ixd ,oky32,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,
ly dpiga efi`e ,mi`xapd lka zyalzn "dnkg"y ixd

mi`xapd lka yalzdl dleki "dnkg"íä33éaâì ïéàk ¥§©¦§©¥
"íéðt" úðéça,"dnkg"d zeinipt --Ceøa ìéöàna ãçéîä §¦©¨¦©§ª¨©©£¦¨

,áéLç àìk dén÷ àlëc ,àeäyecwd iabl lkd ,oky - §ª¨©¥§¨¨¦
" `idy dpigady ixd - melkl aygp `ed jexa'inw"

.melk `lk eiabl `id - (ez` zcge`n)ìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
äãéøé úáLçð ¯ úéìëúå ìeáb éìòa íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥§§©§¦¤§¤¤§¦¨
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä éaâì ìBëéák íeöîöå§¦§¦§¨§©¥©©£¦¥¨©
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ùã÷ä úøâà
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים דגבול ˘·ÓÎÁ‰"כ"ה בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .
דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג

הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' הוא דאצי' הא ז.31.ה"ה ג, קהלת כד.32.ראה קד, תיקן 33.תהלים ותיקונים" ב"הערות
הוא. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק
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תשרי  ג' חמישי יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr:òãåðë

íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨
.Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa íöîöîä ,ìékNnä©©§¦©§ª§¨§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨
,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ïëìå§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨

,lirl xkfpk -àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ,dxezd - ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦
`idäîëç úBìáBð"§¨§¨

äî :Leøt ,"äìòîlL¤§©§¨¥©
ãøBéå äpnî ìáBpM¤¥¦¤¨§¥

ähîìäøBúa Laìúîe §©¨¦§©¥§¨
døwòL ,eðlL úeiîLb©§¦¤¨¤¦¨¨

dúéìëúå,dxez ly - §©§¦¨
-àì úBönä íei÷ àeä¦©¦§Ÿ
ìòôa äNòå äNòú©£¤©£¥§Ÿ©
,Lnî äNòîe©£¤©¨

øîàîk34íBiä" : §©£©©
,"íúBNòìitke - ©£¨

zxne` `xnbdy
oiaexira35meid" :jk lr

xgnl `le mzeyrl
.dfd mlera ,meid `weec `ed zeevnd meiw onfy ,"mzeyrl

"äNòî éãéì àéánL ãeîìz ìBãâ"å36,ly zelcbdy ixd - §¨©§¤¥¦¦¥©£¤
dfy iptn `id (cenil) cenlz`ianixd ,zeevnd ziiyrl
,zeevnd meiw - `id zilkzdyçð ¯ úBNòì àlL ãîBlä"å§©¥¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL Bì37,,`xap did `le -íãà ìëå ¤¤§§¨¦§¨§§¨¨¨
â"éøzä ìk íi÷iL ãò ìbìbúäì çøëî,613 -ìòôa úBöî ª§¨§¦§©§¥©¤§©¥¨©©§©¦§§Ÿ©

ì"æ é"øàäî òãBpk ,Lnî38:-gnv"d iaxdl "xe` ldi"a ©¨©©¥¨£¦©
epax :ef ycewÎzxb` lr `ian ,369 cenr ,mildz lr ,"wcv
zxb`ae ,"dnlyk xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn owfd
miixeg`"y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad xqg
zelaep" `xwpd "dnkgc
,"dxez dlrnly dnkg
(yeald) "dnly"d df
zpigae ,dxezc dlbpe
zeinipt) `a` zeinipt
,dxez inrh `id (dnkgd
dlbzi df exwiray)
itk ,giynd z`iaa

weqtd lr xne` i"yxy39,
,"edit zewiypn ipwyi"
,dxez inrh dlbi giyny
zelbzd `id df oirne
dpkd `idy zeciqgd
jxcÎlr ,giynl

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy40jiynn) `ede .
df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d
- efpb okide ,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d

dxeza41zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda42eyre" xn`na 'xeciq'dn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycewÎzexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ixdy ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

ritynd ly - zekln ,ceqi

zxb` seqae ,lawna zekynp

zeize`d" ligzndÎxeaic) ef

eze` ok mb xaqen ("zelbpd

okez45- ceqi ,ced ,gvp - i"dp zepiga ly zeipevigde miixeg`d wxy ,

.oezgza zekynp ,oeilrd ly

úBiúBàä46.äáLçîe øeac äNòîa :ïä ,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨¥§©£¤¦©£¨¨

,äNòîc,dyrnae azka ze`ad ,"dyrn"d zeize` -ïä §©£¤¥
.äøBz-øôñaL éøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîzitk - §©¨¦¤¦§¨£¦¤§¥¤¨

lk ixd ,"dpen`de cegid xry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy
cgein ihxt zeige geke dkynd `id dxezd zeize` a"kn ze`
ze`a zkynp dppi`y
ze` lkl yi okle ,zxg`
ixey` azka) dzaizka
xeiv (dxezÎxtq ly
xeiv lr dxend cgein
ote` lre dkyndd
zeigd ,xe`d zelbzd
dze`a mikynpd gekde
ixwir oipr od onvr zeize`d ixd dxezÎxtq azkae ,ze`

,ozaizk zxev lr mipic ihxt dnka zexeyweøeacä úBiúBàå§¦©¦
äfî äæ íéðBL íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä ,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð¤§¨§¤¤§©¦§©¥§£¨¦¦¤¦¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî

úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä
áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã
ìå÷å ìáäá úå÷÷çð øåáãä úåéúåàå .ú"ñáù éøåùà
àéäù .ïúøåöá äæî äæ íéðåù íé÷ìç á"ëì ÷ìçúîä
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יא.34. ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת שם 38.ירושלמי ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ומ"מ. ב.39.בציונים א, שם.40.שה"ש בהערות ובהנסמן 282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י ח"ג 42.לקו"ש

א. תשכ"ה).43.קסב, (קה"ת, דא "ח עם ˘ËÈÏ"‡:44.סידור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר
ובכ"מ)". .170 ע' תש"ח (סה"מ זמן ˘ËÈÏ"‡:45.לאחר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפמש"נ - שזהו È¯˘·ÓÂ"דוגמא איך אלוקה אחזה

במחדו"מ". - ˘ËÈÏ"‡:46.באדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וי"ל קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב יל"ע "בכהנ"ל



צי ixyz 'c iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' שישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

ì ìëa úBiúBà á"ëä àèáîe úøáä àéäL ,ïúøeöaïBL47, §¨¨¤¦£¨©¦§¨©¦§¨¨
ì ïéa Løôä ïéà ékì øàL ïéáe Lãwä ïBLúeäîa úBðBL ¦¥¤§¥¥§©Ÿ¤¥§¨§§¨

úøáä,iehia --ék ,úBiúBàäïôeøöa íà48.sexiva - £¨©¨¦¦¦§¥¨
iehia mvra eli`e ,dipyl zg` dty oia lcad miiw zeize`d

lka deey xacd zeize`d
.zepeyldúBiúBàå§¦

ïk-íb ïä ,äáLçnä©©£¨¨¥©¥
ì ìëaáMçî íãàL ïBL §¨¨¤¨¨§©¥
úBáz,oeyld -úBiúBàå ¥§¦

lä.ãáì á"ë ïäL ,ïBL ©¨¤¥§©
da Lé ,äáLçîaL ÷ø©¤©©£¨¨¥¨
,úBiúBà úBðéça éðéî 'â¦¥§¦¦
-øôña äàBøLk éøäL¤£¥§¤¤§¥¤
úBiúBàä úðeîz äøBz¨§©¨¦
úBøièöî ïä ¯¥¦§©§

,BzáLçîam`zda - §©£©§
oze` d`ex `edy itkl

,dxezd xtqaàø÷ð äæå§¤¦§¨
äiNò" úðéça§¦©£¦¨

;"äáLçnaLitk - ¤©©£¨¨
oipr zxdxdn "daygn"y
ly zeize` ,dyrn ly
ly diyr-e ,azke dyrn
Îd`ixa zelylzyd

,diyrÎdxiviøLàk ïëå§¥©£¤
¯ øeacä úBiúBà òîBL¥©¦©¦
BzáLçîa úBîLøð ïä¥¦§¨§©£©§

"äáLçnaL øeac" úðéça àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîeji` - §©§¥¨¤§¤¦§¨§¦©¦¤©©£¨¨
,xeaic ly zeize`a xdxdn `ed daygnayeidef -úðéçá§¦©

;"äøéöé","d`ixa" ly dpiga `id dnvr daygn ,oky - §¦¨
"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y49xeaic daygn" cbpk `ed

zpiga - xeaic ,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd ,"dyrne
ixd `id "daygn" ok m`e ."diyr" zpiga - dyrne ,"dxivi"

ly zeize` daygna xdxdn `edyk eli`e ,"d`ixa" zpiga -
df ixd ,xeaicxeaic.(d`ixaay "dxivi" zpiga - daygnay

¯ øeacä úBiúBà øeäøä éìa dcáì äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨§©¨§¦¦§¦©¦
,äpäå ."äàéøa" úðéça ,"äáLçnaL äáLçî" àø÷ð¦§¨©£¨¨¤©©£¨¨§¦©§¦¨§¦¥

,Lnî øeacä úBiúBà- ¦©¦©¨
ik ,daygnay xeaic `l

,ynn xeaic m`Îïä¥
úBìa÷îe úBeäúî¦§©§©§
elà úBiúBàî ïúeiç©¨¥¦¥
óàå .äáLçnaL ïîöò©§¨¤©©£¨¨§©
íãà øaãî íéîòôlL¤¦§¨¦§©¥¨¨

øäøäîe,dyrn zrya - §©§¥
øçà øáãadxe`kle - §¨¨©¥

xeaicd zeize` oi`
zeize`n zeig f` zelawn
epi` `ed ixdy ,daygnd
`edy oipra xdxdn

,xacnìBëé Bðéà éøä£¥¥¨
øaãì`ed oi`yk - §©¥

`edy dna xdxdn
,xacnïúBà íà-ék¦¦¨

íéôeøöå íéøeacly - ¦¦§¥¦
,milneéäå íøac øákL¤§¨¦§¨§¨

úBaø íéîòt BzáLçîa§©£©§§¨¦©
íéøeaãa øàLðå ,ãàî§Ÿ§¦§©§¦¦

eîéLøä elà íéôeøöå- §¥¦¥¨§¦
,myexdäáLçnäî¥©©£¨¨

.úBaø íéîòt íäa äñðëpLoze` ly myexdy ixd - ¤¦§§¨¨¤§¨¦©
xeaic zeize` ly zeigd `ed ,daygnd zeize`el`.eäæå- §¤

,"zexitq"a xacdy itk-ãBä-çöð úeiðBöéçå íéøBçà úðéça§¦©£©¦§¦¦¤©
,"ïBzçz"a ñðëpL "ïBéìòä óeöøt"î ãBñésevxtn - §¦©§¨¤§¤¦§©©©§
,dpezgzd dbixcna qpkpy dpeilrd dbixcndBì úBéäì¦§

:òãBpk ,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycewÎzxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn "ycewd zxb`"

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycewÎzexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd
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ùã÷ä úøâà
ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
é"äð úåéðåöéçå íééøåçà 'éçá åäæå .úåáø íéîòô íäá
ïéçåî 'éçá åì úåéäì ïåúçúá ñðëðù ïåéìòä óåöøôî

:òãåðë úåéçå
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.47:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אחרות בתמונות מתעלמות - תמונתן - דעשי' (משא"כ ומח' דדיבור האותיות ‰Ú¯˙48."מעלת
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îהרי קדושות שאינן מתרץ ואולי לשלול? דהוצרך להברתן צירופן שייך מה מלשה"ק ˆ"Ï"צ"ע בירידה

בצירופן". שזהו ומבאר - בשינוי) - ז.49.(עאכו"כ מג, א.1.ישעי' קע, מצותיך דרך



ixyzצב 'c iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

ycewÎzxb`a xaqend ceqid

zeedzd"y - `ed ,ef

`wec `id "zeinybd

mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`id miinybd mixacd ly

`edÎjexaÎ yecwdn `wec

envrmieedzn mdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

,`wec "seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd

,"melyeÎqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y

jiiy `ly ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny

aiiegn" `edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da

mi`xapd ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd

llk mda d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd

xacdy itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy

(aaeqn) "lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl

`l inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp

`a `edy llk d`xponlhaelxac dfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,'seqÎoi` zenvr' ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

."seq oi` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekÎjexaÎyecwd ly

,xacd mvr cvn j` ,`ed

ixd ,ziyrp devnd eay

ziyrpy devn dxe`kl

zevn enk ,miipgex zegeka

lkya zewl` zpade zrici

`id - ald ly ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae

mixacae zeinybd micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl

oevx z` mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb

dfy xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd

xacd mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian

ipgex xac ,dxe`kl ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx z` mirvany dna

xzei dwenre dpeilr dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk -

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd xy`n

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycewÎzxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

egztp - "seqÎoi` zenvr"n `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg lv`

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oicÎwqte

."dxezd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦
,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨

mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ
.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd
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ùã÷ä úøâà
åäéà ë.ïåäá ãç éäåîøâå åäéà ãç éäåéçå

úåøåàä ïä éäåéç úåìéöàã ñ"ò 'éô)
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תרצ"ד.2. ˘ËÈÏ"‡:3.אחש"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.פי"ב שמ"ז אליהו").Ó"Î·Â.".4"ע"ח ("פתח בהקדמה Î"˜5.תקו"ז ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."וגרמוהי בחיוהי אחר פי' "יש



צג ixyz 'c iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

md `l` ,zewl`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥

,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§
,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦

`ed cqg ,dpia `l `id
dnkgd `l` ,dxeab `l
ilra ok mb md cqgd e`
oi`" eli`e ,zilkze leab
heyt ixd `ed "seqÎ
,zehiytd zilkza
lkne xeiv lkn dlrnle
e` dnkg enk xcben oipr

`ede ,cqgseq oi`ila ,
,`eti` ,cvik .leabe uw
xac zeidl milkd mileki

?seq oi` mr cg`Bîk§
'íéiç õò'a áeúkL6. ¤¨§¥©¦

ly dpigaa md milkdy
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv gnv"d .zilkze leab7dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leab ly dpigaa md milkygek
ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy gekd ,seqÎoi` ly leabd
zcear"a xne` `ed ixd ,oky .dcnae leaba epnn jyneiy

"ycewd8gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`d" :
gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk el yi ok leabÎlraÎizlaa

enily xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leabÎlraÎizlaa"ez
`ed seqÎoi` -zenilydilaa gek el yiy myk ,lkd ly

wx gek el yiy xn`z m` ,oky .leaba gek el yi jk ,leab
,ely zenilya xqgn dz` - leaba gek el oi`e leab ilaa
`edy ,"dlabd" `ed "leab ila" mb xac ly ezin`l ,xnelk
,ixd ,"leab"d oipra zenily dpyi m`e ,leab `le leab ila wx
ly zenilyd ea xqg "leab" `le "leab ila" wx `edy gek

ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab"lkdgxkdd on ,
.leaba mb gek el yi jk ,leab ilaa gek el yiy myky ixd
"zexitq"d md ,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my miiqn `ede

ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkd xnelk)gekgek ,leabd
jynezy drtyddy ,dcnae leaba mipipr jiyndle xi`dl
zexnl ,leab ly dpigaa didz ,ilka yalznd xe`dn
ixd ,mipt lk lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id drtyddy
"cg" md cvik okÎm` ,zilkz lye leab ly dpigaa md milkd
?dcnne leabn ixnbl dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg` xac)

äðekä íðîàxac md milke seqÎoi`dy xne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg`àéä`ed seqÎoi`dy ,xnel `ly :epiax w"k ztqed - ¦

mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd ly milkd mr cg` xac

lr wx zeyridl dlekiy dlert - dlertl rbepa micg`zn
lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr micg`znyk e` seqÎoi` ici

:owfd epax oeylae .mci lre mda seqÎoi` iciïäL ,øîBì©¤¥
úe÷ìàly oipra -,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàî Lé àøáì- ¡Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦§¨¥

`id "oi`"n "yi" zeedzd
ÎjexaÎyecwd geka wx

`ed9wiga" wx df ,
l"f epinkgy enk ,"`xead

mixne`10oiypkzn m`" :
mler i`a lk (mitq`zn)
spk `exal mileki oi`
ea lihdle cg` yezi
ly oiprd ik ,"dnyp
`ed "oi`"n "yi" zeedzd
jk lre ."`xead wiga" wx
`ed "seq oi`"y ,mixne`
ly milkd mr cg` xac
:"zeliv`"c zexitq xyr

i`"n "yi" deedzi mci lrymci lre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi" mieedznìzLä úðéçáa àìåìeìòå älò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨§¨

,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11dyn iax - §©©¤¨©¨©©
,"zexitq" oipra xne` exiaecxewìzLä ïéðòäléò úeìL ¦§©¦§©§§¦¨

,ìeìòå,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -àeä ïëå §¨§¥
úéLàøa úLøt LBãwä øäfa12ìzLäa eðéä ,úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§

ïîöò úBøéôqa úBøéôqäd`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¦©§¨
d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne

,'eke "dnkg"n,(íéìkä úðéçáa),zexitqd ly -úBàø÷pL ¦§¦©©¥¦¤¦§¨
'äøéöé øôñ'a "äî éìa"13,xtqa "dn ila" ze`xwpd - §¦¨§¥¤§¦¨

dxivi14ila"e ,"'eke xyr ozcn ,dn ila zexitq xyr" oeyla - ,
- dpeekd "dnLé úðéçáa ïðéàL15,âOî úeäîe,mi`xapl - ¤¥¨¦§¦©¥¨ª¨

ììk déa àñéôz äáLçî úéìc "óBñ-ïéà"ä Bîëe16,mey - §¨¥§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
ly milkd mb jk ,ea dqitz dl didzy xyt` i` daygn
zedn mey df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd

lkyl dbydÎzxa `idyoipr mixne` jk lr ixd ,mi`xapd
dxitqn deedzn zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd
didiy "yi" df oi` ixd ik ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy
ly ote`a `a df ixd - "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn
zedn mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr ."lelre dlir"

:di`x owfd epax `ian - zbyenáeúkL Bîëe17éðôe" :- §¤¨¨©
,ily zeiniptd."eàøé àìdf oi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe,wx - §©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
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ùã÷ä úøâà
ïä éäåîøâ íò ãç ñ"àä êéà áèéä ïéáäì êéøöå
ù"îë úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïä íéìëä éøä íéìëä
àåøáì úå÷ìà ïäù øîåì àéä äðååëä íðîà .ç"òá
äìéò úåìùìúùä 'éçáá àìå ñ"àä åîë ïéàî ùé
äìéò úåìùìúùä ïéðò ÷"îøä ù"îå ãáì ìåìòå
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
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ועוד.6. פ"ג. ב' ב.7.שער קפב, פ"ח.8.ויצא ריש ˘ËÈÏ"‡:9.ח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הטעם ע"ב) (קל, ראה 10."וכדלקמן
ועוד. ב. פי"ט, ויק"ר יד. פל"ט, ב"ר הי"ג. פ"ז סנהדרין ועוד.11.ירושלמי פ"ו. ו שער רימונים ואילך.12.פרדס ב יט, פ"א 13.ח"א

ועוד. ˘ËÈÏ"‡:14.מ"ב. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הספירות יצירת ˘ËÈÏ"‡:15."גם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'והראי דבריאה. יש לא "גם
שאינן". - כך כדי ועד א).16.- (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, תשא



ixyzצד 'd ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' קודש שבת יום
,258 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àø÷ð ïéàî ùéå,lw 'nr cr.à÷åã

."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîly oeilrd wlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦
xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga
ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a
zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd

.zeiniptd `le
ìzLäáeìeìòä úeìL- §¦§©§§¤¨

,"dlir"dn lylzynd
,äléòäî ówî àeä- ª¨¥¨¦¨

"lelr"dy iptl dfy
,"dlir"dn lylzyn
lelk oiicr `ed `l`
swen f`y ,ezlira
,ely "dlir"a "lelr"d

Bìöà úeàéöna ìèáe- ¨¥¦§¦¤§
,ely "dlir"l lha `edLîMä åéæklha ynyd eify itk - §¦©¤¤

,LîMadlbzne lylzyn "lelr"dy ixg` mb xak df - ©¤¤
jky ."dlir"l ze`ivna lha "lelr"d z`f lka ,"dlir"dn
lha dlbzne jynpy dny ,onvr zexitqd zkynda xacd
,zlylzyn `id dpnny dpeilrd dxitql ,"dlir"l ze`ivna

'ñcøt'a áeúkL Bîk18.÷"îøäîote`a ixd -dfk dkynd §¤¨©©§¥¥¨©©
yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi" zeedzdl leki did `l

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnl envr z`f"cre
'iyrc yia-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàåminvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

xe`l llk jxra epi` mevnvd ixg`y xe`dy ,xe`d z`
,dl` minevnv elit` ixd - mevnvd iptlyúBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§

ìzLäî ,øôòk áò íLbíéìcáð íéìëOî úeiðçeøä úeìL ¤¤¨§¨¨¥¦§©§§¨¨¦¦§¨¦¦§¨¦
elôà:epiax w"k ztqed -milcap milkyn,,íéëàìnä ìL £¦¤©©§¨¦

xnegdy oeeik z`f lka ,dxeve xneg ilra ixd md mik`ln -
zeceqin ixd `ed mdlymiipgex"ar" myb dfn deedzi `l -

df ixd ,oky .miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk
zrahdy (zxyxy) zlyly enk ,zelylzyd ly oipr oiicr
dl yi xzeia dpezgzd
zrahl dxeyw `ide jxr

,xzeia dpeilrdàlà- ¤¨
dleki zelylzydd

,ritydlçeø" úBéäì¦§©
,"øBL éðt"î "äîäaä- ©§¥¨¦§¥

,dlrnly dakxnay
dignd gexdy zexnly
dwegx dndad seb z`
ipt"l jxra dpi`e ixnbl
zelylzydd geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey
ly gexd mby oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl
dbixcna dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad
ritydl zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n
dycg ze`ivn `edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy

.ixnbl.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîkoiivn iaxd - §¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
d"c 'xe` dxez'l - `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k

"zekln yeal e`iai"19epax xiaqn ,my "xe` dxez"a .cere ,
`idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y ,owfd
df mb okle ,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi`m`Îik ,"seq oi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a20dnkgde" :oi`n,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id dnkgn dlrnl iabl dnkgy

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) dfÎiptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid
.(xg` ote`a `l` dfÎiptl mb miiw lelrdy "lelre dlir"a
f` ,oky ."yi" lelk didiy xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke
z`xwp dycg zeedzd ."yi" `l` "oi`" did `l ixd df
zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla

ziy`xa22z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd
iwl`d gekl zn`a "yi"d lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd
ixd ik ,ynn ynya lha ynyd eify itk cr ,eze` deednd
aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek"
yi" deedziy xyt`Îi`y mixne` cvik okÎm` - melk `lk

`ed) f` oky ,"lelre dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n
lha "lelr"dy enk lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l
ezeida mby ,ixd `id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl
`vnpe eze` deednd iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi"
xen` dfy ,oldl owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea
dricia `edÎjexaÎyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx

elymbe jxazi eiabl lha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
ezybxdae ezricia j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid
m` eli`e ,"yi ze`ivn"k ybxp `ed ,envr `xapd yid ly
leki did `l "lelre dlir" ly ote`a dzid zeedzdd

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapdzinvrdze`ivn" ,
ybxda mb `l` ,"yiely.ze`ivna lha did

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

ùã÷ä úøâà
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä

ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì
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.18‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א"א - נפרדים כ"א חד שאינן - ב.19.דבי"ע איוב 20.צ,
יב. ˘ËÈÏ"‡:21.כח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה

לא  (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו') דספירות השתל' לגבי -
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - מאין החכ' א.22.במציאות א,



צה ixyz 'd ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedhyip

x`p(wx `l)iabl
xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkä©Ÿ©§¨©¥©
md df xe`e gek ,`xapa -
úBøéôñ øNòc íéìkäî¥©¥¦§¤¤§¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
"åw"äL ,äiNò-äøéöé- §¦¨£¦¨¤©©

,ly-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,íäa øéàî àeä- ¥¦¨¤

okly23'"inw" `xwp df
xaecny zexnl ,(eiptl)
iwl`d gekd zece`
,oky - eze` deednd
zexitqd ly milka
- iwl`d gekd `a mdny
`edy ,ewd mda xi`n

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibdëeenk - §
lehia,LîMa LîMä åéæeze`ivn llk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

,ynyd `edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd lyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -á ÷ìç24lky - ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

exewna lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd
dzid mi`xapd zeedzd m`y ,ep` mixne` cvik okÎm` ,ynya
eid `l` "yi" ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a
"oi`n yi" jxca eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha
enk lehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md

:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eifyeðéä©§
"dén÷",`edÎjexaÎyecwd iptl -Búòéãé àéäL ,à÷åc ©¥©§¨¤¦§¦¨
Cøaúély dricid ote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¦§¨¥

äòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc -ähnnL ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨¤¦©¨
äìòîì,`xapd cvny dricid -øác àeä àøápä Liä §©§¨©¥©¦§¨¨¨

,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa éøîâì ãøôðybxp `xapd - ¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨¤¦©¨
xace "yi" ze`ivnlcxtp`edy `le ,eze` deedny xewndn

el yiy rcei `xapd mby zexnle ;exewn iabl ze`ivna lha
,`eti` ,cvik - iwl` gek `ed df xewnye ,eze` deednd xewn
xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e "yi"k envr z` aeygl leki `ed
dpeekd oi` "oi`"l xewnd z` ayeg `edy dny ,owfd epax

`edy`vnp `l,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi "oi`" `l` ,

`xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn `xapd oi` ,oky
oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew `ed biyne oian

y iptn (a .miiw xacddf beqayide `xapdy itk ze`ivn ly
okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn miiw `l - mi`vnp
`l - "oi`" el `xew `ed
ote`ay df cvn - miiw

ze`ivndely-oi`
epax oeylae .miiw exewn

:owfdçkä ékdeednd - ¦©Ÿ©
Îe eze`Bðéà Ba òôBMä©¥©¥

,ììëe ììk âOî- ª¨§¨§¨
`xew `ed okle ,`xapl
mlera ik ,"oi`" xewnl
`ed oi` - ely dbydd
`edy dna ipy oipr .miiw
,`ed "oi`" exewnl `xew
ze`ivnd beqay iptn
`l` ,`vnp `ed oi` ,ely
- ixnbl zxg` zedn `ed

:oldl xiaqiy itkíâå§©
CBøò ïéàmey oi`e - ¥£

,zekiiyììk äæì äæ¤¨¤§¨
,ììëe"yi"d oia oi` - §¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey "oi`"l
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid

lky mb ,okyepi`z`vnp oa`dy ze`ivn ly df beqa `vnp
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא "גם

להיות  מפסיקה  היא  למטה,  ה"טהורה"  הנשמה  ירידת  שע"י  בחסידות4  )כמבואר  ומתקדם 
בבחינת “עמידה", כמ"ש5 “חי הוי' אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו", ונעשית ע"י עבודתה 
זו  יתכן שהליכה  אולם  העומדים האלה"(,  בין  לך מהלכים  “ונתתי  כמ"ש6  בבחינת מהלך, 
תהי' עפ"י טבעו ורגילותו בלבד. אבל ע"י העבודה של “המעלות" – האדם מתייגע ומתעלה 

ממדריגה למדריגה שלא לפי הרגיל.

ב. לכאורה יכול האדם לטעון, למה לי להתייגע ולעבוד באופן של “שיר המעלות", הרי 
גם העבודה באופן של “אדם ישר הולך" היא כדבעי?

יעקב אבינו, “בחיר שבאבות"7, היתה באופן של  ועבודתו של  זה, מאחר  והמענה על 
“שיר המעלות" כדלקמן, לכן גם מבניו דורשים עבודה כזו.

. ט"ו שיר   . . מה הי' אומר   . כ' שנה שעמד בביתו של לבן  ג. כדאיתא במדרש8 “כל 
המעלות שבספר תהלים, מאי טעמי', שיר המעלות לדוד לולי הוי' שהי' לנו יאמר נא ישראל9, 

ישראל סבא".

היינו, שלמרות הקושי בעבודה של יעקב אצל לבן, וכמ"ש10 “ביום אכלני חורב וקרח 
בלילה ותדד שנתי מעיני", היתה עבודתו באופן של “שיר המעלות", שעלה בעילוי אחר עילוי 

מתוך שמחה11.

דורשים שעבודתו תהי' בדוגמת “בחיר שבאבות",  ואחד מישראל  גם מכל אחד  ולכן 
שלא יסתפק בהליכה רגילה מ"חיל אל חיל", אלא יעלה בעילוי אחר עילוי מתוך שמחה12.

4( ראה תו"א וישב ל, א ואילך. ובכ"מ.
5( מלכים-א יז, א.

6( זכרי' ג, ז.
7( שעה"פ תולדות כז, כה. וראה ג"כ ב"ר פע"ו, א. 

8( ב"ר פס"ח, יא. וראה שם פע"ד, יא. 
9( תהלים קכד, א. וראה "תהלות מנחם" עה"פ.

10( ויצא לא, מ.
11( בשיחה כאן נתבאר בהרחבה המדרש הנ"ל, והובא זה לקמן ב"תהלות מנחם" מזמור קכד, א.   

12( משיחת ש"פ משפטים ה'תשמ"ב. 

המשך מעמצד ג



צז היום יום . . . 

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צח
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  אלול כ"ח ראשון יום אחיות... שתי שקדשו שניים

:· ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰eLcwL íéðL§©¦¤¦§
,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæå ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæ ,úBéçà ézL§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤¥¥©¥¦¥

ì õìBç äæ ¯ çà äæìå çà äæì ¯ ïäéðL eúîeõìBç äæå ,ïäézL ¥§¥¤¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤§¤¥
ìì õìBç ,éãéçéä ¯ íéðL äæìå ãçà çà äæì .ïäézLïäézL ¦§¥¤¨¤¨¤¨§¨¤§©¦©§¦¦¥¦§¥¤

eîã÷ íàå .íaéî éðMäå ,ïBLàø õìBç ãçà ,íéðMäå ;älçza©§¦¨§©§©¦¤¨¥¦§©¥¦§©¥§¦¨§
.íãiî ïéàéöBî ïéà ¯ eñðëå§¨§¥¦¦¦¨¨

השני  מהזוג  האחים  שני קדמו שנים")אם  את("ולזה וכנסו

לגרשן אותם  כופים  אין – האחיות מידן")שתי מוציאין כי("אין ,

היבמה  את  כנס אחד אח היבמה)כאשר  זו זיקת(אם פקעה 

שכנס זו ואם זקוקתו', 'אחות  אינה  ואחותה  מאחיו , הייבום 

זקוקתו' 'אחות  אלא  היבמה  מדרבנן)אינה  לו הרי(האסורה -

היבום זיקת למפרע  פקעה היבמה  את  כנס  השני  כשהאח

לו הותרה מעתה  איסור , על שעבר ואף הראשון. מהאח

מוציאין)אשתו אין ד"ה ב, כג, יבמות .(רש"י

הריטב "א  שקדשו)וכתב  שנים ד"ה שם :(יבמות

כופים אין  השני מהזוג האחים  וכנסו קדשו שאם  זו הלכה

לגרשם מידן")אותם  מוציאין מהזוג("אין האח אם  רק  נאמרה

להן, שחלץ  קודם  כנסו  אם  אבל האחיות , לשתי חלץ  הראשון

האח  של זקוקתו היא  מהן  שאחת  כיון להוציאן אותם  כופים 

מן בלאו  האסורה  לשוק ' 'יבמה היא  והרי  הראשון  מהזוג

דאורייתא)התורה  איסור בספק הוא שכנס מהאחים אחד אחר(וכל אם וגם  .

איסור ספק  על  שעברו  מאחר  הראשון , מהזוג האח יחלוץ  כך 

נשותיהן. את  להוציא  חכמים  אותם  קנסו  התורה  מן

ה'תשפ"א  אלול כ"ט שי יום האב  או הנערה בושת

:‰Œ„ ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú ˙ÂÎÏ‰ïéîL ãöék¥©¨¦
Liáîä äîBc BðéàL ¯ Liaúnäå Liáîä éôì ìkä ?úLaä©Ÿ¤©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥¤¥¤©§©¥
...äéeæa äiðò äpè÷ Liáîì ,äñçéî äçtLnîe äáeLç äøòð©£¨£¨¦¦§¨¨§ª¨¨¦§©¥§©¨£¦¨§¨
éeàø ïBîî änk ïéîLå ;Búìòîe dúìòî ïéðicä ïéàBø ,äæ éôìe§¦¤¦©©¨¦©£¨¨©£¨§¨¦©¨¨¨

.äæ íãàî äæ øác ïäì òøàé àìå ïzì dzçtLîìe äéáàì§¨¦¨§¦§©§¨¦¥§Ÿ¤¡©¨¤¨¨¤¥¨¨¤
עצמה , הנערה פי על  נקבעת  הבושת  ששומת אומרים  יש 

זו, מבושת  להינצל  כדי לשלם  מוכנה  שהיתה  לסכום  בהתאם 

בו מתחייב  ולכן  הבושת  'שווי' את מהווה  זה  שסכום ונמצא

זו בושת  שגרם  הרמ"ה)האונס בשם א, מ, כתובות מקובצת .(שיטה

ראוי ממון  כמה  ש "שמין כותב  הרמב"ם  dia`lאולם 
dzgtynleכי מדבריו ומבואר זה", דבר  להם  יארע ולא  ליתן 

הבת . פי  על ולא האב  פי  על נקבעת השומה 

המחלוקת : וביאור 

הבת , של  הבושת  בעבור  הוא  התשלום  הרמ"ה , לדעת

זכאי שהוא  הממוניים  הרווחים  כשאר  בו  זוכה  שהאב  אלא

הבושת  שווי פי  על נקבע החיוב גובה  ולכן .dlyבה ,

בעבור  לאב מגיע  התשלום  הרמב "ם  לדעת  zyeadאך
el dnxbpyהחיוב גובה  ולכן  זה , מעשה בבתו שנעשה  בכך

פיו על  177)נקבע  הערה קוק מ"ה הוצאת שם שטמ"ק .(ראה

הרמ  נוסף : ענין מובן שעל ובכך הנתונים  בין מונה ב "ם 

–"שאינו הנערה  של ייחוסה  את  הבושת  רמת נקבעת  פיהם 

חשובה  נערה  מבייש  dqgeinדומה dgtynneקטנה למבייש 

ומזיק  חובל בהלכות  ואילו בזויה", ה"א),עניה  לגבי(פ"ג

המבייש לפי "הכל  כתב  חברו, את שבייש  למי בושת  תשלומי

המשפחתי. הייחוס  ענין  את הזכיר ולא  והמתבייש "

לגבי רק  אמור  הייחוס ענין  אכן  כי  נראה  האמור ולפי 

ובמשפחה האב , כלפי הוא  שהחיוב  נערה  של בושת  תשלומי

במבייש אולם  יותר , גדולה והמשפחה האב  בושת  מיוחסת 

תלוי הדבר  עצמו , הניזק  כלפי הוא  שהחיוב  חברו  את 

המשפחה  בחשיבות  ולא  העצמית  שיעורים בחשיבותו  (רשימות

תקטו) עמ' - א פז, .ב"ק

ה'תשפ"ב  תשרי א' ר"ה שלישי יום בקטנה  וסתירה קינוי

:‚ - · ˙ÂÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰íéLpä ïä elàå§¥¥©¨¦
ì ïééeàø ïðéàLéãò eàBáiMî ,äaúë àìa úBàöBé àlà ...úBzL ¤¥¨§¦¦§¤¨§§Ÿ§ª¨¦¤¨¥¥

úLà äpè÷e ...íìBòì ïäéìòa ìò eøñàéå ,éep÷ éãò øçà äøéúñ§¦¨©©¥¥¦§¥¨§©©£¥¤§¨§©¨¥¤
.äpè÷ì èøt ...äMà äèNz øLà :øîàpL ...ìBãbä©¨¤¤¡©£¤¦§¤¦¨§¨¦§©¨

חנוך' ה 'מנחת שסה):הקשה  (מצוה

לשתות ראויה  הקטנה שאין זו  הלכה  נלמדת מדוע

ראויה אינה  בלאוֿהכי הרי לקטנה', פרט – 'אשה  מהמיעוט

האשה את  משביע שהכהן כיון  ה"ז)לשתות , פ"ג וקטנה(להלן ,

שבועה בת ה"ג)אינה  פי"א נדרים אחת(הל' בת  קטנה  ואפילו ?

אחד  ויום  שנה  לאיש')עשרה  הסמוך להישבע('מופלא שיכולה  ,

נשבעת  היא  מי לשם  יודעת  ה"א)אם  לענין(שם רק  זה  הרי  ,

שבועתה אין העבר  על נשבעת אם  אבל  להבא , קבלה 

שבועה ?

וביאר :

אך  וסתירה, קינוי בשעת  קטנה  שהיתה  באופן מדובר 

ומכלֿ להישבע, ויכולה  גדולה  כבר היא ההשקאה  בשעת

תשטה  "אשר  מהפסוק כי  שותה  אינה למדים`dyמקום "

בגדלותה . להיות  צריכים  והסתירה  הקינוי שגם

שמעתתא ' פט"ז)וה 'שב  הקשה :(ש"א

שקינא אחרי כשנסתרה  בעלה על הקטנה  נאסרת מדוע

בזו רק נאמרו סוטה  דיני כי  קינוי , שייך לא בקטנה הרי לה ,

להישאל  דעת  בה  שאירע")שיש  מה ממנה בהם("לדרוש אין  וקטנים

להישאל  ה"ב)דעת  פט"ז אבה"ט הל' ?(ראה

ותירץ :
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כיון אך  להישאל', דעת בה  כ 'אין נחשבת קטנה אמנם

הקינוי נעשה  שעליו פלוני")שהאדם  איש עם תיסתר הוא("שלא

סוטה דיני  כל עליה  חלים  להישאל, דעת  בו  ויש  (חוץ גדול

אשה") תשטה מ"אשר שנתמעטה המים נצטרך משתיית זה  שלפי  אלא  .

אם רק  נאמרה  בעלה , על נאסרת  שהקטנה  זו שהלכה  לפרש 

עם תיסתר שלא  קינא  אם  אך  גדול, עם תיסתר  שלא  לה  קינא

שעליו למי  וגם לה שגם כיון  בעלה , על נאסרת  אינה  קטן

להישאל. דעת  להם  אין לה  קינא 

ה'תשפ"ב  תשרי ב' ר"ה רביעי יום הענישה  מטרת

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úçà ìò àaäå§©¨©©©
ìáà .íäéøácî úecøî úkî BúBà ïékî ¯ ãéæîa úBiðMä ïî¦©§¦§¥¦©¦©©©§¦¦§¥¤£¨
ïéc úéa ïúBà ekä íàå ;ä÷Bì Bðéà ,äNò éáiçî úçà ìò àaä©¨©©©¥©¨¥£¥¥¤§¦¦¨¥¦

ä ïî ÷éçøäì éãk úecøî úkî.íãéa úeLøä ,äøáò ©©©§§¥§©§¦¦¨£¥¨¨§§¨¨
רק כי כותב הוא  אחד מצד ביאור: טעונים  הרמב "ם  דברי

ה 'שניות ' איסורי  מדרבנן)על ערוה ולא(איסורי מלקות עונש  יש 

עליהם שגם  וכותב  ממשיך  הוא  מיד  אך  'עשה ', איסורי על 

מה כן, ואם  העבירה . מן להרחיק  כדי להכות  דין בית  רשאים 

ל'שניות'? 'עשה ' איסורי בין  ההבדל

המפרשים : נחלקו  הדברים  ובביאור 

הגמרא  דברי פי על מפרש  משנה ' א)ה 'מגיד פו, (כתובות

– עושה  ואינו לולב  עושה , ואינו סוכה  עשה  לו "אומרים 

הניתנות במלקות  מדובר ולא  נפשו". שתצא  עד אותו  מכים 

קיוםxg`lכעונש  על כפייה  כאמצעי אלא  עבירה , שנעשתה 

לעשותה  ומסרב בה  שחייב  כאשר המצוה  הסוכות, חג בתוך (כגון

לקיימן) ומסרב ולולב סוכה במצוות זמןמחויב שעבר לאחר  מיד  אך ,

לא והמלקות  החיוב  בטל כבר  שהרי להלקותו  אין החיוב

מצות ֿעשה . ביטול על לוקים  אין עונש  בתורת  ואילו  יועילו,

מכת דין בית  אותו הכו  "ואם  הרמב "ם : כוונת  וזוהי

היינו  – העבירה " מן להרחיק  כדי dzyrpyמרדות mcew
dxiard' עשה' איסורי  חלוקים  ובכך מכן, לאחר  לא  אך

לאחר עונש  בתור  מלקות חיוב  יש  שעליהם 'שניות ' מאיסורי

העבירה .

שלאחר לענישה  הרמב "ם כוונת את  המפרשים  יש  אך

לאו  איסור  על מלקות לחיוב  שבניגוד אלא  (כגון מעשה,

על ה'שניות') מדובר  כאן  העבירה , על  וכפרה עונש  לשם שהוא 

וזאת הבאים , המקרים  ומניעת הרתעה  לשם  הבאה  ענישה

וכדברי הבית ֿדין דעת שיקול  כפי השעה , לצורך בהתאם 

א)הגמרא מו, סייג(סנהדרין לעשות כדי  ועונשין  מכין  דין "בית 

יוונים בימי בשבת  סוס  על  שרכב  באחד ומעשה  לתורה,

לכך שראוי  מפני  לא  – וסקלוהו  דין לבית  (שהרי והביאוהו 

הדין) מעיקר מיתה חיוב עליו שאין מדרבנן באיסור שהשעהמדובר אלא ,

לכך" כאן)צריכה  פענח וצפנת עוז מגדל .(ראה

ה'תשפ"ב  תשרי ג' חמישי יום חמץ  לבדיקת טהרה בדיקת בין

:·È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïé÷ãBa ïéà¥§¦
.änçáe ,äðáì úéìèî éab ìò àlà ícä©¨¤¨©©¥©§¦§¨¨©©¨

הרמ "א  כתב ס"ד):וכן קצו סי' לאור(יור"ד תהיה  "הבדיקה 

הנר". לאור ולא היום 

לתמוה : יש  ולכאורה

חמץ בדיקת לענין מדוע  הנר, אור  על עדיף  היום  אור  אם 

ב)אמרו  ז, הנר(פסחים לאור  אלא  החמה  לאור בודקים  שאין 

אכסדרה  ואפילו  לבדיקה, יפה  הנר  שאור רק מפני לו שיש (חדר

מחיצות) י"ד שלוש בליל לכתחילה  בה  בודקים  מאוד, רב  שאורה 

הנר ס"א)לאור  תלג סי' א"ח ?(שו"ע

השלמים ' ה 'תורת  סק"ט)מבאר  קצו סי' :(יור"ד

שאין במקום  ובסדקים, בחורים  להיות  צריכה  חמץ  בדיקת 

שם ולמצוא  לחפש  יוכל הנר לאור  ורק  בו שולט  היום  אור 

את או  המטלית  את להביא  אפשר הדם  בבדיקת  ואילו  חמץ,

היום . לאור לבדוק  יותר  טוב ולכן גלוי למקום  החלוק

מאשר היום  באור יותר  ניכר  הצבע  הדם , בבדיקת  ועוד:

ממשות את  מחפשים חמץ  בבדיקת  ואילו  הנר , לאור  בלילה

צבעו. את  בודקים ולא  החמץ 

הרמ"א  עוד  :(שם)וכתב 

ה 'צמח  ומוסיף  הנר . לאור  הדם  בדיקת  מועילה בדיעבד

שם)צדק ' יור"ד דינים שבעה(פסקי מספירת  חלק  היא  הבדיקה  :

וודאי ולכן  meiaנקיים , zeidl `id dkixvשלכתחילה אלא ,

אך  החמה, לאור  לבדוק כדי  החמה  הנץ עד  להמתין  צריך

שבדקה או  הנר  לאור החמה  הנץ  קודם בדקה  אם בדיעבד

הועיל. זה  הרי – הנר  לאור  אפל בבית ביום

ה'תשפ"ב  תשרי ד' שישי יום השחר  עמוד לאחר טבילה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰øçà úìáBèå§¤¤©©
.änçä õðzL¤¨¥©©¨

א)המשנה  כ, ביניהם(מגילה ביום , שזמנם  דינים  כמה  מונה 

החמה , הנץ לאחר  לעשותם  יש  שלכתחילה  ואומרת טבילה,

מעלות חובה  ידי  יוצאים בדיעבד אך  גמור , יום הוא  כאשר

החמה)השחר מהנץ מוקדם .(זמן

הזכיר ולא החמה הנץ  לאחר שטובלת  כתב  כאן והרמב "ם

במה זה  דין שרמז ונראה  השחר . מעלות  כשר  שבדיעבד

להלן יב)שכתב טבלה(הל' לא  כאילו שביעי בליל טבלה  שאם

הטבילה אין  גמור  לילה  של בזמן טבלה  אם  שרק  מובן  ומזה 

הלילה בין ביניים  זמן  שהוא  השחר  עלות  לאחר אך מועילה ,

כשרה . הטבילה  – ליום 

ועשה עבר  א. 'דיעבד': של מצבים  שני  קיימים  אמנם,

הדחק ', 'שעת של  מצב ב. דינו. מה  לשאול בא  מעשה  ולאחר
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המשך ביאצר למס' ביוה ליצם שבת קצדש עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לכתחילה . זאת  לעשות  מותר  בו 

שמע  קריאת  בהלכות  הרמב"ם  כתב הי"ב)וכן 'מי(פ"א :

עמוד  שיעלה  אחר  ערבית  של שמע קריאת  וקרא  שהקדים

משכים שהיה  וכגון  הדחק , ובשעת  חובתו ידי יצא  השחר,

הרי השחר'. עמוד  משעלה  לכתחילה קורא  לדרך , לצאת 

לכתחילה . כן לנהוג  ניתן הדחק  שבשעת 

יש שכאמור אלא  ברמז , אפילו נזכר לא  זה  פרט כאן  אך

לאחר הטבילה  מועילה  שבדיעבד הרמב "ם  מלשון  ללמוד 

כן לנהוג מותר  הדחק  שבשעת  לא  אך השחר , עלות 

לכתחילה .

ויום בלילה  תלויה  אינה  שמע  קריאת  כי החילוק , וטעם

dniwאלא onfe daiky onfa('ובקומך אף('בשכבך ולכן , .

הקימה זמן שהוא  החמה הנץ  לאחר  לקרוא  יש  שמלכתחילה 

לקרוא התירו השחר  מעלות  כבר  קמים  ורבים  מאחר  הרגיל,

הצורך במקום לדרך)מאז היוצא להיות(כגון צריכה  הטבילה  אך ,

לאmeiaדוקא ולכן החמה, הנץ  לאחר  רק  הוא  היום  ועיקר ,

צורך, במקום  אפילו השחר  מעלות  לטבול  לכתחילה  הקילו

בדיעבד. הטבילה  לה מועילה  וטבלה , עברה אם  ורק 

(jln x`a)

ה'תשפ"ב  תשרי ה' קודש שבת חיים  בבעלי לטריפה טריפה אדם בין

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰BlL èLå àøáð¦§¨¥¤¤
ïéàå ,ãìå Bðéà elàî ìôð ìk ...Bøeahî øñç äéäL Bà ,íeèà̈¤¨¨¨¥¦©¨¥¤¥¥¥¨¨§¥

.äãì äàîè Bnà¦§¥¨¥¨
טומאת טמאה  ולד, שם  עליו שיש  נפל שהפילה  יולדת 

לנקבה)לידה  ושבועיים לזכר ימים ולד (שבעה הפילה  אם אבל  ,

היא הרי בלעדיהם , לחיות  יכול אדם  שאין אברים  לו שחסרים

לידה . מטומאת טהורה 

משנה ': ה 'כסף והקשה 

אמוראים  ב)נחלקו  כג, שבחסרונם(נדה האברים  שיעור  מהו 

לדעת לידה : טומאת  טמאה  אינה  ואמו  ולד שם הנפל על אין 

הארכובה ' 'עד רגלו חסרה  אם  זכאי, רגלו,רבי כל שחסרה (היינו

והברך) אמוהשוק ולכן  רב, זמן לחיות  יכול ואינו טריפה  הולד

ר חסרה  אם  רק  יוחנן , רבי ולדעת  לידה . מטומאת  גלוטהורה 

פחות רגלו חסרה  אם  אבל טמאה , אמו  אין טבורו ' מקום  'עד

הארכובה)מזה שחסרה טמאה .(אף ואמו  ולד זה  הרי -

בגמרא א)ומבואר  כד, שטריפה(שם כדעה  סובר זכאי  שרבי

לחיות  יכולה חודש)אינה  עשר משנים רגליו(יותר חסרו אם  ולכן ,

ואילו טהורה . ואמו ולד נחשב  אינו הארכובה  מן למעלה  עד 

אם גם  ולכן  רב, זמן לחיות  יכולה  שטריפה  סובר  יוחנן רבי 

ואמו ולד  הוא  הרי  הארכובה , מן  למעלה  עד רגליו  חסרים

ואמו כמת  נחשב  טבורו, מקום  עד  חסרים  הם  אם  ורק  טמאה ,

טהורה .

חיה  אינה  שטריפה  הסובר הרמב"ם  כן  פי"א ואם שחיטה (הל'

חסרוה"א) אם  שרק  יוחנן  כרבי שפסק  - כאן  הרמב"ם  דברי  ,

עד  רק חסרו  אם אבל ולד, אינו  טבורו  מקום  עד רגליו 

ולד  הריהו  חודש)הארכובה עשר משנים יותר לחיות יכולה טריפה –(כי

חיה ! אינה שטריפה  לדבריו סותרים 

סופר ' ה 'חתם  רבי)ומבאר ד"ה שם :(נדה

טריפה אכן  הארכובה  מן  למעלה  עד רגלה שנחתכה בהמה 

הי"א) פ"ח שחיטה ירכה ,(הל' על הנשענת  בבהמה  רק  זהו  אבל

על  להישען  מבלי ולשכב  לשבת  שיכול אדם  כן שאין  מה 

טריפה . אותו עושה  אינו הירך חסרון – ירכו 
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור
או  לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה

איילונית. או עשה חייבי

.‡‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆

‰wÊ3¯ÊÏ ˙¯zÓ BzÓ·È ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ
ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ

.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ.2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.·‰nÁ ÒÈ¯Ò :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚B¯c‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

¯Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.‚‰ËBM‰Â L¯Á‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
L¯Á‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰¯eÓb LÈ‡8ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ÂÈLe¯b ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ô·e . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L¯‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e¯‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי

.„ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙e¯Îe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿

‰ÎÙL13Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14¯˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈
ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È¯‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯ -24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ - »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת
בו. וכיוצא קוץ או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו

בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או
ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו

דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת
חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב

הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל
יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין

הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה
הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי

מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.Ê,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
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זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה
אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה

הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,
לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת

ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה
שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן

כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה

מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים
ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב

בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא
לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה

לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים
שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל

ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה
חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור

זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
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BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈

‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ
BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»

ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»

- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
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קה dvilge meai zekld - miyp xtq - lel` g"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר
מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת

היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל
מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»
˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ

Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»
Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…

.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
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eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר

בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או
נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים

חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰ - ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È¯‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»

BÏ ˙¯zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי נודע אם כי
ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי

בתים  שני (מכח ליבום זקוקות שתיהן שהרי ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע הוא הרי - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט), פ"ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי 7)משום מפורש הכל
ה"וֿח. אישות מהל' פ"א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י. פ"ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב
קידושין  ואין ה"ה), פ"א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט. פ"ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.·ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰Â¯Ú13ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰Â¯Ú14‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ - ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„·Ïa BÏ ˙¯zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙¯zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬
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˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰BL‡¯‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e¯‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי נודע כשלא רבינו דן כאן עד
רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן

הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא
רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').

- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין
הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
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‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»
ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,

שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»

ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ
˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי"ז.56)הנשוי פ"ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק שאני "לפי מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה

.·È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»

‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ58Ï·‡ . »ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .Ì·iÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»

dL¯bL59d¯z‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ È¯‰ - ∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»
˙„ÓBÚ ‰˙È‰60. »¿»∆∆

אח,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי ב. קח, שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ"ו לעיל

.‚È‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e¯‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי"ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב. עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ"ד. פי"ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי

גירושיה  וגם הי"א, אישות מהל' פ"ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי"ט. גירושין מהל' פ"ב לעיל מעשה 65)כמבואר שאין
כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח. אישות מהל' פ"ד לעיל

שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ"ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי"ב,
כגרושה  היא הרי בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע"פ קט.). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
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החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי"ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰L¯Á˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה

ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום
לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה

ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
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‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז

ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.·Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk119- »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»

dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»
ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ

‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»
‰Â¯Ú ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e¯ ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬

BzL‡122BzÓ·È ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»
‰za124‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»

.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח.123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈
Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»

ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»
¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי,2) מקודשת מכן אחת הרי אחיות: לשתי שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע"י הקידושין כסף אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי, מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי

ה"ג. אישות מהל' פ"ט לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח המקודשת היא שמא מספק, ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע"י

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי אני אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי (המקודשת לי הראויה יבמתי
וכנס  אחיו משבא הרי זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני שאין יבמה
(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי - ה"ד) פ"ז, לעיל
(שם  רש"י של וכהסברו מ"ו), פ"ב יבמות ישראל' ('תפארת
וכי  כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זה  וכל בנים. לו שיש אח אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי"ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש

.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר
משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את

אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר

שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא
הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,

שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -
צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
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ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ

Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈
ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ

ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,

והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי
מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz52, «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»
Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈ ÈLÈÓÁ‰Â¿«¬ƒƒƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»

.ÌÈt»ƒ

התערובת.50)ודאי.49) קדומים: בני 51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק, לה לחלוץ חייב אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL ¯Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב כי
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק שהרי

צח:). לה.55)(יבמות חלץ אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי 57)והחמישי מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם
כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים איֿאפשר כי מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ האחד שמא חליצות, ארבע
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לו  אסור חלוצה ספק שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,
יז. הערה ה"ב לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס

.·ÈÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ
dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

à"ôùú'ä ìåìà è"ë éðù íåé

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
(· .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
ãycew zegiyn zecewpã

בתולה, נערה והמפתה האונס את לענוש המצוה בטעם
לייסר  כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה ה'חינוך' כתב

הזה". הרע המעשה מן הנבלים
אדונים  ("בעלונו זה שעניין לומר יש העניינים, ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
שבדקות  מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות שנופלים להיות יכול דדקות
של  מציאות שתיתכן תהיו" "קדושים הפסוק על הרמב"ן
שנהיה  וציוה הכתוב בא "לפיכך התורה, ברשות נבל

המותרות". מן פרושים
כדי  מותרות בענייני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים, עבודת את להשלים שיוכל
תורה", לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, על־פי שמותר מדבר להנזר אין וממילא
ממילא. בדרך ענייניו כל יתבררו שאז בתורה שיעסוק לזה
בתורה, יעסוק בראשו "חש חז"ל שאמרו מה לדבר, דוגמא

בתורה, יעסוק גופו בכל חש בתורה, יעסוק בגרונו חש
רפואה, פועל התורה שלימוד מרפא" בשרו ולכל שנאמר

העניינים. בשאר ועל־דרך־זה
(hi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו

ממון.5)חכמים. קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.·- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

ãycew zegiyn zecewpã

zlrapd lke ...dqep` zwfga ef ixd dcya zlrapd lk"
."dzetn zwfga ef ixd xira

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה, לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה הכתוב שדיבר ולא בדווקא,
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
שנקט  "עיר" וגם "שדה" שגם ונראה מושיע. לה שאין
הוא  שדה רוב, שעל־פי לפי לדוגמא, רק הוא הרמב"ם,
בתר  וזיל עיר. מה־שאין־כן מושיעים, לה שאין מקום

טעמא.
(72 dxrd 431 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿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



dlezaקיד dxrp zekld - miyp xtq - lel` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆

ופגם.8) בושת לדמי מיד 9)מחוץ נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי  נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם
בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה

מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף
ופגם. צער בושת,

.„‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»
‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆

d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.‰È·iÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL ¯Á‡ ‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL .‰pL¯‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב ונאסרה תחתיו שזינתה

.ÂÈ¯‰ - d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚL·e19‡ÈˆBÈ - Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚·20. ¿≈

יקח".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.ÊÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו

להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל
שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.Á‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú Ò˜a ·iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»
ÌÈ„Ú·e [dk¯„k]26‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«

„Ú ˙B¯eÓb ÌÈL LÏL ¯Á‡Ó ?Ò˜ ˙·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡ - ÌÈL LÏL CB˙· ‰ÏÚ· .¯b·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:¯Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙¯‚Ba‰ ‡Ï - ‰Ïe˙· ‰¯Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס.26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה

.ËdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ LiL ˙Á‡Â¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰Ú·zL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»

‰Ïe˙·32ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ Ï·‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»
dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ -34ÔÈ‡ - ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי  לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא  בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס:
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב. הראוי 35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי
לה.

.È˙¯¯ÁLÓ‰Â ‰Èe·M‰Â ˙¯Bib‰36‰¯ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
- ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰¯¯ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡ - ‰¯¯ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰¯ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰ - ‰‡Èa Ô˙‡È·e ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.‡È:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
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‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆
.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.·ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,

חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.‡‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïa2Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

·eˆw‰3‰¯Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע"י
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע.3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי

הנאת  כסף", חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי שכיבה,

מ:). (כתובות ומזיק חובל כשאר ב:5)לשלם לט, שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי. הוזכר לא טו), כב, (שמות משפטים

.·˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ -9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï·‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי ממזר, אינו האונס
הי"א. פ"א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב: יד, בערכין אמרו וכן מ.). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLi·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
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dlezaקטז dxrp zekld - miyp xtq - lel` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Lia˙n‰Â11‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»
BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ

א.11) מ, מרובה 12)כתובות בשתו שבייש, קל שאדם
פג:). בבאֿקמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג

.‰ÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
Ú¯‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È·‡Ï Èe‡¯ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«

‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê ¯·c Ô‰Ï13e‰BÓÎÂ ,14.ÌlLÏ ·iÁ »∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

פחיתותו.13) לפי והנבל מעלתו, לפי כסכום 14)הגדול
ליתן. ראוי שהיה הממון

.Â‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ .dÈÙÈ ÈÙÏ - Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙¯kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»
˙B˜Ï ‰ˆB¯ Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L Bc·ÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»

B˙·BËÂ15- ¯Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡B¯Â ; ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««
.BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈ·e d˙eË˜ ÈÙÏ¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿
BÊ ¯ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB¯ ·‡‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈

.ÔzÈÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈

שזהיר 15) הימנו, רוח קורת לרבו שיש בעבד ב. מ, כתובות
טעם  להטעימו נחתֿרוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.ÊÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈
Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ Òw‰«¿»∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡ Ô‡ÓÈ¿»≈»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈

„iÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡18‰ˆ¯zLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ «¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
L¯b˙‰Ï19ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ÔÓÏ‡˙z B‡20. ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

לאשה.17)לאביה.16) כשנשאה כתובות 18)אפילו
ב. כמבואר 19)לט, לגרש, יכול אינו - לרצונה שלא אבל

ז. ה"ג, פ"א קנסה 20)לעיל כסף ש"יצא לכתובתה,
ה"ד. פ"א לעיל וראה שם). (כתובות בכתובתה"

.Á‡lL „Á‡Â dk¯„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk¯„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ

Ì‚Ùe ˙L·a ·iÁ - ÔBL‡¯21·iÁ - ÔB¯Á‡ ‡e‰ Ì‡Â , ƒ«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
‰ÓbÙ ¯·kL ,„·Ïa ˙L·a22‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ; ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.ËeÚ„B‰ ¯·k25:Ô‰ ¯OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L¯‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ

,‰Èe·M‰Â ,˙¯Bib‰Â ,˙L¯Á‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ¯‡Le .Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

ה"טֿי.25) פ"א לעיל

.ÈÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ - Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
- Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .¯Úˆ dÏ LÈ - ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

‰Ò‡26˙L¯ÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙¯‚BaÓ ıeÁ ;27. ∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

לתלות 26) אפשר איך כך, על תמה - קעז סי' אהע"ז ב'טור'
שאין  אע"פ ולדבריו קנס, בפטור וצער ופגם בושת תשלומי
בכל  הנוהג ממון דין שהן ופגם, בושת להן יש - קנס להן

בזה. תמה שם יוסף' ה'בית וגם ומזיק. שאם 27)חובל
בסמוך. כמבואר משלם, נאנסו

.‡ÈÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙¯‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ - Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ28 «ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»

¯ÚˆÂ29¯Úˆ ÌlLÓ - ˙L¯Á B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â . »««¿»≈»≈∆∆¿«≈««
„·Ïa30ÌeÏkÓ ¯eËt - Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰ Ï·‡ .31. ƒ¿«¬»«¿«∆∆À»»ƒ¿

ורא"ש 28) ברי"ף (וראה לב. בכתובות כן מפורש בבוגרת
וכשאנסה  היא, בתולה שהבוגרת מפני הוא, והטעם מ:). שם
לא  ועדיין לחופה כשנכנסה הממאנת וכן ופגמה, ביישה
ל'טור' ('פרישה' פגם לה אין ונבעלה משנשאת אבל נבעלה,
בין  החילוק מהו עיון, צריך [אבל כה). אות קעז סי' אהע"ז
פ"א  (למעלה ונתגרשה נבעלה ולא לחופה נכנסה ממאנת
ה"י]. למעלה שנראה כמו ופגם, בושת לה שאין ה"ט)

צער.29) לה יש אנוסה ופגם,30)כל בושת משלם ואינו
בשוק  להמכר דמים לה אין וגם בושת, לה אין שהשוטה
פ.): (בבאֿמציעא אמרו וכן שם). ורש"י לב. (כתובות
. . . היא שוטה זו שפחה לו ואמר לחבירו, שפחה "המוכר
אין  החרשת וגם דמים, לה שאין הרי טעות", מקח זה הרי
לו  נותן - "חרשו פב:): (בבאֿקמא שאמרו כמו דמים, לה

איתן'). ('נחל כולו" לה 31)דמי אין שמפותה הוא כלל
בושת  להן שאין וחרשת שוטה ולפיכך, ה"א). (למעלה צער
כלום. להן אין נתפתו אם - הקודמת) בהערה (כנ"ל ופגם
- כנ"ל וצער ופגם בושת להן שיש אע"פ וממאנת ובוגרת
שהרי  הכל על לו שמחלו לפי כלום, להן אין נתפתו אם
וממאנת, הי"א) אישות מהל' (פ"ג אביה ברשות אינה בוגרת
- לה אין שצער אע"פ שנתפתתה, נערה אבל היא. יתומה
אביה  ברשות שהיא שכיון ופגם, ובושת קנס הוא משלם
שהממאנת  ואע"פ לו. למחול יכולה אינה לו, שייך והכל
ל"עונת  והגיעה הואיל מחילתה, מועילה - קטנה עדיין
שכלה  חריפות לפי - ומעלה שש מגיל שהיא הפעוטות"
וביחוד  נט.) ובגיטין ה"ז, פ"ד אישות הל' לעיל (ראה
הנאתה  מחמת וזו מחילה. מחילתה - בפירוש כשמחלה
חידשו  וכבר לט:) כתובות ('תוספות' בפירוש מחלה כאילו
מחילתן  שמחלו ש"הפעוטות" קז. בכתובות ה'תוספות'

איתן'). ('נחל מחילה

.·È,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ
ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡32È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ

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
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˙La ÌlLÓ Ï·‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe33ÔÈ„a LÈ‡ ‰Ú·zL ˙a ÔÎÂ . ¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ

eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡Â¿»¿»»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„34˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ -35; ¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈

Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ
BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע"פ השבועה, ע"י להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי"ב ע"י ושמא
אין  לבדו קנס על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר
למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי נשבעים,

הט"ו. ונטען טוען מהל' בפ"א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡37Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
¯Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם לי לשלם אתה אני 38)וחייב ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע, חייב אינו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"א, ונטען
והרי  לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע כאן
אלא  בידי לו אין טוען: והלה בידך, לאבי מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב שהוא מפני שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח:).
שהבת  רבינו, דברי את מצדיק משנה' וה'כסף באונס,
שייכים  שהתשלומין ואע"פ עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי - ב מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע כדין ודינה דברים בעלת

.„È- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰41BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

·‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ -44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב
שהרי 44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט. פ"א

.ÂËB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ¯·„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈

Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי"ב. אישות מהל' פ"ג לעיל בכת"י 46)כמבואר

הארבעה. הרי הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי בשעת

שנתבגרה 48)ב. אחרי עד אותם גבתה לא שעדיין ואע"פ
אב. של הם הרי הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב, ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי"ב. לעיל כמבואר הקנס, את מלשלם נפטר היה (הבועל)
בדין. שיתחייב עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי ואפילו
לדין, עמידתה לפני לבניו מורישם אדם שאין לקנס זה לענין

שם. ב'תוספות' כמבואר

.ÊË‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰50Bc·Ï dÒ˜ -51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le dÒ˜ - ¯Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
·‡ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י), לח. (כתובות קנס שם ואין מיתה

הי"ג. ופגם.51)פ"א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט פ"א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי"ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט.). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

¯ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
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ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ
‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆

ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈

‰zÙÓe58dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï·‡ ; ¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ ¯eq‡Â .‰L„˜ BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚ·a ÔÈa ‰Ïe˙·a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ59dÏ ÔÈ‡ - d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L , ¬»ƒ∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»
e¯‡aL BÓk ,Ò˜60‰¯È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰L ; ¿»¿∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»

dBˆ¯a ‰Ê ¯·„Ï dÓˆÚ61. «¿»¿»»∆ƒ¿»

"ראובן 55) ה"ח: דעות מהל' פ"ז והשווה משכיר. כלומר:
כוונתו  שם שגם זה", בית לי שכור לשמעון, שאמר

ז"ל. רבותינו של עתיק סגנון וזהו כלשון 56)"הׂשּכר". ְֵַ
זמה". הארץ ומלאה . . . תחלל "אל סנהדרין 57)הפסוק:

ביאה  איסורי מהל' פט"ו והשווה ב. לז, ויבמות א. עו,
גורמת 58)הכ"ט. שהקדׁשה מפותה, אלא מפתה אינו ְֵָוזה

ולדעת  וכסףֿמשנה). (ראב"ד לזנות אדם בני שיתעוררו
והוא  בעבירה התחילה זו שאם כאנוס, זה הרי עוז' ה'מגדל
שאמרו  כעין ואנסו, הלבישו יצרו הרי אחריה, נגרר

הלבישה". "יצר ב: נא, ב.59)בכתובות לו, כתובות
ה"ט.60) פ"א אלא 61)לעיל קדשה אין הראב"ד, ולדעת

(בראשית  שנאמר כענין זונות, של (אהל) בקובה שעומדת זו
השווה  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא): לח,
הל' לקמן וראה שם. ובביאורנו ה"ד אישות מהל' פ"א לעיל

ה"ב. פי"ח ביאה איסורי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומאה 1) מלקות חייב רע שם שהמוציא רבינו בו ביאר

של  ובב"ד הבית בפני אלא אותו דנין שאין כסף, סלעים
אסורה  שהיתה דבר בה נמצא לעולם, לגרשה שאסור כ"ג.
ראשונים, קידושין של רע שם רע, שם הוצאת כיצד עליו,
שיבעול. עד חייב שאינו לגרשה, מותר הקנס מן שהפטור

.‡Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰2¯·c‰ ‡ˆÓÂ , «ƒ≈»««ƒ¿»≈¿ƒ¿»«»»
e¯qÈÂ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ¯˜L3BlL ‰¯‰Ê‡Â .B˙B‡4 ∆∆∆∆∆¡«¿ƒ¿¿«¿»»∆

'EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡l'Ó5‰‡Ó Ï˜LÓ ‰È·‡Ï Ô˙BÂ . ƒ…≈≈»ƒ¿«∆¿≈¿»ƒ»ƒ¿«≈»
ÛÒk ÌÈÚÏÒ6˜wÊÓ7Ì‰ È¯‰ - ‰ÓB˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ∆∆¿À»¿ƒ»¿»¿»¬≈≈

dÓˆÚ ÏL8. ∆«¿»

בסמוך 2) וכמבואר שארסה, אחרי תחתיו שזנתה עליה אמר
מלקות 3)ה"ו. הוא זה שייסור מ'גזירהֿשוה' חז"ל קיבלו

מו.). מזהירים 4)(כתובות אלאֿאםֿכן עונשים שאין
נד.). שם.5)(סנהדרין בתורה 6)כתובות, ככתוב

יט). כב, וראה 7)(דברים שהיא. תערובת מכל טהור כסף
ב. מט, ובבכורות ה"א, פ"א ב.8)לעיל מד, כתובות

.·- ˙¯‚Ba‰ ÏÚ B‡ ‰pËw‰ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈»««¿«»««∆∆
‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â ,˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«¿»ƒ««¿¿≈«»«∆ƒ
- ‰¯Úp‰ ÈÏe˙a ˙‡ e‡ÈˆB‰Â :¯Ó‡pL ;‰¯Úp‰ ÏÚ«««¬»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈««¬»

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ ‰¯Ú9. «¬»»≈ƒ≈«»

כתוב 9) וכאן ה"א), (חסר "נער" התורה כתבה מקום בכל

כתוב  זה בפסוק שגם להעיר וראוי ה"א). (מלא "נערה"
הוציאו  - ב מד, בכתובות ואמנם חסר, "הנער" בספרינו:
יט) כב, (דברים הנערה" לאבי "ונתנו אחר מפסוק זה דין
(ראה  מלא נערה באמת וכאן הכתוב, דיבר מלא נערה
שממנו  זה, פסוק להביא רבינו נתכוין ואולי בכסףֿמשנה).
מקומות: בהרבה אמרו שכן הבוגרת, את למעט אפשר
צז:) כתובות נט. (יבמות בתוליה" שכלו לבוגרת "פרט
אינה  שהבוגרת לומר בתולים, בענין מדובר שלפנינו ובפסוק

רוקח'). ('מעשה זה בדין

.‚˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈc ÔÈ‡10ÏL ÔÈc ˙È·e ≈»ƒƒ∆∆»ƒ¿≈««ƒ≈ƒ∆
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ÔÈ„a LiL ÈtÓ , ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ≈»

¯Ó‡pL BÓk ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ;˙BLÙ ÈÈc12È¯‰ - ƒ≈¿»∆ƒƒ¿»«»»¿∆∆¡«¬≈
˙‚¯‰ BÊ13‰zÙÓ‰Â ÒB‡‰ Ï·‡ .14ÏÎa Ô‰a ÔÈc - ∆¡∆∆¬»»≈¿«¿«∆»ƒ»∆¿»

‰LÏLa ÔÓÊ15BÓk ,ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL16. ¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ

קיים.10) שביתֿהמקדש דיני 11)בזמן לדון המוסמך
ב.). (סנהדרין תחתיו.12)נפשות ככתוב 13)שזנתה

את  והוציאו . . . הדבר היה אמת "ואם כ): כב, (דברים
דיני  דנים "אין הלכה: נפסקה וכבר וסקלוה", . . . הנערה
סנהדרין  ובהל' ח: זרה (עבודה הבית" בזמן אלא  נפשות

הי"א). נפשות.14)פי"ד דיני בהם מומחים,15)שאין
פ"ה  סנהדרין בהל' רבינו (לשון ישראל בארץ הסמוכים

(סמוכים),16)ה"ח). מומחים דיינים שאין "וכיום ה. פרק
(כסף) שיעור לו וכשנותן חבירו, את שיפייס עד אותו מנדים
ס"ב, קעז סי' אהע"ז (שו"ע לו" מתירים - ליתן שראוי מה
והשווה  הגאונים). מתקנת פ"ח בבאֿקמא הרי"ף דברי ע"פ
הביא  ס"ג פ"ח בבאֿקמא והרא"ש הי"ז. סנהדרין מהל' פ"ה
עד  לנדותם אחרונים חכמים "נהגו בזה: הגאונים תשובת
בדברים". ויפייסנו רעים עליו שירבה עד או בממון שיפייסו
על  (חשוד) "הנטען פסק: ס"ה, קעז סי' אהע"ז ובשו"ע
אין  אבל לכונסה, מצוה עליה בא ודאי אם . . . הפנויה

כך". על כופין

.„ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈∆»∆≈≈≈∆ƒ≈
BÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÂÈzÁz Ú¯elÙ‡ .‰M‡Ï ‰È‰˙ »«¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÁL ˙kÓ B‡ ˙¯eÚ17‡Ï ÏÚ ¯·Ú - dL¯b Ì‡Â . ƒ∆∆À«¿ƒ¿ƒ≈¿»»««…
ÔÈÙBÎÂ .ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿«¿»»»»¿ƒ

ÒB‡· e¯‡aL BÓk ,‰˜BÏ BÈ‡Â ¯ÈÊÁÓe B˙B‡18. «¬ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»≈
dLc˜Â „Á‡ Ìc˜ Ì‡Â19Ô‰k ‰È‰L B‡ ,‰˙nL B‡ , ¿ƒƒ≈∆»¿ƒ¿»∆≈»∆»»…≈

‰ÈLe¯b ÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L20. ∆»ƒ¿»¬≈∆∆«≈∆»

ברוב 17) תסתכל "הלא . . . מט: ג, נבוכים' ב'מורה וכתוב
שם  במוציא שפטו אין צדיקים, ומשפטים החוקים אלו יושר
אשר  אשתו אהב לא הרע האיש זה כי ספק אין כי רע,
לא  . . . לגרשה רוצה היה ואילו . . . רע שם עליה הוציא
הראוי  (כתובתה) חזקה לתת מתחייב היה אך מונע, לו היה
בלא  ממנה להפטר כדי דברים עלילות לה ושם לה,
הבתולות  מוהר זהו כי כסף, חמשים והוא . . . תשלומין
כסף, מאה לשלם ה' עליו גזר זה ומפני בתורה, הקצוב
שנים  ישלם אלהים ירשיעון אשר העיקר: אחר נמשך
חשב  רע, שם המוציא זה כן זוממים, עדים וכדין לרעהו,
על  ענשו והיה . . . מאה ישלם . . . כסף חמשים להפסידה
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קיט dleza dxrp zekld - miyp xtq - lel` h"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בה  להחזיק שנתחייב לבד, ההנאה ובקשו התאוה בחירתו
כעורה  היותה רק זה כל אל הביאו לא כי . . . עולמית
המצוה  רופאם כשיהיה הרעות המדות ירפאו כן בעיניו,

ה"ז.18)האלוקית". פ"א עי"ז,19)לעיל עליו ונאסרה
הי"ב. גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר 20)כמבואר

ה"ז. פ"א לעיל

.‰‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ21‡ˆÓpL B‡ ,22ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ƒ¿»»¿«ƒ»∆ƒ¿»¬»»»
iL elÙ‡Â ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓÈ¯‰ - ‰ ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈

‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ;Ë‚a ‰pL¯‚È ‰Ê∆¿»¿∆»¿≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»
BÏ ‰Èe‡¯‰23‰OÚ ‡B·È ‡Ï ‰nÏÂ .24‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ »¿»¿»»…»¬≈¿ƒ¿∆∆…

ÒB‡a ÔÈa Ú¯ ÌL ‡ÈˆBna ÔÈa ,‰OÚ˙25BÊ ‡OÈÂ , «¬∆≈«ƒ≈«≈¿≈¿ƒ»
,·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯z ‡lL ¯LÙ‡ È¯‰L ?BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»∆¬≈∆¿»∆…ƒ¿∆ƒ≈≈

ÔÈÓi˜ ‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ‡ˆÓÂ26. ¿ƒ¿»¬≈¿…«¬∆«»ƒ

ה"ה.21) פ"א לעיל =22)מבואר שנמצא' רומי: בדפוס
יט).23)שנמצאה. כב, (דברים כיֿתצא פרשת 'ספרי',

לאשה".24) תהיה "ולו ה"ה.25)של: פ"א לעיל ראה
אין 26) וממילא בו, רוצה איני לומר האשה את שמלמדים

אונס, לענין וברש"י מ. (כתובות תעשה' ה'לא בדחיית צורך
משווה  עצמו התלמוד שכן רע, שם למוציא והואֿהדין
לדין  מפתה מדין שהקשו ב מד, שם כמבואר לזה, זה אותם

רוקח'). 'מעשה – רע שם מוציא

.ÂÔÈc ˙È·Ï ‡B·iL ‡e‰ ?Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ „ˆÈk≈«»«≈»∆»¿≈ƒ
.ÌÈÏe˙a dÏ È˙‡ˆÓ ‡ÏÂ ÈzÏÚa BÊ ‰¯Ú :¯Ó‡ÈÂ¿…««¬»»«¿ƒ¿…»»ƒ»¿ƒ
¯Á‡ ÈzÁz ‰˙pfL ÈÏ Ú„B ¯·c‰ ÏÚ ÈzLwaLÎe¿∆ƒ«¿ƒ««»»«ƒ∆ƒ¿»«¿«««
ÔÈc ˙È·e .Ì‰ÈÙa ‰˙pfL È„Ú Ì‰ el‡Â ,‰ÈzÒ¯‡L∆≈«¿ƒ»¿≈≈≈«∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈ƒ
¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡ .Ô˙e„Ú ÔÈ¯˜BÁÂ ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿¿ƒ≈»ƒƒ¿»«»»
ÌÈ„Ú‰ enÊe‰Â ,ÌÈ„Ú ·‡‰ ‡È·‰ Ì‡Â ;˙Ï˜Ò - ˙Ó‡¡∆ƒ¿∆∆¿ƒ≈ƒ»»≈ƒ¿«»≈ƒ

ÏÚa‰ ‡È·‰L27eÏ˜qÈ - ¯˜L e„ÈÚ‰L ‡ˆÓÂ ,28, ∆≈ƒ«««¿ƒ¿»∆≈ƒ∆∆ƒ»¿
‰l‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÌÈÚÏÒ ‰‡Ó Ô˙BÂ ,‡e‰ ‰˜ÏÈÂ¿ƒ¿∆¿≈≈»¿»ƒ¿«∆∆¡«¿≈∆
ÏÚa‰ ¯ÊÁ .ÏÚa‰ È„Ú enÊiL ÌÈ„Ú‰ el‡ - Èz· ÈÏe˙a¿≈ƒƒ≈»≈ƒ∆»≈≈≈«««»««««
‰¯Úp‰ È¯‰ - ·‡‰ È„Ú enÊ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿≈≈≈≈»»¬≈««¬»

ÔÈÏ˜Ò ‰È·‡ È„ÚÂ29‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ . ¿≈≈»ƒ»ƒ¿»ƒ«∆∆¡«¿ƒ¡∆»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰f‰ ¯·c‰30da LÈ BÊ ‰L¯tL ,e„ÓÏ «»»«∆ƒƒ«¿»»¿∆»»»≈»

ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊÂ ,ÔÈÓÓBÊÂ ,ÌÈ„Ú31. ≈ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ

מעידים 27) אתם היאך הבעל: לעדי אמרו האב שעדי
עמנו  הייתם זה ביום והלא זה, ובמקום זה ביום שזינתה

הזמה. וזוהי אחר, זממו 28)במקום כאשר בהם עושים
לה. והתורה 29)לעשות הבעל, עדי להרוג זממו שהרי

לאחיו". לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם דבר 30)אמרה:
קוראו  בפסוק, אסמכתא גם לו ויש מסיני חז"ל שקיבלוהו
יסודי  הל' והשווה מלאכי). (יד השמועה" "מפי רבינו:

ובביאורנו. ה"ד, פ"ה פ"ד 31)התורה כתובות 'ירושלמי'
עדים  בה יש הזו הפרשה בון, רבי בי יוסי רבי אמר ה"ד:
הזאת  האשה [את אומר הבעל זוממיהן, וזוממי וזוממיהן
הרי  יד] שם, דברים - בתולים לה מצאתי ולא - לקחתי
עדי  להזים עדים האב והביא אביה, בבית שזינתה עדים
עדים  הבעל והביא בתי"] בתולי "ואלה [לאמר: הבעל

הזה"]. הדבר היה אמת "ואם שנאמר: [כמו האב עדי להזים
הי"ב. להלן וראה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,˙¯‚Ba ‡È‰Â Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»∆»≈»¿ƒ∆∆««ƒ
È¯‰ - ‰¯Ú ‰˙È‰Lk ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰L∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»¿∆»¿»«¬»¬≈

Òw‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê32¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡Â . ∆»ƒ««¿ƒ«¿»¿ƒƒ¿»«»»
,˙¯‚Ba ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ;Ï˜qz BÊ È¯‰ - ˙Ó‡¡∆¬≈ƒ»≈««ƒ∆ƒ∆∆

‰˙È‰ ‰¯Ú ‰˙pfL ˙Ú·e ÏÈ‡B‰33. ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬»»¿»

ולשלם,32) ללקות להתחייב לו גורמת שפתיו עקימת שהרי
אותו  "וענשו אמרה: והתורה בוגרת, כשהיא היתה והעקימה
הבוגרת. לאבי ולא - הנערה" לאבי ונתנו כסף מאה

שדינה 33) נערה בעודה התקיים והמעשה לה, גרמו ומעשיה
- אמר ולא הנערה, את והוציאו הכתוב: רומז וכן בסקילה,
בוגרת  היא ועכשיו כבר, שהיתה - הנערה לך: לומר והוציאוה,
חייבת  אינה - בוגרת בהיותה זינתה אם אבל מה:). (כתובות

ה"ד). ביאה איסורי מהל' פ"ג (להלן חנק אלא סקילה

.Á‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ Ì‡ Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ‰¯Ú Ïk34, »«¬»∆≈»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿«¿»
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ck»«ƒ»∆»≈»»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰35‰ÁÙM‰Â ‰¯ib˙pL ˙È˙ek‰ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»
ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLpL36‰˙È‰ elÙ‡ , ∆ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒ¬ƒ»¿»

d˙¯B‰37‰M„˜a ‡lL38‰M„˜a d˙„ÏÂ39‡ÈˆBn‰ , »»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«ƒ
;˙e˜Ïn‰ ÔÓe Òw‰ ÔÓ ¯eËt - Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ»∆»≈»»ƒ«¿»ƒ««¿
„Ú - Ï‡¯OÈ ˙Ïe˙a ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆB‰ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈»«¿«ƒ¿»≈«

‰M„˜a d˙„ÏÂ d˙¯B‰ ‰È‰zL40. ∆ƒ¿∆»»¿≈»»ƒ¿À»

ה"ט.34) פ"א לעיל בעולות 35)ראה בחזקת רובן שהרי
בתולים. לבתך מצאתי לא יטעון: ואיך אירוסיהן, לפני הן
ואין  שנה, עשרים בת שתהיה עד קטנה נקראת והאיילונית
לעיל  כמבואר לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות ימי לה
רע  שם שהמוציא נתבאר וכבר ה"דֿה. אישות מהל' פ"ב
המלקות. ומן הקנס מן פטור הבוגרת, על או הקטנה על

בתולות,36) הן והרי ביאה ביאתן אין - אז נבעלו אם שאף
ה"ג. אישות מהל' פי"א לעיל של 37)כמבואר ההריון

בה. כנענית.38)אמה, שפחה או גויה אמה בהיות
נשתחררה,39) או נתגיירה אמה, שנתעברה שלאחרי

גיורת. כשהיא "על 40)וילדתה כאן שנאמר ואע"פ
סתם  "ישראל" בכלל ואינה היא גיורת וזו ישראל", בתולת
לרבות) ד"ה שם וב'תוספות' כח: וסוכה עד: יבמות (ראה
כמפורש  הגיורת, את לרבות מיוחד ריבוי ישנו כאן -

ב. מד, בכתובות

.Ë‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dLc˜Â ¯ÊÁÂ ,dL¯‚Â ‰¯Ú Lcƒ̃≈«¬»¿≈¿»¿»«¿ƒ¿»¿ƒ»∆»
ÔÈLecwa ÂÈzÁz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ú¯ ÌL≈»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»«¿»«ƒƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌÈBL‡¯‰41ÔÎÂ . »ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¬≈∆»¿≈
,Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Â ,dÒkL BzÓ·È ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ¿∆¿»»¿ƒ»∆»≈»

ÂÈÁ‡ ÈLec˜ ˙Áz ‰˙pfL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â42e‡ˆÓÂ , ¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿»««ƒ≈»ƒ¿ƒ¿¿
ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÓBÊ¿ƒ¬≈∆»ƒ««¿ƒ

ÔÈÓeÏLz‰43L¯‚È - L¯‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,¯eËt‰ ÏÎÂ .44. ««¿ƒ¿»«»ƒ»»¿»≈¿»≈

(41- ממון וספק א. מו, בכתובות נפשטה, שלא בעיא
מלקות  לענין והואֿהדין מקנס. פטור ולפיכך להקל,
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להקל  נפשות וספק י.) (סנהדרין עומדת מיתה שבמקום
מן 42)(משנהֿלמלך). שפטורה לפי ליבם, ואסורה המת.

והרי  הי"ט) וחליצה יבום מהל' (פ"ו היבום ומן החליצה
מצוה. במקום שלא אחיו כאשת שם.כתובות,43)היא

אבי  כי ליבם. ולא לזה הזה, לאיש נתתי בתי את שנאמר:
פ"ד  כתובות וב'ירושלמי' היבם. הזה לאיש נתנה לא הנערה
פרט  לקחתי, הזאת האשה את מהכתוב: זה דין דורש ה"ד,
מן  אלא בבחירתו הוא לקחה לא היבמה כי יבם, לשומרת
זה. לפני ליבום ונפלה אחיו שמת לו, הקנוה השמים

[וכוונתו 44) לאשה". תהיה "ולו ה'עשה': על נצטוה לא כי
מצד  מקנס שפטור אחיו נישואי על רע שם המוציא על רק
על  רע שם הוצאת של הראשונה ההלכה אבל ודאי,
מפני  רק פטור והוא בספק, שנשאר הראשונים הנישואין
שאסור  ברור - מ) הערה (למעלה לקולא ממון שספק

משנהֿלמלך]. ועי' מספק, לגרשה

.Èdk¯„k d˙B‡ ÏÚ·iL „Ú ·iÁ BÈ‡45ÌL ‡ÈˆBÈÂ ≈«»«∆ƒ¿…»¿«¿»¿ƒ≈
dk¯„k (‰ÏÈÚa‰ ÏÚ) Ú¯46dk¯„k ‡lL dÏÚa . »««¿ƒ»¿«¿»¿»»∆…¿«¿»
‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â47¯eËt -48B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿»«…¿»ƒ»¿»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ49. «««¿

א.45) מו, בכתובות יעקב, בן אליעזר שנבעלה 46)כרבי
- בתולים" לה מצאתי "ולא בו: נאמר שהרי כדרכה, לאחר
עליה  בא כשהבעל כאן שהמדובר הרי בתולים. במקום
כדרכה  שזינתה היא, הרע השם הוצאת וגם כדרכה,

שם). וברש"י ומו: מו. עדים 47)(כתובות שהביא
תחתיו. שזינתה וממלקות.48)המעידים מקנס

מרדות 49) מכת שלוקה כלל בעל לא כאילו סופרים, מדברי
"מכת  הכ"א אישות, מהל' פ"ג למעלה וראה מה:). (כתובות

היא. מה מרדות"

.‡È:¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«…¿»ƒ»¿»¿…»«
ÈzÁz ‰˙pfL50‡È·‰ ‡ÏÂ ,ÈzÁz ‰˙pÊ :¯Ó‡L B‡ ; ∆ƒ¿»«¿«∆»«ƒ¿»«¿«¿…≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈÏ‡Ó e‡a ‡l‡ ,ÌÈ„Ú51ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆»»≈¬≈∆¬≈∆»««
Ì‡ ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„Ú‰L ÈtenÊe‰52. ƒ∆»≈ƒ∆¡»ƒƒ«

פנויה.50) עדיין בהיותה שנבעלה מקנס 51)ויתכן
מו.). (כתובות להרגה,52)וממלקות עליה העידו שהרי

נהרגת. היתה הוזמו לא ואילו

.·ÈÔBLÏ - ‰ÏÓO‰ eO¯Ùe :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»»¿«ƒ¿»¿
„B·k53¯·c‰ È¯˙Òa ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBpL ,54‰Ê ÔÎÂ . »∆¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿≈«»»¿≈∆

È„Ú ÈÓÓBÊ Ô‰ - Èz· ÈÏe˙a ‰l‡ :·‡‰ ¯Ó‡iL∆…«»»≈∆¿≈ƒƒ≈¿≈≈≈
ÏÚa‰55- ‚¯‰z ¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . «««¿∆∆∆¡«¿ƒ¡∆»»«»»≈»≈

‰˙pfLk56˙Èa ˙BÊÏ :¯Ó‡pL ,ÌÈ„Úa ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ ¿∆ƒ¿»««»≈ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒ¿≈
da ‰¯Bz ‰¯Ó‡ ¯·k - ÔÈÒe¯‡‰ Ì„˜ Ï·‡ ;‰È·‡57 »ƒ»¬»…∆»≈ƒ¿»»¿»»»

ÔBÓÓ ÈÓeÏL˙a ·iÁ dÏÚB·e ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ¿¬»«»¿«¿≈»
.Ò‡ ÔÈa ‰zt ÔÈa ,„·Ïaƒ¿«≈ƒ»≈»«

חייב 53) שאינו י) (הלכה רבינו שפסק מה שלפי ואע"פ
את  שיפרשו ממש, שמלה לפרש אפשר אותה, בעל אם אלא
שאמרו  כמו שעליו, הבתולים דם לראות הסדין או הסודר
בלשון  לפרשה מסתבר שיותר לרבינו לו נראה שם, בגמרא

וכסףֿמשנה). שם, ('מאירי' אמת 54)כבוד אם לבדוק
"ופרשו  א: מו, בכתובות שאמרו וכמו לא, אם הדבר
של  עדיו שבאים מלמד . . . לה ששם מה פרשו - השמלה
וכן  חדשה". כשמלה הדבר את ובוררים זה, של ועדיו זה
"ופרשו  יז): כב, (דברים כיֿתצא פרשת ב'ספרי' הוא
להוציא  דבריהם ילבינו כשמלה", דבריהם יחוורו - השמלה
שם). בפירושו הלל, (רבינו חדשה כשמלה לאמיתו דבר
במלכיםֿא  שנאמר מה ע"פ חדשה" "שמלה מליצת ונקט
חז"ל  ודרשו - חדשה" בשלמה מתכסה "והוא כט: יא,
אף  דופי, שום בה אין חדשה שלמה מה - א קב, בסנהדרין
ש"שמלה  הרי דופי, שום בה היה לא ירבעם של תורתו
('הכתב  פגם מכל ונקי ברור לדבר משל משמשת חדשה"

ה"ו.55)והקבלה'). למעלה די 56)ראה לא [כלומר,
בתולים  נמצאו שלא הבעל של טענתו דברי שיתבררו
שזינתה]. שראוה עדים שיעידו צריך אלא לנערה,

כט.57) כב, דברים

‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿«¬»¿»

á"ôùú'ä éøùú 'à éùéìù íåé

-miypxtq
dhFq zFkld1 ¦§¨

LÈÈzLe ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»»ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈
‰ËBÒÏ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬¿»
ÔÓL ÔzÏ ‡lL (· .‰¯Bza ‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k¿««¿»«¿»«»∆…ƒ≈∆∆

.‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÏ ‡lL (‚ .da¯˜a¿»¿»»∆…ƒ≈»∆»¿»
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  2ּפרק ¤¤¦
החשודה 1) איש לאשת כינוי והוא הצניעות, מדרכי סרה

בבעלה. ודיני 2)בבגידה עדים בפני קינוי דין בו נתבאר
עד  ובא לשתות העומדת המאררים, המים ושתיית הסתירה
שזינתה  עליה להעיד הנאמן הוא מי שזינתה, והעיד אחד

זה. בענין עדים הכחשות שנסתרה, אחר

.‡Èep˜3‡e‰ ,'BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â' ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ƒ»»«»¿ƒ≈∆ƒ¿
È¯˙qz Ï‡ :ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯Ó‡iL4.ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ ∆…«»ƒ¿≈≈ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ

„·Ú B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰ elÙ‡5B‡ ¬ƒ»»»ƒ»»ƒ»«∆∆
.„ÈÏBÓ BÈ‡Â ‰M˜˙Ó BÈ‡L LÈ‡‰ ‡e‰ ,ÛeÁL»»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿≈ƒ

התראה.3) סתר.4)לשון למקום עימו תיכנסי אל
שאנו 5) מאחר אומרים: ואין מקנאים" עריות כל ידי "על

על  לאוסרה אחת פעמים, שתי "ונטמאהֿונטמאה", דורשים
הבועל  על שנאסרות אלה - בועלה, על לאוסרה ואחת בעלה
כאן  המנויים כל אבל הבעל, על גם נאסרו זו, בסתירה
על  תיאסרנה לא הסתירה, לפני גם עליהם אסורות שהנשים

אסורות. הן אף אלא - בעליהן

.·‡e‰ ,'‰¯zÒÂ' ,‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰¯È˙q‰«¿ƒ»»¬»«»¿ƒ¿¿»
'BnÚ È¯˙qz Ï‡' dÏ ¯Ó‡L LÈ‡‰ B˙B‡ ÌÚ ¯˙qzL∆ƒ»≈ƒ»ƒ∆»«»«ƒ»¿ƒƒ

‰‡ÓË È„k BnÚ ‰˙‰L Ì‡ .ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa6‡e‰L , ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ»¬»ƒ¿≈À¿»∆
‰ˆÈa ˙BÏˆÏ È„k7ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÚÓ‚Ïe ¿≈ƒ¿≈»¿»¿»¬≈¬»«

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL „Ú dÏÚa8ÔÓÊ·e .¯·c‰ ˜„aÈÂ «¿»«∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿«
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‰ËBÒ ÈÓ ÌL ÔÈ‡L9ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ¯Ò‡z -10‡ˆ˙Â , ∆≈»≈»≈»≈»»¿»¿≈≈
.‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»

ביאה.6) כדי בינונית.7)= אש על תרנגולת של
מר".8) דבר לתוכם המקדש.9)"שנותן בית משחרב

שבעים  של הגדול דין בבית אלא הסוטה את משקים "שאין
במקדש". שני 10)זקנים בפני ונסתרה לה שקינא אחרי

לבודקה. מים ואין עדים

.‚È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡Â „Á‡k ÌÈL ÏÚ dÏ ‡pƒ̃≈»«¿«ƒ¿∆»¿»«»«ƒ»¿ƒ
„Á‡k Ô‰ÈL ÌÚ ‰¯zÒÂ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÌÚ11 ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿∆»

‰ÈÁ‡ ÈL Ì‰ elÙ‡ ,‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ12B‡ ¿»¬»¿≈À¿»¬ƒ≈¿≈«∆»
‰È·‡13‰zLzL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÁ‡Â14. »ƒ»¿»ƒ»¬≈¬»«∆ƒ¿∆

שני 11) עם להתייחד לאשה מותר הדין שמצד פי על אף
כשרים. שהם בזמן להתייחד 12)אנשים שמתיר מי ויש

אחותו. בתו.13)עם עם להתייחד לאדם כי 14)שמותר
וודאי  לה, וקינא שהקפיד וזה הבעל, בקפידת תלוי הכל
עמהם  להתייחד צריכה הייתה ולא פריצות דבר בהם ראה

קינויו. אחר

.„ÔÈ‡ - ÈBÏt ÌÚ È¯a„z Ï‡ :ÌÈL ÈÙa dÏ ¯Ó‡»«»ƒ¿≈¿«ƒ«¿«¿ƒƒ¿ƒ≈
Èep˜ ‰Ê15‰˙‰LÂ ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒpL Èt ÏÚ Û‡Â . ∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k16Èe˜a ‰˙BL dÈ‡Â , ¿≈À¿»…∆∆¿»»»¿≈»»¿ƒ
.‰Ê∆

סתירה.15) עסקי על אלא קינוי קדם 16)שאין ולא הואיל
האוסר. קינוי לה

.‰˙¯a„Ó ‰e‡¯Â ,BnÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»«ƒ»¿ƒƒ¿»»¿«∆∆
ÔÎÂ .‰˙BL ‡ÏÂ ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ,‰¯È˙Ò BÊ ÔÈ‡ - BnÚƒ≈¿ƒ»¿…∆∆¿»¿…»¿≈

Ú‰Â ÌÈL e‡·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ÌÚ ‰¯zÒpL e„È ƒ…»«ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ
dÈ‡Â dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ‰Ê∆¿»¬»¿≈À¿»…∆∆¿»««¿»¿≈»

.‰˙BL»

.ÂÔË˜ ‰È‰Â ,ÈBÏt LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ¯Ó‡»«»«ƒ»¿ƒƒƒ¿ƒ¿»»»»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz ÔaÓ ˙BÁt17:dÏ ¯Ó‡L B‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«»

:¯Ó‡pL ;Èep˜ ‰Ê ÔÈ‡ - BÊ ‰Ó‰a ÌÚ È¯˙qz Ï‡«ƒ»¿ƒƒ¿≈»≈∆ƒ∆∆¡«
‰Ó‰·ÏÂ ÔË˜Ï Ë¯t - d˙B‡ LÈ‡ ·ÎLÂ18ÔÈ‡L , ¿»«ƒ»¿»¿»»¿ƒ¿≈»∆≈

.ÂÈÏÚ d˙B‡ ÌÈ¯ÒB‡¿ƒ»»»

ביאה.17) ביאתו איש 18)שאין "ושכב אמרה שהתורה
איש. בכלל שאינם ולבהמה לקטן פרט - אותה"

.ÊÏÁnL ÏÚa19BÈep˜ - ¯˙qzL Ì„˜ BÈep˜ ÏÚ ««∆»««ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
ÏÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌÏBÚÓ dÏ ‡p˜ ‡Ï el‡Îe ,ÏeÁÓ»¿ƒ…ƒ≈»≈»¬»ƒ»«

dL¯b .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙qzL ¯Á‡20‰Ê È¯‰ - ««∆ƒ»≈≈»ƒ¿…≈¿»¬≈∆
Èep˜ ˙‡p˜Ï CÈ¯ˆ - d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÏÁnL ÈÓk¿ƒ∆»«¿ƒ∆¡ƒ»»ƒ¿«…ƒ

¯Á‡21. «≈

שתיסתר.20)ויתר.19) לה 21)קודם קינא לא ואם
הוא  שהרי הקודם, קינויו פי על נאסרת אינה ונסתרה, שנית

כמחול.

.ÁÌÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÌÈL ÈÙa dÏ ‡pƒ̃≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ
BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL ‰Ê∆∆ƒ≈»»»¿»¬»¿≈À¿»¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡22‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,23ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¬»»»¿ƒ¿ƒ≈¿À»∆≈»
BÓˆÚ Èt ÏÚ d˙B˜L‰Ï24ÌÚ‰ ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿»«ƒ«¿¿≈ƒ»«»»

ÔÈp¯Ó25‰¯È˙q‰Â Èepw‰ ¯Á‡ ‰È¯Á‡26ÚÓML „Ú , ¿«¿ƒ«¬∆»«««ƒ¿«¿ƒ»«∆»«
‰·l‰ ¯B‡Ï ˙BÂh‰ ÌÈLp‰Ó27da ˙B˙BÂ ˙B‡OB ≈«»ƒ«»¿«¿»»¿¿¿»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ dÏ ‡pwL LÈ‡‰ ÌÚ ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ»ƒ∆ƒ≈»»»¬≈∆»
dÓi˜Ï28‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,29. ¿«¿»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אחד.22) עד אותה ראה מדין גרועה בעצמו ראייתו שאין
כתובתה.23) הפסידה לא ולכן שנטמאה, ברור הדבר שאין

כתובה, בלי שיוצאה דת" על "עוברת בכלל איננה ולמה
בה  שאין עבירה כל - הדת? על היא עבירה ייחוד, גם והרי
מפסידה  ואינה הדת על עבירה בכלל אינה לבעלה, מכשול

בפני 24)כתובתה. כשנסתרה אבל עצמו, ראיית פי על =
היא  הרי טהורה תימצא אם - להשקותה שאפשר עדים, שני
כתובה. בלא תצא לשתות, תרצה לא ואם לבעלה, מותרת

עדים.26)מלעיזים.25) שני פי בלילות 27)על מפחד
ביחד. ומשיחות יחד לטוות יכול 28)מתקבצות ואינו

המים  אין שוב לכל, מפורסם שקלקולה שמאחר להשקותה,
אותה. להשקותני 29)בודקים לך היה לו, לומר שיכולה

כתובתי. אפסיד טעם ומאיזה לסתירתי, סמוך

.ËÈep˜ ¯Á‡ BnÚ ‰¯zÒpL BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»ƒ««ƒ
˙ÎÓBÒ BzÚ„Â BÏ ÔÓ‡ ‡e‰ Ì‡ :‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ¿»¬»¿≈À¿»ƒ∆¡»¿«¿∆∆

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ÂÈÏÚ30BzL‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »»ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ«¬≈ƒ¿
BÏ ˙¯zÓ31. À∆∆

אחד.30) עד פי על להשקותה יכול עד 31)שאינו שאין
בסתירה. נאמן אחד

.ÈÔ‰Ï ÔÈp˜Ó ÔÈc ˙ÈaL el‡Â32dÏÚa L¯Á˙pL ÈÓ : ¿≈∆≈ƒ¿«ƒ»∆ƒ∆ƒ¿»≈«¿»
‰È‰L B‡ ˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰È‰L B‡ ,‰hzLpL B‡∆ƒ¿«»∆»»ƒ¿ƒ»«∆∆∆»»

d˙B˜L‰Ï ‡Ï .ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a Le·Á33dÏÒÙÏ ‡l‡ , »¿≈»¬ƒ…¿«¿»∆»¿»¿»
d˙a˙kÓ34. ƒ¿À»»

בפריצות.32) מתנהגות אותן רואים משקה 33)אם שאין
הכהן" אל אשתו את האיש "והביא שנאמר: הבעל, אלא

להשקותה. יכול אינו קינויים.34)והוא אחרי תיסתר אם

.‡È- ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó ÌÚ‰L ÔÈc ˙Èa eÚÓL ?„ˆÈk≈«»¿≈ƒ∆»»¿«¿ƒ«¬∆»
LÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ»¿ƒƒƒ
È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a .ÈBÏt¿ƒ»≈ƒ««»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈
,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈc ˙Èa - ‰‡ÓËÀ¿»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»
‡ˆÈ B‡ ‡È¯·È B‡ dÏÚa ‡B·iLÎe .d˙a˙k ÔÈÚ¯B˜Â¿¿ƒ¿À»»¿∆»«¿»«¿ƒ≈≈

Ëb dÏ Ô˙B - ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ35ÏBÎÈ BÈ‡Â ; ƒ≈»¬ƒ≈»≈¿≈»
‡e‰ dÏ ‡p˜ ‡lL ÈtÓ ,d˙B˜L‰Ï36. ¿«¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈»

סוטה.35) במי לבודקה אפשר אמרה:36)שאי והתורה
לה. קינא לא וזה והביא", "וקנא...

.·È‰˙wÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙L37dÏ ‡p˜Â ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó »»≈«»ƒ¿ƒ¿»≈∆¿»«¿ƒ≈»
ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ ‰¯zÒÂ ,B„È ÏÚ d˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»«»¿ƒ¿¿»ƒ≈»
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t B„È ÏÚ d˙B˜L‰Ï‰iL ÌÚ38ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡l‡ ; ¿«¿»«»««¿ƒ»∆»≈»≈»»
ÌÚ dÏ ‡p˜ Ì‡ Ï·‡ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈¿…¿À»¬»ƒƒ≈»ƒ
ÌÚt d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ÌÈ„Úa ¯Á‡‰ ÌÚ ‰¯zÒÂ ,¯Á‡«≈¿ƒ¿¿»ƒ»«≈¿≈ƒ«¿ƒ»««
d˙B‡ ‰˜LiL ,‡e‰Â .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡Â ,‰iL¿ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ¿∆«¿∆»

.¯Á‡ LÈ‡ ÏÏ‚a ÌÚt ÏÎa¿»««ƒ¿«ƒ«≈

טהורה.37) ויצאת מתה, תורת 38)שלא "זאת שנאמר
אחד, ובועל אחד איש כגון אחרת, ולא זאת - הקנאות"
שקינא  כיוון אדם, אותו ידי על שנייה פעם שותה שאינה
הוא  קנטרן שאדם הדבר נראה נקייה, ונמצאה כבר לה

להקניטה. ומתכוון

.‚ÈdÏ ‡p˜Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dL¯‚Â d˙B‡ ‰˜L‰ƒ¿»»¿≈¿»¿ƒ»¿«≈¿ƒ≈»
,BÏÏ‚a ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ d˙B‡ ‰˜L‰L LÈ‡‰ ÌÚƒ»ƒ∆ƒ¿»»«««»ƒƒ¿»
d˙B‡ ‰˜LÓ ÈM‰ ÏÚa‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¬≈««««≈ƒ«¿∆»
˙‡OÂ ,‰‡Ó elÙ‡Â .ÈL ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ ,B„È ÏÚ«»ƒ¿≈∆««≈ƒ«¬ƒ≈»¿ƒ»

„Á‡ LÈ‡ È„È ÏÚ d˙B‡ ÔÈ˜LÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ39; »∆««∆«¿ƒ»«¿≈ƒ∆»
„Ú ,‰‡ÓËÂ ‰ÊÏ ‰˜ÊÁ‰L È‡cÂ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ««∆À¿¿»»∆¿»¿»«

„Ú ÌL ‰È‰iL40. ∆ƒ¿∆»≈

הרי 39) רבים, בלשון קנאות הקנאות" "תורת שנאמר:
הזאת. כתורה פעמים כמה לה אחד.40)שעושים עד

.„ÈÈepw‰ ¯Á‡ ‰¯zÒÂ ,dÏÚa dÏ ‡pwL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»«««ƒ
˙BzLÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈ„Úa BnÚ41„Ú ‡·e , ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒ∆∆ƒ¿»≈

dÏ ‡pwL ‰Ê ÌÚ ÂÈÙa ‰ÏÚ·pL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿¬»¿»»ƒ∆∆ƒ≈»
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - BnÚƒ¬≈¬»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL42‰a˙k ‡Ïa ˙‡ˆBÈÂ ,43„Ú ‰È‰ elÙ‡Â . »¿≈¿…¿À»«¬ƒ»»≈
‰¯È˙q‰ È„ÚÓ „Á‡ ‰Ê ‰‡ÓË44ÔÈ‡ „ÚÂ :¯Ó‡pL . À¿»∆∆»≈≈≈«¿ƒ»∆∆¡«¿≈≈

„Ú Ô‡k È¯‰Â - da45. »«¬≈»≈

היא.41) טהורה אם אלא 42)להיבדק באה השתייה שאין
היא. טמאה וודאי וזו הספק, מעשיה 43)על "שהרי

להאסר". לה גרמו סתירה 44)הרעים שבאותה ומעיד
שלא  אומר, אלא מכחישו אינו השני והעד בפניו נבעלה
כעד  נחשב השני אין לראות, לבו על שם ולא ראה

בה. נאמן והראשון ישמעאל:45)המכחישו, רבי דבי תנא
לדבר  שרגליים בסוטה, אחד עד תורה האמינה מה "מפני
שהיא  מעידה אחד ועד ונסתרה לה קינא שהרי (שנטמאה).
כשרים, בעדים והסתירה הקינוי קדמו לא אם אבל טמאה".
שבערווה  דבר "שאין שנטמאה להעיד נאמן אחד עד אין

(עדים)". משניים פחות (מתקבל)

.ÂË‰M‡ elÙ‡46‰ÁÙLÂ „·ÚÂ47˙e„ÚÏ ÏeÒÙe ¬ƒƒ»¿∆∆¿ƒ¿»»¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯·Úa48·B¯˜ elÙ‡Â49˙e„ÚÏ ÔÓ‡ «¬≈»ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡˙Â ;‰˙pfL ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ,‰ËBÒ»¿»ƒ»∆»∆ƒ¿»¿≈»≈««¿»
ÌÏBÚÏ50ÏÈ‡B‰ .‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,‰˙BL dÈ‡Â , ¿»¿≈»»¿≈≈¿…¿À»ƒ

‰¯Bz‰Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Úa ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ Ì„˜Â¿»««ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«»
˙e„ÚÏ ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - ‰‡ÓËa „Á‡ „Ú ‰ÈÓ‡‰∆¡ƒ»≈∆»¿À¿»¬≈À»¿≈ƒ¿≈
˙B„ÈÚÓ BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÌÈL LÓÁ Û‡ .‰‡ÓËÀ¿»«»≈»ƒ∆¿∆¿ƒ
ÏÚ d¯Ò‡Ï ‰ÈÏÚ ˙Ó‡Â .˙‡ÓËpL ¯ÓBÏ BÊ ÏÚ BÊ««∆ƒ¿»¿∆¡∆∆»∆»¿»¿»«

d„ÈÒÙ‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,d˙B˜L‰Ï ‡lLÂ dÏÚa«¿»¿∆…¿«¿»¬»…¿«¿ƒ»
d˙a˙kÓ51.‰‡ˆBÈÂ d˙a˙k ˙ÏËB ‡l‡ , ƒ¿À»»∆»∆∆¿À»»¿¿»

אחר.46) במקום לעדות הכנענים.47)הפסולה
מדבריהם.48) לעדות ופסול חכמים דברי על שעבר
אחר.49) במקום להעיד נאמן שאינו משפחתית, קרבה
עליה.50) להעיד נאמן אינו התורה, מן לעדות הפסול אבל
כדי 51) שקר להעיד חשודות אותה, ששונאות מתוך

שלא  אלא נאמנות אינן אם אבל כתובתה. להפסיד
עימה, מטיבות שהרי שמשקרות בהן לחשוד אין להשקותה,
כתובתה, ונוטלת ויוצאת עדותן בגלל לשתות תצטרך שלא
כתובה. בלי לצאת או לשתות צריכה הייתה עדותן ולולא

.ÊËdÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ¯Ó‡Â ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»«ƒ¿»¬≈≈»
¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .e¯‡aL BÓk ,‰˙BL»¿∆≈«¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»«

'˙‡ÓË ‡Ï'52˙‡ÓËa „Á‡ „ÚL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - …ƒ¿»≈¿ƒ∆≈∆»¿À¿«
ÔB¯Á‡ ÏL ÂÈ¯·c ÔÈ‡Â ,ÌÈLk ‰ËBÒ53È¯·c ÔÈÁBc »ƒ¿«ƒ¿≈¿»»∆«¬ƒƒ¿≈

ÔBL‡¯‰54.ÌÈLk ‡e‰L »ƒ∆ƒ¿«ƒ

הייתי 52) אני גם יחד שנסתרו ומצאת שכשבאת בפניך.
בפנינו. נטמאת ולא כך.53)עמך, אחר שבא

שיכחישוהו,54) מבלי עדותו, ונתקבלה ראשון שבא שכיוון
עדים. כשני הוא הרי

.ÊÈ¯ÓB‡ ‰ÊÂ '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ ‰Ê ,„Á‡k Ô‰ÈL e‡a»¿≈∆¿∆»∆≈ƒ¿»¿∆≈
'˙‡ÓË ‡Ï'55e‡·e ,'˙‡ÓË' „Á‡ ¯Ó‡L B‡ ; …ƒ¿»∆»«∆»ƒ¿»»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL56'˙‡ÓË ‡Ï' e¯Ó‡Â57BÊ È¯‰ - ¿«ƒ¬≈ƒ¿»¿…ƒ¿»¬≈

.‰˙BL»

מייד,55) דבריו ובטלו דיבור כדי בתוך שניהם שהעידו
דין. בבית עדותו עוד נתקיימה לאחר 56)שלא אפילו

דין. בבית הראשון עדות ומצאת 57)שנתקיימה שכשבאת
בפנינו. נטמאת ולא עמך היינו אנו גם יחד שנסתרו

.ÁÈÔÈÏeÒt B‡ ˙Ba¯ ÌÈLÂ ¯Lk „Á‡ „Ú ‡a»≈∆»»≈¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈa¯58„Á‡k59B‡ ÌÈLp‰Â '˙‡ÓË' ¯ÓB‡ „Ú‰ , «ƒ¿∆»»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ

'˙‡ÓË ‡Ï' ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÏeÒt‰60‰˙BL BÊ È¯‰ -61; «¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¬≈»
Ì‰ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ÌÈa¯ ÔÈÏeÒÙe „Á‡ „ÚL62. ∆≈∆»¿ƒ«ƒ¿∆¡»«∆¡»≈

עבדים.58) או קרובים אחת.59)כגון בפניך.60)בבת
הפסולים.61) שבאו קודם נטמאת זה 62)שמא והרי

אחת. בבת שבאו כשרים עדים לשני דומה

.ËÈÈzL ?„ˆÈk .·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈÏeÒt Ôlk eÈ‰»À»¿ƒ«≈««»…≈«¿≈
'˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏLÂ '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡ ÌÈL»ƒ¿ƒ¿»¿»¿…ƒ¿»
Úa¯‡Â '˙‡ÓË ‡Ï' ˙B¯ÓB‡ LÏL ;‰˙BL BÊ È¯‰ -¬≈»»¿…ƒ¿»¿«¿«

‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ - '˙‡ÓË' ˙B¯ÓB‡63‰ˆÁÓ eÈ‰ . ¿ƒ¿»¬≈≈»»»∆¡»
.‰˙BL BÊ È¯‰ - ‰ˆÁÓ ÏÚ«∆¡»¬≈»

רוב 63) אחר הלך אחד, עד תורה שהאמינה מקום "כל
דעות".

.ÎÈ„Ú ÈtÓ ‰˙BL dÈ‡L e¯Ó‡L ‰ËBÒ Ïk»»∆»«¿∆≈»»ƒ¿≈≈≈
ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË64‡ˆ˙Â , À¿»¬≈¬»««¿»¿»¿≈≈
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‰a˙k ‡Ïa65‰i˙M‰Â ,‰¯È˙Òe Èep˜a ‰¯Ò‡ È¯‰L ; ¿…¿À»∆¬≈∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,„Ú da LÈ È¯‰L ‰ÚÓ d¯ÈzzL∆«ƒ»ƒ¿¿»∆¬≈≈»≈¿∆≈«¿

תתירה.64) לא גרמו 65)והשתייה הרעים מעשיה "שהרי
להאסר". לה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שאינן 1) נשים המים, שתיית דיני המשך רבינו בו כלל

אם  מיאון בת וקטנה אביה שהשיאוה קטנה לשתות, ראויות
בעלה, ומת לשתות והעומדת ומניקה מעוברת להן, מקנאים
את  בודקין המים אין מימיו אסורה בעילה שבעל שמי
אם  שתתה, ולא וסתירה קינוי לה שהיה אשה דין אשתו,
הנחשד  עם נישואיה איסור עמה, שנתייחד למי אסורה

עליה.

.‡d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰¯zÒÂ dÏ ‡pwL ‰M‡ƒ»∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»≈ƒ»
‡ˆz - È˙‡ÓË Ô‰ :‰¯Ó‡Â ‰˙ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ;˙BzLÏƒ¿∆»ƒ»¿»¿»¿»≈ƒ¿≈ƒ≈≈
dÈ‡Â ,ÌÏBÚÏ dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆∆¿»««¿»¿»¿≈»

‰˙BL2‰˙BL ÈÈ‡Â ‰‡ÓË ÈÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .3- »¿≈ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿≈ƒ»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ,˙BzLÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡4Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ»ƒ¿¿≈≈¿…¿À»¿≈ƒ

dÏÚaL B‡ ,d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :dÏÚa ¯Ó‡»««¿»≈ƒ∆¿«¿»∆¿»»
‰¯zÒpL ¯Á‡ dÏÚa5‰˙BL dÈ‡ BÊ È¯‰ -6˙ÏËBÂ ; «¿»««∆ƒ¿¿»¬≈≈»»¿∆∆

d˙a˙k7ÌÏBÚÏ [ÂÈÏÚ] ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,‰‡ˆBÈÂ8. ¿À»»¿¿»¿ƒ¬»»»¿»

ועומדת 2) בדוקה אני, טמאה שאמרה כיון א. כד, סוטה
(רש"י  הספק את לברר אלא ניתנו לא המרים והמים היא

כ.). המים 3)שם יבדקוה פן שחוששת יראה, מחמת
פ"ג, לקמן וראה יט:) שם (רש"י טהורה היא אם אפילו

נשארה 4)ה"ב. - שותה שאינה מתוך א. כד, שם
פ"א  למעלה וראה כתובתה. והפסידה לבעלה, באיסורה

פ. עליו.5)הערה אסורה,6)ונאסרה ביאה שבא כיון
וראה  ה"ח. להלן כמבואר אשתו, את בודקים המים אין

ה"א. פ"ג, (סוטה 7)לקמן תשתה שלא לה גרם שהוא
והשתיה 8)כד.). עליו, נאסרה וסתירה קינוי לאחר כי

פ"א. סוף למעלה ראה נמנעה, שתתירה

.·ÏÚ Û‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿««
,Ô˙B˜L‰Ï ÌÈˆB¯ Ô‰ÈÏÚ·e ˙BzLÏ ˙BˆB¯ Ô‰L Ètƒ∆≈ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰¯È˙Ò È„Ú e‡B·iMÓ ‰a˙k ‡Ïa ˙B‡ˆBÈ ‡l‡∆»¿¿…¿À»ƒ∆»≈≈¿ƒ»««
‰¯OÚ LÓÁÂ .ÌÏBÚÏ Ô‰ÈÏÚa ÏÚ e¯Ò‡ÈÂ Èep˜ È„Ú≈≈ƒ¿≈»¿««¿≈∆¿»«¬≈∆¿≈

Ì·È ˙¯ÓBLÂ ,‰Òe¯‡ :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ÌÈL9‰pË˜e ,10 »ƒ≈¿≈≈¬»¿∆∆»»¿«»
ÏB„b‰ ˙L‡11˙L‡Â ,ÔËw‰ ˙L‡ ‰ÏB„‚e , ≈∆«»¿»≈∆«»»¿≈∆

ÒBÈ‚B¯c‡12‡ÓBq‰ ˙L‡Â ,13B‡ ,¯bÁ‰ ˙L‡Â , «¿¿ƒ¿≈∆«≈¿≈∆«ƒ≈
ÔÎÂ ,„È ˙e¯k ‡e‰L B‡ ,ÚÓBL BÈ‡L ÈÓ B‡ ,Ìl‡‰»ƒ≈ƒ∆≈≈«∆¿»¿≈
dÈ‡LÂ ,„È ˙˙e¯Îe ,‡ÓBq‰Â ,˙Ól‡‰Â ,˙¯bÁ‰«ƒ∆∆¿»ƒ∆∆¿«»¿«»¿∆≈»

˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ el‡Ó ˙Á‡ Ïk .˙ÚÓBL14. ««»««≈≈≈»¿»ƒ¿

וקינא 9) שייבמה, לאחיו וממתנת בנים, בלא מת שבעלה
יבמה. אחד.10)לה ויום שנה שתיםֿעשרה מבת פחותה

אחד.11) ויום שנה שלשֿעשרה אבר 12)בן לו שיש
הכ"ד. פ"ב אישות הל' למעלה כמבואר נקבות, ואבר זכרות

אבל 14)עיוור.13) הבאה, בהלכה המבוארים מהטעמים

את  ולהפסיד לעולם לבעליהן להיאסר וסתירה קינוי להן יש
כתובתן.

.‚¯L‡ :¯Ó‡pL ?˙BzLÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿»ƒ¿∆∆¡«¬∆
˙Áz .dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡ ‰ËOz15‰Òe¯‡Ï Ë¯t - ƒ¿∆ƒ»««ƒ»««¿»«¬»

Ë¯t - ‰M‡ .dLÈ‡ ˙Áz dÈ‡L ,Ì·È ˙¯ÓBLÂ¿∆∆»»∆≈»««ƒ»ƒ»¿»
‰pË˜Ï16ÔË˜ ˙L‡Ï Ë¯t - dLÈ‡ ˙Áz .17˙L‡Â ƒ¿«»««ƒ»¿»¿≈∆»»¿≈∆

LÈ‡ BÈ‡L ,ÒBÈ‚B¯c‡18- dLÈ‡ ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ . «¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿«≈≈≈ƒ»
‡ÓBÒ ˙L‡Ï Ë¯t19- ‰M‡‰ ˙‡ Ô‰k‰ „ÈÓÚ‰Â . ¿»¿≈∆≈¿∆¡ƒ«…≈∆»ƒ»

dÏ ÔÈ‡L ÈÓÏ Ë¯t - ‰Ètk ÏÚ Ô˙Â .˙¯bÁÏ Ë¯t¿»¿ƒ∆∆¿»«««∆»¿»¿ƒ∆≈»
ÁwÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰L·È B‡ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,Ûk«∆»¿»¬À»¿≈»∆≈»¿»ƒ«

‰Ètk :¯Ó‡pL ,˙Á‡ dtk elÙ‡Â .da20‰¯Ó‡Â . »«¬ƒ«»««∆∆¡««∆»¿»¿»
ÈÓÏ Ë¯t - ‰M‡‰ Ï‡ ¯Ó‡Â .˙Ól‡Ï Ë¯t - ‰M‡‰»ƒ»¿»¿ƒ∆∆¿»«∆»ƒ»¿»¿ƒ

˙ÚÓBL dÈ‡L21‰ËOz ¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆≈»«««¬≈≈¬∆ƒ¿∆
dLÈ‡ ˙Áz ‰M‡22‡e‰Â e‰BÓk ‰ÓÏL ‰È‰zL „Ú - ƒ»««ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈»»¿

d˙B‡ ·kÚnL ¯·c ÏkL z„ÓÏ ‡‰ .d˙BÓk ÌÏL»≈¿»»»«¿»∆»»»∆¿«≈»
˙BzLlÓ23d˙B˜L‰lÓ dÏÚa ˙‡ ·kÚÓ24ÏÎÂ , ƒƒ¿¿«≈∆«¿»ƒ¿«¿»¿»

d˙B˜L‰lÓ ÏÚa‰ ˙‡ ·kÚÓ‰25·kÚÓ e‰BÓk ÌeÓ - «¿«≈∆«««ƒ¿«¿»»¿«≈
˙BzLlÓ d˙B‡26. »ƒƒ¿

פרט 15) אישה, "תחת רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
כג:). (סוטה כו'" אשה,16)לארוסה נקראת שאינה

אינה  - תורה קידושי שהן קידושיה אביה כשקיבל ואפילו
ע"י  להמיתה רשאי ואינו עונשין, בת אינה שהרי שותה,

המשנה'). ('מרכבת המרים מים איש,17)השקאת שאינו
פ"ד, אישות הל' למעלה כמבואר קידושין, קידושיו ואין
ובוודאי  לבינה, בינו שלום הטלת משום כאן ואין ה"ז.
ואשת  המשנה'). ('מרכבת בשבילם השם את למחוק שאסור

רוקח'). ('מעשה זה בכלל זכר 18)שוטה ספק אלא ודאי,
הל' לעיל כמבואר ספק, קידושי - וקידושיו נקבה, ספק
משום  טומטום, דין רבינו הזכיר ולא הי"א. פ"ד, אישות
אשה, לישא לו מותר אנדרוגינוס ורק כלל, נישואין לו שאין

הט"ו. ביאה איסורי מהל' בפ"א יכול 19)כמבואר שאינו
שאם  ומשמע, כז.). (סוטה זו העלמה בלא אפילו לראות
בעין  גם שהרי להשקותה, הוא יכול אחת, בעין רואה הוא
רוקח'). ('מעשה בקלקולה לראות הוא יכול אחת

שם.20) כא.21)סוטה, אות נשא זוטא, וכל 22)'ספרי'
אלא  בא ולא הוא, מיותר הפרשה שבסוף הזה הפסוק

שם). (סוטה לאיש ואשה לאשה איש כגון 23)להשוות
ואילמת. משקה 24)גידמת אינו אילם, או גידם הוא שאם

סומא.25)אותה. סומא.26)כגון היתה אם

.„‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜27- dBˆ¯a ‰˙pÊ Ì‡ , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»
‡Ï .dÏ ÔÈp˜Ó CÎÈÙÏ .dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡∆∆¿»««¿»¿ƒ»¿«ƒ»…

d˙B˜L‰Ï28e¯‡aL BÓk ,d˙a˙kÓ dÏÒÙÏ ‡l‡ ,29. ¿«¿»∆»¿»¿»ƒ¿À»»¿∆≈«¿
‰pËw‰ Ï·‡Ôe‡Ó ˙a30dÏ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈp˜Ó ÔÈ‡ - ¬»«¿«»«≈≈¿«ƒ»∆≈»

‡Ï - Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â .dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï ÔBˆ»̄¿≈»≈««¿»«¬ƒ»»…≈…
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡31. ∆∆¿»»»

אישות 27) הל' לעיל כמבואר תורה, נישואי נישואיה והרי
הי"א. פרט 28)פ"ג - אשה מהפסוק: נתמעטה שהרי
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קטנה 29)לקטנה. אין הראב"ד ולדעת ה"ב, למעלה
אמרו  שהרי ברצון, זינתה אם אפילו בעלה על נאסרת
מותרת  ואנוסה הוא", אונס קטנה, "פיתוי לג:): (יבמות
מפני  נדחית זו שדיעה סובר רבינו אולם ישראל. לבעלה
פתח  "האומר שם: שאמרו א. ט, בכתובות התלמוד סוגיית
נאמן  הי"ב), פי"א אישות הל' למעלה (ראה מצאתי פתוח
ספיקות, שני כאן יש והלא שם: ושאלו עליו", לאוסרה
נאמר  אם ואפילו קידושין, אחר ושמא קידושין קודם שמא
שהאנוסה  ברצון, שמא באונס, שמא - קידושין לאחר
כשקידשה  שהמדובר בסוגיא שם ותירצו לישראל, מותרת
שפתחה  וטען שנים, שלש מבת פחותה והיא לישראל, אביה
ברצון, שמא באונס שמא אחד, ספק אלא כאן שאין פתוח,
מדברת  שהסוגיא רבינו וסובר להחמיר, - תורה איסור וספק
אינו  קטנה שפיתוי הרי קטנה. עדיין כשהיא אפילו שם
על  תיאסר למה כאנוסה, אותה נדון שאם לאונס, נחשב
מה  וגם ה"ב). ביאה איסורי מהל' בפ"ג (מגידֿמשנה בעלה
אין  שזינתה, "קטנה ה"א): פ"ב (סוטה ב'ירושלמי' שאמרו
תלמוד  סוגיית מפני נדחה - בעלה" על להאסר רצון לה

שם. הפנים' ב'מראה וראה הנ"ל, יתומה 30)בבלי היא
מדברי  אלא אינם שקידושיה אמה, או אחיה שהשיאוה
למעלה  כמבואר מיאון, עלֿידי לעקרם ויכולה סופרים,

ה"א. גירושין מהל' אינה 31)פי"א למאן, שיכולה כל
שמותרת  שזינתה כפנויה היא והרי התורה, מן איש כאשת
ומקור  ה"ב. פ"ג ביאה איסורי בהל' כמבואר לכהן, אפילו
נתפשה  לא "והיא שם: שאמרו א. נב, נדה במס' רבינו דברי
שאע"פ  אחרת לך ויש מותרת, (נאנסה) נתפשה אסורה, -
טעות". קידושי שקידושיה זו ואיזו? מותרת, נתפשה שלא
כהן, שאני מנת על כגון - טעות קידושי שם: רש"י ומפרש
ולענין  כלום, מעשיה שאין קטנה וכגון ישראל. הוא והרי
כשהיא  זה וכל היא. בעלמא שפנויה עליו, נאסרה לא זנות
ויכולה  תורה קידושי קידושיה שאין מיאון, ובת יתומה

טעות. בקידושי כמו לעקרם

.‰B˙˜e˜ÊÏ B‡ B˙Òe¯‡Ï ‡p˜32¯Á‡ ‰¯zÒÂ , ƒ≈«¬»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««
ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ‰˙BL BÊ È¯‰ - d‡OpL33‰‡eO . ∆¿»»¬≈»ƒ¿»»«»ƒ¿»
d˙B‡ ÏBÚ·iL Ì„˜ ‰¯zÒÂ ,dÏ ‡pwL34- dÏÚa ∆ƒ≈»¿ƒ¿¿»…∆∆ƒ¿»«¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡Â ,‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈÂ ,‰˙BL dÈ‡≈»»¿¿»¿…¿À»«¬»»»
È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈

ÏÚBa ˙·ÈÎLÏ ÏÚa ˙·ÈÎL ‰Ó„wL - CLÈ‡35. ƒ≈∆»¿»¿ƒ«««ƒ¿ƒ«≈

כמבואר 32) לה, לחלוץ או ליבמה לו הזקוקה יבם שומרת
הי"ח. יבום מהל' פ"ב הן 33)לעיל יושבות עכשיו שהרי

כו.). (סוטה הנשים כשאר בעל לחופה,34)תחת שנכנסה
נבעלה. לא עדיין אבל נשואה, של דין לה יש שמאז

אבל 35) סוטה, מי להשקותה אלא אינו זה וכל ב. כד, סוטה
שהרי  תחילה, בעלה שיבעלנה צורך אין בעלה, על להאסר

עליו. נאסרה שזינתה ארוסה אפילו

.Â˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯ib‰36¯b‰ ˙L‡Â ,37„·Ú ˙L‡Â «ƒ…∆¿«¿À¿∆∆¿≈∆«≈¿≈∆∆∆
¯¯ÁLÓ38˙¯ÊÓÓe ,39¯ÊÓÓ ˙L‡Â40ÒÈ¯Ò ˙L‡Â , ¿À¿»«¿∆∆¿≈∆«¿≈¿≈∆¿ƒ

‰nÁ41Ì„‡ ÒÈ¯Ò B‡42Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zn‰ , «»¿ƒ»»«À»¿«¿≈∆¬≈≈
˙B˙BLÂ ÌÈLp‰ ÏÎk43. ¿»«»ƒ¿

לכל 36) כישראלית היא והרי ששוחררה, כנענית שפחה
הי"ז. ביאה איסורי מהל' בפי"ב כמבואר שהיא 37)דבר,

ישראל. לכל 38)בת כישראל שהוא ששוחרר, כנעני עבד
(פט"ו 39)דבר. בנישואיהן עבירה שאין לגר, שנישאה

שיש  לישראל, נישאה אם אבל ה"ז), ביאה איסורי מהל'
בני  אותה איסור בודקים המים שאין שותה, אינה - שואיהן

ה"ח. בסמוך כמבואר מעוון, האיש מנוקה אלאֿאםֿכן
איסורי 40) (הל' בנישואיהן איסור שאין גיורת, שהיא כגון

אינה  לממזר שנישאה כשרה ישראלית אבל שם), ביאה
משנה' ה'כסף ולדעת בסמוך. למעלה כמבואר שותה,
ממזר" אשת "וממזרת היא: רבינו בדברי הנכונה הגירסה
בדפוסים  אינה זו גירסה אולם בנישואיהם. עבירה שאין
- א כו, סוטה במס' ורש"י התימנים. בכת"י ולא קדומים
הראויה  אשה כלומר, - לממזר" ממזר "אשת מפרש:
זה  בדין והחידוש רוקח'). ('מעשה כדברינו והוא לממזר.
שלום  נעשה ולא תשתה לא ממזר אשת נאמר: שלא הוא,
לא  והלואי בישראל, ממזרים להרבות לנו למה כי ביניהן,

וברש"י). שם, (סוטה ירבה ולא סריס 41)יפרה שנולד
הי"גֿיד. אישות, מהל' פ"ב לעיל כמבואר אמו, מבטן
הנקרא  אדם ע"י ההולדה אברי נתקו או שחתכו לזה בניגוד

ובביאורנו. שם כמבואר אדם, כוס 42)סריס ששתה כגון
כי  (כסףֿמשנה), בקהל לבוא לו ומותר ונסתרס, עיקרין של
הכהו  או אדם כשכרתו אלא בקהל לבוא תורה אסרה לא
וראה  ה"ט, ביאה איסורי מהל' פט"ז לקמן כמבואר קוץ,
סריס  בכל רבינו מדבר למלך', ה'משנה ולדעת הי"ב. שם
זאת  ובכל אדם, בידי תשמישו אברי כשנתקו ואפילו אדם,
שסריס  ומשוחררת, בגיורת מדובר כאן כי לו, מותרת אשתו
שהדגיש  וזהו ה"א), שם ביאה איסורי (הל' בהן מותר אדם

מצידן. בא שההיתר לבעליהן, המותרות סוטה,43)רבינו
(רש"י  זריעה בר שאינו אע"פ הוא, שכיבה בר סריס כי שם.
סריס  "אשת אומר: שם, המשנה בפירוש ורבינו שם).

שכיבה". לו שאין אע"פ (שותה)

.Ê˙BÓk d˙B‡ ‰˜LÓe dÏ ‡p˜Ó - ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿«≈»«¿∆»¿
‡È‰L44Ì„˜ dÏÚa ˙Óe ˙BzLÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰M‡ . ∆ƒƒ»»∆∆ƒ¿≈«¿»…∆

‰˙BL dÈ‡ - ‰zLzL45d˙a˙k ˙ÏËB ‡ÏÂ ,46. ∆ƒ¿∆≈»»¿…∆∆¿À»»

(סוטה 44) נהרגנו ולא הולד על נחוס אומרים ואין מעוברת,
לה  שממתינים סוברים שם ה'תוספות' אולם וברש"י). שם,

אותה. משקים ואז שתלד, האיש 45)עד והביא שנאמר:
מת. והרי אשתו, כתובתה 46)את והפסידה זנתה שמא

הלל). כבית כד. (סוטה

.Á¯Á‡ ÂÈÓiÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡aL LÈ‡ Ïk»ƒ∆»ƒ»¬»ƒ»»««
ÏÈc‚‰L47ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ ÔÈ‡ -48˙‡ ÔÈ˜„Ba ∆ƒ¿ƒ≈««ƒ«¿»¿ƒ¿ƒ∆

¯eÒ‡L ,ÂÈÓÁ ˙È·a B˙Òe¯‡ ÏÚ ‡a elÙ‡Â .BzL‡ƒ¿«¬ƒ»«¬»¿≈»ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ49.BzL‡ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ≈««ƒ¿ƒ∆ƒ¿

˙‡ ‡Oz ‡È‰‰ ‰M‡‰Â ,ÔBÚÓ LÈ‡‰ ‰wÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ≈»¿»ƒ»«ƒƒ»∆
˙‡ ‰‡OB ‰M‡ ,ÔBÚÓ ‰wÓ LÈ‡‰L ÔÓÊa - dBÚ¬»ƒ¿«∆»ƒ¿À∆≈»ƒ»¿»∆

dBÚ50. ¬»

עונשין.47) בר יח)48)שהוא ה, (במדבר הפסוק עלֿפי
אותה  מחסרים שהם לפי כן ונקראו המאררים", המרים "מי
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כח, ביחזקאל האמור ממאיר" "סילון מלשון: העולם, מן
שמקללים  בה הנמחות האלות שם על או שם). (רש"י כד

שם). (רמב"ן אישות 49)אותה מהל' פ"י לעיל כמבואר
דברי 50)ה"א. ומקור הי"ז. פ"ג להלן וראה א. כח, סוטה

נא. הערה להלן רבינו,

.ËÈ·iÁÓ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿¬»»»≈«»≈
‰iL elÙ‡ ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï51dÏ ‡p˜Â , »ƒ≈«»≈¬≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»

‰˙BL dÈ‡ - ‰¯zÒÂ52,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz ‡l‡ ; ¿ƒ¿¿»≈»»∆»≈≈¿…¿À»
‡OÂ ¯·Ú .‰Ê ÌeMÓ Û‡ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¬»»»«ƒ∆»«¿»»

B¯·Á ˙˜ÈÓe B¯·Á ˙¯aÚÓ53ÔÈ‡L ,‰˙BL BÊ È¯‰ - ¿À∆∆¬≈≈∆∆¬≈¬≈»∆≈
‰¯·Ú Ô‡k54. »¬≈»

שניה 51) שהיא שניה, ונקראת סופרים, מדברי שאסורה
ה"ו. אישות מהל' פ"א לעיל בפירוש 52)לעריות, שהרי

וחלוצה  גרושה גדול, לכהן "אלמנה כג:): (סוטה שנינו
שם  ומפרש כתובה". נוטלות ולא שותות לא הדיוט, לכהן
עליהן  שבא מעון, מנוקה האיש שאין משום הטעם, רבינו
מדברי  אלא אסורה אינה לכהן חלוצה והרי אסורה, ביאה
הוכיח  ומכאן ה"ז), ביאה איסורי מהל' פי"ז (ראה סופרים
סופרים  מדברי עליו אסורה אשתו היתה שאפילו רבינו

(משנהֿלמלך). שותה אינה - או 53)בלבד חבירו שמת
עד  להנשא ואסורה מניקה, או מעוברת והיא גירשה,
לעיל  כמבואר יניקה, חדשי וארבעה עשרים עליה שיעברו

הכ"ה. גירושין מהל' מצד 54)פי"א אסורה זו ביאה אין
שם), גירושין הל' (ראה הולד סכנת משום אלא עצמה,
לאחר  כלומר זמן, לאחר ולהחזירה להפרישה יכול שהרי
שם, גירושין והל' כד. (סוטה היניקה חדשי וארבעת עשרים
וביאתה  לעולם שאסורה שניה, לאיסור דומה זו ואין הכ"ח).
אין  - חמיו בבית ארוסתו על הבא וכן עצמה, מחמת אסורה
('מרכבת  עצמה מצד אלא אחר דבר מחמת הביאה איסור

המשנה').

.È‡OÂ ,ÌÈa ‡ÏÂ „ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿»≈≈¿…»ƒ¿»»
‰¯˜Ú55˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰˜Ê B‡56‡ÏÂ ,‰˙BL dÈ‡ - ¬»»¿≈»«¿ƒ≈»»¿…

‰a˙k ˙ÏËB57‰Èe‡¯ ˙¯Á‡ ‰M‡ B‡ ÌÈa BÏ eÈ‰ . ∆∆¿À»»»ƒƒ»«∆∆¿»
‰˜Ê ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰Ê È¯‰ - „ÏÈÏ≈≈¬≈∆«¿∆»««ƒ∆ƒ¿≈»

„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡Â ˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰¯˜Ú B‡58‡lL . ¬»»«¿ƒ¿≈»¿»≈≈∆…
;„ÏÈÏ ‰Èe‡¯· ‡l‡ ,'Ú¯Ê ‰Ú¯ÊÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿ƒ¿¿»»«∆»»¿»≈≈
dk¯„ ‰È‰ ,ÁÂ¯a „Ïz - ¯Úˆa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»∆∆¿««≈≈¿∆«»»«¿»

ÌÈ¯ÎÊ „Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ59. ≈≈¿≈≈≈¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

clil dkxc did ,geexa clz - xrva zclei dzid m`y"
."mixkf clz - zeawp

הובאו  ששם אלא סוטה, מסכת בגמרא הוא הדברים מקור
לבנים, יולדת - שחורים יולדת היתה אם ברכות: שתי עוד
גירסת  היתה שכך לומר ויש ארוכים". יולדת - קצרים

שם. סוטה בש"ס הרמב"ם
(15 dxrd 34 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

או 55) תתעבר, שלא כדי עקרין של כוס ששתתה כגון

מב:). ליבמות (רש"י שלה האם וניטלה רחמה שנעקר
לעיל 56) כמבואר אשה, סימני לה ואין אמה מבטן לקויה

ה"ו. אישות מהל' ולא 57)פ"ב כתנאֿקמא א. כד, סוטה
ואין  הואיל לקיימן לו ראויות אינן אלה שכל אליעזר. כרבי
וראה  שם), (רש"י ורביה פריה על נצטוו וישראל בנים, לו

ה"ז. אישות מהל' פט"ו או 58)לעיל בנים לו ויש הואיל
אישות  הל' לעיל כמבואר הן, לאישות ראויות - אחרת אשה
מפורש  וכן אשתו", את האיש "והביא בה: קורא ואני שם.
כו. סוטה ב'תוספות' והובא ה"ג, פ"ד (סוטה ב'ירושלמי'
לו  היו שאם אלעזר, לרבי חכמים "מודים ישא): לא ד"ה

שותה". שהיא ובנים (סוטה 59)אשה האומר כדברי שלא
מי  זרע, ונזרעה שנאמר: שותה, אינה - "איילונית שם):
כדברי  אלא להזריע", דרכה שאין זו יצאת להזריע, שדרכה
הזאת  האשה שתהא תורה הקפידה שלא שם, ישמעאל רבי

לילד. ראויה

.‡ÈÈep˜ ÔÈa e˙Óe ÌÈ·e ‰M‡ BÏ eÈ‰60- ‰¯È˙ÒÏ »ƒ»»ƒ≈≈ƒƒ¿ƒ»
˙È‡¯ ¯·k61BÏ eÈ‰ ‡Ï .d˙B‡ ‰˜LÓe ,˙BzLÏ ¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿∆»…»

˙ÈBÏÈ‡‰ BÊ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡ÏÂ ÌÈa»ƒ¿…ƒ»»¿»≈≈∆»»«¿ƒ
da ‡ˆBiÎÂ62Èep˜ ÔÈa B˙Le¯bÓ Ôa BÏ „ÏBÂ , ¿«≈»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

˙BzLlÓ ˙ÈBÏÈ‡‰ ˙ÈÁ„ ¯·k - ‰¯È˙ÒÏ63. ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»«¿ƒƒƒ¿

העקרה.60) לאשתו נמצא 62)העקרה.61)שקינא
כאמור  לשתות, ראויה זו איילונית היתה לא הקינוי שבשעת

הקודמת. סוטה,63)בהלכה ב'ירושלמי' זו, הלכה כל
שם.

.·ÈÈÓ ‰˙˙L ‡ÏÂ ‰¯È˙Òe Èep˜ dÏ ‰È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»»»ƒ¿ƒ»¿…»¿»≈
‡lL ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa - ÌÈ¯n‰«»ƒ≈∆…»»«¿»¿«¿»≈∆…

‡È‰ ‰˙ˆ¯64,˙„B‰ B‡ ,‰‡ÓË „Ú dÏ ‡aL ÔÈ·e , »¿»ƒ≈∆»»≈À¿»»
ÌÈLp‰ el‡Ó ‰˙È‰ B‡65B‡ ,˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L »¿»≈≈«»ƒ∆≈»¿ƒ¿

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡pwL66dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ - ∆ƒ¿»≈ƒƒ¿∆∆¿»««¿»
BnÚ ‰„ÁÈ˙pL ‰Ê ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈ƒ¬»«∆∆ƒ¿«¬»ƒ

ÌÏBÚÏ67¯·Ú Ì‡Â .dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L C¯„k ¿»¿∆∆∆ƒ¬»««¿»¿ƒ»«
dÏ eÈ‰ elÙ‡ ,Ë‚a ÂÈzÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d‡Oe¿»»ƒƒ»ƒ«¿»¿≈¬ƒ»»

epnÓ ÌÈa ‰nk68‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .69ÌLk :e„ÓÏ «»»ƒƒ∆ƒƒ«¿»»¿¿≈
ÏÚBaÏ ‰¯eÒ‡ Ck ÏÚaÏ ‰¯eÒ‡L70. ∆¬»«««»¬»«≈

טמאה.64) שהיא הודתה לא אבל יראה, מחמת
ה"ב.65) לעיל או 66)המנויות בעלה שנתחרש כגון

ה"יֿיא. פ"א למעלה כמבואר אחרת, למדינה שהלך
ואפילו 67) יגרשנה, או בעלה כשימות ואפילו ב. כז, סוטה

רוצה  אינו והבעל לשתות ומוכנה אני טהורה טוענת אם
שנינו  וכן א. צב, ביבמות כמבואר עליו, נאסרה - להשקותה
בית  מתרומת אפילו בתרומה, לאכול שאסורה ו.), (סוטה
הקינוי  הוא: שכלל להשקותה, רוצה אינו שבעלה כל אביה,
שאם  אלא ולתרומה, ולבועל לבעל אותה אוסרים והסתירה
ואין  באיסורה, נשארה - שתתה לא ואם הותרה , - שתתה
והשווה  (משנהֿלמלך). בעל של כרחו בעל אותה משקים

הי"ב. ביאה איסורי מהל' ב.68)פי"ח כד, יבמות
רבינו.69) משה עד איש מפי איש בשמועה שקיבלו
אחת 70) ונטמאה, נטמאה בפרשה, האמורות פעמים "שתי
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חכמים  ואמרו במשנה). כז: (סוטה לבועל" ואחת לבעל
מה  לה, ראוי שאינו במי עיניה נתנה "סוטה ט.): (שם
נטלוהו  שבידה ומה לבועל), (שאסורה לה ניתן לא שביקשה
לבעלה. נאסרה הודתה ואם מתה. מים, שותה (אם ממנה
שמבקש  מה שלו, שאינו במה עיניו הנותן שכל שם), רש"י

הימנו". נוטלים - שבידו ומה לו, נותנים אין -

.‚È·e ,Èep˜ Ì„˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡‰¯zÒpL ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ e‡ ¬»ƒ…»«ƒ»»∆»≈ƒ∆ƒ¿¿»
eÒÎpL ÔB‚k ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓe e‡·e ,‰Ê LÈ‡ ÌÚƒƒ∆»»¿»»¿…»¿∆ƒ¿¿

d¯B‚Á ˙¯‚BÁ ‰e‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡71˜¯ e‡ˆÓ B‡ ,72 «¬»¿»»∆∆¬»»¿…
‰lÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ73dÏÚa d‡ÈˆB‰ Ì‡ ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ«ƒ»¿«≈»∆ƒƒ»«¿»
‰Êk ¯ÚÎÓ ¯·„a74ÔÚËpÏ ‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ -75‡l‡ , ¿»»¿…»»∆¬≈…ƒ»≈«ƒ¿»∆»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡76epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,d‡Oe ¯·Ú Ì‡Â . ¬»»»¿ƒ»«¿»»¿»»»ƒƒ∆
‡ˆz ‡Ï -77‡ˆz - epnÓ ÌÈa dÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;78. …≈≈¿ƒ…»»»ƒƒ∆≈≈

(יבמות 71) לצניעות חוגרות הנשים שהיו מכנסים) (כעין
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו בדברי וראה וברש"י), כד:

שם).72)הט"ו. רבינו, (לשון הפרושה 73)לח רשת
הרוק  זרק "מי הישן. על להגן למיטה מעל חופה כעין
ורקקה  זו זינתה הילכך למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה,

שם). ביבמות, (רש"י תשמיש" את 74)בשעת זה "מגפפין
בהל' רבינו לשון דלתות", והגיפו זה אחר זה שנכנסו או זה,

שם. לעז.75)אישות דברי עליו שטוענים לחשוד,
נטמאה.76) שנולדו 77)שמא בניה על לעז להוציא שלא

לאביהם. האסורה הרי"ף 78)מאשה וכפירוש שם. יבמות,
שם.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ep¯La80‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»ƒ»∆»
‰pÊ ÈBÏt :e¯Ó‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰ˆÁÓe ÌBÈ ÔÚËp‰ ÏÚÂ¿««ƒ¿»∆¡»≈¿»¿¿ƒƒ»
B‡ dÏ eÈ‰ ‡lL ‡e‰Â .ÏBw‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ˙ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒ¿…»««¿∆…»»
‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .ÏBw‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈ·ÈB‡ BÏ¿ƒ∆«¬ƒƒ∆«¬»ƒ…»¿»
˙ÓÁÓ ‡lL ÏBw‰ ˜ÒtL B‡ ,¯ÈÚa ‰Ê ¯·„Ï ‰p¯ ÌL»ƒ»¿»»∆»ƒ∆»««∆…≈¬«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ˆz ‡Ï - ÔÚËpÏ ˙‡O Ì‡ ,‰‡¯Èƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿»…≈≈««ƒ∆≈

ÌÈa dÏ81‡Ï - BnÚ ‰˙pfL „Á‡ „Ú ‡a elÙ‡ . »»ƒ¬ƒ»≈∆»∆ƒ¿»ƒ…
‡ˆz82. ≈≈

תצא.79) - בנים לה היו לא כמבואר 80)שאם הלעיזו,
וכן  התימנים, ובכת"י לד. הערה ה"ח, פ"א, לעיל בביאורנו

העיר". "שנבוכה רומי: א.81)בדפוס כה, יבמות
כי 82) נאמן, אינו - וסתירה קינוי לו קדם שלא אחד עד כל

באו  ואם סו.). (קידושין משנים" פחות שבערוה דבר "אין
הט"ז. בסמוך מבואר דינה עדים, שני

.ÂË˙‡OÂ ,¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa dÏÚa d‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ»«¿»¿≈≈»»¿…»¿ƒ»
ÔÚËpÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dL¯‚Â ¯Á‡Ï¿«≈¿≈¿»¬≈¬»¿ƒ»≈«ƒ¿»

BÏÏ‚a dÏÚa ˙ÁzÓ ‰˙‡ˆiL83‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ; ∆»»»ƒ«««¿»ƒ¿»¿ƒƒ»…
‡ˆz84.ÌÈa dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈««ƒ∆≈»»ƒ

עולמית.83) עליו ונאסרה לו, נבעלה הואיל 84)שמא
מחמירים  ואין הקול הופסק אחר, לבעל נישאת ובינתיים
המתואר  לדין דומה זה והרי כד:), (יבמות כך כל עליה
לנטען  נישאת אם . . . הקול פסק ש"אם הקודמת בהלכה

בנים". לה שאין אע"פ תצא, לא -

.ÊËÌÚ ‰˙pfL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡aL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿≈≈ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»ƒ
‡ˆz BÊ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ dÏÚa ˙Áz ‰˙È‰Lk ‰Ê∆¿∆»¿»«««¿»»ƒ¬≈≈≈

‰fÓ85ÏÎÂ .ÌÈa ‰nk epnÓ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ∆«»»ƒ¿»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - '‡ˆz' e¯Ó‡L ÌB˜Ó86. »∆»«¿≈≈≈≈¿…¿À»

נאנסה,85) אם אבל ברצון, כשזינתה זה וכל שם. יבמות,
לבועל  גם היא מותרת - ישראל בעלה על נאסרה ולא הואיל

סק"י). יא, סי' אהע"ז מחוקק' 'ירושלמי'86)('חלקת
בלא  תצא כלומר, פרן", בלא "תיפוק ה"ו: פ"ז כתובות
ויתר  כתובתה. ולהפסיד להאסר לה גרמו מעשיה כי כתובה,
ה"י  פכ"ד אישות הל' למעלה מבוארים בוגדת, אשה דיני

הפרק. סוף עד -

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) ששתתה סוטה הסוטה, השקאת סדר רבינו בו ביאר

אחר  טומאה עדי באו לבעלה, מותרת היא אם מיד מתה
אברים. דרך או בשגגה או באונס זנתה ששתתה,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÏÚa‰ ?‰ËBÒ ˙‡˜L‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿»«»«««»¿≈ƒ
ÈBÏt ÌÚ dÏ È˙‡p˜ BÊ ÈzL‡ :Ô‰Ï ¯ÓB‡Â B¯ÈÚaL2, ∆¿ƒ¿≈»∆ƒ¿ƒƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ

‡È‰L ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰Â ,È„Ú Ô‰ el‡Â ,BnÚ ‰¯zÒÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈≈≈««¬≈ƒ∆∆∆ƒ
ÔÈc ˙È·e .¯·c‰ ˜c·Ï d˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ È‡Â ,‰¯B‰Ë¿»«¬ƒ∆¿«¿»ƒ¿…«»»≈ƒ
È„ÈÓÏ˙ ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓe ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÔÈÚÓBL¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
‰i˙L Ì„˜ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ,B¯ÓLÏ ÌÈÓÎÁ3, ¬»ƒ¿»¿∆»»»∆»…∆¿ƒ»

‰zLzL „Ú ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ È¯‰L4B˙B‡ ÔÈÁlLÓe , ∆¬≈∆∆¿»»»«∆ƒ¿∆¿«¿ƒ
ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆≈«¿ƒ∆«»∆»¿≈ƒ

Lc˜na ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL ÏB„b‰5. «»∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dhey z`wyd xcq cvik"

איש  בין שלום לעשות כדי התורה מן פרשה למחוק הציווי
שגם  כראוי, אינה שהתנהגותה באשה מדבר לאשתו,
ויש  ונסתרה התראתו על עברה בה, התרה שבעלה לאחר
מן  פרשה שתימחק תורה אמרה ואעפ"כ עדים, כך על
מכאן  לאשתו. איש בין שלום לעשות בשביל התורה
שגם  מישראל, ואחד אחד כל של מעלתו כמה עד רואים
בתורה  ציווי יש רצוי, ולא ראוי לא במצב כשנמצא

התורה. מן פרשה תימחק טובתו שבשביל
(451 cenr 'a wlg a"pyz zegiyd xtq)

פלוני.2) עם תיסתר שלא בה שהצריכו 3)התריתי ומה
שלא  וימנעוהו ההתראה יודעים שהם לפי חכמים, תלמידי
שם). סוטה המשנה, בפרוש (רבינו עמה להתקרב

לאחר 4) עליה יבוא ואם ה"ב. פ"א למעלה כמבואר
האיש  שאין שבזמן המים, יבדקוה לא שוב עליו , שנאסרה
לעיל  כמבואר עוונה, את נושאת האשה אין מעוון, מנוקה

ה"ח. ל):5)פ"ב ה, (במדבר בה שנאמר א. ז, סוטה
(דברים  ממרא בזקן ונאמר התורה" כל את הכהן לה "ועשה
'גזירהֿשוה' ולמדו יורוך", אשר התורה פי "על יא): יז,
כאן  אף ואחד, בשבעים להלן מה - "התורה" - "התורה"

ב). עמ' (שם ואחד בשבעים
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.·d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ,ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ƒƒƒ»«ƒ≈ƒ«»ƒƒ»
‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe ,Ô‰ÈÈa6dÏÚa ÈÙa ‡lL7, ≈≈∆¿«¿ƒ»∆»∆…ƒ¿≈«¿»

ÌÈ¯ÓB‡Â .‰zLz ‡lL ÏB„b „Át d˙B‡ ÔÈ„ÈÁÙÓe«¿ƒƒ»««»∆…ƒ¿∆¿¿ƒ
‰OBÚ ÔÈi‰ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ8,‰OBÚ ˜BÁO ‰a¯‰ , »ƒƒ«¿≈««ƒ∆«¿≈¿∆

Ï‡ .ÌÈOBÚ ÌÈÚ¯ ÌÈÎL ‰a¯‰ ,‰OBÚ ˙e„ÏÈ ‰a¯‰«¿≈«¿»«¿≈¿≈ƒ»ƒƒ«
ÏÚ ‰ÁniL ‰M„˜a ·zÎpL ÏB„b‰ ÌMÏ ÈÓ¯‚zƒ¿¿ƒ«≈«»∆ƒ¿«ƒ¿À»∆ƒ»∆«

CeÓ„˜ ‰a¯‰ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â .ÌÈn‰9,eÙËLÂ ««ƒ¿¿ƒ»ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ¿¿
.eÏLÎÂ Ô‰ÈÏÚ Ô¯ˆÈ Û˜z ÌÈ¯˜ÈÂ ÌÈÏB„b ÌÈL‡Â«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ»«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ¿¿

B˙lk ¯Ó˙Â ‰„e‰È ‰OÚÓ dÏ ÔÈ„ÈbÓe10‰OÚÓe , «ƒƒ»«¬≈¿»¿»»«»«¬≈
BËLt ÏÚ ÂÈ·‡ L‚ÏÈÙa Ô·e‡¯11ÔBÓ‡ ‰OÚÓe , ¿≈¿ƒ∆∆»ƒ«¿»«¬≈«¿

B˙BÁ‡Â12‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰„BzL „Ú ‰ÈÏÚ Ï˜‰Ï È„k , «¬¿≈¿»≈»∆»«∆∆¿ƒ»¿»
'‰˙BL ÈÈ‡' B‡ ,'È˙‡ÓË Ô‰'13‰a˙k ‡Ïa ‰‡ˆBÈ - ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿»¿…¿À»

.dÏ ˙ÎÏB‰Â¿∆∆»

השמות 6) את בגללה למחוק יצטרכו ולא שתודה כדי
תודה.7)שבמגילתה. ולא ותתגבר בו, גס שלבה מפני

'מרכבת  בעל ולדעת רוקח'). ('מעשה ה"ו בסמוך וכמבואר
הבעל. בפני להודות תבוש אולי הוא, הטעם המשנה'

אמת 8) ושמא קלקול, לידי שתבוא ילדה לנערה "וגורם
ז. (שם זו" מנוולת מיתה לידי עצמך תביאי אל הדבר

העולם 9)וברש"י). מן ונשטפו זו, בעבירה אותך קדמו
הפסוק  על נשא, פרשת ב'ספרי' [והוא הודו. שלא לפי

הכהן]. אותה ככתוב 10)והשביע בוש, ולא שהודה
כו) לח, ממני".(בראשית "צדקה כותבת 11): שהתורה

פילגש  בלהה את וישכב ראובן "וילך כב): לה, (שם עליו
ראובן  האומר "כל נה:) (שבת הדרש שלפי (אע"פ אביו"
אביו, של מצעו שבלבל אלא . . . טועה. אלא אינו - חטא
הודה  ראובן וגם עמה"). שכב כאילו הכתוב עליו ומעלה

ב. ז, בסוטה כמבואר חטאו, בשמואלֿב,12)על המסופר
[וזהו  בחטאו שהודה מצאנו ולא זנות, בעבירת שנכשל יג
וראה  ונשטפו", קדמוך "הרבה למעלה: שכתב למה פירוש

שמח']. האיום 13)ב'אור שלאחר מאד, שאפשר אע"פ
טהורה  ובאמת שותה, איני ואמרה פחדה עליה, שאיימו
האומרת: שכל כתובה, בלא שיוצאה רבינו משמיענו היא,
ב'ירושלמי' כמבואר אני", "טמאה כאומרת שותה" "איני
"כלום  יט:): (סוטה עקיבא רבי אמר וכן ה"ג, פ"ג סוטה
"כיון  ועומדת", בדוקה הלא לבודקה, אלא צריכים אנו
וראה  (רש"י). טמאה" שהיא מודה שותה, איני שאמרה
. . . שותה ואיני טמאה איני אמרה "אם ה"א: פ"ב לעיל
(כסףֿמשנה  האיום קודם מדובר ושם כתובה", בלא תצא

ומעשהֿרוקח).

.‚d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ‰¯B‰Ë ‡È‰L d¯ea„a ‰„ÓÚ»¿»¿ƒ»∆ƒ¿»¿ƒƒ»
‰¯ÊÚ ÏL ÈÁ¯ÊÓ ¯ÚLÏ14L„˜ „‚k ‡e‰L , ¿««ƒ¿»ƒ∆¬»»∆¿∆∆…∆

ÌÈL„w‰15ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ d˙B‡ ÔÈÏÚÓe .16ÔÈÙÈwÓe «√»ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»«ƒƒ
.‰„Bz ÈÏe‡ ,dLÙ ¯ˆ˜zL „Ú dÚbÈÏ È„k ,da»¿≈¿«¿»«∆ƒ¿««¿»«∆

אותה 14) מביאים הגזית, בלשכת היושב הגדול [מביתֿהדין
ז.): (סוטה ששנינו כמו נקנור, שער שהוא המזרח, לשער
"מעלין  שם: רבינו וכפירוש המזרח", לשער אותה "מעלין
פירש  הרי המזרח", בשער שהיא לפי - ומורידין אותה

המזרח, בשער היא שהרי כלומר: המזרח", "לשער המלים
ההעמדה  וזוהי הגזית. מלשכת לשם אותה שמביאים
"והעמידה  טז) ה, (במדבר סוטה בפרשת הנאמרת הראשונה
שם]. ב'ספרי' כמפורש ניקנור, שער שזהו ה'", לפני

הבית 15) הר שער זה, כנגד זה מכוונים "השערים כי
כנגד  נשים עזרת ושער נשים, עזרת שער כנגד (המזרחי)
ההיכל" פתח כנגד העזרה ושער הגדולה, העזרה שער
ה"אֿה). פ"ו הבחירה בית הל' וראה טז. יומא רש"י (לשון
לפני  "והעמידה שם) (במדבר שנאמר מה לקיים זה [וכל

(שם 16)ה'"]. במשנה שנאמר ממה כן ולמדו א. ח, סוטה
בלשכת  למעלה היא והרי המזרח", לשער אותה מעלין ז.)
ומורידין  שמעלין הכוונה אלא המזרח, שער ליד הגזית

למקום. ממקום אותה

.„¯ÚL „‚k d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - d¯ea„a ‰„ÓÚ Ì‡ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒƒ»¿∆∆««
ıeÁaÓ Á¯Ên‰17ÌL d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ,18‰˙È‰ . «ƒ¿»ƒ««¬ƒƒ»»»¿»

ÔÈ¯BÁLa ‰qk˙Ó - ÌÈ·Ïa ‰qk˙Ó19eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
Ô‰a dÏ ÔÈ‡L ÌÈ„‚·a ‰qk˙Ó - dÏ ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁM‰«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ∆≈»»∆

Ïk ÔÈ¯ÈÒÓe .ÈB.‰ÈÏÚL ·‰ÊÂ ÛÒk ÈÏÁ ¿ƒƒ»¬ƒ∆∆¿»»∆»∆»

יח)17) שם, (במדבר סוטה שבפרשת השניה ההעמדה [זוהי
חוץ, כלפי שהיא ה'", לפני האשה את הכהן "והעמיד
מהל' בפ"ד רבינו שכתב כמו ניקנור, שער באסקופת
מן  לפנים - ראשונה העמדה ואילו ה"ב, כפרה מחוסרי
פ"א  סוטה שבתוספתא להעיר ויש העזרה]. כלפי השער
מבחוץ, עומד והכהן מבפנים, עומדת "היא שנינו: ה"ג,
ה', לפני האשה - ה' לפני האשה את הכהן והעמיד שנאמר

ה'". לפני הכהן "לפני 18)ואין בה שנאמר א. ח, סוטה
העזרה  באי לכל ויציאה כניסה דרך שבו הפתח והוא - ה'"

וראה 19)(רש"י). ב). עמ' (שם ולנוולה לכערה כדי
הי"א. בסמוך

.‰ÏkL ;ÌÈL ÏL ÏB„b ıea˜ ‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜Óe¿«¿ƒ»∆»ƒ»∆»ƒ∆»
:¯Ó‡pL ,d˙B‡¯Ï ˙B·iÁ ÌL ˙B‡ˆÓp‰ ÌÈLp‰«»ƒ«ƒ¿»»«»ƒ¿»∆∆¡«
LÈ‡ ÏÎÂ .‰Î˙nÊk ‰ÈOÚ˙ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ Ïk e¯qeÂ¿ƒ«¿»«»ƒ¿…«¬∆»¿ƒ«¿∆»¿»ƒ

‰‡¯ÈÂ ‡B·È - d˙B‡¯Ï ‡B·Ï ıtÁiL20˙„ÓBÚ ‡È‰Â . ∆«¿…»ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆
„È„¯ ‡Ïa Ô‰ÈÈa21‰È„‚·a ‡l‡ ,˙ÁtËÓ ‡Ï·e ≈≈∆¿…¿ƒ¿…ƒ¿««∆»ƒ¿»∆»

.d˙Èa CB˙a ‰M‡‰L BÓk ,dL‡¯ ÏÚL ‰tÎÂ¿ƒ»∆«…»¿∆»ƒ»¿≈»

(שם).20) חובה - ונשים רשות, – צעיף,21)אנשים
הל' לעיל רבינו (לשון טלית כמו גופה כל את "החופה
אומר  הכתוב וכן הי"ב). פכ"ד שם וראה הי"א, פי"ג אישות

מעלי". רדידי את "נשאו ז): ה, השירים (שיר

.ÂÈtÓ ,‰È˙BÁÙL ‡ÏÂ ‰È„·Ú ‡Ï ÌL ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»…¬»∆»¿…ƒ¿∆»ƒ¿≈
Ô‰a ˙·MÈ˙Ó dzÚ„Â Ô˙B‡ ˙¯kÓ ‡È‰L22. ∆ƒ«∆∆»¿«¿»ƒ¿«∆∆»∆

(שם):22) פירש"י וכן ב. ז, בסוטה במשנה הוא כן
ולא  תירא ולא עליו מתגברת דעתו ביתו, בני רואה "כשאדם

תודה".

.Ê,˙¯kÓ ‡È‰L ÔBLÏa Ô‰k‰ dÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»«…≈¿»∆ƒ«∆∆
dBLÏa dÚÈ„BÓe23‰¯È˙Òe Èep˜ ‡l‡ dÏ Ì¯‚ ‡lL ƒ»ƒ¿»∆…»«»∆»ƒ¿ƒ»

ÔBLÏa dÏ ¯ÓB‡Â .‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ ‡pwL∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿≈»¿»
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˙ÈËO ‡Ï Ì‡Â ,C˙‡ LÈ‡ ·ÎL ‡Ï Ì‡ :˙¯knL∆«∆∆ƒ…»«ƒ…»¿ƒ…»ƒ
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯n‰ ÈnÓ È˜p‰ - CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ≈ƒ»ƒƒ≈«»ƒ«¿»¿ƒ
ÈÎÂ ,CLÈ‡ ˙Áz ‰‡ÓË ˙ÈËO Èk z‡Â .‰l‡‰»≈∆¿«¿ƒ»ƒÀ¿»««ƒ≈¿ƒ
- CLÈ‡ È„ÚÏaÓ Bz·ÎL ˙‡ Ca LÈ‡ ÔziÂ ,˙‡ÓËƒ¿≈«ƒ≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿¬≈ƒ≈
˙‡ ÈÈ ˙˙a ,CnÚ CB˙a ‰Ú·LÏÂ ‰Ï‡Ï C˙B‡ ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿»»¿ƒ¿À»¿«≈¿≈¿»∆
ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈn‰ e‡·e .‰·ˆ CËa ˙‡Â ˙ÏÙB CÎ¯È¿≈≈∆∆¿∆ƒ¿≈»»»««ƒ«¿»¿ƒ

C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ CÈÚÓa ‰l‡‰24‡È‰Â . »≈∆¿≈«ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿ƒ
'ÔÓ‡ ÔÓ‡' ˙¯ÓB‡25dÚÈ„BÓe .˙¯knL ÔBLÏa ∆∆»≈»≈¿»∆«∆∆ƒ»

ÛBqa C¯i‰Â ‰lÁz ‰˜Ïz ‡È‰ ÔËa‰L26‡lL È„k , ∆«∆∆ƒƒ¿∆¿ƒ»¿«»≈«¿≈∆…
ÌÈn‰ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï27. ¿ƒ«««««ƒ

אל 23) "ואמר יט): ה, (במדבר שנאמר ב. לב, סוטה
משמע  - האשה "אל אומר, שהוא לשון בכל - האשה"
(רש"י). בלשון" מכרת שתהא בלבה, הנכנסים דברים

א.24) יז, סוטה במס' זה אחר 25)כל אמן העונה "שכל
ה"א). פ"ב שבועות (הל' מפיו" שבועה כמוציא שבועה,

א. לו, שבועות מס' ההשבעה 26)ראה שבלשון אע"פ
התחילה  ירך (כי בטן ואחרֿכך תחילה ירך מזכיר: הוא
כשהמים  - ח:) סוטה - הבטן ואחרֿכך תחילה, בעבירה
ואח"כ  תחילה הבטן לגוף, כניסתם דרך אותה, בודקים

ואין 27)הירך. האלה, כסדר המים עשו לא שיאמרו
וברש"י). ט: (שם ידם על זו פורענות

.Á¯B‰Ë ¯BÚ ÏL ‰l‚Ó ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â28¯ÙÒ BÓk , ¿««»≈ƒ¿ƒ»∆»¿≈∆
‰¯Bz29L„w‰ ÔBLÏa ‰ÈÏÚ ·˙BÎÂ ,30Ba ÔÈ‡L BÈ„a , »¿≈»∆»ƒ¿«…∆ƒ¿∆≈

ÌBz˜˜31‰M‡ ÏL dÓLÏ ,32k ,Ïk ·˙BÎÂ .Ëb‰ BÓ «¿«¿ƒ¿»∆ƒ»¿«≈¿≈»
Ì‰a d˙B‡ ÚÈaL‰L ÌÈ¯·c‰33‰lÓ ˙B‡a ˙B‡ «¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ»

ÔÓ‡' ·˙Bk BÈ‡Â .B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ·˙BÎÂ ,‰lÓa¿ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿»¿≈≈»≈
'ÔÓ‡34. »≈

אמרו 28) ה"ד, פ"ב סוטה וב'ירושלמי' טהורה, בהמה של
עור  על גנוז השם ונמצא שותה, איני תאמר שמא הטעם:

טמאה". בהמה בהמה 29)של עור על אלא נכתב שאינו
ה"ח, פ"ד לקמן וראה ה"י). תפילין מהל' (פ"א טהורה
משום  דברים, לכמה כספרֿתורה דינה סוטה שמגילת
הכהן  האלה האלות את "וכתב כג): ה, (במדבר שנאמר

עשתה 30)בספר". המלכה הילני לז.): (יומא אמרו שכן
יצטרך  (ולא עליה כתובה סוטה שפרשת זהב של טבלא
שם). רש"י - סוטה מגילת ממנו לכתוב ספרֿתורה להביא
מה  וכותב רואה כותב, "כשהוא שנינו: ב') (בעמ ' ושם
אמרו: ה"א) פ"ב (סוטה ובתוספתא בטבלא". שכתוב
שבלשון  הרי - יתר" ולא חסר לא וכותב, רואה "ממנה

רב'). ('מעשה כותבה ונקראת 31)הקודש נחושת, חומצת
הדיו  את לחזק הקנקנתום ומטבע "ויטריאולו", בלועזית:
. "וכתב שם): (במדבר אמרה והתורה למחקה, יוכלו שלא
פ"ד  לקמן כמבואר להמחות, יכול שהוא כתב - ומחה" . .

לה 32)ה"ט. "ועשה שנאמר: זו, אשה לשם כלומר:
לשמה  מעשיה כל שיהיו - הזאת" התורה כל את הכהן
כ.). סוטה במשנה, הוא וכן ה"י. פ"ב גיטין (תוספתא

הקודמת.33) בהלכה כאמור א.34)בפיו, יז, סוטה

לקבלת  פרט - האלה האלה", האלות את "וכתב שנאמר:
אמן" אמן האשה "ואמרה בפרשה: שכתוב שאע"פ אמן,

השבועה. ומקבלת בפיה אומרת אלא כותבה, אינו

.ËO¯Á ÈÏk ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â35Ba ‰OÚ ‡lL ¿««»≈ƒ¿ƒ∆∆∆…«¬»
ÌÏBÚÓ ‰Î‡ÏÓ36C¯‡Ó ‰Ïa ÈÏÎk ‰‡¯È ‡ÏÂ , ¿»»≈»¿…≈»∆ƒ¿ƒ»∆≈…∆

ÔÓf‰37¯Lk - LcÁ˙pL „Ú ÔL·kÏ B¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .38. «¿«¿ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿«≈»≈
‚Ï ÈˆÁ ÌÈÓ BÎB˙Ï Ô˙BÂ39¯Bik‰ ÔÓ40‚Ï ÈˆÁ·e . ¿≈¿«ƒ¬ƒ…ƒ«ƒ«¬ƒ…

B„„BÓ ‰È‰ Lc˜na ‰È‰L41ÏÎÈ‰Ï Ba ÒÎÂ .42. ∆»»«ƒ¿»»»¿¿ƒ¿»«≈»

השקתו 35) היא . . . לו מודדים בה מודד שאדם "במדה
מים  משקה כהן לפיכך משובחים, בכוסות משובח יין
(סוטה  שבכוסות ומגונה פחותה חרש" של במקידה המרים

וברש"י). האמור 36)ט. חרס מכלי שוה' 'גזירה למד
מה  חיים", מים על חרש כלי "אל ה) יד, (ויקרא במצורע
נעשה  שלא חיים מים כעין מלאכה, בו נעשה שלא חרס שם
שלא  יז), ה, (במדבר כאן האמור חרס כלי אף מלאכה, בהם

טו:). (סוטה מלאכה בו "אמר 37)נעשה בגמרא: שם
- פניו נתאכמו אבל פניו, נתאכמו שלא אלא שנו לא רבא,
(כסףֿ כפירש"י ודלא חדש, בכלי רבינו ומפרשה פסולין".

כי 38)משנה). רבינו וסובר שם. רבא, של [בעייתו
מהל' בפי"א מדבריו נראה וכן הסוגיא, בסוף שם נפשטה
ולחםֿמשנה]. כסףֿמשנה ועי' ה"א, צרעת טומאת

נפח 39) המכיל י) יד, (ויקרא הלח ממדות מדה הוא לוג
ביצים. שלש - ממנו וחצי בינוניות, ביצים שהיה 40)שש

הכהנים  של ורגליהם ידיהם לרחיצת מים ובו במקדש,
"ולקח  יז): ה, (במדבר נאמר ובסוטה יחֿיט), ל, (שמות
- בכלי שנתקדשו אלא קדושים "אין - קדושים" מים הכהן

('ס  כיור" מי שם).אלו במדבר א.41)פרי' פח, מנחות
שם.42) סוטה משנה,

.ÈÌL ‰È‰ ÌB˜Óe43,ÒÎp‰ ÔÈÓÈÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ »»»»«»««»ƒƒ«ƒ¿»
da ‰Úe·˜ ˙ÚaËÂ LÈL ÏL ‡Ï·Ë B·e44dÈa‚Ó . «¿»∆«ƒ¿«««¿»»«¿ƒ«

ÏÚ B˙BÂ ,ÔkLn‰ Ú˜¯wÓ ¯ÙÚ Á˜BÏÂ ‡Ï·h‰««¿»¿≈«»»ƒ«¿««ƒ¿»¿¿«
ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èab45Ô˙BÂ . «≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ¿≈

‰ÚÏ ÔB‚k ,¯Ó ¯·c ÔÎB˙Ï46:¯Ó‡pL ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»»«¿«¬»¿«≈»∆∆¡«
ÌÈ¯n‰ ÈÓ47dÓLÏ ‰l‚n‰ ÔÎB˙Ï ˜ÁBÓe .48. ≈«»ƒ≈¿»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌL¯ ‰l‚na ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓÈÂ¿ƒ¿«»∆»∆«∆…ƒ»≈«¿ƒ»∆
ÏÏk ¯kp‰49. «ƒ»¿»

ההיכל.43) הטבלה 44)ברצפת להגביה בה לאחזה
שיש. אבני כולה שהיא הרצפה עפר 45)משאר שיעור

בתוכם  נבלע יהא ולא המים, פני על וניכר נראה שיהא
שם). בתורה 46)(סוטה, ונזכר מרים, ועליו בר צמח

יז). כט, א.47)(דברים כ, וכ,48)סוטה א. יח, סוטה
ב.49)ב. יט, שם

.‡È‰¯ÊÚ‰ È‰kÓ ‰ÈÏ‡ ‡a „Á‡ Ô‰k Ck ¯Á‡Â50, ¿««»…≈∆»»≈∆»ƒ…¬≈»¬»»
‰l‚Ó ‡e‰L „Ú Ú¯B˜Â ,‰Èt „‚kÓ ‰È„‚·a ÊÁB‡Â¿≈ƒ¿»∆»ƒ¿∆∆»∆»¿≈««∆¿«∆

dL‡¯ ˙BÙÏÁÓ ¯˙BÒÂ d¯ÚO ‰l‚Óe ,daÏ ˙‡51È„k , ∆ƒ»¿«∆¿»»¿≈«¿¿…»¿≈
È¯ˆÓ Ï·Á ‡È·Óe .dÏeÏ52‰OÚÓ d¯ÈkÊ‰Ï È„k , ¿«¿»≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»«¬≈

ÌÈ¯ˆÓ53Ï·Á ‡È·Ó - È¯ˆÓ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .‰˙OÚL ƒ¿«ƒ∆»¿»¿ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆
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eÏtÈ ‡lL È„k ,‰ÈccÓ ‰ÏÚÓÏ B¯LB˜Â .ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¿¿¿«¿»ƒ«∆»¿≈∆…ƒ¿
eÚ¯˜ È¯‰L ,‰n¯Ú ˙‡ˆÓÂ ÌÈ„‚a‰54. «¿»ƒ¿ƒ¿≈¬À»∆¬≈ƒ¿¿

מטילים 50) "כהנים שנינו: ה"ה) פ"א (סוטה ובתוספתא
יוצא  - גדול כהן אפילו גורלו, שעלה מי כל גורלות, ביניהם
שקפץ  בכהן, יחשדו שלא בבגדיה" ואוחז סוטה בצד ועומד
שם). דוד', ('חסדי ולבה שערה לראות כדי להשקותה

מלמד 51) - האשה ראש את "ופרע א: ח, ושם א. ז, סוטה
את  שסותר בגלויה, מרבה שערה", את סותר שהכהן

(רש"י). הוא גילוי לשון - ופרע מסיב 52)קליעתה, עשוי
ז:). שם (רש"י עליו וכרוך הדקל סביב הגדל

הכתוב 53) וכן ה"ו). פ"א שם ('ירושלמי' בזנות השטופים
מצרים  ארץ "כמעשה ג): יח, (ויקרא העריות בפרשת אומר

תעשו". לא . . שם.54). סוטה,

.·ÈÔB¯OÚ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â55ÌÈ¯BÚO ÁÓ˜56ÏMÓ ¿««»≈ƒƒ»∆«¿ƒƒ∆
ÏÚa57˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa B˙BÂ58‰ÙÈÙk‰Â Ï·Á‰Â . ««¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a59dÚbÈÏ È„k ‰È„ÈÏ B˙BÂ .60. »ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿¿¿»∆»¿≈¿«¿»

שני 55) שהוא העומר, והיא טו) ה, (במדבר האיפה עשירית
ביצים  ושלש ארבעים "כמו שהם חומש, פחות קבים
וראה  הט"וֿטז. פ"ו בכורים (הל' ביצה" וחומש בינוניות

ה"ז). פ"ב הקרבנות מעשה שמעשיה 56)הל' "כשם
רש"י), זוגה, בן שאינו למי עצמה (שהפקירה בהמה מעשה

טו:). (סוטה בהמה" מאכל קרבנה שנאמר 57)כך
והביא  הכהן אל אשתו את האיש "והביא טו) ה, (במדבר
(סוטה  ב'ירושלמי' ואמרו האיפה". עשירית עליה קרבנה את
הוא  וכן בעלה". - עליה קרבנה את "והביא ה"א): פ"ב,

כג). סוטה במשנה, נראה (וכן מי"ב פי"ד סל 58)בנגעים
(סוטה  הדקל סביבות הגדלים מהזרדים דקל, מנצרי עשוי

וברש"י). הלשכה 59)יד. שירי ה"ו. פ"א סוטה 'ירושלמי'
מניחים  "היו ישראל מכל שנה בכל השקלים כשגובים -
מכל  וממלאים . . . במקדש הלשכות מן אחת בלשכה אותם
והשאר  . . . גדולות קופות שלש שם שיתקבצו השקלים
שיש  מה על יתר שם שישאר וזה . . . בלשכה, אותו מניחים
בפ"א  רבינו (לשון הלשכה" שירי הנקרא הוא - בקופות

ה"ד). שקלים שלא 60)מהל' מאחר תיבדק, ולא שתודה
יקריבו  לא אם ששתתה לאחר אפילו כי מנחתה, יקריבו
זו  מנחה התורה קראה שהרי יד.) (סוטה תיבדק לא מנחתה

ב. כ, שם כמבואר טו), שם (במדבר עון" "מזכרת בשם

.‚ÈÈÏÎÏ d˙BÂ ‰ÙÈÙk‰ ÔÓ ‰Án‰ Á˜BÏ Ck ¯Á‡Â¿««»≈««ƒ¿»ƒ«¿ƒ»¿¿»ƒ¿ƒ
˙¯L61‰B·Ï ‡ÏÂ ÔÓL ‰ÈÏÚ Ô˙B BÈ‡Â ,62Ô˙ Ì‡Â . »≈¿≈≈»∆»∆∆¿…¿»¿ƒ»«

ÈÙa ‰B·l‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ÔÓM‰ ÏÚ ‰˜BÏ -∆««∆∆ƒ¿≈«¿¿««¿»ƒ¿≈
dÓˆÚ63‰ÈÏÚ ˜ˆÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .64ÔzÈ ‡ÏÂ ÔÓL «¿»∆∆¡«…ƒ…»∆»∆∆¿…ƒ≈

‰ÈÏÚ65.‰B·Ï »∆»¿»

היו 61) השרת כלי וכל במקדש. בו שמשרתים קודש, כלי
(פ"א  מתכת מיני משאר לעשותם ומותר מזהב, או מכסף

הי"ג). המקדש כלי שנותן 62)מהל' מנחות לשאר בניגוד
מהודר, קרבנה יהא "שלא כדי והכל ולבונה, שמן עליהן
נקראות: והאמהות בחושך, עשתה והיא אור, קרוי שהשמן
מדרש  ע"פ לתורה (רש"י מדרכיהן" פירשה והיא "לבונה"

השמן  אומר: שסו) (מצוה וה'חינוך' ג) אות נשא פ' תנחומא
והסוטה  כולם, על צף שהוא המשקים כל כל עליון הוא
הנכון  בשמן, קרבנה להדר ראוי אין וכו', מעשיה שקלקלה

הגדולים. והכהנים המלכים בו למשוח הרי 63)לגדולה
לאֿתעשה  לרבינו המצוות' ב'ספר וראה נפרדים, לאוין שני
מגיד  . . . שמן עליו יצוק "לא מכילתא: בשם שמביא קה,
נשא. פרשה זוטא, ב'ספרי' והוא אזהרות". שתי שהן

בטעות:64) שלפנינו, ובדפוסים תימן. בכ"י הוא כן
ובדפוסים 65)"עליה". רומי. ובדפוס תימן בכ"י הוא כן

"עליה". בטעות: שלפנינו,

.„ÈÔ˙BÂ dL‡¯ Ú¯BtL ÔÓÊ ÏÎ·e‰È„È ÏÚ ÔB¯OÚ‰ ¿»¿«∆≈«…»¿≈»ƒ»«»∆»
˙‡ d˙B‡ ‰‡¯ÈÂ ,Ô‰k‰ „Èa ÈÏka ÌÈn‰ eÈ‰Èƒ¿««ƒ«¿ƒ¿««…≈¿«¿∆»∆

ÌÈn‰66ÌÈ¯n‰ ÈÓ eÈ‰È Ô‰k‰ „È·e :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡«¿««…≈ƒ¿≈«»ƒ
.ÌÈ¯¯‡Ó‰«¿»¿ƒ

לג).66) פ"ט, רבה (במדבר עליה" אימה להטיל "כדי

.ÂËÁ˜BÏ ‰zLzL ¯Á‡Â .d˙B‡ ‰˜LÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿∆»¿««∆ƒ¿∆≈«
‰È„È ÏÚ B˙BÂ ‰Án‰ BaL ˙¯L ÈÏk67ÁÈpÓ Ô‰ÎÂ . ¿ƒ»≈∆«ƒ¿»¿¿«»∆»¿…≈«ƒ«

‰ÈzÁz B„È68dÙÈÓe69Ïk ¯‡Lk ,Á¯Êna »«¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»
˙BÙez‰70‡È·Óe CÈÏBÓ ,71„È¯BÓe ‰ÏÚÓ72¯Á‡Â . «¿ƒ≈ƒ«¬∆ƒ¿««

‰Án‰ LÈbÓ Ck73ÏL ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜Ï »«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿ƒ«¬»ƒ∆
ÁaÊÓ74„ÈÁÈ ÏL ˙BÁÓ ¯‡Lk ,75¯ÈË˜Óe ,ıÓB˜Â , ƒ¿≈«ƒ¿»¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ

ÌÈ‰kÏ ÏÎ‡ ¯‡M‰Â ,ıÓw‰76. «…∆¿«¿»∆¡»«…¬ƒ

במשנה.67) א יט, האשה.68)סוטה יד תחת
(במדבר 69) שנאמר משום הכהן, יד תנופת צריכה שהמנחה

והניף  הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן "ולקח כה): שם,
הבעלים, יד תנופת גם שצריכה חז"ל ולמדו המנחה", את
וברש"י). (שם זו מנחה בעלת שהיא האשה, היא

ה"א, פ"ג (שיניח וב'ירושלמי' מכוער? הדבר ואין שאלו:
מצוי  הרע יצר "אין ותירצו: אשה). יד תחת ידו הכהן

חששו. לא כזו מועטת לשעה כלומר, שהיו 70)לשעה".
פ"ט  וברמב"ם מ"ו, פ"ה במנחות כמבואר המזבח, במזרח

ה"ו. הקרבנות מעשה הארץ.71)מהל' רוחות לארבע
לז:). (סוכה שלו הן הרוחות שארבע להקב"ה כלומר,

שם).72) (סוכה, שלו והארץ שהשמים משום 73)למי
והקריב  - המנחה את "והניף שם): שם, (במדבר שנאמר

ס:). (מנחות ההגשה" "זו - המזבח" אל סוטה 74)אותה
ב. הי"ב.75)יד, הקרבנות מעשה מהל' בפי"ג כמבואר

ה"ט).76) הקרבנות מעשה מהל' (פי"ב המנחות יתר ככל
פ"ד  לקמן כמבואר נאכלים, שיריה אין - כהן בעלה ואם

הט"ו.

.ÊËÈ¯‰Â ,dÏ ˙ÎÏB‰Â ˙‡ˆBÈ - ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒ≈¿∆∆»«¬≈
‡È‰ ‰‡ÓË Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰77‰Èt „iÓ - ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ»»∆»

ÔÈ„Èb ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â ,˙BËÏBa ‰ÈÈÚÂ ,˙B˜È¯BÓƒ¿≈∆»¿¿ƒƒ¿«≈ƒƒ
ÔÈ„Èb78Ô‰Â .79È„k ,(‰e‡ÈˆB‰) ‰e‡ÈˆB‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ƒƒ¿≈¿ƒƒ»ƒ»¿≈

‰c O¯Ùz ‡lL80ÌÈL ˙¯ÊÚ ˙B‡nËÓ ˙Bcp‰Â ,81. ∆…ƒ¿…ƒ»¿«ƒ¿«¿∆¿«»ƒ
.da ˙„ÓBÚ ‡È‰L ÌÈL ˙¯ÊÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰Â¿≈ƒƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ∆∆»

‰lÁza ‰·ˆ ‰Ë·e82dÎ¯È Ïtz Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»»»«¿ƒ»¿««»ƒ…¿≈»
˙eÓ˙Â83. ¿»
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המזבח.77) על מנחתה הקרבת שבשרה 78)לאחר מתוך
שם). וברש"י במשנה כ. (סוטה גידים כמלאה נראית נפוח,

שם.79) הפתאומי 80)הנוכחים שהפחד מות, פחד מחמת
כ:). (סוטה המקור ופותח הדמים פ"א 81)מרפה כלים

שהרי  חוששים, אנו אין - מת טומאת מחמת אבל מ"ח.
בכלל  והיא לויה מחנה שהיא נשים לעזרת מת להכניס מותר
דינו  - ניקנור ושער הט"ז), הבחירה בית מהל' (פ"ז הבית

הי"א). (שם לויה לפי 82)כמחנה אותה בודקים המים כי
"ובאו  כב): ה, (במדבר אומר הכתוב וכן לגוף, כניסתם סדר
למעלה  וראה ירך". ולנפיל בטן לצבות במעיך, . . המים

שם. כה ובהערה ה"כ.83)ה"ז, בסמוך ראה

.ÊÈ‰ ˙eÓÈ ,‡È‰ ˙eÓzL ‰ÚL d˙B‡aÛ‡Bp84 ¿»»»∆»ƒ»«≈
BÏ eÚ¯‡ÈÂ ,‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa B„È ÏÚ d˜L‰L∆ƒ¿»«»¿»»∆¿∆∆¿
ÏÎÂ .C¯È ÏÈtÏÂ ÔËa ˙BaˆÏ dÏ eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó¿…»∆≈¿»«¿∆∆¿«¿ƒ»≈¿»
Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa dÏÚa ‡· ‡Ï Ì‡ ,‰Ê∆ƒ…»«¿»ƒ»¬»≈»¬»
˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ÏÚa Ì‡ƒ»«¿ƒ»∆ƒ≈««ƒ¿ƒ∆

e¯‡aL BÓk ,BzL‡85. ƒ¿¿∆≈«¿

במשנה.84) ב כז, ה"ח.85)סוטה פ"ב לעיל

.ÁÈÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - BzL‡ ˙‡ ‰˜L‰Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»∆ƒ¿¬≈∆ƒ
ÌÈna ‰ÁniL L¯ÙÓ‰ ÌMÏ Ì¯bL ,ÚLt B˙‡hÁ ÏÚ««»∆«∆»««≈«¿…»∆ƒ»∆««ƒ
˙¯ÓB‡ BzL‡L ,‰ËBÒ ÈÓ ÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆBÓe ,‰Ïh·Ï¿«»»ƒ«««≈»∆ƒ¿∆∆
Ú„z ‡Ï ‡È‰Â ,ÌÈn‰ da e˜„a ‡ÏÂ ‰˙pfL ˙B¯Á‡Ï«¬≈∆ƒ¿»¿…»¿»««ƒ¿ƒ…≈«

.da e˜„a ‡lL eÓ¯b ÏÚa‰ ÈOÚnL∆«¬≈«««»¿∆…»¿»

.ËÈCÎÈÙÏ86,ÈL ˙È·a ÈeÏ‚a ÌÈÙ‡Ó‰ ea¯MÓ , ¿ƒ»ƒ∆««¿»¬ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÈ¯„‰q‰ eÏha87·e˙k‰ ÏÚ eÎÓÒÂ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙‡ ƒ¿««¿∆¿ƒ∆≈«»ƒ¿»¿««»

‰ÈÊ˙ Èk ÌÎÈ˙Ba ÏÚ „B˜Ù‡ ‡Ï :‰Ïa˜a88.'B‚Â ««»»…∆¿«¿≈∆ƒƒ¿∆»¿

מנוקה 86) הבעל כשאין אותה בודקים המים ואין הואיל
זכאי 87)מעוון. בן יוחנן "ורבי במשנה. א מז, סוטה

(שם). על 88)הפסיקן" אפקוד "לא (שם): רש"י ומפרש
תזנינה  כי בנותיכם על מה? ומפני לבדקן, נשותיכם ניאוף
אותם, בודקים המים אין נואפים, ובנותיו בניו אם (שאפילו
עצמם  הם יפרדו, הזונות עם הם כי ועוד מז:) שם כמבואר
ה, (במדבר הרמב"ן וכתב הללו", כפרדים נואפים (הבעלים)
פטורות  הנואפות הנשים שתהיינה אומר, הכתוב "ואין כ):
הנס  בהן יעשה שלא רק נואפים, שבעליהן בעבור העוון מן
והם  קדוש, עם ולהיותם לכבודם נעשה שהוא הזה, הגדול
הכתוב  אמר וזה בה. יחפצו ולא הזאת בטובה יבינו לא
ילכד  כלומר ילבט", יבין לא "ועם יד): ד, (הושע

בסכלותו".

.Î‰¯Bz „eÓÏz ˙eÎÊ dÏ LiL ‰ËBÒ89Èt ÏÚ Û‡ , »∆≈»¿«¿»««ƒ
‰¯Bz „eÓÏz ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L90‰ÏBz BÊ È¯‰ -91 ∆≈»¿À»««¿»¬≈∆

d˙ÚLÏ ‰˙Ó dÈ‡Â ,dÏ92˙˜Bn ‡l‡ ,93,˙ÎÏB‰Â »¿≈»≈»ƒ¿»»∆»ƒ∆¿∆∆
˙eÓzL „Ú ,‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ„·k ÌÈ‡ÏÁÂ94‰L ¯Á‡ »√»ƒ¿≈ƒ»ƒ»∆»«∆»««»»

d˙eÎÊ ÈÙÏ ,LÏL B‡ ÌÈzL B‡95˙i·ˆa ‰˙Ó ‡È‰Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯·È‡ ˙ÏÈÙ·e ÔËa96. ∆∆ƒ¿ƒ«≈»ƒ

לבעלה 89) ממתינה או תורה ללמוד בניה את שמוליכה

כא.). (סוטה בתורה לעסוק לעיר חוץ כשהלך
ה"א.90) תורה תלמוד מהל' בפ"א מאריך 91)כמבואר

הזמן. ב 94)מתנוונת.93)מיד.92)לה כב, סוטה
זכות 95)במשנה. יש . . . אחת שנה תולה זכות "יש

פ"ג, (שם וב'ירושלמי' במשנה). כ. (שם שנים" ג' תולה
ד, (דניאל בו שכתוב מנבוכדנצר, - אחת "שנה אמרו: ה"ד)
. לשלותך ארכא תהוי הן . . . פרוק בצדקה וחטיך כדֿכו:
בו  שנאמר מאמנון, - שנים שתי עשר; תרי ירחין לקצת . .
את  הכו . . . ימים לשנתיים ויהי כגֿכח): יג, (שמואלֿב,
עוסק  היה שנים שתי אותן וכל אותו, והמיתם אמנון
כב, (מלכיםֿא, בו שנאמר מאחאב, - שנים שלש בתורה:
ישראל. ובין ארם בין מלחמה אין שנים שלש וישבו א):
ה'פני  גירסת (לפי במצוות" עסוק היה שנים שלש אותן כל

שם). במשנה.96)משה', ב כב, שם

.‡ÎÈ¯‰ - „iÓ ‰˙Ó ‡ÏÂ ÌÈ¯n‰ ÈÓ ˙˙ML ‰ËBÒ»∆»»≈«»ƒ¿…≈»ƒ»¬≈
Èt ÏÚ Û‡Â .Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈¿««ƒ
- ‰È¯·È‡ ¯‡L eÏÁÂ ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ÌÈ‡ÏÁ‰ eÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ∆√»ƒ»»∆»¿»¿»≈»∆»
È¯‰ ,ÏtÏ dÎ¯È ÏÈÁ˙‰ ‡ÏÂ dËa ‰˙·ˆ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»¿»ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿…¬≈

˙¯zÓ BÊ97dÎ¯ÈÂ ˙BaˆÏ dËa ÏÈÁ˙‰MÓ Ï·‡ . À∆∆¬»ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈»
˙È‡cÂ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÏtÏ98. ƒ¿…¬≈¬»«»ƒ

ולפי 97) באונס, זינתה ודאי אומרים: כל ואין עליה באו כך
כדרך  נתייסרה ולא ברצון זינתה שלא ומפני האלה, החלאים
אינם  אלו שחלאים מפני אותה, מתירים אלא - הסוטות כל
בעלה  על לאסרה יכולים אנו אין ומספק שזינתה, סימן

עיי"ש). הכ"ד, להלן לחלאים 98)(משנהֿלמלך בניגוד
בטנה, צבתה אם - באונס שזינתה ברור סימן שאינם הנ"ל,

ואסורה. שזינתה ברור זה הרי

.·Î‰¯B‰Ë ‰˙È‰Â ˙˙ML ‰ËBÒ99BÊ È¯‰ - »∆»»¿»¿»¿»¬≈
.¯eÒÈ - ÈÏÁ da ‰È‰ Ì‡Â .˙B¯È‰ÊÓ ‰ÈÙe ˙˜fÁ˙Óƒ¿«∆∆»∆»«¿ƒ¿ƒ»»»…ƒ»
- ÈL˜a „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎÊ „Ï˙Â ¯aÚ˙˙Â¿ƒ¿«≈¿≈≈»»¿ƒ»»«¿»≈≈¿ƒ
„Ïz - ˙B·˜ „ÏÈÏ dk¯„ ‰È‰ .‰¯‰Óa „Ïz≈≈ƒ¿≈»»»«¿»≈≈¿≈≈≈

ÌÈ¯ÎÊ100. ¿»ƒ

שלא 99) מפני או שהיא, זכות באיזו תליה כל ללא גמורה.
מעוון. מנוקה בעלה (סוטה 100)היה וב'ירושלמי' שם.

- היא וטהורה האשה נטמאה לא "ואם אמרו: ה"ד) פ"ג
סוף  אלא היא? טהורה נטמאה לא שאם יודעים אנו אין וכי
יולדת  בצער, יולדת . . . ניוולה תחת בה פורע המקום
"ואין  נאמר: כח) ה, (במדבר יונתן ובתרגום וכו'. בריוח"
מנהר" נזיוה - זכיא ותיפוק . . . אנתתא אסתאבת לא

מזהירות. בפנים תצא כלומר,

.‚Î‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰˙˙ML ¯Á‡ ‰‡ÓË È„Ú e‡a»≈≈À¿»««∆»¿»¬≈≈≈
¯·c dÏ Ú¯‡ ‡Ï elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â ‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»«¬»¿«¿»«¬ƒ…≈«»»»
ÈÓ ‡l‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ;el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆≈««ƒ¿ƒ∆»ƒ

d˙eÊ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ„Ú dÏ ÔÈ‡L101‡nL ,„BÚÂ . ∆≈»≈ƒ∆ƒƒ¿»¿∆»
˙‡ ÌÈn‰ e˜„a ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÔBÚÓ ‰wÓ BÈ‡ dÏÚa«¿»≈¿À∆≈»¿ƒ»…»¿««ƒ∆

BzL‡102‰˙È‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¬»ƒ»≈∆»¿≈ƒ∆»¿»
‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ‰‡ÓË103È¯‰L ,dÏÚa ˙Áz ·L˙Â , ¿≈»≈»¬»¿≈≈«««¿»∆¬≈

‰˙˙L104. »¿»
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מי 101) שאין - בה" אין "ועד יג): ה, (במדבר שנאמר
ו.). (סוטה אותה בודקים המים אז בה, ראה 102)שידע

ה"ח. פ"ב על 103)למעלה לאסרה נאמן אינו אחד שעד
לפני 104)בעלה. העד בא אילו אבל נבדקה, ולא

לעיל  כמבואר שותה, ואינה לבעלה אסורה היתה ששתתה,
הי"ד. פ"א

.„Î‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰˙pfL ‰M‡105‡aL B‡ , ƒ»∆ƒ¿»¿…∆ƒ¿»»∆»
ÌÈ¯·È‡ C¯c BnÚ dÏ ‡pwL ‰Ê ‰ÈÏÚ106ÔÈ‡ - »∆»∆∆ƒ≈»ƒ∆∆≈»ƒ≈

‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
‰˜ÊÁa ‰Ot˙ È¯‰L ,‰Òe‡Ï Ë¯t -107ÏÚÓzÂ . ¿»«¬»∆¬≈ƒ¿¿»¿»¿»«ƒ¿…

˙‚‚BLÏ Ë¯t - dLÈ‡a ÏÚÓ108LÈ‡ ·ÎLÂ . ««¿ƒ»¿»¿∆∆¿»«ƒ
C¯c ‰ÈÏÚ ‡·Ï Ë¯t - Ú¯Ê ˙·ÎL d˙B‡»ƒ¿«∆«¿»¿»»∆»∆∆

ÔÈ¯·È‡109. ≈»ƒ

נתברר 105) שזינתה ואחרי בעלך, מת לה שאמרו כגון
נשים, שתי שקידשו שנים או לב:). סוטה (רש"י חי שהוא
לג:). (יבמות לזה זה של הוחלפו לחופה כניסתן ובשעת
אם  לבעלה מותרת שהיא כאן, המדובר ישראל, ובאשת

בשגגה. או באונס בפריצות 106)זינתה עמה שוכב
כו:). סוטה (רש"י בשר ב.107)בקירוב נא, כתובות

למעלה  רבינו בדברי הוא וכן ה"ד. פ"ד סוטה ו'ירושלמי'
הי"ט. אישות מהל' נשא 108)פכ"ד פרשת זוטא' 'ספרי

"שהשגגה  מעלה, לא וזו א. כח, בסוטה מבואר וכן כז. ה,
אישות  מהל' פכ"ד לעיל רבינו (לשון בה" יש אונס צד
כמזידה  זו הרי לזנות, מותר שסברה זינתה אבל ה"כ).
ובביאור  ס"ג). קעח סי' אהע"ז (שו"ע לבעלה ואסורה
מעלה  בהקב"ה), =) במקום מעלה שלא אע"פ שם, הגר"א
באישה. אלא בה' מעל ומעלה בתורה: נאמר שלא באישה.

צ. והערה הי"ט שם אישות הל' למעלה סוטה 109)וראה
עליו  נאסרה לא זה, על מקפיד שהבעל ואףֿעלֿפי ב. כו,
רבינו: בדברי כאן למלך' ה'משנה בעל והעיר (שם). בזה
הלא  אותן, בודקין המים אין אלו שכל רבינו לנו משמיע מה

לבעליהן. מותרות אלו כל שהרי הדבר הוא פשוט

á"ôùú'ä éøùú 'á éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המגילה 1) כתיבת דיני הסוטה, השקאת דיני רבינו בו ביאר

אני, טמאה המגילה שנמחקה אחרי אמרה ואם ומחיקתה,
עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו

סוטה. מנחת בהיכל,

.‡ÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«

בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן

לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות
מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות

אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל
להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,

כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז
השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.·ÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.‚„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.„‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.‰Ì‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב
להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל

והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,
בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.Â‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
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ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»
ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.Ê:¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ‰ÏÈla d·˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk - 'B‚Â ·È¯˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,¯ÓB‚Â ·˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia da¯wL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙·È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25Ú¯ÙÓÏ d·˙k .26- ‰l‡‰ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

¯„q‰ ÏÚ27- ‰Úe·M‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d·˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.·˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב קרבן מפסוק 25)שאין למדוה יז: בסוטה
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר:
מה  המשפט, ועל יורוך אשר התורה פי על להלן: ונאמר

ביום". סוטה מגילת אף ביום הפוך,26)המשפט בסדר
המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב כמו 27)הקדים

בפרשה. כתובות שהן

.Á˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

¯Èp‰ ÏÚ ‡Ï ·˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡¯zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32¯ÙÒ ˙l‚Ó· ‡l‡ ,33:¯Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt - ‡¯zÙ„ B‡ ¯È ÏÚ d·˙k Ì‡Â .¯Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מעובד 33)מלוח קלף
צורכו. מפני 34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.Ë;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן

דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף 
להימחק. יכול שאינו

.È„Ú ,‰ÏeÒt - ¯k ·˙k ÌL¯ ‰l‚na ¯‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
¯ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ·˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt - ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰·e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.‡ÈdÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d·˙k39- ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ·˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt - Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï - ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

¯Lk - ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44·˙Bk ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ‡È·Óe ˙¯Á‡ ‰l‚Ó45¯izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

¯‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï - Ô‰Ó46¯Lk - ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים ניכרת המחיקה על 41)שאין אף
כל  לכוס המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי

לה. הראוי כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא כי 46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה

.·ÈelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ -49¯ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt - ÌÈÓÏ50‡È·Ó - ÏÎÈ‰a ¯ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ¯ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52¯Ù‡ ‡È·Ó BÈ‡Â .53‡È·Ó Ï·‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙È·ea˜¯54.¯ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי 49)להשקאה. שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע
מבחוץ  עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
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אפר  נתמעט בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום

רקוב.54) ירק

.‚È:¯Ó‡pL ,¯ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc¯˜a ¯tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜¯˜a ‰È‰È ¯L‡55¯ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ¯ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.¯Lk -»≈

שהרי 55) המשכן, קרקע על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא
יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא

.„È.‰¯Lk - d˜L‰ Ck ¯Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙¯L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ ‰ÁÓ e‡È·ÈÂ ,˙¯L57¯Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙¯L ÈÏÎa ‰LcwL58‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Û¯Oz BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59Ó‡L B‡ ,‰¯ ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»

'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»
‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ

˙Ù¯O dlk ‰Án‰ È¯‰ -62el‡Ó „Á‡ Ú¯‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈
.ÔÈÏÎ‡ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ‡ - ıÓw‰ ·¯wL ¯Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי ואינה הגוף קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי שתיבדק, זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.ÂË,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó ÌÈ¯ÈLÂ ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ - ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח. על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא 
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.ÊË‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה

אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:
"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.ÊÈÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.ÁÈ˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«
el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Â¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈

.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.ËÈ‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»
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d`iaקלד ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי  על ואף בבית, ורוגז לכעס וגורם אחרים בפני שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט
אלא  לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי בודק
אשתו.88) ביתו.89)זו בני אלו

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

˙BÎÏ‰ :ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿
- ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ
‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

`Ede iWing xtqxtq ¥¤£¦¦§¥¤
dXcw

-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld
§ª¨

¦§¥¦̈
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
˙BÎÏ‰ .‚ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .· .‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿

n‰Â .‰ËÈÁLÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óaƒ¿»

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ

ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰2‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ «»«««ƒ»»¬»»¬«»
˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa3ÏkÓ ‰OÚÈ ¯L‡ Ïk Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…

˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ ‰l‡‰ ˙·ÚBz‰4,Ì‰ÈL - ¯ÓB‚Â «≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰5˙‡hÁ ÔÈ·iÁ - ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â . «≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»

‰Úe·˜6ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ LÈÂ .7, ¿»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ
ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙¯k‰ ÏÚ ¯˙È8. »≈««»≈«»∆¿À»

והם 2) כרת, ביאתו על וחייב בתורה ביאתו שאסר "כל
(הל' עריות" הנקראות ה אחריֿמות בפרשת האמורות

ה"ה). פ"א שעונשם 3)אישות להלן שיבואר אלה אפילו
שלא  או כשרים עדים אין אם כרת חייבים דין, בית מיתת
מהל' בפ"ח רבינו מבאר כרת עונש הוא ומה בו, התרו
"נכרת  אלא הבא, העולם לחיי יזכה שלא ה"א: תשובה
תוך  שימות העונש על נוסף וזה כבהמה", ואבד ברשעו

העושות.4)זמנו. הנפשות תימן: תורת 5)בכתבֿיד
ענוש  שהוא איש אלא לי "אין ה"ז): פי"ג (אחרי, כהנים
מניין? איש, עלֿידי כרת ענושה אשה אשה, עלֿידי כרת

שנים". כאן הרי העושות, הנפשות שני 6)תלמודֿלומר
חטאת  ויורד, עולה וקרבן קבועה חטאת הם: חטאות סוגי
עשיר  ויורד: עולה וקרבן בלבד, הבהמה מן באה קבועה
עשירית  או יונה ובני תורים מביא ועני בהמה, חטאת מביא
שגגות  מהל' בפ"י מבוארים דיניהם ופרטי סולת. האיפה

דֿו.7)ה"א. הלכות לקמן בלא 8)ראה במזיד עשה אם
והתראה. עדים

.·eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»
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ÔÈ˙ÈÓÓ - Ì‰ÈOÚnÓ eL¯t ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ
Ô‰a ‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡9. »ƒ»»¬»»∆

להלן.9) וכמבואר בתורה,

.‚ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ10‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ¿…«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ‰‡¯˙‰11. «¿»»¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

למלקות,10) בו והתרו בלבד כרת חיוב בהם שיש בעריות
אבל  לוקין", כריתות חייבי "שכל בה"ז לקמן שכתב וכמו
לאזהרת  שניתן לאו שכל לוקין, אין ביתֿדין מיתות חייבי
ה"ב). סנהדרין מהל' (פי"ח עליו לוקין אין ביתֿדין, מיתות

"חבר 11) ח:) (סנהדרין יהודה ברבי יוסי רבי של לשונו
התראה  ניתנה שלא לפי התראה, צריך אין חכם) (תלמיד
למזיד" מותר) זה שדבר (שסבור שוגג בין להבחין אלא
כחכמים  שפסק אףֿעלֿפי ורבינו אסור). זה שדבר (היודע
המשפט  באותו השתמש - התראה צריך חכם תלמיד שגם -
היא  זו שאשה ידע אם להבחין כגון אחר, במובן אבל
בתלמיד  גם שייכת זו והבחנה נשואה, שהיא או קרובתו

(מגידֿמשנה). שכזו התראה וצריך חכם,

.„Ô˙˙ÈnL Ô‰Ó - ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»

˜Áa12‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .13,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ : ¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ
;B˙lk ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚÂ¿«≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ·ÎBM‰Â ;¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

ב.12) מט, סנהדרין א.13)משנה, נג, שם

.‰˙a ÏÚ ‡a‰ :‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL ˙BÈ¯Ú‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
BzL‡ ÈiÁa BzL‡14;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ , ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»

‡a‰Â ;‰È·‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡ ÏÚÂ¿«≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»
Bza ÏÚ15.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ , «ƒ¿««ƒ¿««¿

כמו 14) בכרת, אלא בשריפה אינן אשתו, מיתת לאחר אבל
אשתו  קרובות לכל והואֿהדין ה"ח. פ"ב לקמן שיתבאר
(שם). אשתו בחיי אלא בשריפה שאינן להלן, האמורות

(15- בזנות לו שנולדה כגון אשתו, בת שאינה אףֿעלֿפי
אשתו, ומתה מאשתו בתו והואֿהדין בשריפה, דינם

אשתו. בת משום שריפה עונש בה שאין למעלה שאמרנו

.Â„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡16; ≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza17‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
‰Ù¯O·18˜Áa dÏÚB·e ,19Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈

‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ˙ Èkƒ≈≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»
‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL - ‰O¯‡Ó¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»
ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â ‰Ïe˙·¿»¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»
Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza ¯Ó‡pL∆∆¡««»»¿≈∆»¬≈≈

‰ÏÈ˜Òa20. ƒ¿ƒ»

ויום 16) שנה י"ג (בת בוגרת היא אם בכלל מאורסה גם

ה"ד. פ"ג לקמן ראה א.17)אחד), נב, שם 18)סנהדרין
א. א.19)עה, פט, א.20)שם נג, שם

.Ê˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L21Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆
CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ22‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ , ƒ«≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»

Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈc ˙Èa -23- ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ; ≈ƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈
ÔÈ˜BÏ24. ƒ

א.21) ב, לעונש 22)כריתות ניתן לא שהלאו הואיל
לוקין  אין - ביתֿדין מיתת עונש כשיש אבל ביתֿדין, מיתת
ח). הערה למעלה (ראה למלקות התרוהו אם אפילו

א.23) יג, שם.24)מכות

.ÁÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰25‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa «»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
‡È‰Â26ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .27ÏÚ ‡a‰Â . ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«

˙BiM‰Ó ˙Á‡28B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa29˙ec¯Ó ˙kÓ30 ««≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓ31BÈ‡ - ƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈

È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï32. ¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

על 25) הטילה ולא בלאו, בעילתן אסרה שהתורה נשים
לכהן  גרושה או לישראל ממזרת כגון כרת, עונש העובר
ה"ז. אישות מהל' פ"א ראה גדול, לכהן ואלמנה הדיוט,

ב.26) י, בחייבי 27)כריתות אלא שוגג על קרבן שאין
ונקראות 28)כריתות. סופרים, מדברי האסורות עריות

מן  האסורות ראשונות לעריות שניות שהן מפני שניות
ה"ו. אישות מהל' בפ"א מנויות וכולן חייבים 29)התורה,

שמרד 30)להכותו. מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
תורה  חכמים בדברי קבעו ולא ('ערוך'). סופרים" ובדברי

ומקרה  מקרה בכל להחליט לביתֿדין ונמסר המכות, מספר
דעתם. שיקול דור 31)לפי עד ואדומית מצרית כגון

ה'" בקהל להם יבא שלישי "דור שנאמר: לגירות, שלישי
על  שבא גדול כהן וכן שני, דור ולא ט) כג, (דברים
כא, (ויקרא אשה" יקח מעמיו "בתולה שנאמר: הבעולה,
כעשה. דינו - עשה מכלל הבא ולאו בעולה. ולא יד)

התורה,32) מן שלא ועונשין מכין "ביתֿדין א: מו, סנהדרין
רבינו  שכתב וזהו עוז'). ('מגדל לתורה" סייג לעשות כדי
"מכין  רבינו: כתב לעריות בשניות העבירה. מן להרחיק כדי
עשה, בחייבי ואילו להכותו, מצווה ביתֿדין כלומר אותו",

דעתם. שיקול לפי כלומר בידם", "הרשות וכתב: דייק

.Ë,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…

¯·„ ‰OÚ˙33Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡«
ÏÚBa‰ Ï·‡ ;ÏÚ·p‰34Ò‡ BÏ ÔÈ‡ -35ÈeM˜ ÔÈ‡L ,36 «ƒ¿»¬»«≈≈…∆∆≈ƒ

˙Ú„Ï ‡l‡37dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â . ∆»¿««¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt - ÔBˆ¯a38Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ; ¿»¿»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆

Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯z ‡lL d„Èa ÔÈ‡39‰ÙBk BÚ·ËÂ ≈¿»»∆…ƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆
.˙Bˆ¯Ï d˙B‡»ƒ¿

היתרות 33) מהמילים דרשו כיֿתצא) (פרשת ב'ספרי'
- מקרבן וגם עונש, מכל פטורים שאונסים זה, שבכתוב

(מגידֿמשנה). בו חייב כגון 34)ששוגג שאנסוהו,
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במגידֿמשנה, [כתב לאנסו. לעצמה וקרבתו אשה שתקפתו
ואם  הערוה על שיבוא גויים לו אמרו אם רבינו, שלדעת
אלא  קישוי שאין מיתה, חייב הוא - עליה ובא יהרגוהו, לאו
יסודי  מהל' בפ"ה אומר רבינו שהרי תמוהים, ודבריו לדעת.
גילוי  זרה, עבודה החמורות: העבירות ששלוש ה"ד, התורה
אם  יעבור, ואל ייהרג בהן שנאמר דמים, ושפיכות עריות
על  ועבר השם, קידוש של מצותֿעשה ביטל זה הרי עבר
מלקים  ואין אותו ממיתים אין אבל השם, חילול של לאו

לכך]. שאנסוהו מכיוון א 35)אותו, יכול כלומר, ינו
אונס. בטענת המין.36)להפטר אם 37)אבר אבל

זה  הרי העריות, מן אחת ותקפתו ונתקשה, לאשתו נתכוין
וראה  בהיתר, היה לדעת שהקישוי כיון ופטור, אונס נקרא

הראב"ד. כרבא.38)בהשגת - ב נא, שם 39)כתובות
אומרת  היא אם אפילו ולפיכך אלבשה", "יצר בגמרא:

פטורה. - בכך רוצה שהיא בפירוש,

.È‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎn‰40‡¯˜p‰ ‡e‰ - „·Ïa ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»
‰¯ÚÓ41Ïk ÒÈÎn‰Â .‰¯Ú‰ d¯˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓ , «¬∆ƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»

¯ÓB‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯·‡‰42˙B‡Èa‰ ÏÎ·e . »≈∆«ƒ¿»≈¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓBb‰ „Á‡Â ‰¯Ún‰ „Á‡ ,˙B¯eÒ‡‰»¬∆»««¬∆¿∆»«≈¿««ƒ

Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL43‡ÏÂ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆…ƒƒ¿«∆«¿««ƒ∆≈≈¿…
Ì‰ÈL e·iÁ˙ ‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,¯Ó‚44 »«≈»∆ƒ¿ƒ…»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ45. ƒ«≈ƒ»≈«¿«««¿

„Á‡Â)46‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk¯„k ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡a‰ ¿∆»«»«»∆¿»¿«¿»¿∆»«»»∆»
dk¯„k ‡lL47da ‰¯ÚiMÓ - (48‰˙ÈÓ Ô‰ÈL e·iÁ˙È ∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»

ÔÈ·ÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡»≈«¿«««¿≈∆»¿ƒ
.·eiÁ‰ ‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰ ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿ƒ««¿»«»¬»»«ƒ

האבר.40) ב.41)של נג, יבמות שם,42)משנה,
ב.43)במשנה. נה, מקורה 44)שם "את כתיב בנדה

אנו  למדים עריות ושאר התורה. מן להעראה מכאן הערה",
נד.). (שם מנדה בהלכות 45)בהיקש למעלה כמבואר

וכן 46)דֿח. עוז', ו'מגדל משנה' ה'מגיד גירסת היא כן
התימנים. ובכת"י ר"מ, רומי בדפוס נד,47)הוא סנהדרין

ששני  הכתוב לך מגיד יג). יט, (ויקרא אשה "משכבי א:
ושלא  כדרכה עריות בכל "לחייב - באשה" משכבות

שם). (רש"י ד.)48)כדרכה" (הוריות כדרכה שלא ואפילו
כדרכה. שלא בה משהערה התימנים: ובכתבֿיד

.‡ÈÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk49‰È‰L ‡l‡ , »«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…

‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ50. «¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»
‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt Ï·‡51˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e , ¬»≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ Ì‰ÈL52. ¿≈∆«««¿

מת.49) כמו שהאבר היינו מת", "משמש הגמרא בלשון
א.50) יח, בבית 51)שבועות שהיא זמן כל כהן בת

לפסול  נבעלה ואם תרומה. לאכול מותרות כהן ואשת אביה,
ה"ו). תרומות מהל' (פ"ו תרומה מלאכול נפסלה - לה
גם  מת, באבר שימש לה הפסול שאם כאן, רבינו ומשמיענו

כו:). (סוטה התרומה מן אותה פוסל נאמר 52)כן שלא
וכל  כן, לעשות אסור אבל ומעונש, ממיתה אלא פטור
מכת  אותו מכין אסור, אבל פטור שהוא דבר על שעבר

(מגידֿמשנה). מרדות

.·È˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰53ÏÚ Û‡ , «»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««
CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L Èt54·iÁ -55ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ . ƒ∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ

˙BiM·e56‡È‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ . «¿ƒ¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ
‰˙Ó57ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓ ¯eËt - ≈»»ƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ

‰Ù¯h‰ ÏÚ ‡a‰Â .¯eËt ‡e‰L58ÌÚ ·ÎML B‡ , ∆»¿«»««¿≈»∆»«ƒ
‡e‰ ÈÁ ;·iÁ - ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a59BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈»«»«««ƒ∆
ËÁL elÙ‡Â .‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ60ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da »≈…ƒ∆«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒ

„Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,·iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰ - ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ƒ¿«¿∆∆«»»∆»«»«∆»«
.dL‡¯ ÊÈziL∆«ƒ…»

שנתכוין 53) מפרשים, ויש עליה. ובא לביאה נתכוין שלא
(מגידֿמשנה). אחותו לו ונזדמנה ובשאר 54)לאשתו

יט.). (כריתות מקרבן פטור המתעסק - קרבן,55)עבירות
נהנה", שכן חייב ועריות, בחלבים "המתעסק שם: בגמרא
לענין  אלא אינו זה וכל איסור, ממעשה לו באה שההנאה
והתראה  במזיד אלא עונשין אין מלקות או מיתה אבל קרבן,

וחייב 56)(מגידֿמשנה). חטא כלומר, חייב. מתעסק
והם  שוגגים, לאוין בחייבי קרבן אין כי השמים, מן עונש

ראב"ד. וראה (כסףֿמשנה). מכלום יבמות 57)פטורים
ב. א.58)נה, עח, ב.59)סנהדרין קכ, יבמות

על 60) ומקורות (חידושים חייב" "והרובעה ב: קכא, חולין
מהרש"ש). הרמב"ם

.‚ÈLÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»
·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»

ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k B‡ ‰˙ÈÓ61, ƒ»»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿
Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡- ‰fÓ ‰˙e ∆»ƒ≈»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆
‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL È¯‰62‰M‡ ÔÎÂ . ¬≈¿≈∆¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»

ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÏB„‚63 ¿»∆»»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»ƒ«∆∆»≈ƒ»
ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â ;¯eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿»¿ƒ»»∆≈«»ƒ

.ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰hÓÏe¿«»¿≈∆¿ƒ

ב.61) מד, נדה עונשין, בת אינה בפירוש 62)קטנה
מסיני". למשה הלכה הדבר "וזה כתוב: שם לרבינו המשנה
עקיבא. דרבי במעשה א. מה, שם מגמרא משמע וכן

א.63) מה, שם

.„ÈÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ¯ÎÊ ‡È·‰ B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»
‰¯Ú‰L64;ÌÈÏ˜Ò - ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ , ∆∆¡»ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa - ·kL˙ ‡Ï ¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«≈∆»»≈
ÏÚ·65„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»

‰ÏÚÓÂ66,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È·‰ B‡ ÂÈÏÚ ‡aL ‰Ê - »«¿»∆∆»»»¡ƒ««¿ƒ¿»
¯eËt ÔËw‰Â67¯Îf‰ ‰È‰ Ì‡Â .68˙BÁt B‡ ÚLz Ôa69 ¿«»»»¿ƒ»»«»»∆≈«»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -70ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯Â . ¿≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««»
˙ec¯Ó ˙kÓ71Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎÊ ÌÚ ·ÎML ÈÙÏ , «««¿¿ƒ∆»«ƒ»»¿««ƒ

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L∆»ƒ∆≈«
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קלז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'a iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.64) נה, אזהרה 65)סנהדרין תשכב", "לא שנאמר
אזהרה  - תשכיב" "לא גם קוראים ואנו (לבועל), לשוכב

א. ג, כריתות (לנבעל). שם.66)לנשכב סנהדרין,
עונשין.67) בן הנשכב.68)שאינו או השוכב
אחד.69) ויום שנים תשע לו מלאו שלא כרב,70)כלומר,

ויום  שנים תשע מבן פחות (נבעל) שנשכב ב נד, בסנהדרין
שוכבו. את מחייב אינו על 71)אחד, מרדות מכת כדרך

(מגידֿמשנה). אסור אבל פטור שהוא דבר כל

.ÂËÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]72 ∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
·iÁ - B˙e¯ÎÊ C¯c73- B˙e·˜ C¯c ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ; ∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿

[¯eËt74‡e‰ ˜ÙÒ - ÌBËÓh‰Â .75ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . »¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ - [B˙e·˜ C¯c] ÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡76‡OÏ ¯zÓ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â . «««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»
‰M‡77. ƒ»

נקרא 72) נקבה ושל זכר של המין אברי לו שיש אדם
נקבה  - גינוס זכר, - אנדרו היא: יוונית זו מלה אנדרוגינוס,

אנתרופי). ערך אליעזר,73)('ערוך' כרבי הזכר, על כבא
ב  פא, אמורים,74)יבמות דברים "במה ב: פג, שם

פטור". - שלו בנקבות אבל שלו. המין 75)בזכרות אברי
נקבה. או זכר הוא אם בו יודעים אנו ואין אטומים,

נ.76) הערה הי"א, למעלה אע"פ 77)כמבואר א. פא, שם
אישות  מהל' בפ"ד (ראה אשה ספק הוא קידושין שלגבי
בזו  זו תאוה) משום (מתחככות המסוללות ו"נשים הי"א)
(מגידֿ מותר באנדרוגינוס - ה"ח) פכ"א (להלן אסור"

משנה).

.ÊËÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈÏ˜Ò78ÔÈa - Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ; ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈

‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡ dÚ·¯L79 ∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»
ÛBÚÂ80ÔÈa ‰Ó‰·a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰ - »«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈

ÌBÈa elÙ‡ - ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ;‰pË˜Ï ‰ÏB„b¿»ƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿
d˙„Ï81(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰) ,82, ≈»»«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

da ‰¯Ú‰L ÔÂÈk83‰˙¯Ú‰L B‡.·iÁ Ba ≈»∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

א.78) נד, נד,79)סנהדרין קמא בבא בהמה, בכלל שהיה
ב.80)ב. פה, זבחים ראה בעוף, רובע שאין נרבע, היינו

לבהמה, עוף שוה מקום שבכל אמרו - ב נד, ובבבאֿקמא
משבת. בהמה בהמה "בהמה 81)לומדים ב: נד, סנהדרין

כגדולה". קטנה בה א.82)עשו נה, שם.83)שם

.ÊÈ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡84.¯eËt ‡e‰Â , ¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»

ÚLz Ôa ‰È‰85.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ »»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k86Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â , ¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ
LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰»¿»¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»

˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe ÌÈL87. »ƒ¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

א.84) מה, ויום 85)נדה שנים תשע בן שיהיה שצריך

הי"ד. ולמעלה שם, בגמרא כמפורש מד,86)אחד, שם
מכל  אחד עליה בא ואם . . . אחד ויום שנים שלש "בת ב:
ואפילו  עריות מכל "אחד עלֿידה". מומתין . . . העריות

נה:). (סנהדרין ביאה.87)בהמה" ביאתה שאין

.ÁÈ‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ·ÎBM‰ ÔÎÂ88‰M‡‰Â , ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈ¯Ú‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,¯eËt ÔËw‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»

e¯‡aL BÓk ,·iÁ ÏB„b‰Â89- ÔLÈ „Á‡Â ¯Ú „Á‡ . ¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
,·iÁ „ÈÊn‰ - ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .¯eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
- ÔBˆ¯a „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa¯˜ ‡È·Ó ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

e¯‡aL BÓk ,¯eËt Òe‡‰90. »»»¿∆≈«¿

משום 88) הוא נסקלת שהבמה מה אם שם: בסנהדרין בעיא
הרי  - כששגג - וכאן שנהרג, לאדם תקלה עלֿידה שבאה
שבא  קלון משום או נהרגת. אינה הבהמה גם נהרג, אינו
ואין  שם, נפשטה לא והבעיא קלון, יש בשוגג ואף עלֿידה,

(מגידֿמשנה). מספק אותה הי"ג.89)סוקלין למעלה
ה"ט.90) למעלה

.ËÈ‰Ê e¯Ú‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡¯iMÓ ‡l‡ ;˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜e·c91el‡ È¯‰ - ÔÈÏÚBa‰ Ïk C¯„k ¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰¯Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡¯a ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰¯Ú‰L BÊ ‰¯eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

כמנאפים".91) משיראו - "במנאפים א: ז, מכות

.Î,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc - ¯Oa ¯‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
ÔÈ˜ÏÓe .·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»«¿ƒ

ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ92È¯‰ ?„ˆÈk .BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»≈«¬≈
ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ ‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L∆À¿«∆¬ƒƒ»»∆»¿≈ƒ

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ï˜Ò ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»¿««ƒ∆≈
,Bz· B‡ Bn‡ B‡ B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL»¿»»¿»∆ƒ¬ƒƒ
˙‡aL ˙Á‡ ‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»««∆»
ezÏÈc‚‰Â ,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»¿ƒ¿ƒ«
ÔÈc ˙È·Ï ‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»¿≈ƒ
ÂÈ·‡ Ïl˜Óa ‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»ƒ¿«≈»ƒ
‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»¿»∆∆

‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡93.‰˜ÊÁa ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck . »ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ«¬»»

א.92) פ, ה"י.93)קדושין פ"ד, קידושין 'ירושלמי'

.‡Î:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa94‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L95; »ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»
ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ï·‡¬»¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ

LÈ‡ ˙L‡96. ≈∆ƒ

ב.94) קסז, זינתה.95)בבאֿבתרא מכת 96)אם אבל
ולהלן  הט"ו, למעלה שכתוב כמו ספק, משום בה יש מרדות

הט"ו. למעלה איגר עקיבא רבי בהגהות ראה ועוד. פ"ג
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.·Î‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰97‰È˙BeÎLa98dÏÚa - »ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»
BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ99,‰¯zÒÂ ∆»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»

‡·e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e»≈∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»
‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ‰ÈÏÚ100ÌeMÓ »∆»««»¬≈∆∆»∆»ƒ

‰BÊ101„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ;102¯·k , »««ƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»
‰BÊa ‰˜ÊÁ‰103. À¿¿»¿»

א.97) פ, מלובשת 98)קידושין היום שכנותיה "שראוה
שם). (רש"י נדותה" ה"ב.99)בגדי פ"ו סוטה 'ירושלמי'

עליה.100) שבא שנים העידו בה 101)אם אסור שכהן
ולאחר  ז). כא, (ויקרא יקחו" לא . . . זונה "אשה שכתוב:
פ"א  (ראה שנטמאה לומר נאמן אחד עד אפילו וסתירה קנוי

הי"ד). סוטה לא 102)מהל' עדותו "עיקר שם: 'ירושלמי'
העדות  היא עליה שבא העדות פירוש: הוא". אחד בעד
"אע"פ  ר"מ: רומי ובדפוס עדים. שני יש זה ועל העיקרית,
שבכל  אףֿעלֿפי והכוונה אחד". בעד העדות עיקר שאין

משנים. פחות עדות אין כולה, קינוי 103)התורה שלאחר
להחזיקה  נאמן - שנטמאה שהעיד אחד עד גם וסתירה,
לא  משום לוקה ישראל שגם אמרו, - א נו, [ביבמות לזונה.
דין  מקור ששם הנ"ל, ב'ירושלמי' אולם וכו', בעלה יוכל
משום  לוקה אינו שישראל ומשמע "כהן", בפירוש אמרו זה,

כאן]. ומגידֿמשנה ראב"ד וראה טומאה.

.‚ÎBÊ Èza :¯Ó‡L ·‡‰104Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó »»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆«
ÔÓ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ105BÏ ‡Op˙Â106dÈ‡ - ‰˙pÊ Ì‡ , «ƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»

ÂÈt ÏÚ ˙Ï˜Ò107‰Ò¯‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú , ƒ¿∆∆«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»
‰M‡‰ ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa108dÈ‡ - È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡L ƒ¿≈∆¿≈»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»

˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Èt ÏÚ ˙‚¯‰109. ∆¡∆∆«ƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

בתי 105)נערה.104) "את שנאמר: האמינתו, שהתורה
טז). כב, (דברים הזה" לאיש הזה 106)נתתי לאיש

סד.). (קידושין לאחרים האמינה 107)ואסורה שהתורה
(שם  אסי כרב ולא כרב לקטלא, לא אבל לאיסורא, רק לו

בהכ"א.109)שם.108)סג:). האמור באופן

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי: עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.‡ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ÔzÚa¯‡ - ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eL¯b˙ ‡lL ÔÈa eL¯b˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆

ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó2Ôa ÁÈp‰ ‡lL3Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â . ≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌÈzL ·iÁ - dÏÚa ÈiÁa4¯Oa ¯‡L ÌeMÓ :5, ¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»

Ô‰ÈL È¯‰L ;LÈ‡ ˙L‡ ÌeMÓe6ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ƒ≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ
„Á‡k7. ¿∆»

לגרשה.2) מבלי נכד 3)שמת או בת או בן זרע, כלומר,
ה). כה, (דברים בתורה כמפורש ליבמה, שמצוה ונין,

נג.).4) (סנהדרין שגג אם חטאות, משום 5)שתי כלומר,
אביו. אשת שני.6)קורבה: התימנים: בכתבֿיד

על 7) חל איסור "אין משום כאן אין ולכן הקידושין, בשעת
שבבת  מודים הכל כי ה"ח), פי"ז ולהלן לג. (יבמות איסור"

האיסורים. שני חלים אחת

.··iÁ - ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ÂÈ·‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL8˙Á‡ : ¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««

ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓ9ÂÈÁ‡ „Á‡ . ƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡Ó10˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,11 ≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿

‰Â¯Ú BzL‡ -12Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
‰iL ‡È‰ È¯‰ -13e¯‡aL BÓk ,14B˙BÁ‡ „Á‡Â . ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬
Bn‡Ó B‡ ÂÈ·‡Ó15ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa , ≈»ƒ≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿

˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÚ ÂÈ·‡ B‡ Bn‡ ‰˙fL∆»¿»ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»
B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ˙efÓƒ¿¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ

.ıeÁ ˙„ÏBÓ∆∆

א.8) נד, "אשת 9)סנהדרין משום גם כתב ולא א. נג, שם
ראה  אביו". מיתת ב"לאחר גם כאן מדובר שהרי איש",

משנה'. א.10)ב'לחם נה, א.11)יבמות כב, שם
מקום.12) מכל נקרא שגזרו 13)שאחיו סופרים, מדברי

האב  מן האב אחי אשת משום האם, מן האב אחי אשת על
- התורה מן ערוה שהיא (יבמות - אב צד יש כאן שגם

ה"ה.14)כא.). פ"א אישות -15)הל' ב ה, מכות
ט). יח, (ויקרא אמך" בת או אביך בת "אחותן שנאמר:

.‚‡È‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ·‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ

BÏ ˙¯zÓ ˙a‰ d˙B‡ - ¯Á‡16.ÂÈ·‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ; «≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
‡Ï‰Â17˙a :¯Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ ·iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ «¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ ·iÁÏ ?EÈ·‡ ˙L‡18. ≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

מאיש 16) אפילו "יכול יא: פרק סוף קדושים כהנים', 'תורת
אביך". מולדת תלמודֿלומר דבריו,17)אחר, לראש חוזר

מוסגר. מאמר הוא "אביו" עד "אבל" אף 18)ומן כלומר,
אב. אשת בת משום

.„ÂÈ·‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««
ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
- ‰ÈÏÚ ‡·e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»

B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡19˙a ÔÈ‡L ;„·Ïa ≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«
.ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

בה"ב.19) כמבואר

.‰d˙BÁ‡ ÔÈa ‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
dn‡Ó20˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,21BÊ È¯‰ - ≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

ÔÈa ,·‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈
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- ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓƒ»≈≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿
.·‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰¬≈∆¿»»»ƒ¬»

ב.20) נד, בשר",21)יבמות "שאר הן אלו קרובות
(מגידֿמשנה). אישות בלא אפילו ואסורות

.Â- ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ˙a‰ d˙B‡22Èt ÏÚ Û‡Â . »««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ

¯Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙Â¯Ú ‰¯Bza ¯Ó‡ ‡lL∆…∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««
˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰ ˙a ¯Ò‡L23ÔÓ d¯eq‡Â . ∆»««««»«ƒ««¿ƒ»ƒ

‰¯Bz‰24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BÈ‡Â ,25ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ . «»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«
ÌÈzL ·iÁ - B˙‡eOpÓ Bza26ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ : ƒƒ¿»«»¿«ƒƒƒƒ

.dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∆¿«ƒ»ƒ»

א.22) עו, להיותה 23)סנהדרין מלזכרה, הכתוב "שתק
מצות  לרבינו, המצוות' ('ספר בגזירהֿשוה" להתלמד אפשר

שלו). שוה',24)לאֿתעשה מ'גזירה זאת למדים שאנו
הנה", ערותך כי . . . בנך בת "ערות י) יח, (ויקרא נאמר
כמו  הנה". שארה . . . ובתה אשה "ערות יז) (שם, ונאמר
בנו  בת באיסור גם כן בתה, נאסרה ובתה אשה שבאיסור
ה"ב, פ"ט אסורות מאכלות ובהל' עו.) (סנהדרין בתו נאסרה
שהבת  מאליו מובן הבת, בת שאסר שמאחר רבינו, כתב
לומדים  שאין ואףֿעלֿפי שם. אביי כדעת וזה אסורה,
ומובנים  פשוטים דברים גילויי כאן מקלֿוחומר, אזהרה

שם). בעלמא, מילתא דבר 25)(גילוי שכל אףֿעלֿפי
בהן) נדרשת (שהתורה מדות משלושֿעשרה באחת הנלמד
המצוות') ב'ספר השני (בשורש סופרים" "דברי נקראים
שוה' ב'גזירה נלמד זה כי אם - בתו) (באיסור כאן אולם
רבינו  אומר - הקודמת) בהערה (כמבואר בקלֿוחומר או
רק  שזה מפני סופרים, מדברי ולא התורה מן שאיסורה
כאן, מגידֿמשנה ראה מאליהם. המובנים הדברים גילויי

ה"ב. אישות מהל' שגג,26)ובפ"א אם חטאות שתי
ה"א. למעלה וכמבואר כאחד, באו האיסורין ששני

.Êe¯Ò‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk27‰È˙B·B¯wÓ ÂÈÏÚ ≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈

Òk28.d˙BÓ ¯Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,L¯b ÔÈa »«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙·e dz·e ,‰È·‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL - BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙·e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

ÔÈÙ¯O29. ƒ¿»ƒ

א.27) פרק ריש רבה' ארץ לחופה.28)'דרך הכניסה
א.29) עה, סנהדרין

.ÁÔ‰ÈÏÚ ‡a30el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï »¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈
˙¯Îa31ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,32L‡a :¯Ó‡pL . ¿»≈¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈

Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯OÈƒ¿¿…¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈
,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡aL BÊÂ BzL‡ƒ¿¿∆»»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒ

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈¿≈∆«»≈»¿≈»

למעלה.30) שנזכרו העריות משש אחת עו,31)על שם
עקיבא  כרבי ופסק עקיבא, ורבי ישמעאל דרבי פלוגתא - ב
(מגידֿמשנה). מחבירו" עקיבא כרבי "הלכה הכלל: לפי
בעלמא", איסורא סבר עקיבא "ורבי שם: שאמרו ומה

קרא  ביתֿדין למיתות וביחס כרת, איסור דהיינו רבינו מפרש
"אם  - א סב, בקידושין נמצא וכן בעלמא", "איסורא לכרת
כרת  שם שיש אףֿעלֿפי בעלמא", איסורא אל . . . שכב

שם). ו'מאירי' לסנהדרין, הרמ"ה כל 32)(חדושי
(סנהדרין  מחמותו נלמדו זו, בהלכה המפורטות הקרובות
שריפה, בה אין אשתו מיתת לאחר שבחמותו וכיון עו.) עה.
(מגידֿמשנה). מחמותו הנלמדות הקרובות בשאר הואֿהדין

.Ë‡ ÔÎÂ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»
BzL‡33dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa .34,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ƒ¿≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»

˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa35.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

בחייה"33) . . . תקח לא אחותה אל "ואשה שכתוב:
יח). יח, א.34)(ויקרא נה, שביארנו 35)יבמות וכמו

אלו. בקרובות לאישות צורך דאין למעלה:

.ÈÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈

ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈc36ıeÁ ; ƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»
B˙Òe¯‡ ˙BÁ‡Ó37BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L , ≈¬¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL38. ∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ

אחותה 36) שכיבת ואין אוסרתה, "שכיבתה א: צה, שם
המבואר 38)שם.37)אוסרתה". האופן באותו כלומר,

ארוסתו  שאחות במקום היינו חֿי, הלכה גירושין מהל' בפ"י
אחותה  ונשא ארוסתו שמתה ששמע כגון גט, צריכה
שם  (ראה גט צריכה השניה - חיה שהיא נתברר ואחרֿכך
נושא  יאמרו שמא ארוסתו, עליו נאסרה ולפיכך הטעם),
אינה  בזנות, ארוסתו אחות על בא אם אבל גרושתו, אחות
השגת  מסולקת ובזה עליו, ארוסתו אוסרת ואינה גט, צריכה

(מגידֿמשנה). הראב"ד

.‡ÈÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
‰È˙B·B¯˜39Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L , ¿∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»

e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ40˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»

˙Ói˜41¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓ ; «∆∆ƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈
‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó ‡e‰Â ,Ô˙B‡»¿ƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»
elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL ‰¯·Ú È„ÈÏƒ≈¬≈»∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒ

ÔÚË42‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ÏÚ43˙Á‡ ƒ¿»«ƒ»¬≈∆…ƒ»««
Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL „Ú ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»«∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ

Òk44.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚ ‰fL ‰·B¯w‰ »««¿»∆»»ƒ¿∆»…ƒ

א.39) צז, מדרבנן.40)יבמות על 41)שם: בגמרא שם
שהזונה  לאחר היינו לכתחילה, נושאין האומרת: המשנה

צז.).42)מתה. שם (רש"י קול עליו ויצא נחשד
א.43) כו, ה.44)שם ד, פרק יבמות תוספתא

.·ÈdnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
„Á‡ ÈB·Óa dnÚ ¯e„È ‡Ï -45d˙B‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ , …»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»

„Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL46ÌÚ ÂÈ¯Á‡ ÔÈp¯Ó eÈ‰L ¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«

.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»
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יב:),45) (קדושין ששת רב אצל שהיה ממעשה זה דין למד
לוקין  שאין רבינו מדברי ונראה כאן. ההלכה בסוף שמובא
לא  אבל בה, גס שלבו מפני בחמותו, אלא מרדות מכת
לר"י  המיוחסות וב'תוספות' (מגידֿמשנה). עריות בשאר
את  שגירש מכהן זה דין שלמדו כתוב, שם) (קידושין הזקן
במבוי". עמו תדור "לא כז:) (כתובות שאמרו אשתו,

שם.46) קידושין,

.‚È‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ C¯c dz·e ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»
ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰Â¯Ú ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙Bi¯Î ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»

˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa47ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .48Ba B‡ ¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
È¯‰ - d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡ B‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙¯zÓ BÊÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈

.˙eLÈ‡ Ô‡k»ƒ

"שהיתה 47) תורה", אסרה ליקוחין "דרך ב : צז, יבמות
(רש"י). עליה" כשבא השניה על חייב לקוחתו, ראשונה

שם.48)

.„È‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ·‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
e¯‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dza49‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»

ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡50B‡ d˙BÁ‡ ˙·e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ . ≈∆∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»
˙Á‡k ‰ÈÁ‡ ˙a51ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .52˙a Ì„‡ ‡OiL «»ƒ»¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«

ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â ,B˙BÁ‡53E¯OaÓe :¯Ó‡pL ; ¬¿«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿
ÌlÚ˙˙ ‡Ï54. …ƒ¿«»

לאמה.49) והואֿהדין אביו, אשת של בבתה ה"ג למעלה
פ"א.50) רבה' ארץ ו'דרך ה"ד, פי"א יבמות 'ירושלמי'
חמותו 51) להיות יכולה אחת "שאשה ב: יד, כריתות

שנשא  זה עלֿדרך בהיתר, והוא חמיו ואם חמותו ואם
(מגידֿמשנה). אחותה" ובת אחיה ובת יבמות 52)אשה

ב. ו'תוספות'.53)סב, רש"י שם שם.54)ראה
תקרא  אז אומר: הכתוב עליו אחותו, בת את "הנושא
. . . כתיב מיניה "לעיל ט), נח, (ישעיה יענה" וה'
אחותו" בת ונושא . . . היינו תתעלם  לא ומבשרך

(רש"י).

á"ôùú'ä éøùú 'â éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהי ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.‡‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆
˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆

ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל
שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.·‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13dLc˜ Ì‡ , «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה
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.‚‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ

נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.„‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.‰‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.Â‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.ÊÛ‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆«
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.ÁL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»

‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«
Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
לחופה.38) כניסתה אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

.Ë‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.È‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.‡È‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
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d`iaקמב ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:
כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.·È·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.‚È‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
שאס  שפחות, של לאשה,החצי כנענית שפחה לקחת לו ור

שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.„È˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.ÂË- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»

‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."xeht ,ez`ia xnb `le dtexg dgtya dxrnd..."

כדרכה  בין הגומר, ואחד המערה אחד חייב בעריות, אבל
לומר  ויש ברצונה. שלא ובין לרצונה בין כדרכה, שלא ובין
חייב  שהוא היינו תהיה", "ביקורת שנאמר מכיון הטעם,
תלוי  האיסור כל ונמצא מלקות, חייבת כשהיא רק קרבן
(הביאה) בה הפעולה גם להיות צריכה לכן בה, רק
עליו  שהחיוב בעריות מה־שאין־כן וברצונה, בשלימות

שיהיה. אופן בכל חייב ולכן עליה, שהוא כשם
(65 dxrde 240 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.ÊË‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»
Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

ãycew zegiyn zecewpã

dwel `id ,dtexg dgty lr `ay cg` meie mipy ryz oa"
."oaxw `ian `ede

עונשין, בר קטן מצינו שלא שיבוש, "זה הראב"ד ומשיג
מקשו  דהא פטורה כן כמו והיא הוא, העונשין מן זה וקרבן

בכריתות". איתא והכי אהדדי,
מצינו  אבל עונשין, בר לא אמנם הוא קטן בזה: והביאור
תוקף  מקבלת מצוה, שמכשירה שפעולה מקומות בכמה
מכשירי  א. לדבר: רבות ודוגמאות מצוה. של וחשיבות
אף  ר"א, לדעת עליהם השבת את שמחללין מילה מצות
סוכה  בניית ב. המילה. ממצות חלק אינן עצמם שהם
ממצוות  חלק שאינה אף הירושלמי, לדעת עליה שמברכין

ועוד. בסוכה, הישיבה
חשיבות  שמקבלים דברים גם מצינו יותר, גבוהה ברמה
שהם  אלא המצוה אפשרות את הגורמים בהיותם רק לא
החיוב  שאמנם הקטן, חינוך ולדוגמא, לחיוב. הפכו עצמם
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האב  חיוב לקיום אמצעי רק אינו הבן אבל האב, על הוא
כמובא  האישי, חיובו הוא על־ידו המצוה שקיום אלא
להתעטף  שיודע קטן "..שכל - ברמב"ם מקומות בכמה
בברכת  חייבין "הקטנים במצוות", לחנכו כדי בציצית חייב
שאינו  "קטן במצוות", לחנכן כדי סופרים מדברי המזון
במצוות", לחנכו כדי מד"ס בסוכה חייב כו' לאמו צריך
במצוות". לחנכו כדי מד"ס בלולב חייב לנענע היודע "קטן
"גר  ברמב"ם ההלכה את להסביר אפשר על־דרך־זה
בין  שהגדיל קטן וכן שני, לפסח ראשון פסח בין שנתגייר
עליו  שחטו ואם שני, פסח לעשות חייבין פסחים שני
למה  משמעות לכאורה שאין והגם פטור". בראשון
כלל, חיוב בר היה לא שהרי בראשון, עליו ששחטו
להיות  יכול שהקטן אמרה שהתורה כיון מכל־מקום
על  התורה מצוות שמצד הרי הפסח, קרבן על מהמנויים

פסח. קרבן ב"גדר" הקטן נמצא האב,
שפחה  על הבא קטן של הדין להסבר גם נבוא ומכאן

שחיי  הקרבן חרופה חיוב את תלתה שהתורה בזה קרבן. ב
וחשיבות  תוקף נתנה ולהיפך, שלה המלקות בחיוב שלו
אף  על קרבן  חייב ולכן מלקות, חיוב הגורם כזה למעשהו

מצוות. חיוב עליו שאין קטן היותו
(232 cenr f"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

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

.‡˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰2‰¯Ún‰ . «ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆
da3dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,4˙¯k ·iÁ - [5. »≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡Â6, «¬ƒ»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»
˙a‰L .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk7ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ƒ¿»¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿

d˙„Ï8ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e ,9‰·ÈÊa ‰‡nhÓ10‰Ê ¯·„Â . ≈»»«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ11¯Ù‰ ÔÈ‡L ,‰ÏB„b ÔÈa L ƒƒ«¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»

.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ ‰pË˜Ïƒ¿«»¿À¿«ƒ¿»

איסור 2) אלא טומאה איסור אינו נדה שלבעול כלומר,
'ירושלמי' יא; פרק ג, פרשה קדושים 'ספרא' ראה ערוה.

דיבורֿ א יא, בבאֿקמא 'תוספות' ה"ה. פ"ז, סנהדרין
דאין. א.3)המתחיל נד, פ"א,4)יבמות למעלה ראה

מה. א.5)הערה ב, ביאתו 6)כריתות אין  מזה, שפחות
נט*. הערה פ"א למעלה ראה מג,7)ביאה. נדה תינוקת,

משום 8)ב. עליה חייב שאינו אלא דם, ממנה יצא אם
אחד. ויום שנים שלש בת שהיא לפני עליה כשבא נדה

דם 10)שם.9) ראתה ואם זבה. מדיני נדה דיני הן חלוקין
- נדתה ימי שבעה עליה שעברו אחר רצופים ימים שלשה
שתטמא  כדי לפיכך פ"ו. להלן כמבואר זבה, היא  הרי

ימים. עשרה בת לפחות להיות צריכה לב,11)בזיבה, שם
אקראי". רבנן ואסמכינהו נינהו, "הלכתא א:

.·elÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï12˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,13 …»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆

,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡14d˙¯ÈÙÒe15‰ÁÙL ÔÈa ,16 ««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»

˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ ÔÈa17˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL . ≈¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«
·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰z ÌÈÓÈ»ƒƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈
:¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈk d˙‡ÓËÀ¿»»ƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈
‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»

.d˙ck ÌÈÚ·L¿À«ƒ¿ƒ»»

מטהרת 12) אינה שהטבילה הימים, שבעת בתוך וטבלה
תלה  וטבילה "שבימים ימים שבעה אחרי אלא בנדה

ה"ג). (להלן ואףֿעלֿפי 13)הכתוב" כנדה טמאה שהיא
ה"א. פ"י להלן כמבואר דם, ראתה הימים 14)שלא

דם. רואה להיות 15)שהיא נקיים שבעה סופרת שהיא
בתוך  כשטבלה ואפילו ה"ח, פ"ו להלן כמבואר טהורה,

הזמן. "בין 16)אותו ה: פרשה ז פרק מצורע 'ספרא'
משוחררת". בין נדה.17)שפחה נקראו שכולן

.‚?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18 «∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬

·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·19„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«
.ÏaËiL∆ƒ¿…

נקבה,18) ליולדת עשר וארבעה זכר, וליולדת לנדה שבעה
טהורה. היא שיעברו ואחרי לזבה, נקיים ושבעה זיבה וימי

ללמוד 19) יסוד משמש אחד, במקום בתורה המפורש דבר
אב  כבנין "ורחצו" זה: לימוד אחרים. במקומות גם ממנו
- קבלה דברי שדבריהם - הגאונים מן לקוח הטמאים, לכל
זה  במים", "ורחצו הכתוב מן זה שלמדו הגאונים מן "ויש
('רבינו  שיטבלו" עד בטומאתן שיהיו הטמאים לכל אב בנין
במבוא  מיימון ל. י. הרב - מצורע פרשת התורה, על בחיי'
'אוצר  עח, יומא 'תוספות' ראה רומי). דפוס לרמב"ם

יא. חגיגה הגאונים'

.„‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
‰·Ê ÌeMÓ20e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ21ÏÚ ƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«
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,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰ Ïk»»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ
.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡¯ ÔÈa≈»≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

א.20) לד, שם.21)נדה

.‰¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk22 »»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»
‰·˜ ÏL Â"ÒÂ23¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ -24ÔÈ‡Â , ¿∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈

‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰ ˙‡ ÚBÓ≈«∆»ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»
Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊÏd˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰25, ¿»»¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»

„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡26. ««ƒ∆«»≈¿≈

הלידה.22) ימי שבעת ללידה.23)אחר שבועיים אחרי
טהרה.24) בדמי תשב ד) יב, (ויקרא מזדווגת 25)שנאמר

בעלה. או 26)עם שבעה, לאחר זכר של שבעה מתוך
ואףֿעלֿ עשר, ארבעה לאחר נקבה של עשר ארבעה מתוך

לח:). (שם הוא אחד שממעין פי

.ÂÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk27‰cpÓ ıeÁ , »«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆

Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·28ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca ¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈
‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ .ÈÈÓL¿ƒƒ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»
BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa -¿≈¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿

e¯‡aL29. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

lila zlaehe ..zcleie dcpd on ueg meia zeliah iaiig lk"
"ipiny

ולא  רבים ימים נתאחרה אם שגם ז' בהלכה וממשיך
תבוא  ביום תטבול שאם בלילה, אלא תטבול לא טבלה,
ומסיים  השביעי. ביום ותטבול טעות לידי אחרת נדה
ואין  רחוק המקום שהיה או חולה היתה שאם ח' בהלכה
כו' הליסטים מפני בלילה ולחזור לו להגיע יכולות הנשים

השמיני". ביום טובלת
דף  דעירובין בהך "עיין קצרה: בהערה הרוגוצ'ובי והקשה
הכוס  על שהחיינו ברכת אודות שכוונתו לומר ויש ע"ב". מ
למיסרך" אתי "דילמא לתינוק להשקות שאין ביוהכ"פ
אחרי  אחר, ביוהכ"פ ממנו לשתות ויבוא הזה המנהג אחר
אתי  "דילמא שהחשש הגמרא מדברי מוכח וא"כ שיגדיל.
גם  כן ואם אחרת, ברירה כשאין מתבטל אינו למיסרך"
בטבילתה  נתאחרה אם שגם הדין להיות היה צריך בעניננו
למיסרך  אתי דילמא לחשוש מקום היה וכו' חולי משום

השביעי. ביום ולטבול אחריה
אינה  הטהרה כי מיוחד, עניין ישנו שבטבילה ומתרץ,
היא  למים חברתה תדחפנה אם וגם האדם, בפעולת תלויה
מהגמ' כדמוכח הכוונה, חשובה לא במקווה כי טהורה,
לביתה" טהורה וטבלה... שנאנסה "נדה ע"א) (ל"א בחולין
המים, עליה שיבואו רק אלא כוונתה נוגע אין בזה כי
פעולת  על־ידי ולא ממילא נעשית שהטהרה כיון וממילא
בתה) סרך (משום לגזור שייך שלא כשם הרי הטבילה,

תטבול  שלא לגזור שייך לא כך במים, מכוסה תהיה שלא
מכוסה  נעשית שעי"ז צדדי דבר אלא אינה שהטבילה כיון
ותקנה  גזירה שייך לא מטהר המים שכיסוי זה ועל במים,

יטהר. שלא
על  גם דנים אז מרצונה, טבלה ולא נתאחרה אם אמנם
ולכן  מרצונה, זו פעולה שביטלה מכיון הטבילה, פעולת

בתה. סרך משום ביום תטבול שלא עליה לגזור שייך
(d"q 'iq 'zekln oii' itÎlr)

א.27) ו, הערב".28)יומא "עד א. צ, פסחים
ה"ב.29) למעלה

.ÊÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙30‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËz,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì ƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â31. ¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

בנדתה.30) היתה כולן השבעה ב.31)וכל סז, נדה

.Á‰ÏBÁ ‰˙È‰32˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ , »¿»»∆»»¿«¿ƒ»»
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈

ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰33B‡ «¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ
.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

פ"ב 33)שם.32) (נדה ב'ירושלמי' דאמרינן לכתחילה,
בטומאה. לשהות אסור ה"ד)

.Ë˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk34‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - »«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
Ô‰ÈÏÚ·Ï35„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«

‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL36˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ . ∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ

BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰37‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú , ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»
È‡38. »ƒ

יום.34) באותו נדות דם לראות רגילה זמן, קביעות
בשעת 35) שלא מותר - וסת לה יש אם ודוקא א. טז, נדה

אם  אותה לשאול צריך - קבוע וסת לה אין אם אבל וסתה,
(מגידֿמשנה). דם צד.36)ראתה הערה פ"א למעלה ראה

טמאה.37) בחזקת שהניחה  כיון ב. יא, טבלתי 38)שם
אני. וטהורה

.È‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â39‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â , ¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»

˙Ó‡ dÈ‡ -40‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .41- ‰È¯·„Ï ≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
˙Ó‡42B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk .dnÚ Bn‡ ∆¡∆∆≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»

:‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â ,¯ˆÁa∆»≈¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»
E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡ ‰¯B‰Ë¿»¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL En‡Â¿ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈

‰Êa43. »∆

נדה.39) הייתי א.40)שלא כב, נתינת 41)כתובות
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אני". טמאה "אמרה על בטעות 43)שם.42)טעם כגון
או  כן, שלא מצאתי ועתה נדה, להיות הייתי סבורה אמרתי,
זו  הרי אני, שטמאה אמרתי כח תשות מחמת שאמרה:

מיימוני). (הגהות ונאמנת הדעת על מתקבלת אמתלא

.‡È- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»

B˙‡È·k44˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .45BÓk ¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL46„ˆÈk ‡l‡ . ∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«

BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

כהכנסתו.44) האבר פטורה,45)בהוצאת היא אבל
שיפרוש  לו אמרה לא אבל לו, הודיעה רק שהיא מכיוון
ס"ו, קפה סי' יורהֿדעה רמ"א ראה אנוסה. היא הרי מיד,

שם. תשובה' איתמר 46)וב'פתחי "כי א: יח, שבועות
ובא  אשתו שהיא דסבר "כגון איתמר", בעלמא דאביי,

חננאל). (רבינו אחותו" ונמצאת עליה,

.·ÈdzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â47, ¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»

ÌBia ˙B‡¯Ï48Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ
˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«

.‰ÏÈl‰««¿»

עליו,47) החמירו לא פרישות שאר אבל אסור, בתשמיש רק
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא אינן שווסתות נדה 48)כיון

ב. סג,

.‚È¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL49˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk . ∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿

;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL LLa¿≈»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««
LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL e¯·Ú»¿≈»«¿…»¬»¬»¿«≈

·¯ÚÏ „Ú50˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

LÓM‰ Á¯ÊzL51. ∆ƒ¿««∆∆

החמה.50)שם.49) שקיעת עד הנץ 51)היינו מתחילת
(מגידֿמשנה). החמה

.„ÈÈa C¯c˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ ∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿
˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏËÓa¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«

˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz52˙ÈÏËna «¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

(ביאורי 52) תבדוק בדקה, באשה: הכל הבדיקה הוזכר שכן
קפו). סי' יורהֿדעה הגר"א,

.ÂËÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔzLt53ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,54ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â . ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ

,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆
.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL „‚a‰Â¿«∆∆∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

דוקא 53) בלשונו, דקדק שרבינו לומר ואפשר א. יז, שם
יפה  אינו ורך נקי אפילו צמר אבל בגד, ודוקא פשתן
כמו  רך דבר שיהא לדוגמא רק שזהו לפרש יש או לבדיקה.
כל  והואֿהדין בו, לבדוק ונוח שחוק פשתן בגד של מטלית
שמואל  בדברי שם כמבואר ורך, נקי צמר כמו רך דבר

שחוק 54)(כסףֿמשנה). אפילו או שחוק שאינו בגד אבל
לבדיקה. יפה אינו צבוע, שהוא אלא

.ÊË˙BÚev‰55e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ «¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿
- ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆

˜c·zL „Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡56˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ . ¬»¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆
ÌÈ„Ú ÈLa57LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :58¯Á‡Ï „Á‡Â , ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««
LÈÓLz‰59‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡ . ««¿ƒ¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»

Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz ÈÙÏ „Ú≈ƒ¿≈«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»
ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz ¯Á‡60BÏ „Á‡ : «««¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ „Á‡Â61‡Ï ¿∆»»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…
Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡ LnLz¿«≈∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»

‰Ïe˙a62¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ63,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¿»¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ
.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ È¯‰L∆¬≈«»≈ƒ∆»

א.55) יד, אמר 56)שם זירא רבי "אמר ב: יא, שם
שתבדוק". עד לשמש אסורה וסת לה שאין אשה שמואל,

ב'עדים'.57) בדיקות שלה.58)שתי והאיש 59)בעד
תשמיש. לאחר בלבד אחד שאינן 60)בעד אלו אפילו

הראב"ד. השגת ראה כצנועות. א.61)מתנהגות יא, שם
דם. לראות עלולות שאינן דם 62)אףֿעלֿפי ראתה שלא

בתולים  דם הוא ראשונה בבעילה שרואה והדם מימיה,
היממות  ארבע כל לבעלה מותרת והיא טמא, שאינו

הי"ט. פ"ה להלן כמבואר של 63)הראשונות. טהרה בימי
יולדת.

.ÊÈB˙hÓ LnLÓ‰64ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt «¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒ
‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL ˜c·Ïƒ¿…¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»
‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰ Áp˜Ó¿«≈«»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»
‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL ‰‡È·eƒ»∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»
.‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ìc‰«»«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»

„Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓ ‰LnL65BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈
˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt LnLz ‡Ï66¯Á‡ „Úa …¿«≈««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰ Ì„ ‡nL ,‰lÁz¿ƒ»∆»»»»«»≈∆»«

א.64) טז, שלא 66)שם.65)שם כמו היא "דהרי
שם). (רש"י בדקה"

.ÁÈ‰„Ú‰ ‰ÁÈp67‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz ƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«

‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â68Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L , ¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»«
˙ÏÎ‡Ó69.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL «¬…∆∆∆∆¿»«««»

שקינחה 67) לפני העד את שבדקה כאן, ומדובר ב. נז, שם
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אינה  - בדוק היה לא העד אם אבל דם, עליו היה ולא בו
(מגידֿמשנה). ועוד כגריס הכתם אין אם וכל 68)טמאה

אם  אבל ועוד, מכגריס פחות הוא כשהכתם אלא אינו זה
פ"ט  להלן כמבואר טמאה, - עגול אפילו ועוד, כגריס הוא
אפילו  בקופסא, אלא הכר תחת העד הניחה לא אם וכן ה"ו.
בדם  לתלות אין שאז מפני טמאה, מכגריס ופחות עגול

(מגידֿמשנה). כנה.69)מאכולת

.ËÈ,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe70ÔÈ‡Â , ¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈

‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó71‡ÏÂ , «¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…

‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈

‰c72ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ; ƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ
.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

בדם 70) תולין אין מכגריס, ופחות עגול ואפילו א. יד, שם
דומה  זה שאין מפני הקודמת, בהלכה כמו מאכולת

(מגידֿמשנה). הכר תחת בדקתו 71)להניחתו שלא
נודע  ולא אחת, שעה והניחתו בדקתו אם אבל מעולם,
(מגידֿמשנה). בדוק בחזקת העד הרי דם, כתם בו שנכתם

כגריס 72) של שם.השיעור להלן מבואר ועוד,

.Î˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ

ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰73‰na . ¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿

˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡74‰˙È‰ . ¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰kÓ da75‰kna ‰ÏBz -76d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â . »«»»««»¿ƒ»»««»»

‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓ ‰pLÓ¿À∆ƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»
˙Ó‡Â .‰kna77CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ««»¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿

,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL ¯B˜n‰«»∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»
.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

ב.73) סה, תולה 74)שם וסת, לה יש "ואם א: סו, שם
ברש"י. שם ראה נדותה.75)בווסתה". דם מקור במקום

א.77)שם.76) עב, כתובות

.‡Î‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈

ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙z78‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O . ƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â79‡È¯·zL „Ú80.‰Ê ÈÏÁÓ «¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

שם.78) תשמיש 79)נדה, מחמת דם לראות שהוחזקה
תשמיש, מחמת דם תראה שלעולם וחזקה גבר, כל עם

להנשא. אסורה "עד 80)ולפיכך הגירסא: שם, בגמרא

מחולי  נתרפאה אם שתבדוק עד כלומר, עצמה", שתבדוק
בסמוך. שיתבאר כמו זה,

.·Î‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯81Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,82 ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»

,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe83ÏÚ ÁpÓ CBÓe , «¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«

BL‡¯84¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â , …¿∆∆«∆«ƒ««¿««
ÌÁ¯‰85L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓe , »∆∆ƒ»«ƒƒ¿»»«…

LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa - CBn‰«¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰ ÔÓƒ«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï86. ¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

חוץ 81) מסרטים, שאינם מתכת מיני בשאר והואֿהדין שם.
אינה  קנה, של או עץ של שפופרת אבל (ש"ך). מברזל

דם. ויוצא ויסרט בראשה שאם 83)כפול.82)חלקה
אין  המוך, בראש דם כשנמצא השפופרת תוך המכחול אין
המכחול  אם כן לא המקור. מן בא שהדם בוודאות ידוע
מן  שהוא ברור המוך, על דם ונמצא השפופרת, בתוך
('בית  לצדדים בינו ומפסקת חוצצת השפופרת שהרי המקור

(שם).שראש84)יוסף'). דם ויוצא יסרט לא המכחול
בתשמיש.85) לו שמגיעים ה"ח:86)המקום פכ"ה

נתרפאה) אם אפילו (פירוש: לעולם יחזיר ולא "ויוציא
בשעת  לגרשה [בלבו] גמר שלא ונמצא תתרפא שמא
להנשא  אותה מתירה הזו שהבדיקה רבינו [דעת גירושין".
מחמת  דם לראות אצלו שהוחזקה לבעל לא אבל לאחרים,
ולא  תראה לא שמא לאחרים שתינשא מוטב כי תשמיש,
נתברר  לא אבל (מגידֿמשנה), הבדיקה על לסמוך נצטרך
לכל  הוחזקה כבר הרי יחזיר, ולא שלישי מבעל תצא למה
על  שסומכים מפני להינשא אותה מתירים ואףֿעלֿפיֿכן
ראה  שלישי? לבעל נתירה לא למה כן ואם הבדיקה,

כאן]. מגידֿמשנה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡¯Â4Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡¯6‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס.2) ב.3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ, בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,
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קמז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'b iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ.7) הדם יצא שלא ואפילו ב:8)שם. מא, שם
שם). (רש"י הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי

השיניים.10) מבין לחוץ ביצא רק מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב.11) יז, שם

.„BÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי
קיב:).

.‰¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L14¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta16‰Ê È¯‰ - «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«

Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…

Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ"ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב.14) פ"ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ"ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי 18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י

חוץ. לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23- Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי. ירוק וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט, שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ"ו). פ"ב שם לרבינו, המשנה (פירוש כט)" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡¯ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â BÏ30Ô¯˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk Ìk¯k«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡È·È»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
Ô¯kÚÓe33BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב.28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף שם.

בעכורים.33) אלא בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח עוד כשהדם אפילו
שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר

קפח. סי' יו"ד ובט"ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók38‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡¯Ó ‰LÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם
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שחור.40) פחות או אדום בכת"י 42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈB¯M‰43ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45- epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰46˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
¯‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט, כ, ב.47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני מחזיקה הכוס אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני גרם, וחמשים מאות ארבע בערך

גרם). ושמונים מאות

.·È‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡¯Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב'מגיד ה"ג, פי"א להלן ראה

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú¯˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰¯B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח ואףֿעלֿפי שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54¯e‚‡ Ì„Â ,55- dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁ·È BÓk ,¯ÙÚ57el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz - Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È¯‰ - »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60- ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck ¯Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי ב. כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס.55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע הרי שם, והדם החתיכה של מבחוץ
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף' ('בית הרוק כחמימות חומם
שעות 59)הריטב"א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי היא:
שעות. וארבע עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי שעות, עשרה שתים עבור אחרי אפילו לעת,
שתיםֿ של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰¯B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב.65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ66dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב.66) נט, בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי
הט"ז). שחיטה מהל' (פ"ו בו" יוצא שהרעי והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
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‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««
.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני
נערות. מימי עלֿידי 69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -71,‰ÏÈl·e ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡¯75.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב.71)שהגיע סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב - ב סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡76Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ -77,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי"ט.76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב.77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.·ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי"ט.79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

á"ôùú'ä éøùú 'ã éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.·‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.„- Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
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d`iaקנ ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…
Ìc Ô‰a ‰˙‡¯7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈

‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»
.·LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.Á˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»

‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈
.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.·ÈB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.„È‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
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ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈
„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»

‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או בזב קרי
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ- ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ -21Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע
"בי  הנקרא הזמן מן הוא ספק והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק. על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.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,

.‡Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.·Î‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ׁשביעי ּפר  1ק ¤¤§¦¦
יולדת 1) היא זו ואי דינו; והיאך לידה של קשוי דם יבאר
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ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק שלא בזוב ויולדת בזוב;
בתוך  הקושי דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏ·Á ‰eÊÁ‡Â ¯ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙¯aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡ - „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡¯˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È¯‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰·Êa ¯Ó‡pL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰˙·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .d¯O·a d·BÊ ‰È‰È3d·BÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „·Ï·e .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰ ÌÚ „¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï·‡ ;¯B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È¯‰ - „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
¯˙È B‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

·BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ -6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי 2) לידה, חבלי נקראים לילד העומדת אשה מכאובי
יג). יג, (הושע לו " יבאו ב.3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב. ה),5)לח, יב, (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואףֿעלֿפי שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ"ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי  הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב.

.·ÌÈ¯Èv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,¯Úv‰Â ÌÈÏ·Á‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
ÔÓ dÏ ÁÂ¯Â ¯Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏ·ÁÂ ¯Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈ¯OÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ÌÈÏ·Á‰Â ¯Úv‰ ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰·Ê BÊ È¯‰ - ˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏ·Á‰ ‡ÏÂ ¯Úv‰ ˜Òt ‡Ï - „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ÔÎ È¯Á‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב.7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe ¯Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡ - ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
¯Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ ¯Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ‰„ÏÏ9- ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È¯‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡¯Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È¯‰L ;·BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡ - ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏM·e ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰·Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי 10) המביא יום - השלישי שהיום צריכין שאנו מפני
קושי  לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי, יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק ולד, הפילה שמא יולדת ספק כלומר, ב. כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני רק ונשארו דם, ראתה לא ואולי גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ ?·BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,·¯ÚÏ ˙Ï·BËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

¯‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â12‰·Ê Ôa¯˜ ‰‡È·Óe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,¯ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa¯˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙Ï·BËÂ13ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰·˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
- Ô‰È¯Á‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ‰Úa¯‡ CB˙a ‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי א.

בה"ו.

.Â˙Ú·L ‰¯ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡¯L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«
dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰¯OÚ È¯‰ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»

¯OÚ ‰Úa¯‡ ÏkL ,¯OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ
‰ck15·BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿

‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L16BÓk ,‰Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב.15)ללידת פ"ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê¯‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡ - dÓc ˜Òt ‡lL ·BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ‰·ÈÊ Ì„k - ‰‡¯zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa¯‡ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ,‰Ï·ËÂ ‰·˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.¯‰Ë Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe ¯ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי הדם, פסק שלא זמן שכל ב. לה, שם
זיבה.

.ÁCk ¯Á‡Â ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰¯ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
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קנג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

;„iÓ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - Ìc ‰˙‡»̄¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»
‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡ ¯‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»

‡nËÓe ‡ÓË - Ìc ÏL BÓˆÚ Ï·‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי שממנו מהמעין בא שהדם אע"פ
הטוהר. בימי -19)סותר בזוב שיולדת שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰·˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡B·Ï ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰¯aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰Ë Ì„ ‡e‰ È¯‰ -¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20- ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡¯zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ ¯B‰Ë21‰È‰z - ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,¯ÎÊ ˙‡ÓË - ¯ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰·˜ ˙‡ÓË - ‰·˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
- ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ¯Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני 20) אלא קושי דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב.21)שזה לח, ב.22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,d·BÊ ˜ÒtL ‰·Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡·e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

¯˙BÒ23‰Ú·L ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙¯˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡ - ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰Ú·L ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.d·BfÓ ‰¯‰Ë Ì‡Â :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d·BfÓ ‰¯‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙¯Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ˙Ú¯»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰¯ÈÙq‰ ÔÈ¯˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי ימי עולים
שיולדת  מפני מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב

לידתה,25)הראב"ד. בימי דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי"א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È- Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡¯‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - Ìc Ô‰a ‰˙‡»̄¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰¯ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,·BÊ ÏL ‰i‡¯ ‡l‡ Ïk‰ ¯˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„·Ïa ÔÓBÈ ÔÈ¯˙BÒ el‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.·ÈEÏ ¯‡a˙È ,e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ÔÈ·zL ¯Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zL ¯LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»
‡ÏÂ ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡Â ‰‡Ó ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ¯B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…

‰·Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰Ú·LÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈
d˙c ÈÓÈ ¯Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31¯OÚ ‰Úa¯‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»

ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰Ú·LÂ ,‰·˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ
‰c ÈÓÈ ¯Á‡33‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»

d˙c ˙lÁz ‡e‰ - ˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ
Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B¯‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿

˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»
.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡¯ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח, של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני
זיבה. זיבה.31)ימי ימי של הראשונים ימים שני

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני
זיבה. דעת 34)ימי לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה הסדר: לפי מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ"ו למעלה כמבואר חייה, ימי כל זיבה ימי

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי אחרי ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב.36)בשעת נג, שם

לח.37) הערה פ"ו, למעלה ראה

.‚Èe¯‡a ¯·k38- ‰Ú·L Ïk Ìc ‰˙‡¯L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰·ÊÂ .ÏaËzL ¯Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ -¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙¯zÓe ,˙Ï·BËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡·e ,„·Ïa ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰·Ê ‰È‰z ¯OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

טֿיא.38) הלכות פ"ו ה"ו, פ"ד למעלה

.„È¯‡a˙È ,ÌÈ¯wÚ‰ el‡ Ïk ¯ÎBÊ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡¯z ÌBÈ40‰lÁza - ‰‡¯z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈ·e ÈÈÓL43¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa¯‡ ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„·Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ¯ÓBL ‡e‰ ¯B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈ¯B‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„·Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡ - ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ ¯Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י 42)ראשונה,

שמיני. וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי שהרי
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי, עד תראה ולא לערב
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי והיום השמיני,
יום  הוא העשירי ויום הזיבה, ימי אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני ויום השמיני ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י.45)לֿיא, פ"ו למעלה ששאר 46)ראה
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היא  הרי ובערב הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
¯OÚ ÌÈM·e ÈÈÓMa ˙LnLÓ - ÌÈ¯B‰Ë47‰MM·e ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈ¯OÚ·e ¯OÚ»»»∆¿ƒ

ימי 47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - טֿי שימי
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי הם יזֿיח וימי טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B¯ ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈ¯B‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ ¯eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ ¯Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙Ú·L dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ‰˜ÊÁ‰ È¯‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב, א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי הם האחרונים הימים ושני ט ח, ז, הטמאים

ויב. יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ ‰‡B¯ ‰˙È‰49‰Úa¯‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ -51,d˙c ¯Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב, א, ח.50)בימים ז, ו, ה,
שמיני.51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B¯ ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ -ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב, א, ט,54)בימים ח, ז, ו,
הטהורים.55)י. הימים ועשירי, תשיעי שמיני.

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B¯ ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ ·eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי ליום 58)ונשאר מחוץ הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי

.Î‰‡B¯ ‰˙È‰59‰Ú·L60‰Ú·LÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈ¯B‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡¯‰ Úe·M‰ ˙LnLÓ -62CeÓq‰ ¯B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË Úe·L ÂÈ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ,d˙cÏ63,‰·Ê Ba Ú·wz - ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈ¯Á‡ ‡B·iL ¯B‰h‰ Úe·M‰Â64‰¯eÒ‡Â ,‰¯ÈÙÒÏ - ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa¯‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ Úe·L ‡l‡ ˙BÚe·L65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚe·L ¯OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ Úe·L67ÈML Úe·L .‰·Ê ‡È‰ È¯‰ -68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈ·L Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ - ‰¯B‰Ë Ba69Úe·L .‰·Ê - ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz Úe·L .‰¯ÈÙÒÏ -71Ba ‰‡B¯ ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ -¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰·ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙¯nLÓ ;73È¯ÈOÚ‰ Úe·M‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
¯B‰h‰74˙LnLÓe ,75¯OÚ „Á‡ Úe·L .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

d·BÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL - B· ‰‡B¯ ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78Úe·MÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
¯OÚ ‰LÏL Úe·L .¯B‰h‰ ¯OÚ ÌÈL79,‰·Ê - ¿≈»»«»»«¿»»»»»

¯OÚ ‰Úa¯‡ Úe·LÂ80‰MÓÁ Úe·L ÔÎÂ .‰¯ÈÙÒÏ - ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
¯OÚ81¯OÚ ‰ML Úe·LÂ ,‰·Ê -82,‰¯ÈÙÒÏ - »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

¯OÚ ‰Ú·L Úe·LÂ83- ¯OÚ ‰BÓL Úe·LÂ ,‰·Ê - ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ˙¯ÙBÒÂ .‰¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c Úe·L ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰ - ‰¯B‰Ë ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚe·L ¯OÚ „Á‡ ˙BÚe·L ¯OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚ·LÂ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ"ו 59) למעלה המבואר הקבוע הסדר פי על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה ימי שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי זיבה. ימי ושבעה ושבעים נדה, ימי ותשעה
ימי  .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7
,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:

ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתבֿיד
ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי ח מיום המתחיל

בֿי"ד  וגומר ומותרת] לערב טובלת - שבעה כל רואה
דם. ראתה לא בֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל

נקבעה  טוֿיח בימים וכשראתה זיבה. ימי הם יט יום ועד
לא 64)לזבה. שבהם כח, ביום וגומר כב, ביום המתחיל

ספירה. ימי הם דם, מי"ח 65)ראתה השני, השבוע
לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של

טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות
זיבה.67) ימי הם השבוע ימי וכל כט, ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי מתחילים
נ.70) ביום בֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי סב לשני 73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב טבילתה אחרי
נדה.76) ימי מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב. השבוע,78)עא של הראשונים ימים ששני
לבעלה. ואסורה נדתה ימי לשבעת המתחיל 79)משלימים
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צ. ביום נגמרים הזיבה וימי צא. ביום וגומר פה ביום
צח.80) ביום וגומר צב, ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט ביום המתחיל
קיב. ביום בֿקיט.83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי  ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי בשבוע אחד, שבוע משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי

.‡Î- ¯B‰Ë Úe·LÂ ‡ÓË Úe·L ‰‡B¯ ‡È‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ·¯ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ ¯OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‡È‰ BÊÂ87È·¯ ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע, אחד יום חסר שהרי בערך, כלומר,
יום. ורבע ימים יט הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.·ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙e·ÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰Ú·L - ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .‰Ú·L ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó -90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈ¯B‰Ë ‰BÓL e‡B·ÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ - ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰Ú·L ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡B·È Ck ¯Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó - ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa¯‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa¯‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡B·È .‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
ÏÎa ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»

.‰BÓLe ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי 92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰Ú·L - ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙¯nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙e·ÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈ¯B‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,¯B‰Ë ‰¯OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰¯OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È - ¯B‰Ë95d˙·ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰·ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰Ú·L Ì‰Ó - ÌÈ‡Óh‰ ‰¯OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»

˙LnLÓe ,‰Ú·L Ô‰Ó ˙¯ÙBÒ - ÌÈ¯B‰h‰ ‰¯OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙e·Èf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈ¯B‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰¯ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰Ú·L - ÔÈ¯B‰h‰ ‰‡n‰ ;˙e·ÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ C¯c ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי כמנין כלומר,
ימי  הם טהרה מימי הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס מחמת שנקבע
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי או נדתה ימי בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡¯Ï Úe·˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÏ ÌBÈ ÌÈ¯OÚÓ B‡ ,Úe·˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ï ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.¯˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.·˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈb¯z Ìc‰ ‡B·iL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒ¯k Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»
‡ˆBiÎÂ ,d¯Oa ÌÁÈ B‡ d¯Oa ˙¯ÚO ¯nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈

el‡ ˙BÚ¯‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡B·ÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆
.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úe·w‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי מהן שנמצא
הלב" דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e¯‡a ¯·k5‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜c·zL „Ú LnLÏ6- ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

- ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
- ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰¯eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ ¯tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט"ז.5) פ"ד יבֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי 8)רומי: ואחדֿעשר נדה ימי שבעה

פ"ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ¯‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
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d`iaקנו ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÌBÈ ‡·e ,‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ .ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú -¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ¯‰Ë - ÌÈ¯OÚ ÌBÈa ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚÂ ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ¯˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙¯‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב. סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡¯ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡¯Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜ - »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ ¯OÚ ‰ÚLz ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
- ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡¯ ˙aL ¯Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È¯‰L ;ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È¯‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡¯Ï dÏ Ì¯b ÌBi‰L12Úa˜ ¯·Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואףֿעלֿפיֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.

פעמיים]. רק גורס הוא שגם משנה' מפני 12)'מגיד שם.
וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע שהווסת הוכח ראתה, ולא קפצה שלפניֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק אונס, מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa ¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»̄¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa ¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡ ÏL L„Áa ¯OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈ¯Á‡ ÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈ¯Á‡13È¯‰ - «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú·˜14ÌBÈa ‰˙‡¯Â ÈÚÈ·¯ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

¯OÚ ‰Ú·L15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú -16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡¯L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ¯‰Ë - ‰‡¯z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙¯È˜Ú CÈ¯»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, תשעה14ֿ)שם ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי
פעמים. שתי רק תראה 17)ראתה אולי השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי ימי אבל הווסת, ויקבע שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,¯OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¯OÚ ‰MLÏ18¯OÚ ‰Ú·LÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

¯OÚ ‰ML ¯z‰ -19‰MÓÁÂ ,¯OÚ ‰Ú·L ¯Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ B¯eq‡a ¯OÚ20¯OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21¯Ò‡ - »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

¯OÚ ‰BÓL22.Ìlk e¯z‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח.18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני
פעמים. שתי רק נעקר ולא וסת 21)קבוע, לה קבעה הרי

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אףֿעלֿפי
אסורה  יט, ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח ביום גם היא

(כסףֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»̄¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ÌBÈ ¯‰Ë - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯OÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úe·w‰ dzÒÂÏ ‰¯ÊÁ È¯‰L23ÌÈ¯OÚÂ ÌÈL ¯˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙Ú·B˜ dÈ‡ - „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡¯L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙Ú·B˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰Ú·M‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙·ÈÊ ÈÓÈa25¯OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙Ú·B˜ Ï·‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B¯ dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ú·wL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰¯˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ¯˜Ú‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰¯˜Ú - ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב.24) לט, ובכת"י 26)שם.25)שם רומי, בדפוס
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואףֿעלֿפי  בהם. ראתה שלא נדותה בימי היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי 30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ ·Lz - „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰¯eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ¯‡La ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰·Ê BÊ È¯‰ - «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה שלש 32)הנזכר שראתה אחרי

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



קנז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'c iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זיבתה. בימי אינו 33)פעמים זיבה שבימי אףֿעלֿפי
נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È¯‰ - „ÈÓz dÓˆÚ ˜c·Ï ‰a¯nL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡B·iL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰¯‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â38d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯Á‡ Ï·‡ ;39- ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜c·Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט. א.38)למעלה לט, ימי 39)שם מתחילים ששוב

נדה.

.·È‰ÁÎL40È¯‰ - ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜c·zL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
שם.41)

.‚È¯Á‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

¯‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ‰¯‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡¯L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰¯B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב משכב מהל' כלומר,43)פ"ג א. ו, שם
כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא

דרבנן. שווסתות מפני א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰ - dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰¯B‰Ë46¯B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰È¯·cÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
·LBÓe ·kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט.49)תולים פ"ג

.ÂËdz¯·ÁÏ ‰‡¯Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba - ‡ÓBq‰50Ï·‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙L¯Á‰51Ô˙B‡ ˜c·Ï ˙BÁ˜t ˙BÎÈ¯ˆ - ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓ eÈ‰È Ck ¯Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב.50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡¯Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»

˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»
ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰Ú·L ÌeÏLz ˙·LBÈ - ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰·Ê55‰·Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡¯zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰Ú·M‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ - ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי 54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח, כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי זה דם שמא

הט"ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»̄¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL - ‰Úa¯‡ ‰˙‡¯ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙·LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ ¯Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי נדתה ימי באו שמא מספק
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי עד הדם משפסק הזמן

.ËÈ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»
˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆

Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ ¯Á‡Ó ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»
;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰Ú·LÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡LÂ .‰cp‰ ¯Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ÌBÈ ¯OÚ ÌÈL ‰˙‡»̄¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰Ú·LÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ¯‡MÈÂ .‰cp‰ ¯Á‡Ï ‰LÏL È¯‰ -¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ¯‡MÈ - ÌBÈ ¯OÚ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰Ú·L d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי מתחילים ואחרֿכך

.‡Î- ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡¯ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡¯a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
¯Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰Ú·M‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי
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.·Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡ - ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰Ú·MÓ ˙BÁt Ìc‰66¯OÚ ‰Ú·L ÏÚ ¯˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡¯ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :¯OÚ ‰Ú·L ‰BÓ -»ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡¯ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰Ú·L ‰BÓ - ¯˙È B‡ ¯OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e¯‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡B·ÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק אחד
בין  זמן רווח נמצא זיבה. ימי ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

á"ôùú'ä éøùú 'ä ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע הוא אם שנסתפק כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰·ÈÊa B‡ ‰ca ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
d¯O·a ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡¯˙Â LÈb¯zL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e¯‡aL3.„·Ïa ‡a‰Ïe ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e ,‰LÈb¯‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb¯‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ¯B„ÊB¯ta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e¯‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ.2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי המקור". מן

.·d¯Oa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .d¯O·a ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a ¯„Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B¯‰ ÏkL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈ¯OÚ „Ú Ú¯Ù ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa¯‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË - ¯B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ú¯ÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡¯zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a ¯„Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק למפרע טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡ - dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B¯‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„·Ïa d˙ÚL· ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic - ‰˜Êe8BÊÈ‡ .Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ïk - ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע טמאה זו הרי והולכת מניקה שהיא פי על אף

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk - ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
- ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡¯BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k - ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL ‰Ïe˙a .Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡¯zL „Ú ,¯B‰Ë dÓ˙k - ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי על אף בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈ¯bk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL Úa¯Ó «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.¯B‰Ë - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C¯‡ ‰È‰ ;17- ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק טמא ספק בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק טמא ספק חלוקה, על
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זה  אם ספק, הוא מכגריס, פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק הגוף

טמא. הוא כגריס שזה 14)של ואמרו פול חצי "והוא
האמור  שכגריס רבינו ודעת קילקי". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי. גריס פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע עליו מוסיפין אלא מרובע, הוא הקילקי שהגריס
הכתם  שטח שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב וזה מרובע. לכגריס להצטרף יוכל

על 16)מצטרף. הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי. כגריס - הכל

.Ê- ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰·LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ ¯BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ·‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19- Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰·LÈÂ Ú˜¯w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰¯B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰„ÓÚLk Ú˜¯w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï·‡ ;Ô·Ï ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈBÚ·ˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚ·ˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס כלי לשום 19)שאין ראוי שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz d¯Oa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«

‰t¯z ˙È·a Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË - d·˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»
LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙·È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«

BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒ¯t«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È¯‰ - ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚¯Ï Ï‚¯ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË - dÏ‚¯ Ï„eb L‡¯ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚¯ ÏÚ ¯„Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL ¯LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË - Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

È¯L˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË - ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒ¯t ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎ¯È‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰¯B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.¯Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆ¯k C¯‡ ‡e‰L d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C¯‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯ ‰È‰L B‡ ,dÎ¯È ·Á…̄«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È¯‰ - ‰t¯z ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï - Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈ¯ÈÓÁÓ - el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי ספק 27)על טמא ספק בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe d¯B‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏe d¯B‚ÁÓ ,‰‡ÓË -¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË - ‰t¯z ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk - »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk - dlL ¯BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי 31)ואפילו מפני
שם. ונגע נתהפך ואולי ואילך אילך להסתובב

.·È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙L·BÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ¯˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„·e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

¯eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰L·Ï Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי.33)בימי גריסי כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡ - ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי.36) גריסי בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„È¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
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,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡¯L B‡ ;‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ì˙k ‰˙‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz - Ìc ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡¯a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï·‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ CB˙a Ì˙k ¯Á‡ Ì˙k ‰‡B¯‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ -≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡ - ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙e·ÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע. טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡¯ ‰ÚLa ˙aL ·¯Ú Ì˙k ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡ - ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈL·e ˙aMa „Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â .‰i‡¯a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ .‰·Ê ‰È‰z - ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL ·¯Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L ;Ìc‰ ‰˙‡¯L ˙aM·e ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
- ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡¯ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈ¯Á‡ Ì˙k ‰˙‡¯ Ï·‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
·¯Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ·¯ÚÏ ‰BÓ BÊ È¯‰ - ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»̄¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡¯ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡¯ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡¯ .˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡¯ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÈa ‰¯‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ - ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙e·ÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L e¯Ó‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯·cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :¯ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ - d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓ39.B· ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
d¯O·a ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡ - d˜eÏÁÓ ¯˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.¯B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz d¯Oa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק טמא ספק בשרה "על
טהור". טהור, ספק מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰·LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ¯·„a ‰ÏB˙Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„·Ïa d¯Oa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe ¯B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË -42- ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe ¯B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰ - ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
- d„‚·a ‡ÏÂ d¯Oa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.·Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz - d¯Oa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz - „Á‡k d¯O·e ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚¯‰ ‰·LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÒÈ¯‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡ - ÒÈ¯bkÓ ¯˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
- ÒÈ¯bkÓ ¯˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ¯ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני טמא, ספקו אזי לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי על ואף

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚ··e d·a ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
- ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙¯ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ ¯Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«
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˙B‡ÓË Ô‰ÈzL -46‰˜qÚ˙ .47Ì„a¯LÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈ¯bÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ¯‚Î ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ¯‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ¯˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË - ÔÈÒÈ¯‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי ציפור בדם לתלות אפשר שאי
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני נמצא שתיהן ועל כסלע
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .¯ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡ - Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡¯Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a¯‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙L·BÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz - ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡ - ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰¯·Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz - Bc·Ï ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰¯·Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰¯·Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Bc·Ï ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

- ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰¯·Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק

.ÁÎÌÈ¯ÈÊÁ da LiL ¯ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„·BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
B˙B‡ ‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»

‰˜È„a Ì„˜55- Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È¯‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»
‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰L·lL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»

dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«
ÔÈ¯B‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙·Ï57Ï·‡ .da ‰ÏBz BÊ È¯‰ - ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»

¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»
‰L·ÏÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·La ‰ÏB„‚ ‰·ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL - Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡ - Ì˙k‰ ÏÚ ˙·LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק את החזירה שהשואלת אחרי כלומר,
בדוק. בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„·e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»

ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezL·Ïe dz¯·ÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰ - dÏ ez¯ÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È¯‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚ·a ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰¯ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰L·lL ‰k¯‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰t¯z‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË -61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰¯B‰Ë - Â‡Ï62.‡e‰ ‰¯ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.·Ï¯Á‡Â BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eL·lL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙B¯B‰Ë ÌÈzL‰ È¯‰ - ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz - ˙B¯B‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡¯Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡¯‰Â ,‰¯B‰Ë ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙¯aÚÓ‰ - ˙¯aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙¯aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙¯aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰¯B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
- ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰¯B‰Ë ‰˜Èn‰ - ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰ - ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰¯B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙B¯aÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰¯B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È¯‰ - ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏb¯Ó C¯„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿
.˙B‡ÓË ÔzLÏL - ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈

˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰ - «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈
‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰ - ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰¯B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»

C¯„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È¯‰L ,‰hn‰ ˙BÏb¯Ó«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dz¯·Áa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,¯B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï·‡ ;e¯‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰¯B‰h‰ ‰ÏBz - ‰˜„a ‡Ï dz¯·ÁÂ ,‰¯B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È¯‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì„‡ Ú·ˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
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BÈÚ ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡ :¯„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰Ú·Lƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰¯B‰Ëe Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ -67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜¯ :Ô¯„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰Ú·M‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈ¯b ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈ¯ˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,¯˙Â ,˙È¯·e68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡È·Óe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k Ô¯È·Ú‰L B‡ ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL Ô¯È·Ú‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
- ÌÈBL‡¯Ï ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡¯‰ Ô‰L ,‰B¯Á‡a ¯È·Ú‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈB¯Á‡ Ì‰È¯Á‡ ¯È·ÚÓe ¯ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.¯„q‰ ÏÚ ‰Ú·M‰ e¯·ÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס כדרך ידיו שתי "בין פעמים שלוש לשפשף
ומביא". ומוליך ומשפשף צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜¯ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
¯ÁÓÏ ,ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
·¯ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜¯ ‡¯˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú B¯eacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
¯eac‰L ,ÏÙz ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜¯tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk B¯ÈÊÁÓe ˜¯‰ ˜ÊÁ Ïh·Ó¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ ·¯Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈ¯b‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈ¯b¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
¯Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a¯‰ ˜…̄«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙·LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È¯‰ - d˙·ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚ·Ï ˙¯zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
˜¯Ùa ¯‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆

·LBÈÂ ,‰Ê˙Ú·L B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«
È¯·cÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
- ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69Ôa¯wÓ ÔÈ¯eËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח"כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË - ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»

Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ
‡e‰Â .‰·˜Ï ˙·LBÈ ‰·˜ Ì‡Â ,¯ÎÊÏ ˙·LBÈ - ¯ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙¯Ó‚ „Ïe‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â .B˙¯eˆ ¯ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י פרשה רומי,4)תזריע, בדפוס

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי טהורה, שהיא הי"ג פ"ה למעלה רבינו שפסק דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.·‰‡ÓË dÈ‡ - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa¯‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ ¯Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È¯‰ -9¯ÎÊÏ ·L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰·˜ÏÂ10¯˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙¯k dÈ‡Â11.‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי נתעברה 9)הראשון אולי
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי  47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק נידות, דם ספק זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי הם אלה כי זכר, חומרת בלי
ימי  לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ"א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב.12)אם כד, נדה

.‚?Ìw¯Ó ¯ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙i¯a ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb -14·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

·e·Ê ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰¯ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B·¯˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ¯˙È B˙¯eˆ ‰¯‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ - ‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡¯L ÌÒÈ˜ ‡È·Óe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â .¯ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa - ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,‰·˜ BÊ È¯‰ - ‰˜e„Ò ‰¯BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜¯‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

¯ÈÚOiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
יוםֿ וב'תוספות ברש"י שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ"ז). פ"ו (נגעים זבוב"15)טוב' "עיני כלומר, שם.
(ר' הזבוב" שמשליך טיפין כשתי מפרשים, "ויש (רש"י).

ה"ד). פ"ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי המעכב,18)של דבר "שיש
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(רש"י). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:
(רש"י). בראשו"

.„‰·Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú¯˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ¯ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,¯Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡ - Ìw¯Ó BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב.20) כא, ב.שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡ - ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ :¯Ó‡pL ;‰¯‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙Ú¯ÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú - ¯ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ¯‰ C¯„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È¯‰ - ÔÙc‰ C¯c „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙e·ÈÊ25‰c B‡26‡ÓË - ÔÙc‰ C¯„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙Â¯Ú C¯„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי שישוסע "והוא א: מ, שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי היא שם: זבה כלומר, בזוב".
זיבה  מטומאת הקושי דם התורה שטיהרה מה כי וטמאה,
(רש"י  לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב. טומאת נטמא בו נגע מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואףֿעלֿפי טמא".
מפני  במגע, מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י טמא מקומו ומקור במקור, נגע שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב אשר ואיש "שנאמר
דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח) כ, (ויקרא

ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,¯·‡ ¯·‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰È¯Á‡Â Ï‚¯‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈ¯·È‡‰ ¯„Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

¯„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,C¯i‰ ‰È¯Á‡Â ˜BM‰30- «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡¯ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba¯ ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Ba¯k ‰Ê È¯‰ - „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
·¯ ‡ˆzMÓ - Bk¯„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È¯‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck ¯Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח, הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת א . כט, שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח, שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב ואיזהו ראשו, רוב שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי ש"רוב" מפרש:

(כסףֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

e¯Ó‡L BÓk ,Ba¯ B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;¯ÎÊÏ ·Lz - ¯ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

¯ÎÊ ÔÈa ¯k BÈ‡ Ì‡Â ;‰·˜Ï ·Lz ‰·˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‰·˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ¯‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚¯Â È„È ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„ÈÂ ,38È¯‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ - ‰·˜ B‡ ¯ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב.37)שם כג, ידי 38)שם תימן: בכת"י
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙¯eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙¯eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈ·b‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï·‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

¯Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡¯· .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ - ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ C¯ÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È¯‰ - ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰i¯a BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë Bn‡ - ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב. כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב ועוף, חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום בהם שאין ועוף
חֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני הצורה כל שתהא
משנה'. וב'מגיד הראב"ד' 'השגת ראה (כסףֿמשנה).

ב.42)שם.41) כג, שהרי.43)שם תימן: בכת"י
אמו.44) תימן: ובכת"י רומי, יסופק 45)בדפוס "ולא

שזכרתי, מה כל אדם שילד הטבע מצד נמנע שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב על הולכים

פ"ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡¯·46¯ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
B¯eahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È¯‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt ¯k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡¯ ˙i¯a ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk - »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»
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Ì‡ Ï·‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚¯Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54- ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈ¯·È‡ ·¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È¯‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם, בעור השקוע שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי הארכובה, כל או נקביו כגון
אףֿעלֿפי  לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי אינו שהוולד במקרה רק חיה, אינה  שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח כלומר, שם.
ברש"י. שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י). לגמרי" "שאינו 52)שם.51)בהן ב: כד, שם
פ"ד  נדה לתוספתא פירוש זהב', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי החיתוך רק בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ"ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח, נדה
שם). (רש"י אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב
אטום" לגוף חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי נדה פתחי - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח.).
אחרים, גוף חלקי לפניֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב

.·ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ¯ˆBpL ÌÈÓc‰ ¯‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
¯BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îe¯k ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dc·Ï ‰¯ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï·‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…

‰È‰È ‡Ï ÌÈ¯aÚ‰ ·¯Â .ÏcÒ ˙‡¯˜ dÈ‡ - „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ ¯·c ˙¯aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ¯‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ ¯aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ L·ÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt ¯k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt ¯k‰ Ba ¯‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt ¯k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ¯ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz BÊ È¯‰ - ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰·˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba e¯ÈÓÁ‰ ‡¯ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙¯eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב.56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰·Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ¯ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ Ú¯B˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙i¯a ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ -ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

·¯Ú ÏL62Ô·˜¯˜k ‰·ÚÂ ,˙¯ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚¯z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט)60) לח, (איוב המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב כחוט ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È¯‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .¯Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
¯Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz -68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú¯˜ „Ïe‰L ;¯Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב.64) כד, א.65)שם כו, ב.66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי' יוסף' וב'בית משנה' 'כסף ראה קצד). סי' (ב"ח
אחר  דהאי מהרש"ק, בשם כתב למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב"ם ֵַשכתב
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס"ק קצד אותה.68)סי' תימן: בכת"י

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,¯Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ - ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰È¯Á‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dk¯c ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡¯‰70ÔÈBÓ - ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ
ÔBL‡¯‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ

¯ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי רוב ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי,72)לטמא בדפוס

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי ל"ט

.ÊË‰¯eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ba74- Ba ‰¯eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ¯ÓÁ ‰ÈÏÚ76:¯ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L Ìw¯Ó ¯ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ¯ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב.74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף ב. כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי גורס ורבינו ולדות". שני חומר
רש"י  גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף, חיה בהמה דמות
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גם  חוששין ואנו טוהר, ימי לה ואין יולדת דין לה ואין ח),
לכן  נקבה, ואולי ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב. עז, חולין רש"י ראה כלל. טוהר ימי לה שאין

שני.76) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
¯‰Ë77¯ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L ¯·„ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙¯eˆ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
L·È ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰·Ê B‡ ‰c BÊ È¯‰ - Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ -79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק
למעלה 78) כמבואר דם, בלי הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰·˜Ï ·Lz - ÌÈÓB‡z ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ¯ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰·˜ ˙Á‡‰ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰·˜Ï ·Lz - ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„·Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ¯ÎÊ.‰·˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב.80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס "שהטומטום ההלכה בסוף כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי זכר, הוא האנדרוגינוס או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
¯‰a ‰¯·ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»

BÊ È¯‰ - ‰iÁ ez¯¯‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,¯B·Ï ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈
„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï·‡ .‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»

‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙¯aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈt‰85‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י שרוב מפני א. כט, שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף, חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk - ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
- ÌBÈ ¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡¯‰ ‰Ú·L .‰·˜ ˙„ÏBÈk87‰Ú·M‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈB¯Á‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

¯ÎÊ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú90Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,¯‰Ë Ì„ BÈ‡ - ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa¯‡‰ ¯Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙e·ÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰·Èf‰93e¯‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„·Ïa ÌÈBÓLe95˙Ú·L ·L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«

˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰·˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ ¯Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק, טוהר,91)מפני דם וספק

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ"ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק

ימי 93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק זיבה, דם ספק זה הרי וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי כאן, אין נדות ספק אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י 95)ימי הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי היא זכר, ילדה אם גם שהרי
הי"ב, ופ"ז ה"ו בפ"ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק כאן כתב ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב*). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע"פ  רבינו ומשמיענו פ"א. ביום ראתה ושוב יום,
פ"א  יום חל המחזור חשבון ולפי אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף כמנומק נדה, ספק זו הרי זיבה, בימי
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ"ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק. נדה

.‡Î‰cÏe ‰·˜ÏÂ ¯ÎÊÏ ·Lz :¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
¯OÚ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk -≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰·˜ ˙„ÏBÈk - ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -99ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈ·e ÌÈÚ·LÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa¯‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈLÏLe ‰Úa¯‡ ÌBÈa ‰˙‡¯L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101- ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

- ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .¯ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -‰Ú·M‰ ¯Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰·Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ Ú·wiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ ¯Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ¯ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ ¯eÒÈ -108‰·Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰Ú·L „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e¯‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿
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נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני  נדה? ודאי ולא "ספק" ולמה צ*). הערה (ראה
ויוצא  פ"א. לפני ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ"א שיום המחזור חשבון לפי
ימי  שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי קטנה, זבה ספק נדה ספק
חשבון  לפי זיבה בימי עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע"ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי  מתחילים פ"א ביום כן ואם פ'. ביום ונשלמו נידות, ימי

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק טמאה שהיתה אחרי יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי
יום. ודאי,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט, הלכה למעלה

שומרת  היא והרי זיבה, בימי הוא פ"א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי שבעה אחרי כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡e¯Ó‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰ - ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰¯Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈ¯ÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡¯a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰·ÈÊÂ7eÏÚÈ -8ÔÈc ˙È·Ï9‰ÁÈË·‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰¯Bz10ËtLnÏ ¯·„ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰·ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa - ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e11¯·cÓ ˙B¯‰Ê Ï‡¯OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙B¯nLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙B¯ÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰·Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי, התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,

דברי  אחר (רבינו) נמשך . . . עברי בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי" בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי מהל' פ"א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב'כסף במראות
וזבה.7) נדה בדיני הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי  והם שבעלֿפה, תורה עיקרי הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט חוק ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ"א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.·˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b Á¯ËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡¯ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡B·È»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó -≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊ15‰·ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi· ‰˙‡¯ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰c BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È¯‰ - ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰¯ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡¯17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ"ד תימן:16)למעלה ובכת"י רומי, בדפוס
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי שבעת אחרי

ו. הלכה ו פרק למעלה כמבורק זיבה, ימי עשר אחד

.‚ÈÓÈ·e18‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a¯‰ ¯·c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡¯a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰·ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :e¯Ê‚Â ,‰Ê ¯·„a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡¯zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙·ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙e·ÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י רומי בדפוס
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ"ב, (שבועות, הרי"ף

. בקיאי (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי יכולים) היו (ולא יכלי הוו ולא . .
נשי  ידעי דלא גם) (וראו נמי וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„e¯ÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡¯ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡¯OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡¯OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰¯˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡B¯L Ï‡¯OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰Ú·L dÏ ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙe „·Ïa Ïc¯Ák ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
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‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡¯ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
- ¯˙È B‡ Ôlk ‰Ú·M‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰·Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰·Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

e¯Ó‡L27.dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי חכמים, של בתקנתן להן
הרי  ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי כחרדל, טיפה בשביעי וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי נקיים, שבעה (שוב) עליהן לישב
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב.25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי, ביום גם לטבול יכולה הרי וזבה
השביעי  ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי"א, פ"ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח.27) פ"ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
·BÊa28e¯‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰ÎÈ¯ˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30¯ÚLa31È·v‰ ı¯‡·e32„¯ÙÒ·e ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
·¯Ún·e33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«

ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰¯ÙqL ¯Á‡ ‰˙‡¯L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ BÊ È¯‰ - ‰Ï·ËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ¯‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
- ¯‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL ¯Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי זבה, ונעשית
קמ"ל  דיבורֿהמתחיל לח. נדה רש"י (ראה בזוב יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ"ז שנתפשט.30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי נקראים

ו). יב, (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈae¯Êb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ¯‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ BÈ‡ - ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡¯zL Ìc Ï·‡ ;ÌÈi˜ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ˙·LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ ¯‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e¯‡aL BÓk ,‰·ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ¯‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י

תלמוד.37) תימן: ובכת"י רומי, פ"ז 38)בדפוס למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ¯‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙Ù¯ˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡¯Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈ·Ëe ‰¯ÈÙÒ ¯Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê ¯·„Â .·BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י רומי, קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .L¯BÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa - ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡¯zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ - Ìc‰ ˜ÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ"ה 41) (למעלה משנה' 'כסף ראה הגאונים. בימי נאסר
בבית 42)הי"ח). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ"ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי"ח),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי"ט). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë¯˙È44- ‰˙ˆ¯Â ‡Op‰Ï ‰eÚ·zL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙¯zÓ ‰È‰z46‰˙‡¯ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»
‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb¯‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»

‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰Ú·L ·LÈÏ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»
.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck ¯Á‡Â ,‰˙ˆ¯L ¯Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰¯˙È ‡¯ÓÁ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡¯OÈ48‰pnÓ ¯eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚ·zLk ‰˙ˆ¯L ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â ¯tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï - ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙¯zÓ - ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51¯tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL ¯Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

·¯˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ¯‰ÊÂ ,‰¯eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י רומי, מפני 49)בדפוס כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב.51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסףֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב"ד. אליה.54)השגת

.‡Èe¯‡aL BÓk - ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ¯·ca56e¯Ó‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

e¯Ó‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k ¯eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÙBÒ -58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙e·ÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ ¯eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙¯ÙBÒ - ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆
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ÌÈÓÈ ˙Ú·L61¯Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡B¯k Ì„ ‰‡B¯‰63. »»»¿»∆∆

פ"ט.55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף
תימן. ובכת"י רומי בדפוס מהם 58)נמצא ששה ורק

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק צריכה ואינה זו, תקנה
הראב"ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי"ב. פ"ט למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק צריכה שאינה רבי, כתקנת

הקבלה. היתה

.·È- ‰¯B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia e¯Ó‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰64‰˙‡¯L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜¯È Ì„ B‡ Ô·Ï65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯a ‡l‡ e¯ÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב ירוק בין ככרתי ירוק בין
הי"ג).66) פ"ה (למעלה אדומה שהיא אףֿעלֿפי כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב'מגיד הראב"ד רומי,68)בהשגת בדפוס
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

¯·c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙¯ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B¯ ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡¯Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙·LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
- ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·Lz ‰Ú·M‰ ¯Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡¯ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê ¯·„Ï ˙BÙÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙Ï·BËÂ ,(ÌÈi˜) ‰Ú·L ÂÈ¯Á‡ ˙¯ÙBÒ - „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙¯zÓe ,d˙c ¯Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚ·Ï¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»

LnLz ‡Ï ¯ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B·eLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL ¯Á‡ ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa¯‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
- ‰Ú·M‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙B·eLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒB¯B˜Èt‡ C¯„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê ¯·„ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒzL ÌÈÓÎÁ È¯·„Ï Ô¯ÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י רומי, מנהג 72)בדפוס שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰Â¯Ú È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,¯Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
¯‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰·e .ÌÈn‰ ÔÈ·e d¯Oa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈ·h‰ C¯„Â ,ÏeÒt‰Â ¯Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁ¯Óa ‰ˆÁ¯ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»
˙BÓk ‰ˆÈÁ¯‰ ¯Á‡ ‡È‰ È¯‰ - ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L .˙¯Îa ‰ˆÈÁ¯‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ë ‡l‡ ‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ"ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - Ô‰a ‰Ï·Ë Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈ·Ma ‰Ï·Ë»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma ÏÚ·Ï ‡B·È ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È¯‰ - ˙È‡cÂ ‰·Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈ·Ë dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני כיום אצלה, זה יום הרי
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙Ú·La BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ·¯˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰¯Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :¯·c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙¯Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב.76) יג, אליה.77)שבת יתקרב לא שם.78)כלומר,
הראב"ד.79) השגת ראה הט"ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Ó ıeÁ ,dÏÚ·Ï ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»
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קסט mixekia zekld - mirxf xtq - lel` g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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



meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz 'dÎ`"tyz'd lel` g"k -a"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà ç"ë ïåùàø íåé

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.‡LÈ¯Ùn‰2‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈ¯Ù‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ"ה.2) פ"ב רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי
.(231 עמ' קידושין, לבעל 4)('מאירי' להחזיר וחייב

שאין  ויודע חכם, תלמיד שהוא ואףֿעלֿפי הקמח.
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי קמח, חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח, חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע"פ א, ס"ק שכז סי' ליו"ד (ט"ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח

הט"ו).6) פ"ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח זו וחלה כלומר,

לא  הקמח מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב"ז). כלום היתה

.·?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

¯ÓÚ13¯Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È¯‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â ¯B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»

˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
¯zÓ19. À»

בון,9) רבי בי יוסי רבי "אמר ה"ג: פ"ג פסחים ב'ירושלמי'
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי"א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי (ה"ד) להלן כתב שהרי עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף משתעשה בחלה, העיסה
(כסףֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ"א.10)ורדב"ז). סוף פ"ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח ממעט יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי'
עצמו, בפני נחשב הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב שכבר לקמח ומצטרף
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי במעורב. כלומר, קמח", רבעי חמשה שם
שיעור  במעורב אין אם שאף יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ' שם, חלה ('מאירי' כנילוש" נידון - חלה כדי הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי'
במים. נתערב שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב הקמח מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב הקמח על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח כל לכשיתערב כלומר,
יכול 18) אינו מדוע וצ"ע, אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב שכבר החלק שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ"ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי בחלה, ולחייבו במים
רי"ד' וב'תוספות ב. סב, לקידושין בר"ן וראה ה"ט. תרומות
על  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות שם, ה'ירושלמי' על
רבינו: כתב שם, תרומות שבהל' ואףֿעלֿפי שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח עירוב

.‚ÁÈp‰20Ck ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰21‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e¯‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי.20) פיסקה שלח, פרשת חלה 21)'ספרי' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אףֿעלֿפי

כנ"ל. לקמח, המים הט"ז.22)נתינת סוף פ"ו, למעלה
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mixekiaקע zekld - mirxf xtq - lel` g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ ·iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈ¯BÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk - ÔÈÓqk‰Â29- ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈ¯BÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב חל מאימתי כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב למעלה ראה בקמח,

כדלהלן. עראי, וראה 25)אכילת רומי. בדפוס הוא כן
שם'. אנשי יישאר 26)ב'תוספות ולא הקמח, כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב, בלתי "פירוש,27)קמח
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב'ערוך' וראה שם). ל'ספרי' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ' פ"א, חלה כפשוטה' וב'תוספתא משנה,28)ב,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ"ג למעלה ראה בלבד, עראי אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי' ה"א. א:29)מעשר ע, במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף, לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ"ב, פ"ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי
ה"א) פ"ג (שם שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי ה"ג. פ"ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר אמרו:
סי' יו"ד יוסף' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

Ï·Ë32ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰33Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

שם.30) בפ"ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי
כדלהלן. פ"ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ"א וראה הי"ג.
אףֿעלֿפי  מיתה, חייב אינו וטמטום, גלגול לפני העיסה
זה  שאין ה"ב), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב"ז ועי' שם 33)למעשר, 'ירושלמי'
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב: פ"א

הֿו.34) אותיות ה"ב סנהדרין מהל' ופי"ט א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ ¯È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck ¯Á‡Â d·41d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב'אור 35) ראה בקמח, המים נתינת לאחר ומדובר מ"ב. שם,
תרומה.36)שמח'. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף פ"ו למעלה ראה החלה, מן
ב'תוספות  ועי' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ"ג.39)שוב נזכר 40)שם, לא הפקר דין

מ"ג  שם שבפ"א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס"ז, של סי' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב'תרומת  ,800 עמ' חלה כפשוטה' ב'תוספתא שפה, מצוה
שבפ"ב  ואףֿעלֿפי ואילך. ז עמ' אליעזרי להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב הי"ב, תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב, בפ"א שם שהרי זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
חייבין  לארץ, שנכנסו חוצהֿלארץ פירות "וכן : רבינו כתב
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ),
בפירוש  כסףֿמשנה (לפי מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני הרי אחד),
ב'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט חלה,

חובת 42)שמח'). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰¯eËt ‰˙È‰ d˙·BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב, לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰¯eËt - dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי עיסת שדין רבינו, וכוונת מ"ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף פ"ו כנ"ל פטורה. גוי ועיסת גוי, של
ולא  לחיוב לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי אחר אלא לפטור,

ה"י). שם למעלה וראה ב, אות שם

.Ë¯b48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
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‰¯eËt - ¯ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈
ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -50ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«

.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ"ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי שעיסת
שם 50) וברש"י א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי'

מתנות, לענין הי"ג, בפ"ט שלהלן ואףֿעלֿפי חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק שאם רבינו כתב
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר
ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ"א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק חלת את לתת
תרומת  שלגבי ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ"ט רבינו כתב דמאי, של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח ה"ב), (שם ולעני ללוי נותנם שאינו עני ומעשר
ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי"ז) תרומות מהל' פ"ז המשנהֿלמלך ע"פ של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי, בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי'

ח.

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ54d˙lÁ Û¯O˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚È -57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙Ù¯O ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ"א.51) סוף שם ותוספתא מ"ב, שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי בטומאה,
ובפט"ז  הי"ב, פ"ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי  להלן וראה (רדב"ז). ה"ט אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק בה
אסור  טומאה ספק בהם שנולד ותרומה חלה שרק לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי"ב הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אףֿעלֿפי

כנ"ל. מספק, שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ"ה מטמא ודאה רק כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני  אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאףֿעלֿפי ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי"ב כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק בה
טומאה  ספק בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב מתבאר זה, [ולפי שם). דוד' ('חסדי חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי זו הלכה
ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני שנולד שבספק לפי בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ"ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
¯‰fÈ62ÏczLÈÂ63¯‰hÈÂ64LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰¯B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa66ÏÚ ¯˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -68‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»

‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי מ"ג: פ"ב בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי וכו'". בטומאה

הכל. לדברי לטומאה.62)בטומאה, יתקרב שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק כלומר,

ה"ב.65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב: קכב, בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
(כסףֿ שם רש"י כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי' מלשון נראה וכן משנה),
בפ"ד  וראה ה"א). סוף הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"בֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י) למעלה והובאה מ"ב, (פ"ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב'חזון  שמח' ב'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ"ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.·ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,¯·Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ e¯Èz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב, בגיטין הובאה פ"ג, דמאי כלומר,71)תוספתא
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שיוכל  כדי עםֿהארץ, בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ
וראה  פירושו. את הראשונים רוב וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ"א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי  בחלה, מליגע שיפחד עםֿהארץ על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,
גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע לבל עםֿהארץ את

הי"ב. בפ"ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא
פרנסתו  נמצאת עמיֿהארץ, עיסות לגבל עליו נאסור

מקופחת.

.‚È¯·Á ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı¯‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï·‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ"ט, פ"ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי מפני אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ, באשת הן אלא מעשרין עמיֿהארץ
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ"ט (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ"י וראה בהי"א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב משכב ב.80)מטמאי נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ, שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ. אשת עם כמו שלום, דרכי מפני כנ"ל 83)עמו
י"א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף היא שאפיה

פ"ח. שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z87‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ"ב שם ותוספתא ה"ד, פ"ד חלה 'ירושלמי'
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח חייב שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי ה"א), פ"ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי"א פ"ט למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ
לא  עור "ולפני של לאו על נחשדו ולא (רדב"ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı¯‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈ¯ˆ - «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈ¯Ù‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰95CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח.89) פ"א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי'
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ בסוריא אבל מנא. כרבי

הפרשתי 92)עםֿהארץ.91)כנ"ל. הנחתום  אמר ואפילו
וכן  (רדב"ז). עור" "ולפני של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי"ב כנ"ל עליו, עם93ֿ)שאימתה
נתארח 94)הארץ. "אם ב: לט, זרה בעבודה בברייתא

לוי, בן יהושע לרבי ליה מסייע מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי, בן יהושע רבי דאמר
על  להוסיף בא לוי בן יהושע שרבי משמע מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי בחוץֿלארץ.
מפני  להפריש צריך הנחתום מן לוקח אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן

à"ôùú'ä ìåìà è"ë éðù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:

.·ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»
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קעג mixekia zekld - mirxf xtq - lel` h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ
ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰ ¯BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»

ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»
ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰ - ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ

B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈
¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL ;„·Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ O·kÓ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

È·ˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה בהמה 32)שהוא שהיא
האב 33)טהורה. לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי

חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד
במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע

לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
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שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל
ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם

אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן. שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן
פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆

הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.·ÈL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
- ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק

חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
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˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ
ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈

ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»̄»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡ ,ÚB¯Ê¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86¯BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

יו 105) רב "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי סף,
ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
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כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב
וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי

ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא
שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,

הטוב. ברצונו אלא

.·ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ ¯113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

á"ôùú'ä éøùú 'à éùéìù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈

‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ5È¯·cÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı¯‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ"ה דאמרי ושמואל רב קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה פ"ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי
(שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין,
זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ
(למעלה  לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
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אין  כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ"ט למעלה וראה שם. משנה

.·?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
סלקאֿ עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.„„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני

הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

פי"ג  להלן וראה י.הארץ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו

שם. שינוי.32)וברש"י זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' ולא

שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
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פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות
עיון]. וצריך

.ÁLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â , »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם

הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו

כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח מן אבל לקח חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.·È¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»
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קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון

צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש
כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ¯ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ ¯Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
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אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.ÊÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,¯ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית
נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

á"ôùú'ä éøùú 'á éòéáø íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו ביכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï ¯BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡¯Oi‰6¯Ët Ïk :¯Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ¯7Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ.2) עשה המצוות' ב'ספר וראה א. כט, קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט. כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אףֿעלֿפי
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י. לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק אלא זה מפסוק פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב - בנו

הסמוכה.

.·ÔÈ‡Â9‰M‡‰10·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»

BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ -12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿
·‡‰ ¯·Ú13Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב'פתחי סט"ו, שה סי' ביו"ד וראה
שצב. מצוה חינוך' שם.15)וב'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ B·e18BÓˆÚ ‰cÙÈ - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck ¯Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿

.BÓˆÚ ‰cÙÈ - „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא
יהודה. אביו.17)כרבי פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,

שניהם. פדיון מודין 19)כדי הכל ירמיה, רבי אמר שם:
חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי לבנו, קודם הוא סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt - ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚¯Ï21:Ck ¯Á‡Â ,‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ"ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי ועי' .(540 38 עמ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי לו כשיש זה, לשון רבינו תפס הקודמת
של  זה מלשון דייק (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי'
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי יודע ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאףֿעלֿפי התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי"ז), בסוף להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי, נודע לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck ¯Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27- ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
¯BÎa‰ ˙BcÙÏ C¯·Ó28.eÈÁ‰L C¯·Óe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב.23) קכא, בפי"א 24)פסחים והנה שם. מפורש כן 
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אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב הי"א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי"ב, שם שהרי צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב ה"א מילה מהל' בפ"ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי כט.), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי
את  לפדות מברך: אינו מדוע כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי פודהו, כשהוא הבן,
ס"ב, רסה ובסי' הגר"א, ובביאור ס"י, שה סי' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק שיש [ונראה שצב. מצוה חינוך' וב'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי האב, על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע הרב, שמבצע
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני, האב מל לא ואם האב,

עצמו, את למול חייב אינו הבן בשמיני מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב על אלא עצמם, הגרים
הדברים  אין זו, סברא שלפי אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני, במילה אלא אמורים

וצ"ע]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני,
הוא  הרי בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב. קכא,

ה"י. שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי 26)כעושה
בפ"א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט"ז. מעשר מהל' ובפ"א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב. מהל'28)כנ"ל (פי"א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎ·e30‰nÎ·e . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙BÚ˜¯˜a35˙BÚ˜¯˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„·Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»
˙B¯ËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»

Èe„t BÈ‡ - Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף, חובת היא הבן פדיון מצות שהרי
(קידושין  בחוץֿלארץ" בין בארץ בין נוהגת הגוף, חובת
לרב  זוזי שבסר ליה שדר אשי "רב א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי אשי ורב הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ"א למעלה הבית.30)וראה בפני שלא אפילו

ב.31) מט, בכורות :32)משנה, כתוב מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט. בערך,
דן  אתה אי וכלל, ופרט כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף כסף), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ"א וראה סלע. כמשקל משקלו ועשו

ה"ב. שקלים מהל' שם.35)ובפ"א שהרי 36)משנה,

לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר
כב:). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם

לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב בשטרי
מטלטלין.38) שהם תורה 39)אףֿעלֿפי אמרה שהרי

שם. ברש"י וראה כנ"ל. כסף, ובשוה בכסף רק נפדה שהבן

.Ê·˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰- ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ ·iÁ41Èe„t BÈ‡ B·e ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È¯‰ -44‰¯OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,46‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ -48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב כדין
שם  שאין ואףֿעלֿפי לו, הוא חייב מנה, לך חייב הריני
הט"ו). מכירה מהל' ופי"א קא: (כתובות עדים

פדוי 42) בנו נחמן, דרב קמיה תנא "תני שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי, רבי דברי זו נחמן, רב ליה אמר לכשיתן.
פדוי  בנו אין והלכתא: פדוי. בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
פדיון  בכסף שמדובר בה נזכר לא שהרי חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח, בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני,
שוי  דלא אילימא דמי, היכי פדיון האי פדוי. בנו וכו', בני,
דשוי, אףֿעלֿגב לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי, דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי דלא וכיון
כהנא  דרב הא כי עילויה. כהן דקבלי וסיפא הבן, אבי דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס"ק שה סי' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא הבן

הבה"ג). לגירסת ח ס"ק שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב. לכל סלע חצי הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אףֿעלֿפי סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע חצי של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף
יצא,48) בדיעבד שרק משמע, "יצא" שמהלשון אףֿעלֿפי

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף נראה
כדי  אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב'פתחי ראה הט"ז), ופ"י הי"ז, פ"א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י ס"ק שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי דוקא, לאו בוודאי וזה
לכתחילה  שגם הרי רשאי", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ¯49¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51¯ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .¯ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡ - BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa ¯Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
¯ÈÊÁ‰Ï Ck ¯Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰¯eÓ‚53.¯ÈÊÁÈ - ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ
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Ba È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â L¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי ושם: הבן. אבי כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי, בנו הרי
וראה  הראשון. הלשון לפי שם רש"י שכתב וכמו גמורה.

ובש"ך. ס"ח שם ב.53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני  כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט ורבינו הגרנות", בבית המסייע ככהן שנראה
בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני

יב. ס"ק שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסףֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ :¯ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,¯a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ e¯ËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב.55) ג, בכורות תלוי 56)משנה, הדבר "שאין אףֿעלֿפי
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי קדושת את הלויים
בבני  בכור כל תחת הלויים את "קח מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע רבי דאמר לוי, בן יהושע כרבי מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי,
מהקלֿ (שהרי מנלן ולדורות צדוק. בני הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈ59¯eËt -60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡¯OÈa ÌÁ¯61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב של מימרא
בר  אדא רב של כמימרתו פסקו - א קלב, ובחולין יוסף.

מר. ד"ה ב'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙¯aÚÓ‰·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È¯‰L66„·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈ·ÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב פפא.שם, רב של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי, האב אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי מהל' בפט"ו רבינו פסק וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב
נתעברה  ולא לגוי, נבעלה ואם בה"ב. למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב). ס"ק שה קיימא,66)סי' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב. מעשר מהל' ובפ"א ה"כ, חללה.67)בפ"ט ונעשתה
ב]. נט, בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.·ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ·‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…

BBÈ„Ùa ·‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó ;BÈ‡ - »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
·‡‰ ‰ÎÊ È¯‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ ·iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿

שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי ולא ישראל הוא שהרי ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי מהל' בפי"ט וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב בר כרבה ולא חסדא כרב שם,
יום,71) שלשים משישלים רק חלה הבן פדיון חובת שהרי

הוא, חייב) (שהבן דבר של וטעמו בהי"ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח בא הוא ואין

יפטר. הוא אף חי, היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי לבנו, הכסף את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי"ט, שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡¯OÈa76ÌÁ¯Â ¯Ët È¯‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡¯OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ -«ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ"ה  בפירוש וראה בה"ב. כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני  רחם כל "פטר נאמר: ב יג, בשמות שהרי התורה, בכל
ישראל. מבני רחם "פטר נאמר: יב ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס"כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ"י  הי"ג, פ"ט למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי"ב),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק

פטור".
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.„È˙È˙ek‰80e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët81¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰ - «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ ·iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי.80) יוסי כרבי ולא כחכמים שם, שהרי 81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט"ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אףֿעלֿפי אדם, פני כצורת כשפניו
איסורי  מהל' בפ"י וראה עוף. או חיה או בהמה כצורת

ח. ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב.86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי  בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט"ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד  שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰ - ¯·‡ ¯·‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡¯93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ95- ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡¯96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ ¯ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט' ובן חי, ראשו את שיצא אףֿעלֿפי נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי  כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק לט,
בין  - ב מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי"ש מת. והוא ראשו שהוציא ח' בן

חי.94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אףֿעלֿפי כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי 96)כלומר, ב: מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק דכיון קאֿמשמעֿלן,
הט"ו. סוף אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ"ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב ה"ו, שם ביאה איסורי ובהל' א. כח,
מצא  שם, משנה' ה'כסף אבל כילוד". זה הרי פדחתו, רוב

"רוב". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL - ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯eËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

¯Á‡ BÓ„wL ÈtÓ - ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי ולא כחכמים - ב מז, בכורות משנה,

דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי - א יט,
פתיחתה. עלֿידי אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי  לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואףֿעלֿפי  בכור. הוי לא שם), רש"י ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי  י"ד, בהלכה רבינו כתב שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
Ù¯Ë‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ -110¯Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa ·iÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈

ובפדיון 103)האב.102) בערכין "אין יב: שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי"א, שה סי' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס משנה,105)כלומר,
א. מט, הסובר 106)שם עקיבא כרבי ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי דרבנן, טעמייהו מאי : שם ובגמרא יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי הכא אף ממש), חודש בן בבא107ֿ)ולא
אין  שנטרף בכור אלעזר, רבי אמר עולא "ואמר ב: יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב
כרש"י. ולא שם, ב'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי, בני יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי"ח. שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112¯Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ -115BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba - ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח),115) ס"ק שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אףֿעלֿפי

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב שם,
דקיימאֿלן  "ואףֿעלֿגב : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי.
כוותיה  הלכתא הכא בדיני, וכשמואל באיסורי כרב הלכתא
כתב  וכן (כסףֿמשנה), כן גרס לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי שם, מקובצת' ושכן ב'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
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יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ'תוספות  משמע
כמותו. שהלכה משמע נחמן, רב על מרב :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È¯‰ - ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa ·iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
¯eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

·‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ·‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי"ג בסוף למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק שתפס לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ"ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק. שבו הבכור, את תפס ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק כי כלל, ספק אין ובו הכסף את תפס כאן
לחובותיו, ערב אלא אינו והכסף חייב, הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב, נעשה הכסף אין - בחוב ספק וכשיש
זכיה  הל' אפרים' וב'מחנה ברדב"ז, ראה אחר, של כספו

ח. סי' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,
וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי אדם

וברדב"ז. שם פדוי 122)ברש"י בני הרי לכהן: שאמר
הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן

וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את
יח. אות סוף הגר"א ובביאור סי"א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰¯ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¯BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ - »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ¯·kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח, שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי הוא משניהם אחד שהרי

(רדב"ז). הבכור הוא מי ידוע שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק ומחמת בכור, אינו החי שהשני ונמצא הי"ז,

מאיר.131)לגמרי. כרבי ולא יהודה כרבי שם,
האב,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב"ז). (כסףֿמשנה כרבי 134)כנ"ל.133)השני

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL136- ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿
ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ¯ÈÊÁÈ - ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡ - »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È¯‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק אףֿעלֿפי

ה"י), למעלה (ראה האם אחר אלא האב, אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי"ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי, בני יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי"ח. בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב אם שבספק ואףֿעלֿפי שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס אם הבן,
שידוע  תפס אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט"ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי תפס מי
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אףֿעלֿפי כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי היה לא לו, נותן
ב'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.·ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡145.ÌÁ¯ ¯Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי ידוע ולא כלומר,
שם. ברש"י הזכרים 145)וראה משני אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע. להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚Î¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני, ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰¯ka ˙Á‡ ,150,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
¯eËt152·‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי הבכור שמא
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והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין
כרבי 154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין

הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה
קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ156- »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי
ונקבה,156) זכרים שני הונא, רב "תנא א: מט, שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני, באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי עיון, וצריך זכר. ילדה
חייב, בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב, ונקבה זכר ילדה היא ואם
בנו, פדיון לתת לו היה רחוק והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק יש סברא ומה ה"ל. כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי אנשים שני לבין נשים, ושתי אחד
חייב  נשים, ושתי אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב"ד
נשים  ושתי אנשים ובשני לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב'משנה ברדב"ז, משנה', ב'כסף ועי'

שם. הגר"א וביאור וט"ז כחֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ -163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk -164‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ ‰‡L¯‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי
של  אמו ומי זה של אמו מי ידוע שלא ואףֿעלֿפי בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי"ח. הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי"ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי הוא שהרי לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ"ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי הסלעים חמשה : ויאמר השני אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי, גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט, והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב
ואףֿעלֿפי  גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ"ג וראה שליח, אלא אינו כן, לו שכתב
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני נתנו אבל
שם. גרשום' ב'רבינו וראה החי. עבור שקבלתי, הסלעים

(166- המת הוא בני אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני הרי שמת, הוא חבירי בן ואם הכסף, לי החזר
ביניהם. וחולקים הכסף ונוטל עבורו, הכסף לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב'חזון  ובש"ך, סכ"ט שם ביו"ד וראה מילי. הני ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â169˙¯k·Ó ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡¯Ï173‰Ú·L Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני של נשים שתי
שלי.168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי שהרי ה"ב, כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ"ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף בין להבחין כדי
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א וראה שני. של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי.175) בכור הוא שהרי

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס"ל, שה סי' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב אינו הבן אף כלומר,

למספר  שווה החיוב אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני  אשתו ילדה שמא א. לחיוב: הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב. זכרים;
המוחזק. מיד מוציאין אין ספק, שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב.

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ -180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי
כנ"ל. ידוע, שאינו אףֿעלֿפי פטור 180)בכורו, הבן שאף

לאשה  נולד שמא הוא, ספק שהרי כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,·iÁ - ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»

BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰·˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי
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אנשים. שני של גירסת 182)והן לפי א. מט, שם גמרא
קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,

זכרים. שני ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,
שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני ב. אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב לחיוב, הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב זה שהרי הבן, בפדיון
הראב"ד  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף". רובא

חייב. - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר

á"ôùú'ä éøùú 'â éùéîç íåé

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 ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡Ï‡¯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
ע  להקשות למקשה "אפשר אתה רבינו: מדוע ולומר, לי

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

.·Ô‰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

.‚‰‡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],

.„B¯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

.‰epziL 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

.ÂÈ˙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
יום. שלושים לאחר אף עובר אינו אדם לבכור טמאה

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.

.ÊıÈÙB˜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
Â ‰˜a ‡ÏÂ ÏwÓa ‡Ï B˙B‡Ìc¯˜a ‡Ï29‡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) מותר 28)מצד שאין מעורף, נגזר הזה "והפועל

ערפו". ממול ראשו לחתוך אלא לחנקו, ולא לשוחטו
בו.30)גרזן.29) לנסר משנן להב בעלת "שכן 31)סכין

עריפה". דווקא.32)דרך בעריפה לך: לומר

.Á‰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,

.Ë¯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",

.ÈÌÈÓÈÓz ÔÈa ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ‰Oa ÔÈ„Btƒ¿∆≈¿»ƒ≈¿≈≈¿ƒƒ
.ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚa ÔÈa≈«¬≈ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ

.‡È˙‡ 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¿∆¿∆∆¿»¿

.·È¯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

.‚ÈB¯·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

.„È:¯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,

.ÂËB¯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
שאסור 49)באמו. פי על ואף פוטרת. גוי ששותפות כיוון

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

.ÊË˙ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯ib˙pL ¯b‰„ÏÈ ¯ib ≈∆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

.ÊÈ¯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

.ÁÈ¯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

.ËÈÔ˙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

.ÎÔ˙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

באופן  וכן חמור, פטר הוא שהזכר ברור הראשון באופן
פי  על אף חמור, פטר הזכרים משני שאחד ברור השני,

הוא. מי ידוע שאין

.‡ÎÈzLe 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

.·ÎÚe„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

.‚ÎBÏ 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

.„ÎÏ‡¯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

á"ôùú'ä éøùú 'ã éùéù íåé

-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·Ú˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚ .BÊ ¬«»»∆¿»»∆…«¬…¬«
C¯„k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („ .BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿»»∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆
.ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·È ‡lL (‰ .ÌÈ¯ˆBw‰«¿ƒ∆…ƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ
Ïk ËnLiL (Ê .ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM ‰Ó ËnLiL (Â∆¿«≈«∆ƒ»»∆∆¿«≈»
‡lL (Ë .‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ ObÈ ‡lL (Á .B˙‡ÂÏ‰«¿»»∆…ƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…
.BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓL Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«¿…∆¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»
˙L Lc˜Ï (‡È .Ú·L Ú·L ÌÈM‰ ¯tÒÏ (Èƒ¿…«»ƒ∆«∆«¿«≈¿«
È„k È¯L˙a ‰¯OÚa ¯ÙBLa Ú˜˙Ï (·È .ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒƒ¿…«¿»«¬»»¿ƒ¿≈¿≈
‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È .ÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ»≈¬»ƒ»¿ƒ∆…≈»≈¬»»¿»»
(ÂË .ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜È ‡lL („È .BÊ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«≈ƒ
‰l‡b ÔzÏ (ÊË .ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»
.‰˜Ó ‰„Oe ‰fÁ‡ ‰„O ÔÈ„ e‰ÊÂ ,BÊ ‰La ı¯‡Ï»»∆¿»»¿∆ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿»
È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ .˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰ ¯Înz ‡lL (ÊÈ∆…ƒ»≈»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈
,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓBÁ»∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‡lL (Î .Ì‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡∆»¿ƒ»∆»ƒ«»»»∆∆»∆∆…
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î .‰faa ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î .Ô‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡B‚¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."ziriaya dzk`lnn ux`d zeayzy"

חובת  היא ששמיטה משמע, הארץ" "שתשבות מלשונו
חובת  ולא השביעית, בשנה שתיעבד שאסור הקרקע
האם  ונפק"מ בשביעית. הקרקע במלאכת שאסור ה'גברא'
שאם  גוי, על־ידי יהודי של בקרקע העבודה לעשות מותר
ב'גברא' דין הוא ואם גוי, על־ידי אף אסור בקרקע דין הוא

השמיטה. על מצווה אינו הגוי שהרי גוי על־ידי מותר
(286 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)
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: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.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2˙aLÏ3˙„B·ÚÂ ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ƒ¿«¬≈ƒ¿…≈¬«»»∆«¬«
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, בסוף 9)פד, כדלהלן זריעה, היא
בשבת  (ועיין הארץ לעבודת הנעשית קצירה וגם ההלכה,

א), הלכה פ"ד להלן וראה נוטע, גם שהוא קוצר שיש עג:
בפירוש  רבינו כתב וכן הארץ", "ושבתה בכלל ושתיהן
אחריה  שם נאמר שהרי ב, משנה פ"א קטן למועד המשנה
שבת  השביעית ובשנה וגו' ואספת וגו', תזרע שנים "שש
הרי  תבצור", לא וגו' תקצור לא וגו' תזרע לא וגו' שבתון

ז  בכלל שגם הן הארץ) לעבודת (כשהיא קצירה וגם ריעה
בסמוך. להלן עוד וראה הארץ. הארץ.10)שבת עבודת זו

שלאחריו:11) לפסוק גם רבינו [וכוונת אילנות. עבודת זו
תבצור, לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח "את
וגו' המלה כאן חסרה ואולי לארץ". יהיה שבתון שנת
מן  לוקה "אינו אומר: הוא הבאה בהלכה שהרי (וגומר),
דיבר  שכבר הרי וכו'". הקצירה ועל הזמירה על אלא התורה
"או  שם: בפ"ד להלן גם כוונתו וזוהי הקצירה. על מקודם

שביארנו"). כמו הארץ לעבודת שקצר

.·ÏÚ 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
יוםֿ 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

.‚‰¯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,

.„¯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
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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,
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

.‰ÔÈ‡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.

.ÂÔÈ˙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. הקרקע 44)השולחן את לייפות כדי כן שעושה
(שם). לזריעה שם.45)ולהכינה ותוספתא ירושלמי

ולנטיעה.46) לזריעה ראוי שאינו חולות, במקום כלומר,
אףֿעלֿ 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
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וראה  ומשביחו. העץ את כמברה שהוא כיון בשביעית,
ח. הלכה להלן

.ÊÔÈ¯˜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
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
בגפנים  וזה בזיתים שזה אלא עידור, כמו הוא שקשקוש

רש"י). בשם ולהשביח.61)(כסףֿמשנה להועיל כלומר,
ואין 63)הסדקים.62) האילן, מן היזק מונע אלא זה שאין

הֿו. להלכות בהערות וראה לגידולו. מועיל זה דבר

.ÁÔÈ˜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 -ÔÏÈ·La70Ô·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

.ËÔÈOBÚÂ72˙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

.È?‰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

.‡ÈeÏÈh‰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∆¿»«»«¬
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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

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 88)שם מלך שאינו אףֿעלֿפי
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

·È.ÚËBp‰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,

.‚ÈL¯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

.„È¯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

.ÂËÔÓBh‰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

ראשונה  "משנה ועיין כשיעור, הטמין אם שם).מותר, "
בשביעית.114) שזרע נמצא יצמח אם שהרי כלומר,
דברי 115) לפרש שבא שמעון, כרבי י, משנה פ"ב שם

(כסףֿ 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
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.ÊË‰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
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

.ÊÈ‰˙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
ואףֿעל130ֿ)לאכילה.129) 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.

.ÁÈıˆBw‰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

.ËÈ˙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

.Î·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

.‡ÎÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡142˙Ïe˙a143‰Ó˜L144˙ÈÚÈ·Ma ≈¿ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒƒ
d˙ˆÈˆwL ÈtÓ ,ÌÈM‰ ¯‡La ÔÈˆˆBwL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

Ïc‚z BÊ ‰ˆÈˆ˜aL ,ÔÏÈ‡ ˙„B·ÚÛÈÒB˙Â145Ì‡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).

.·Î„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"
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á"ôùú'ä éøùú 'ä ÷"ù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שדהו 1) בתוך ויתן מחצירו זבלים אדם יוציא שלא יבאר

וכמה  בשדהו. אשפה לעשות מותר מאימתי בשביעית.
צאן  של הסוהר מן זבל להוציא הותר אם האשפה. שיעור
מחצב  אדם יפתח אם בתוכו. דיר עשה ואם שדהו. לתוך

עשרה  גבוה אבנים גדר ממנו פינה ואם שדהו. ואם לתוך .
גדר. לבנות אסור ואם בעפר. סוגה שהיא פרצה ויעפר ימלא

.‡‡ÈˆBÈ ‡Ï2B¯ˆÁÓ ÌÈÏ·Ê Ì„‡3e‰„O CB˙a ÔzÈÂ4 …ƒ»»¿»ƒ≈¬≈¿ƒ≈¿»≈
e‰„O ÏaÊÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·La5‰ÙÈ ‰È‰zL ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«≈»≈∆ƒ¿∆»»

‰ÚÈ¯ÊÏ6‡ÈˆB‰ Ì‡Â .7‰tL‡ epnÓ „ÈÓÚ‰Â8- ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆¡ƒƒ∆«¿»
¯zÓ9‰OÚÈ ‡ÏÂ .10¯·ÚiL „Ú e‰„O CB˙a ‰tL‡ À»¿…«¬∆«¿»¿»≈«∆«¬…

Ba ÔÈÏaÊnL ÔÓÊ11ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12‡e‰Â , ¿«∆¿«¿ƒ«¬«»»∆¿
¯L˜iMÓ13˜B˙n‰14‰OÚÈ ‡ÏÂ .15‰˙eÁt ‰tL‡ ƒ∆ƒ¿…«»¿…«¬∆«¿»¿»

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰‡nÓ16˙¯k ‰È‰zL È„k ,Ï·Ê ÏL ƒ≈»«¬ƒƒ¿»∆∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆
‰tL‡ ‡È‰L17‰ˆ¯È Ì‡Â .18ÛÈÒB‰Ï19ÛÈÒBÓ -20. ∆ƒ«¿»¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ

BÏ ‰È‰21ËÚeÓ ¯·„22CÏB‰Â ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ -23‡ÏÂ . »»»»»ƒ»»¿≈¿…
‰OÚÈ24˙BztL‡ LÏMÓ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa ÏÎa25. «¬∆¿»≈¿»»≈ƒ»«¿«

מ"א.2) פ"ג בכדי 3)שביעית שאין מעט, מעט אפילו
להלן. וראה לזבל. כדי אחת בפעם מוציא שהוא הכמות

אחת.4) בערימה ולא מקומות, בכמה וזיבול 5)כלומר,
ה"ד. בפ"א כנ"ל מדרבנן, אסור במוצאי 6)בשביעית

הזבל.7)שביעית. כדי 8)את שדהו בתוך מקום שייחד
הזבל. את לזבל 9)לאסוף מתכוון שאינו הדבר שניכר

שם). (משנה, שם.10)עכשיו שנים.11)משנה, בשאר
אין 12) כך שלשם לזריעה. יפה השדה שתהיה כלומר,

אף  תמיד, עושים אשפתות אבל ידוע. זמן עד אלא מזבלין
שמזבלין  הזמן שעבר שכיון דבר, של וטעמו מזבלין. כשאין
הבאה. לשנה אשפה כעושה אלא כמזבל נראה אינו בו,

יוסי 13) ש"רבי יהודה, ורבי מאיר רבי נגד יוסי כרבי שם,
(רדב"ז). עמו" נימוקו המתוק,14)- : שם ב'ירושלמי'

כמו  מר, שהוא אףֿעלֿפי מתוק ונקרא מר, פרי (הוא פקועה
משיקשור, וכו', המשנה), פירוש - סגיֿנהור לעיור שיקראו

קשרים. קשרים מ"ב.15)משיעשה שם:16)שם,
פירוש  - הזבל בו שנושאין הכלי (הוא משפלות  "עשר
שהוא  כור, חצי הוא (=לתך לתך לתך של המשנה)
לתכים  ועשרה סאה), שלשים הכור (שהרי סאה חמשֿעשרה

סאה). וחמשים מאה את 17)הם עתה לזבל כדי ולא
ממאה 19)שם.18)השדה. יותר שתהיה האשפה על

סאה. ניכר 20)וחמשים יותר, גדולה שהאשפה מה שכל
מתכוון. שדהו לזבל ולא אשפה, של אוצר שעושה יותר

עזריה.21) בן אלעזר כרבי ולא כחכמים מ"ג, סוף שם,
מועט 22) זבל שביעית מערב שדהו בתוך לו שהיה כלומר,

הפירוש  לפי שם ב'ירושלמי' הוא וכן המשנה, (פירוש
יאמר 23)הראשון). שמא חשש ואין (שם). מעט" "מעט

לו  היה שכבר כיון מתכוון, הוא הארץ שלעבודת הרואה
להוציא  להתחיל אבל שביעית, מערב בשדה זבל מעט

אסור. - מעט מעט כחכמים 24)בשביעת מ"ב, סוף שם,
שמעון. כרבי לזבל 25)ולא כרוצה נראה הוא שאז

על  הזבל פיזר ולא באשפתות שאסף אףֿעלֿפי בשביעית,
- האשפתות מן שלפחות רבינו, מדברי ונראה השדה. פני
פ"ב, שם ובתוספתא ראשונה', ב'משנה וראה מותר.

.508 עמוד כפשוטה' וב'תוספתא

.·‰ˆB¯‰Â26˙BztL‡ LÏL LÏL e‰„O Ïk ˙BOÚÏ ¿»∆«¬»»≈»»«¿«
‰OBÚ - ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï27‰ˆB¯‰Â .28BÏ·Ê ˙BOÚÏ ¿≈¿»∆¿»∆«¬ƒ¿

¯ˆB‡29‰OBÚ -30. »∆

מ"ג.26) כל 27)שם, את הרואה יאמר שמא חושש ואינו
וראה  כן. עושה הוא אותה שלזבל אשפתות, מלאה שדהו

שם. אחת 29)שם.28)ב'ירושלמי' אשפה כלומר,
אחת  כל סאה ק"נ בנות אשפתות מג' יותר ובה גדולה,

כשם 30)(רע"ב). אחת אשפה כמות על שמוסיפין
הקודמת), (בהלכה אשפתות שלש כמות על שמוסיפין
אשפתות. שלש על נוספת אשפה מוסיפין שאין אףֿעלֿפי

.‚‰È‰31ÚÏq‰ ÏÚ Ï·f‰ „ÈÓÚÓ32˜ÈÓÚ‰L B‡ , »»«¬ƒ«∆∆««∆«∆∆¡ƒ
ÌÈ¯Ú‰Â ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡a33ÏÚ ‰aL B‡ ,Ï·f‰ »»∆¿»¿»ƒ¿∆¡ƒ«∆∆∆»»«

d·b ı¯‡‰34CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ï·f‰ ÂÈÏÚ „ÈÓÚ‰Â ‰LÏL »»∆…«¿»¿∆¡ƒ»»«∆∆≈»ƒ
˙BztL‡ ‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ .¯eÚL35˙Èa CB˙Ï ƒ¬ƒ»»≈«»«¿«¿≈

˙BpË˜ ÔÈa ˙BÏB„b ÔÈa ,‰‡Ò36¯·c‰ È¯‰L .¯zÓ - ¿»≈¿≈¿«À»∆¬≈«»»
Ï·f‰ ˙ÒÈÎÏ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ ÔÈ‡L ¯k37. ƒ»∆≈»«¬«»»∆∆»ƒ¿ƒ««∆∆

אשפתות 31) מג' יותר (כלומר, מכאן "יתר שם: במשנה
עד  אוסרין וחכמים שמעון. רבי דברי מותר, סאה) לבית
"היה  : שם ולהלן שלשה". שיגביה עד או שלשה, שיעמיק
עזריה  בן אלעזר רבי והולך. עליו מוסיף מועט, דבר לו
שיתן  עד או שלשה שיגביה עד או שלשה שיעמיק עד אוסר
לתת  יכול הנ"ל, לחכמים שאף רבינו וסובר הסלע". על
סוף  שם ב'ירושלמי' הוא וכן (כסףֿמשנה). הסלע על הזבל
צרורות  או סיד (בשדה) שם לו היה שאם מודים הכל ה"ב:

השולחן'). ('פאת מותר - גפסוס אבנים אףֿעלֿפי 32)או
זה  שאין הדבר שניכר כיון טפחים, ג' גבוהה שאינה
וב'תוספות  משנה' ב'כסף וראה כדלהלן. הארץ, לעבודת

הגליון).33)יוםֿטוב'. על (הגהה ערימה עשהו
וראה 35)טפחים.34) סאה. לבית משלש יותר כלומר,

ה"א. בסוף וחמשים 36)למעלה ממאה פחותות כלומר,
הוא  וכן שם. למעלה וראה אחת. באשפה זבל של סאה
שרבי  כלומר, האשפלות. מן בפוחת כאן שם: ב'ירושלמי'
לאשפה  זבל סאה וחמשים ממאה לפחות גם מתיר שמעון
('פאת  הגביה או העמיק אלאֿאםֿכן אוסרים, וחכמים אחת.

לאחר 37)השולחן'). בו להשתמש כדי הזבל, לאסיפת
המשנה. בפירוש וראה שביעית.

.„¯zÓ38¯‰q‰ ÔÓ Ï·Ê ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡Ï39Ô‡ˆ ÏL À»¿»»¿ƒ∆∆ƒ«««∆…
Ï·Ê ÈÒÈÎÓ Ïk C¯„k ,e‰„O CB˙Ï Ô˙BÂ40. ¿≈¿»≈¿∆∆»«¿ƒ≈∆∆

‰OBÚ‰Â41¯È„42e‰OÚÈ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma e‰„O CB˙a ¿»∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ…«¬≈
ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È43,BÎB˙Ï Ô‡v‰ ÒÈÎÈÂ , »≈«≈»«ƒ¿«¿ƒ«…¿

ÈÙcÓ „Á‡ ÔÙc ÁÈpÓ - ¯Èc‰ Ïk ˙‡ eÏaÊiLÎe¿∆¿«¿∆»«ƒ«ƒ«…∆∆»ƒ»¿≈
Bcˆa ¯Á‡ ¯È„ ‰OBÚÂ ,¯Èc‰44CB˙a ÏaÊÓ ‡ˆÓ . «ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒƒ¿»¿«≈¿

ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O45. »≈≈«¿««¿ƒ

בסוף,38) זו פיסקא כתובה שם ובמשנה מ"ד. סוף שם,
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ושלאחריה. זו בהלכה כאן רבינו שכתב מה כל לאחר
עצמו, בפני דבר שהיא להדגיש כדי זו פיסקא רבינו והקדים

למ  שנאמר למה קשור ב'כסף ואינו וראה הימנה. עלה
מז. בהערה ולהלן ששם 39)משנה', צאן, גדרות "הוא

מלשון  הוא כי ויתכן המשנה). (פירוש הצאן" יאספו
('מלאכת  ובמכלאות בגדרות כלואים שהצאן "ביתֿסוהר",

האשפתות,40)שלמה'). בעשיית שהתנה מה "כפי
ממאה  פחות (=לא ושיעורם" סאה), לבית (שלש במניינם
המשנה). פירוש - ה"א כנ"ל אשפה, לכל זבל סאה וחמשים
ביתו  מתוך זבל שמוציא אלא השמיענו לא בה"א ולמעלה
ואינו  הנקיון מחמת הזבל מן אותם לפנות שדרכו חצירו, או
מגדרות  אף שמוציא נתחדש וכאן שדהו, כמזבל נראה
ו'תוספתא  ראשונה' ('משנה העין למראית חשש ואין הצאן,

.(53 הערה 509 עמוד שם:42)שם.41)כפשוטה'
ו"דיר", בתוכו, כלואים כשהצאן הוא ש"סהר" וכנראה סהר.

בתוכו. אינם חמשים 43)כשעדיין על אמה מאה הוא
שדהו  לזבל כי הרואים יחשדוהו יותר, עושהו ואם אמה.

כן. השני 44)עשה לצדו הדפנות שלש את מעביר כלומר,
הראשון. כדוגמת חדש דיר שם ובונה הרביעי, הדופן של

המשנה. בפירוש כרבן 45)וראה ולא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון

.‰‰˙È‰46¯iLÓ - ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa e‰„O Ïk »¿»»»≈≈«¿««¿ƒ¿«≈
˙ˆ˜Ó ‰pnÓ47Ïk‰ eÚ„iL È„k ;ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ , ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¿≈∆≈¿«…

Ïk ‰Ê ÏaÊ :e¯Ó‡È ‡ÏÂ ,‰¯icÂ da eÏÈË‰ Ô‡v‰L∆«…≈ƒ»¿ƒ«¿»¿……¿ƒ≈∆»
˙ÈÚÈ·Ma e‰„O48. »≈«¿ƒƒ

שם.46) מבית 47)משנה, קטן הדיר את שעושה כלומר,
המשנה. בפירוש וראה היה 48)סאתיים. שאם כלומר,

וב'ירושלמי' כלום. ממנה משייר היה לא בידיים, מזבלה
שנדיירה  וכו', שדה מ"ב): (פ"ד תנינן "תמן ה"ג): (שם
ומדוע  (כלומר, שביעית למוצאי תזרע לא (=שנזדבלה),
כיני  יונה, רבי אמר כנ"ל), דיר, לעשות כאן לו התירו
בית  סהר עושה שדהו בתוך צאן להעמיד הרוצה מתינתין,
את  מעמיד אלא בידיים מזבל אינו כאן כלומר, סאתיים".
תזרע  שלא קנסוהו לא ולכן השדה, את מזבלים והם הצאן
את  שזבל מדובר שם במשנה אבל שביעית, במוצאי השדה
קנסוהו  ולכן הי"ג, בפ"א רבינו שכתב כמו בידיו, השדה
את  ומפרשים חולקים והר"ש והראב"ד יוםֿטוב'). ('תוספות
צאן  של הסהר מן זבל להוציא שאסור הנ"ל, ה'ירושלמי'
בתוך  דיר לעשות אסור וכן בה"א, כנזכר אשפתות, ולעשות
ואם  הנ"ל), רבינו (כדעת במקומו הזבל את ולהשאיר השדה
כנ"ל. קנס משום שביעית, במוצאי שדהו תזרע לא כן, עשה
להעמיד  הרוצה מתניתין, "כיני ב'ירושלמי': שאמרו ומה
לחלוב  צאנו שם להעמיד פירושו וכו'", שדהו בתוך צאן
ועושה  לשדה מוציאו זבל הסהר וכשיתמלא ולגזוז,
מ"ג: בסוף שם שאמרו מה זה, ולפי בה"א. כמו אשפתות,
זה  אין המזבלין, כדרך שדהו לתוך ונותן הסהר מן ומוציא
הזבל  שנוטל שלמעלה, למה המשך אלא עצמו, בפני דבר
ממנו  ועושה הצאן, את בו וגזזו שחלבו המקום מן
לדעת  נוטים הט"ו, פ"ב שם התוספתא ודברי אשפתות.

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה רבינו.

.ÂÁzÙÈ ‡Ï49·ˆÁÓ Ì„‡50‰lÁza51e‰„O CB˙Ï52 …ƒ¿«»»«¬≈«¿ƒ»¿»≈
¯ÈÒiL ,Ôek˙ e‰„O Ôw˙Ï :e¯Ó‡È ‡nL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆»…¿¿«≈»≈ƒ¿«≈∆»ƒ

ÚÏq‰ ‰pnÓ53ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .54ÏvÙe ,˙ÈÚÈ·L Ì„wÓ ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¿ƒƒ…∆¿ƒƒƒ≈
‰pnÓ55LÏL Úea¯a ÌÈ·‡ ÌÈ¯OÚÂ Ú·L56ÏÚ ƒ∆»∆«¿∆¿ƒ¬»ƒ¿ƒ«»«

‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,LÏL Ìe¯ ÏÚ LÏL»«»»∆∆≈∆«»««»
¯wÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ ‰n‡ Ìe¯a¿«»¿ƒ¬≈∆À»¿«≈

epnÓ57‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma58. ƒ∆«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆

ה"א.49) שם ותוספתא מ"ה, בתוך 50)שם, "מקום
המשנה). (פירוש האבנים" ממנו יחצוב שדהו,

בחציבה.51) מתחיל הוא בשביעית, שעתה כלומר,
כיון 52) בשביעית, בתחילה מחצב עושה חבירו בשדה אבל

למעלה  וראה ראשונה'). ('משנה יאמרו" "שמא חשש שאין
ה"ח. סוף ולהלן הט"זֿיח, לארץ 53)בפ"א יפה "שהוא

המשנה). (פירוש הסלע" ממנו שם 54)כשמסיר הוא כן
משנתנו. על אף עולה וזה מ"ו, הפריד 55)בסוף כלומר,

כח. ל, בראשית ראה הסלע, לחצב 57)אמות.56)מן
הסלע. נראה 58)מן שביעית, מערב שהתחיל שכיון

לא  אם זה וכל שדהו. את לייפות ולא לאבנים, צריך שהוא
("אףֿעלֿפי  אסור - נתכוון אם אבל שדהו, לתקן נתכוון
ברדב"ז  וראה המשנה). פירוש - כוונתו" יודע הרואה שאין

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, שם וב'ירושלמי'

.Ê¯„b59B‡ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚a LiL ÌÈ·‡ ÏL »≈∆¬»ƒ∆≈¿»¿¬»»¿»ƒ
ÂÈ·‡ Ïk ÏhÏ ‰ˆ¯Â ,¯˙È60ÌÈ·‡ ¯OÚ Ba eÈ‰ Ì‡ : »≈¿»»ƒ…»¬»»ƒ»∆∆¬»ƒ

ÌÈL ÈBOÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ,¯˙È B‡61BfÓ ˙BÏB„‚ B‡ »≈»««≈∆«¿«ƒ¿ƒ
‡e‰ ÌÈ·‡‰ C¯ˆlL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L ;ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈∆»∆≈«∆¿…∆»¬»ƒ

ÏËB62‰È‰ .63‰¯OÚÓ ˙BÁt64˙BÁt eÈ‰L B‡ , ≈»»»≈¬»»∆»»
ÌÈL ÈBOnÓ ˙BpË˜ ÂÈ·‡ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ·‡ ¯OÚÓ≈∆∆¬»ƒ∆»¬»»¿«ƒ«¿«ƒ

ı¯‡Ï CeÓÒ ÁÙË ÁÈpiL „Ú ÏËB -65. ≈«∆«ƒ«∆«»»»∆

פ"ג.59) שם ותוספתא מ"ו. הקטנות,60)שם, גם היינו
אבני  אותן ליטול אלא התירו לא הכתף, באבני הי"ב ולהלן
אין  וגם יוםֿטוב'). ('תוספות התירו לא הקטנות אבל הכתף,
ומדובר  להלן). (ראה לארץ הסמוך טפח להניח צורך
'משנה  ר"ש, (ועי' ה"ח להלן ראה שדהו, לתקן כשנתכוון

כפשוטה'). ו'תוספתא בני 61)ראשונה' שני משוי כלומר,
כזה,62)אדם. ובמשא אבנים של כזה במספר ודוקא

כן, לעשות לו מותר ולכן לבנין. שמשתמשים אפשר
מוצאי  שלצורך כיון שדהו, לייפות מתכוון שהוא אףֿעלֿפי

זאת. עושה הוא שביעית) לצורך (ולא גובה 63)שביעית
שאינו 65)טפחים.64)הגדר. הרואה, שידע כדי

את  נוטל היה לכך, מתכוון היה שאם שדהו, לנקות מתכוון
טפח. משייר היה ולא האבנים כל

.Á?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66Ôek˙pLa67Ôw˙Ï «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«≈
e‰„O68ÏÈÁ˙‰L (B‡) ,69Ì‡ Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·Ma ÏhÏ »≈∆ƒ¿ƒƒ…«¿ƒƒ¬»ƒ

e‰„O Ôw˙Ï Ôek˙ ‡Ï70Ì„wÓ ÏÈÁ˙‰L B‡ , …ƒ¿«≈¿«≈»≈∆ƒ¿ƒƒ…∆
˙ÈÚÈ·L71‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ˙ÈÚÈ·Ma ÏËB -72ÏkÓ ¿ƒƒ≈«¿ƒƒ»«∆ƒ¿∆ƒ»
ÌB˜Ó73ÌÓB‚Â74ı¯‡Ï „Ú75ÔÎÂ .76ÏËB ‰È‰ Ì‡ »¿≈«»»∆¿≈ƒ»»≈

ÔÏa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ‰„OÓ77„Ú ÌÓB‚ - ƒ¿≈¬≈««ƒ∆«¿»≈«
ı¯‡Ï78. »»∆
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כנ"ל.66) לארץ, סמוך טפח להניח תוספתא 67)שצריך
שם) ב'ירושלמי' כמותו, הורה יוסי (שרבי יהודה כרבי שם,

כרשב"ג. כנ"ל.68)ולא שביעית, מוצאי לצורך
וצ"ל 69) ליתא), "או" (ותיבת "שהתחיל" רומי: בדפוס

ריעותות: שתי כשישנן אלא אסרו לא כן, ואם "והתחיל".
וראה  בשביעית. ליטול התחיל וגם שדהו, לייפות נתכוון גם

שם. ראשונה' ליטול 70)ב'משנה שהתחיל אףֿעלֿפי
שלא  מעשיו, מתוך ניכרת כשמחשבתו ומדובר בשביעית.
עליו  מוכיח ובניינו בנין, לו שיש כגון שדהו, לייפות נתכוון

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה אףֿעלֿפי 71)(רדב"ז).
ה"ב) (פ"ב ב'ירושלמי' וראה כנ"ל. שדהו, לייפות שמתכוון
ה"י. להלן וראה תלושות. באבנים אלא התירו שלא שנראה

קטנות.72) אבנים אפילו שאינו 73)כלומר, מגדר אפילו
טפחים. עשרה רוקח'.74)גבוה 'מעשה בכת"י הוא כן

"גוהם" ובס"א: "גודר". רומי: ובדפוס נוטל. ופירושו:
רוקח'). טפח.75)('מעשה להשאיר משנה,76)בלי

(רדב"ז).77)שם. הי"ב סוף להלן כיון 78)ראה
נוטל, הוא אבנים שלצורך יודע אבנים, נוטל אותו שהרואה
ובהתחיל  ה"ו. לתחילת בהערות וראה הקרקע. לייפות ולא
כיון  שדהו, לתקן במתכוון אפילו אסרו לא שביעית מערב

הקרקע. מן תלושות שהן

.Ë·‡ÌÈ79‰L¯Án‰ Ô˙B‡ ÚÊÚÊzL ˙BÈe‡¯L80B‡ , ¬»ƒ∆¿∆¿«¬≈»««¬≈»
˙BqÎÓ eÈ‰L81elb˙Â82ÏL ÌÈzL Ô‰a LÈ Ì‡ : ∆»¿À¿ƒ¿«ƒ≈»∆¿«ƒ∆

ÌÈL ÌÈL ÈBOÓ83Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -84eÈ‰ ; «¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»ƒ…»»
eÏËpÈ ‡Ï - ‰fÓ ˙BpË˜85. ¿«ƒ∆…ƒ»¿

וכו'.79) המחרישה, שזעזעתן אבנים מ"ז: שם,
אלא  המחרישה, בשזעזעתן דבר סוף לא וב'ירושלמי':

לזעזען. עתידה מחרישה שאינן 80)אפילו כלומר,
היה  אסור היטב, מחוברות היו אם אבל לגמרי. מחוברות

הסמוכה. כבהלכה קיימות.81)לסקלן, שהן ידע שלא
המחרישה.82) אותן שתזעזע ראויות שאינן ואףֿעלֿפי
אדם,83) בני משוי מהן אחת בכל שיש אבנים שתי כלומר,

לבניין. ראויות הן שתי 84)ואז אותן אגב כולן את
ואינו  נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע שהרואה האבנים,
עשר  שתהיינה הזקיקו לא וכאן שדהו. לייפות מתכוון
הנזכר  אבנים של בגדר כמו שנים, שנים משוי של אבנים
של  בגדר אבל בשדהו, מפוזרות האבנים שכאן כיון בה"ז,
גדולה  העין מראית אחד, במקום מרוכזות שהן אבנים
הוא  ולא בשדה מעצמן מונחות האבנים שכאן ועוד, ביותר.
הגדר, את בנה שהוא אבנים, של בגדר אבל שם. הניחן
הוא  שדהו שלצורך הרואה יאמר אותו, מפנה הוא ועתה

טו). אות כא סי' השולחן' ('פאת כן לא 85)עושה וכאן
מדובר  שהרי לארץ, סמוך טפח שיניח באופן להתיר שייך
בגדר. או בגל ולא לקרקע, ומחוברות מפוזרות באבנים
ליטלן  מותר יהיה כאן שאף ומסתבר הסמוכה. בהלכה וראה
וראה  ח. ו, בהלכות כמו שביעית, מלפני ליטול התחיל אם

כפשוטה'. וב'תוספתא ה"ד, פ"ג שם בתוספתא

.ÈÏwÒÓ‰86e‰„O87CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ˙ÈÚÈ·Ma «¿«≈»≈«¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ
ÌÈ·‡Ï88˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB -89˙BÚ‚Bp‰ ˙‡ ÁÈpÓe »¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆«¿
ı¯‡a90¯b¯b e‰„Oa BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .91˙B¯B¯ˆ ÏL »»∆¿≈ƒ»»¿»≈«¿«∆¿

˙‡ ÁÈpÓe ˙BBÈÏÚ‰ ˙‡ ÏËB - ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡«∆¬»ƒ≈∆»∆¿«ƒ«∆
ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰92Ô‰ÈzÁz LÈ Ì‡Â .93- L˜ B‡ ÚÏÒ «¿»»∆¿ƒ≈«¿≈∆∆««

Ôlk ˙‡ ÏhÈ94. ƒ…∆À»

שם.86) בסוף 87)משנה, כנ"ל מותר, חבירו שדה אבל
אסור 88)ה"ח. שדהו, לייפות מתכוון הוא אם אבל

(רדב"ז). כן התלושות.89)לעשות האבנים את כלומר,
ה"ב).90) פ"ב שם ('ירושלמי' לקרקע המחוברות כלומר,

ה"ד. פ"א למעלה (פירוש 91)וראה גל והוא שם. משנה,
למעלה.92)המשנה). כמבואר במחוברות, כאן אף

הצרורות.93) או האבנים שלצורך 94)תחת ניכר שהדבר
הקש, את אף נוטל היה כן, שאלמלא נוטל, הוא האבנים

הסלע. את ועוקר

.‡È‡lÓÈ ‡Ï95¯ÙÚ ‡Èb Ì„‡96,¯ÙÚa epw˙È B‡ …¿«≈»»«¿»»¿«¿∆¿»»
ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙nL ÈtÓ97ıÈÁ ‡e‰ ‰OBÚ Ï·‡ .98 ƒ¿≈∆¿«≈∆»»∆¬»∆«ƒ

‡Èb‰ Èt ÏÚ99B„È ˙‡ ËLÙÏ ÏBÎiL Ô·‡ ÏÎÂ , «¿≈««¿¿»∆∆∆»ƒ¿…∆»
‡Èb‰ ˙ÙO ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â dÏhÏÂ100BÊ È¯‰ - ¿ƒ¿»¿≈«¿«««¿¬≈

ÏËpz101. ƒ»≈

ערב 95) הגאיות פי על מדריגות בונין "אין במ"ח: שם
על  (מדריגות הוא בונה אבל ה"י), פ"ג (להלן וכו' שביעית
שהוא  מפני הגשמים, משיפסקו בשביעית הגאיות) פי
הוא  עושה אבל בעפר, יסמוך ולא שביעית. למוצאי מתקנן
זו  הרי וליטלה, ידו את לפשוט יכול שהוא אבן כל חייץ.
יסמוך  "ולא שם: שאמרו שמה היא, רבינו ודעת תנטל".
פיהן, שעל במדריגות ולא עצמן, בגאיות היינו וכו'" בעפר
זה, על חולק והראב"ד שם. המשנה בפירוש כתב וכן

במדריגות. הגומות.96)ופירשה את להשוות כדי
בשביעית.97) אסורה הארץ מחיצה.98)ועבודת
המשנה).99) (פירוש השדה" מכל הגיא אותו "להבדיל

כנ"ל.100) לשדה, הגיא אפשר 101)בין שלא "ומה
מפני  לקחתם, לו מותר אינו בגיא, שירד עד לקחתם
[נ]אמר  אותם, לקחת עצמו ישלשל או יורד אותו שכשנראה

שם). המשנה (פירוש נתכוון" שדהו לתקן שהוא

.·ÈÛ˙k È·‡102Ì‰Â ,103ÏÚ LÏL ÌÈzL ˙BÏhp‰ «¿≈»≈¿≈«ƒ»¿«ƒ»«
ÌB˜Ó ÏkÓ Ô‡È·‰Ï ¯zÓ - Û˙k‰104‰„OÓ ÔÈa , «»≈À»«¬ƒ»ƒ»»≈ƒ¿≈

B¯·Á105e‰„OÓ ÔÈa106ÔÏaw‰ ÔÎÂ .107ÏkÓ ‡È·Ó ¬≈≈ƒ»≈¿≈««¿»≈ƒƒ»
[˙BpË˜] ˙BÏB„b ÌÈ·‡ elÙ‡Â ÌB˜Ó108‰„OÓ ÔÈa , »«¬ƒ¬»ƒ¿¿«≈ƒ»∆

dÏawL109.dÏa˜ ‡lL ‰„OÓ ÔÈa ∆ƒ¿»≈ƒ»∆∆…ƒ¿»

מ"ט.102) מאיר.103)שם, כרבי ולא יוסי כרבי שם,
שם.104) שם.105)משנה, שהרואה 106)'ירושלמי',

ולייפות  לסקל כדי ולא נוטל, הוא האבנים שלצורך יודע
על  ג' מב' יותר וניטלות קטנות הן אם אבל שדהו. את
כנ"ל  חבירו, משדה רק אלא משדהו, להביאן אסור - הכתף

ה"ח. לעבוד 107)בסוף הארץ שוכר הוא "וקבלן שם.
המשנה). (פירוש (גליון 108)אותה" להיות צריך כן

('מעשה  מג"ע ובדפוס רומי בדפוס הוא וכן הרמב"ם).
ראב"ד. ועי' קורקוס, בר"י הוא וכן "כדין 109)רוקח'),

אין  שהרי שם), המשנה, (פירוש חבירו" של מתוך מביא
ראב"ד. ועי' בתוכה. אריס אלא הוא ואין שלו, השדה
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.‚È‰ˆ¯t110‰‚eÒ ‡È‰L111˙ÏLÎÓ dÈ‡ Ì‡ :¯ÙÚa ƒ¿»∆ƒ»¿»»ƒ≈»«¿∆∆
d˙B·Ï ¯eÒ‡ - ÌÈa¯‰ ˙‡112˙ÏLÎÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ∆»«ƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿»«¿∆∆

‰Áe˙t ‡l‡ ¯ÙÚa ‰‚eÒ ‰˙È‰ ‡lL B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙‡∆»«ƒ∆…»¿»»¿»»∆»¿»
d˙B·Ï ¯zÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï113. ƒ¿»«ƒÀ»ƒ¿»

ופירושו:110) ה"ד. פ"א קטן ומועד ה"ז, שם 'ירושלמי'
הרבים. רשות לבין שבינו בגדר מלשון 111)פרצה

באבנים, ולא בעפר, וסתומה גדורה היתה כלומר, "סייג",
להיות. שצריך לזורעה 112)כדרך כדי אומר: שהרואה

הסמוכה) (בהלכה שהתירו ומה הפרצה. את סותם הוא
למראית  חששו ולא הרבים, רשות לבין בינו גדר לבנות
זה  אין הרבים, לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון העין,
שפרצתו  כאן אבל הרבים, לרשות פתוחה כששדהו אלא
לו  היה לא שדהו, לזרוע רוצה הוא אלמלא בעפר, מסוייגת

בהערות. להלן וראה שהוא 113)לגודרה. יודע שהרואה
של  מכשול שבמקום (או הרבים מן מכשול למנוע כדי בונה
פרצתו  לסתום כדי או העין), למראית חששו לא רבים
ב: ו, קטן במועד ששנו ממה השיג והראב"ד הפתוחה.
אם  בין חילקו ולא כדרכו. הפרצה) (את בונה ובשביעית
זה  ואין מכשלת. אינה אם ובין הרבים את הפרצה מכשלת
את  העמידו שם ב'ירושלמי' שהרי רבינו, לדעת קשה
ב'פאת  וראה הרבים. את מכשלת כשהפרצה המשנה

יט. אות כא סי' השולחן'

.„ÈBÏ ¯eÒ‡114e‰„O ÔÈa ˙ÈÚÈ·Ma ¯„b ˙B·Ï »ƒ¿»≈«¿ƒƒ≈»≈
B¯·Á ‰„OÏ115‰Ba Ï·‡ ;116BÈa ¯„‚117˙eL¯ ÔÈ·e ƒ¿≈¬≈¬»∆»≈≈≈¿

ÌÈa¯‰118ÚÏq‰ „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï ¯zÓe ,119˙‡ ‡ÈˆBÓe . »«ƒÀ»¿«¬ƒ««∆«ƒ∆
e‰„O CB˙a B¯·BˆÂ ¯ÙÚ‰120ÔÈ„ÈÓÚÓ Ïk C¯„k , ∆»»¿¿¿»≈¿∆∆»«¬ƒƒ

Ï·Ê121˙ÈÚÈ·Ma ‰¯ÚÓe ÁÈLÂ ¯Ba ¯ÙÁ Ì‡ ÔÎÂ .122 ∆∆¿≈ƒ»«¿ƒ«¿»»«¿ƒƒ
‰„O CB˙a ¯ÙÚ‰ ¯·Bˆ -e123ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ïk C¯„k ,124. ≈∆»»¿»≈¿∆∆»«¿ƒ

שם.114) לזרוע 115)'ירושלמי' כדי : אומר שהרואה
שדהו  לזרוע יבא באמת שמא ועוד, כן. עושה הוא שדהו

ורדב"ז). מ"י.116)(ר"ש  שדהו.117)שם, בין
(שם).118) הרבים לרשות סמוך לזרוע דרך שאין כיון
המשנה).119) מן נראה (כן הנ"ל הגדר את בונה כשהוא

שהרי  לזרוע, כדי חופר שאינו שמוכח הסלע", "עד ודוקא
- הסלע עד חופר אינו אם אבל הסלע, גבי על איֿאפשר
וראה  שם. לזרוע יבוא שמא וכן העין, מראית מפני אסור,

יהושע.120)בר"ש. כרבי ולא עקיבא, כרבי
אינה 121) אשפה וכל סאה, בית לכל אשפתות שלש כלומר,

ו'פאת  (רע"ב ה"א כנ"ל סאה, וחמשים ממאה פחותה
ראשונה'. ב'משנה וראה כב), אות שם השולחן'

עוסקת 122) במשנה הזאת שהפיסקא מפרש רבינו
השנה, ימות בשאר שמדובר ומפרש חולק והר"ש בשביעית,
העפר  את להוציא מותר אם עקיבא, ורבי יהושע רבי ונחלקו
מכן. לאחר לתקנה עלֿמנת ולקלקלה, הרבים לרשות

עקיבא.123) רשאים 124)כרבי שאינם השנה, כל כלומר,
לתקנה. עלֿמנת ולקלקלה הרבים לרשות העפר את להוציא
המעמידים  כדרך צוברו ברשותו, העפר את צובר וכשהוא

כנ"ל. זבל,



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz 'dÎ`"tyz'd lel` g"k -a"tyz'd

à"ôùú'ä ìåìà ç"ë ïåùàø íåé
.æðù äùòú àì úåöî

― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ
היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ

זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ
לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת "לאֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,

d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

à"ôùú'ä ìåìà è"ë éðù íåé
äùòú àì úåöî .çéø .ëø äùò úåöî

.çðù
ìåìàè"ë-ç"ëéðù-ïåùàøíåé

.èðù äùòú àì úåöî .èéø äùò úåöî
― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ

(zepfl)"ּבתּולה איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָ
(eh ,ak zeny)'ג ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ְִֶֶֻּופרק

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה (lreadהּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza:יתעּלה אמרֹו והּוא אתֿאנּוסתֹו, ְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ּכלֿ ׁשּלחּה לאֿיּוכל עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹ"ולֹוֿתהיה
hk)ימיו" ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh) ְְְִִֵַָָָָָָ

הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ׁשל זה ְְֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּלאו
לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ׁשּקדמֹו ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלאֿתעׂשה
"ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה עׂשה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּקדמֹו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― לאּׁשה" ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָתהיה

ג' ּבפרק מּכתּבֹות(hl.)זֹו ד' .(an.)ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּוכל [וגֹו'] לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ּכלֿימיו" אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה(eh.)"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו
dy`l")הּוא didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו eilr)מחזיר dxeq` dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ
וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
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לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

`cg:קּימֹו ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip m`

dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y

(zewlna aiigzn f`y Ðזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין (yp`היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dlezaהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל לאּׁשה "ולֹוֿתהיה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

(hi my)מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, eplׁשּנתּבאר ixd) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(dyr o`k yiyּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(dn:)ד' ְִֻ

― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿיּוכל ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, לׁשּלחּהמּלגרׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

אמרֹו:(my)ּכלֿימיו" והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" הּמלקּות(my)"ולֹוֿתהיה לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

á"ôùú'ä éøùú 'à éùéìù íåé
.ã÷ äùòú àì úåöî .âëø äùò úåöî

― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ
(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד
סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(aaxrl)והביא" יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)אתֿקרּבנּה my)ואם ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה

á"ôùú'ä éøùú 'á éòéáø íåé
.àìù .ìù .ä÷ äùòú àì úåöî

.ãìù .âìù .áìù
éøùú'á-'àéòéáø-éùéìùíåé
― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

(minya ur ly sxy oin)אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְִַָָּבמנחת
לבנה" עליו "ולאֿיּתן eh)יתעּלה: ,d mixac)ספרי ּולׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹ

(my `yp)עֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוב ּכׁשם עלּבלאֿתעׂשה, עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ולאֿיּתן ׁשמן עליו "לאֿיּצק ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא (xwie`האם, ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(f ,giהעדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ― ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעליו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאׁשת

(g ,my)העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על והעֹובר ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ּבסקילה ―ְְְִִִִִֵֵַַָָָָ
מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקבּועה.
מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין אׁשתֿאב, ּומּׁשּום ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאם

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר ּכמֹו .(cp.)אביו, ְְְְְִִִֵֶֶַָָ

― השל"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' אבי בת אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָהאחֹות,

ערותן" תגּלה h)לא ,my)― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת ― ּובׁשֹוגג ּכרת: ְְֵֵַַָָָָחּיב

― השל"ג ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
"ּבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָאׁשת
ערותּה" תגּלה לא הוא אחֹות אבי מֹולדת אבי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאׁשת

(`i ,my)האב אׁשת ּבת לעׂשֹות ּבא זה ערוה(`xeqi)לאו ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
ער האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. עצמּהּבפני ּבפני וה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ׁשהּבא ezaהיא, `ivedl) ְֲִִֶַַַַָָ

(oi`eypd on `lyּבת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִִַַַָחּיב
מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשת
אמרּו לׁשֹונם: וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאּמֹו

מיבמֹות ב' והיא(ak:)ּבפרק אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו : ְְֲִִֶֶַַַָָָָָ
ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― אביו אׁשת ְֲִִִֵֶַַַַָָָּבת
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי אביו, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו lyמּׁשּום mnrh dn) ְְְֲֲִִַַַַָָָ
(mizy miaiigne iqei iax lr miwlegd minkgמּכדי ְְִִֵַאמרי:

(e`x dpd)― וגֹו' "אבי בת אחֹות "ערות ּכתיב :ְְְְֲִִֶַַָ
ׁשמע לי? למה "אבי מֹולדת אבי ּבתֿאׁשת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום לחּיבֹו ְְֲִִִֵֶַַַ
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֲִֵֶַַַַָָָאביו".
מקריב ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָאביו

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ד עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּבת

(i ,my).
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á"ôùú'ä éøùú 'â éùéîç íåé
.äìù .åìù äùòú àì úåöî

.èìù .çìù .æìù
― השל"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּבת
מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלנּו:
― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּפׁשטּות

יבמֹות ּובגמרא הּבת. עּקר(b.)ּכלֿׁשּכן "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
אתיא מדרׁשא yxetnaאּסּורא `le yxcnn cnlp)(ּדאמר , ְְֲִִַַָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי אמר dey")רבא: dxfb"a) ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא הּנה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת ּובת ּבנ(i ,gi `xwie)ּבאּסּור ואמר , ְְְְְְִִִֵֶַַָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָאּׁשה

(fi ,my)נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּבּתּה,
ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבענׁש:

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k my)ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ּבּתּה ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּובת
ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
"הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלענין
ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּלגּבי

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה ּתהי(d.)"הּנה" "אל : ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני קּלה ׁשוה מּגּופי(`xeqi)ּגזרה אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ולא ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹּתֹורה,
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica):ּבאמרם ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה ,(minkg)"לא ְְְְְִַַָָָָֹֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה ׁשּכלֿהּדברים epax)לפי dyn), ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ּפרּוׁש ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהּוא
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynמּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

―ּכ ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר אן ְִִֵֶַַַָָ
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותן תגּלה לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבת

הּנה" ערות i)ּכי ,gi ,my). ְְִֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא "ואתּֿבתּֿבּתּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ
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― הש"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא האב, תגּלה"אחֹות לא אחֹותֿאבי רות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,gi `xwie);ּכרת חּיב ― מזיד היה אם זה על ְִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אחֹותֿאּמ "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדדת תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹֹאׁשת

ci)הוא" ,my);מזיד היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ג עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, (my,אׁשת ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(ehהעדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר .ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָאֹו

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשת

(fh ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא gi)אלֿאחתּה ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ―ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
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― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

"ּובכלּֿבהמה אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,
"ׁשכבּת bk)לאֿתּתן ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ

היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב
קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָמּלהביא

לרבעּה" בהמה לפני ּבפני(my)לאֿתעמד מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹ
על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ואינה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה
להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על לבֹוא ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּזכרים
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא עליהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבהמֹות
ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָָֹּכרתֹות
אתֿ הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאֹותן

אףֿעלּֿפי עליה ּכללי(zexnl)הּבהמה ׁשם ׁשּמנּו ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
zxkהענינים iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy) ְִִָָ

(mihxtl zhxtn `leּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו ("yexitּכמֹו ְְְֵֵֵֶַ
("zeipyndמּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה

ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת לאֿתעׂשה. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמצות
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹלא

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹהּזכר,

הוא" ak)ּתֹועבה ,my)ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש "ולאֿיהיה gi)ואמר: ,bk mixac) ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה הּסברא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוזֹוהי
נלמדה תׁשּכב" "לא ּומּמהּֿׁשאמר: לּנׁשּכב; ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹאזהרה

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. לׁשֹוכב נתּבאר(cp:)אזהרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא יׁשמעאל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשרּבי
ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

zerh)אחד dze` Ð mlrd eze` gkn)ׁשּתים חּיב ― ְִֶַַָָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָלדעת

(akypd lr e`l lihdl cgein weqt)אֹומר הּוא ֲֵֵהרי
ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" לא "ואתֿזכר ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּתֹורה:
― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב אינֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלדעּתֹו
יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹּתׁשּכב
אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹקדׁש"

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, fny)לאׁשת devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְְִֵֵֶֶַַָ
(wefiglורּבים ,"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת :ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ואם ּבסקילה. ―ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד;

― השא"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא f)האב, ,gi `xwie), ְְְְִֵֶַַָָָָֹ

על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על העֹובר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוגם
מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ְְִִִִִֵֶַַַָָָָאביו

סנהדרין ּובגמרא אביו. ׁשּמּמה(cp.)ערות נתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי "ערות ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ואמרּו: (`xytׁשם ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`f cenllׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְִִֵַַ

ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָוכדרּבי
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא ואמרּו ּבארּו (ixacוׁשם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

(mixyt`zn dcedi iaxוהאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְִֵֵַָָָּביׂשראל
מעּליא" לּׁשנא "ּגֹוי" idefּדאמר ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl,
ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכלֹומר:

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי (xkfׁשּׁשגג ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
(eia` epi`y mzq.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iyiy meil)

,ìheî äðîe çpeî äðîmiqik ipy oecipa micen opax s`y `vnp ¨¤¨¨¤¨
ok m` ,epizpynl dnecdéì änì àzLäiaxl e` opgei iaxl - ©§¨¨¨¦

xfrl`ìdìò ééepL,'zeccl oiieyre li`ed zelfeb ip`y'zøîà àä §©¥£¨¨¨§©§
ñék éðLaéâéìt àì ïéznizq df uexiz `la s`e ,iax lr opax ¦§¥¦¦Ÿ§¦¥

.opaxl oiae iaxl oia zayiizn epizpyn
:`xnbd zayiin,éMà áø øîà,cg` qikl dnec epizpyn oecip ¨©©©¦

c meynàëäs` zwqer epizpyn -ad eidy ote`íéøMe÷î úBìæBâ ¨¨§¨§¨¦
,dfl dfåoi` 'zwelgn cg` qika'y yxity `xen` eze` ok §

ipya `l` ,ynn cg` qik ezpeek,ïðé÷ñò íéøMe÷î íéñéëdzrne ¦¦§¨¦©§¦¨

epizpyn oecip mewn lkn ,opax micen micxtp miqik ipyay s`
iax ekxved jkle ,iaxk `l` epi` mixyewn miqik ipyl dnecd
zelfeb ip`y'e `id opaxk s` epizpyny xnel xfrl` iaxe opgei

a s`y epiide ,'zeccl miieyre li`edúBìæBbli`ed ,mixyewn ¨
zeccl mkxceéããäà éçzðîopax micene ,dfn df miwzpzn - §©§¥©£¨¥

a j` ,df `la df `vniy xyt`yïéñéky opax exaq mixyewnàì ¦¦Ÿ
,éããäà éçzðî.ipyd mb lhip cg` lhipy oeikeéaøåxaeqe wlegd §©§¥©£¨¥§©¦

lhen dpne gpen dpny,Cì øîàayïéñékmixyewnénðxyt` ¨©¨¦¦©¦
c meyn ,df `la df lhipyïéðîæ¦§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך ביאצר למס' ביוה ליצם שישי עמ' ב



hÎgרב wxt l`wfgi - mi`iap

ç-÷øô ìà÷æçégiÎfi

æéeàìî-ék äô-eNò øLà úBáòBzä-úà úBNòî äãeäé úéáì ì÷ðä íãà-ïá úéàøä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©»£¨¦´¨¤¨¨¼£¨¥Æ§¥´§½̈¥£¾¤©¥−£¤´¨«®Ÿ¦«¨§¸
:ítà-ìà äøBîfä-úà íéçìL ípäå éðñéòëäì eáLiå ñîç õøàä-úàçéäîçá äNòà éðà-íâå ¤¨¹̈¤¨À̈©¨ªÆÆ§©§¦¥½¦§¦¨²Ÿ§¦¬¤©§−̈¤©¨«§©£¦Æ¤¡¤´§¥½̈

:íúBà òîLà àìå ìBãb ìB÷ éðæàá eàø÷å ìîçà àìå éðéò ñBçú-àì«Ÿ¨¬¥¦−§´Ÿ¤§®Ÿ§¨§³§¨§©Æ´¨½§¬Ÿ¤§©−¨«
è-÷øô ìà÷æçécÎ`

à:Bãéa BúçLî éìk Léàå øéòä úBc÷t eáø÷ øîàì ìBãb ìB÷ éðæàá àø÷iåáíéLðà äML äpäå ©¦§¨´§¨§©À³¨Æ¥½Ÿ¨§−§ª´¨¦®§¦²§¦¬©§¥−§¨«§¦¥´¦¨´£¨¦¿
íéca Láì íëBúa ãçà-Léàå Bãéa Bötî éìk Léàå äðBôö äðôî | øLà ïBéìòä øòL-Cøcî | íéàä¦´¦¤¤©̧©¨¤§¹£¤´¨§¤´¨À¨§¦̧§¦³©¨Æ§¨½§¦¤¨³§¨Æ¨ª´©¦½

:úLçpä çaæî ìöà eãîòiå eàáiå åéðúîa øôqä úñ÷åâáeøkä ìòî äìòð ìàøNé éýìà | ãBáëe §¤¬¤©Ÿ¥−§¨§¨®©¨Ÿ ÆÆ©©©́§½¥−¤¦§©¬©§«Ÿ¤§´¡Ÿ¥´¦§¨¥À©£¨Æ¥©³©§Æ
(ô) :åéðúîa øôqä úñ÷ øLà íécaä Lálä Léàä-ìà àø÷iå úéaä ïzôî ìà åéìò äéä øLà£¤´¨¨´¨½̈¤−¦§©´©¨®¦©¦§À̈¤¨¦Æ©¨ª´©©¦½£¤²¤¬¤©Ÿ¥−§¨§¨«

ãíéçðàpä íéLðàä úBçöî-ìò åz úéåúäå íìLeøé CBúa øéòä CBúa øáò åéìà (åìà) ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¥½̈£ŸÆ§´¨¦½§−§«¨¨®¦§¦§¦̧¨¹̈©¦§´¨£¨¦À©¤«¡¨¦Æ
:dëBúa úBNòpä úBáòBzä-ìk ìò íé÷ðàpäå§©¤´¡¨¦½©µ¨©´¥½©«©£−§¨«

i"yx
(ÊÈ).äãåäé úéáì ì÷ðä שאר בעיניהם וקל להם המעט

שבידם: úåáòåúä.עבירות úà úåùòî חדלים היו אם
פה: בביתי עשו אשר התועבות כל את åàìîמעשות éë

.ñîç õøàä úà וישובו עון אותו בעיניהם ונקל
האלה: בתועבות ביתי בתוך íéçìåùלהכעיסני íðäå

.íôà ìà äøåîæä úà ריח את חוטמם אל שולחי' והנה
טבעת  מפי היוצא ברוח מזמרים שהם זו זמורה של רע
והנם  פי' ומנחם ישוב, פניהם אל זה בושתם כלומר
הוא  וקלון דופי ענין אפם אל הזמורה את  שולחים
וניחוחים  קרבנם וכעס מקטרתם ריח השוה לפירושו
על  יורה ה' היכל אל ואחוריהם נקבים, דופי למלאכת

הענין:
(‡).øéòä úåã÷ô åáø÷ אשר הפקודים את הקריבו

העיר: את לשחת íéùðà.(·)הפקדתי äùù רבותינו
משבר  משחית וחימה אף קצף שבת במסכת פרשום

את åöôî.מכלה: ונפץ כמו הכל את משבר שהוא
קלז)עולליך øôåñä.:(תהלים úñ÷å לוחות הם פנקס

בעט: בם וחורתין בשעוה úùçðä.שמחופין çáæî ìöà
הנחוש' מזבח תחת שלמה שעשה אבנים מזבח הוא

במדבר: משה áåøëä.(‚)שעשה ìòî הכפורת מעל
להסתלק  והתחילה הנה עד שם שורה היתה שהשכינה
הראשון  מסע וזה מסעו' עשר מעט מעט לחוץ ולצאת

יוש "ה) וצ "ע  ברש "י א פ' ט  עמוס למפתן (עיין הכרוב מן
הקדשים: קדשי åú.(„)בית úéåúäå:רושם ורשמת
.íéùðàä úåçöî ìò שלא לאות להיות כדי הצדיקים

המשחיתים: בם יפגעו

cec zcevn
(ÊÈ).˙È‡¯‰: השאלה לבית‰Ï˜.בה "א נקל אשר ר"ל

האלה התועבות את  עשות מבלי  מאז שעשו המעשים  יהודה 
מאז: שעשו במה להם די לא  וכי כאומר פה עשו Â·Â˘ÈÂאשר

.ÈÒÈÚÎ‰Ï: האלה ˘ÌÈÁÏÂ.בתועבות Ì‰Âהם עתה והנה
הטבעת מפי  היוצא  הרוח  בזמר  הרע ריח  אפם אל  שולחים

אפי: אל  והראוי סופרים תקון והוא יתריזו ‡È(ÁÈ)בעת Ì‚Â
.'Â‚Âאעשה אני גם  כן כהוגן שלא  עושים  שהם כמו ר"ל

וכו': תחוס לא  כי  כהוגן שלא ·‡ÈÊ.בחמה Â‡¯˜Âבוא בעת
הגמול : משפט עליהם 

(‡).‡¯˜ÈÂ:באזני קרא גדול  ‰ÈÚ¯.קול ˙Â„˜Ù Â·¯˜אתם
כלי בידו יביא וכ"א ובואו  קרבו  להשחיתה  העיר  על הממונים

בה: להשחית לו היו‰Â‰.(·)המיוחד  הנה  קרא כאשר
משחית קצף  וחמה  אף שהם  וארז "ל  אנשים  ששה דמות  באים

ומכלה: ‰ÔÂÈÏÚ.משבר  ¯Ú˘ העליון ה ' בית שער את בנה  הוא  נאמר  וכן השער  שם טו)כן ˆÂÙ‰.:(מ"ב ‰ÙÓ:לצפון הפונה 
.˘È‡Â: לו המיוחד  ומשחית  המשבר כלי בידו היה ·˙ÌÎÂ.כ "א  „Á‡ ˘È‡Âמלובש אחד  איש עוד היה האנשים ששת  בתוך

כתיבה: מכלי והוא לסופר המיוחד קסת תלוי היה במתניו אשר ובהאזור בד  הבדים:Â‡Â·ÈÂ.בגדי  לבוש  האיש  עם הששה אלה
.˙˘ÂÁ‰ Á·ÊÓ:במדבר משה שעשה הנחושת מזבח תחת שלמה שעשה אבניה  המזבח  Â‚Â'.(‚)הוא „Â·ÎÂנסתלקה השכינה

וכו': האיש  אל  קרא  ומשם  קה "ק בית מפתן אל  וירד עליו  היה  אשר  הכפורת  שעל  הכרוב  ‰ÈÚ¯.(„)מן ÍÂ˙·ביאור ולתוספת
ירושלים: בתוך  ˙Â.אמר  ˙ÈÂ˙‰Â:בתוכה הנעשות התועבות כל  בעבור ומצטערי' הנאנחים הצדיקים  מצחות  על סימן תרשום 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ï˜‰אתו ההלכוא  וכן אשר במקום  הה"א  (יהושע באה 

מהמטירÂ˘ÚÓ˙.:י) וכן עשות  מבלי ור"ל  השלילה  במ "ם 
מטר ה)עליו זמר:‰ÂÓÊ¯‰.:(ישעיה חוטמם:‡ÌÙ.מל '

(‡).˙Â„Â˜Ù: וממונה פקיד  פניה :ÙÓ‰.(·)מל ' ÂˆÙÓ.מל'
לי אתה מפץ  וכן ומפצץ  נא)משבר  כמו·„ÌÈ.:(ירמיה פשתים

בד  ו)מדו הכתיבה:Ò˜Â˙.:(ויקרא מכלי עניןÏÚ‰.(‚)הוא 
הענן ונעלה כמו ט)סילוק  שעל ‰Â¯Î·.:(במדבר הכרובים  הם

החיה רוח  כי וכן כרוב  כולל  בשם וקראם  א)הכפורת  :(לעיל
.Ô˙ÙÓהמפתן על הדולג  כמו א')אסקופה ÈÂ˙‰Â˙(„):(צפניה

.Â˙השער דלתות על ויתו  כמו וסימן רושם  כא)ענין :(ש"א
.˙ÂÁˆÓ: מצח אנקתÌÈ˜‡‰Â.מל' כמו אנחה ענין  הוא גם

קב)אסיר :(תהלים

b wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðdkÎbi

âéänà óìàå åéçéøáe åéìòðî åéúúìc eãéîòiå eäeðá änä çBðæ éáLéå ïeðç ÷éæçä àébä øòL úà¥Á©̧©©©¹§¤¡¦´¨»§Ÿ§¥´¨©¼¥´¨¨½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨®§¤³¤©¨Æ
:úBôLä øòL ãò äîBçaãéàeä íøkä-úéa Cìt øN áëø-ïá äikìî ÷éæçä úBtLàä øòL | úàå ©½̈©−©¬©¨£«§¥´©´©¨©§À¤¡¦Æ©§¦¨´¤¥½̈©−¤´¤¥©¨®¤´

(ñ) :åéçéøáe åéìòðî åéúúìc ãéîòéå epðáéåèätönä Cìt øN äæç-ìk-ïa ïelL ÷éæçä ïéòä øòL úàå ¦§¤½§©£¦Æ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨«§¥Á©̧©¨©¹¦¤Â¡¦©´¤¨Ÿ¤»©´¤´¤©¦§¨¼
Cìnä-ïâì çìMä úëøa úîBç úàå åéçéøáe åéìòðî åéúúìc ãéîòéå (åãéîòéå) epììèéå epðáé àeä³¦§¤ÆÆ¦©«§¤½§©£¦Æ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨®§Â¥©º§¥©³©¤Æ©Æ§©©¤½¤

(ñ) :ãéåc øéòî úBãøBiä úBìònä-ãòåæèøeö-úéa Cìt éöç øN ÷eaæò-ïá äéîçð ÷éæçä åéøçà §©©«©£½©§−¥¦¬¨¦«©£¨³¤¡¦Æ§¤§¨´¤©§½©¾£¦−¤´¤¥«®
(ñ) :íéøabä úéa ãòå äéeNòä äëøaä-ãòå ãéåã éøá÷ ãâð-ãòæééða-ïa íeçø íiåìä e÷éæçä åéøçà ©¤Æ¤Æ¦§¥´¨¦½§©©§¥¨Æ¨£½̈§©−¥¬©¦Ÿ¦«©£¨²¤¡¦¬©§¦¦−§´¤¨¦®

(ñ) :Bkìôì äìéò÷ Cìô-éöç-øN äéáLç ÷éæçä Bãé-ìòçéøN ããðç-ïa éea íäéçà e÷éæçä åéøçà ©¨´¤¡¦À£©§¨²©£¦¤¬¤§¦−̈§¦§«©£¨Æ¤¡¦´£¥¤½©©−¤¥¨¨®©¾
(ñ) :äìéò÷ Cìt éöçèé÷Lpä úìò ãâpî úéðL äcî ätönä øN òeLé-ïa øæò Bãé-ìò ÷fçéå £¦−¤¬¤§¦¨«©§©¥̧©¨¹¥¯¤¤¥²©©¬©¦§−̈¦¨´¥¦®¦¤¾¤£¬Ÿ©¤−¤

(ñ) :òö÷näëáéLéìà úéa çút-ãò òBö÷nä-ïî úéðL äcî ékæ (éáæ)-ïa Ceøa ÷éæçä äøçä åéøçà ©¦§«Ÿ©©£¨¸¤¡¨¯¤¡¦²¨¬¤©©−¦¨´¥¦®¦©̧¦§½©©¤Æ©Æ¥´¤§¨¦½
(ñ) :ìBãbä ïäkäàëáéLéìà úéa çútî úéðL äcî õBwä-ïa äiøeà-ïa úBîøî ÷éæçä åéøçà ©Ÿ¥−©¨«©£¨´¤¡¦À§¥¯¤¦¨²¤©−¦¨´¥¦®¦¤Æ©Æ¥´¤§¨¦½

(ñ) :áéLéìà úéa úéìëz-ãòåáë:økkä éLðà íéðäkä e÷éæçä åéøçàåâëáeMçå ïîéða ÷éæçä åéøçà §©©§¦−¥¬¤§¨¦«§©£¨²¤¡¦¬©Ÿ£¦−©§¥¬©¦¨«©£¨¸¤¡¦¯¦§¨¦²§©−
(ñ) :Búéa ìöà äéððò ïa äéNòî ïá äéøæò ÷éæçä åéøçà (ñ) íúéa ãâðãëããðç-ïa éepa ÷éæçä åéøçà ¤´¤¥¨®©£¨´¤¡¦À£©§¨¯¤©£¥¨²¤£¨«§−̈¥¬¤¥«©£¨´¤¡¦À¦²¤¥¨−̈

:äptä-ãòå òBö÷nä-ãò äéøæò úéaî úéðL äcîäëúéaî àöBiä ìcânäå òBö÷nä ãâpî éæeà-ïa ììt ¦¨´¥¦®¦¥´£©§½̈©©¦§−©§©©¦¨«¨¨´¤©»¦¤´¤©¦§©¼§©¦§À̈©¥Æ¦¥³
(ñ) :Lòøt-ïá äéãt åéøçà äøhnä øöçì øLà ïBéìòä Cìnä©¤Æ¤Æ¨«¤§½£¤−©£©´©©¨¨®©£−̈§¨¨¬¤©§«Ÿ

i"yx
(‚È).úåôùä øòù ãò:בכלל היה לא האשפות ושער
(„È).äôöîä êìô øù:המצפה ודוכוס åððáé.שר àåä

שער: אותו בונה היה היה åðììèéå.(ÂË)הוא והוא
מטללתא: לשון אותו çìùä.מסכך úëøá úîåç úàå

המלך: גן לצד נוטה úåìòîä.שהוא ãòå היו הם
הללו: מקומות øåö.(ÊË)מכירים úéá:מקום שם

(ÊÈ).åëìôì לפלכו זה בנין בנה פלך חצי שררה מאותה
עבדו  עבד מן מלכו מלך מן יאמר כאשר דגושה כ"ף
דבר  שם של אחרונה שאות פלכו פלך מן יאמר כן

דגושו': כפ"ת בג"ד הלוים:íäéçà.(ÁÈ)מאותיות

(ËÈ).÷ùðä úåìò ãâðî עולים שהיו מקום אותו כנגד
שהיה  נראה מקרא של פשוטו לפי הנשק אל הגבורים
נשק  של זיין וכלי לחומה בסמוך אחד מקום שם

נותנין היו נתונים)הגבורים ערי (ס"א שנאמר כענין שם
והנשק: חומה:òåö÷îä.מבצר של זוית לקרן

(Î).äøçä על הוא לשון וכפל ענינו לפי פתרונו
åâå'.(Î‡)החזוק: úéìëú ãòå áéùéìà úéá çúôî מנגד

בניינו: בנה בית íúéá.(Î‚)אותו ãâð שם שהיה
לחומה: àöåéä.(Î‰)בסמוך ìãâîäå היה אחד מגדל

מבפנים: ובולט יוצא שהוא בחומה

cec zcevn
(‚È).‰Ó‡ ÛÏ‡Âאלף בחומה  עוד  בנו השער בנין מלבד 

בנהו:Â·È.(È„)אמה: ÓÂÁ˙.(ÂË)כמו ˙‡Âחומות את  גם
המעלות עד  והלאה ומשם  המלך  לגן הסמוך השלך ברכת  של 

‰ÈÂ˘Ú‰.(ÊË)וכו': ‰Î¯·‰ „ÚÂוהלאה דוד קברי ומנגד  ר "ל 
ומשם המים בה  שהביאו אדם בידי העשויה הברכה עד

הגבורים : בית  עד  אנשיÂÎÏÙÏ.(ÊÈ)והלאה  עם  ר"ל  פלכו את 
הנזכרים :‡Ì‰ÈÁ.(ÁÈ)פלכו : הלוים  של  Ó„‰(ËÈ)חבריהם
.˙È˘:הנזכר בוי  שבנה  המדה היהÓ‚„.כפי  הבנין התחלת

במקצוע: העומד הנשק לבית  בה  שעולים  המקום נגד 
(Î).‰¯Á‰שבנה המדה כפי שוב  והחזיק רב  בזריזות התחמם

פתח  עד  ובנה  המקצוע מן  היה  הבנין והתחלת הנזכר עזר
Â‚Â'.(Î‡)וכו': ˙ÂÓ¯Óכמ"ש פעם החזיק כבר כי  עם

וכו': מפתח  היה  הבנין והתחלת הנזכר ברוך  שבנה  המדה כפי שוב והחזיק עתה חזר המקום‡ÂÈ¯Á.(Î‚)למעלה אחר  ר"ל
‰Ù‰.(Î„)הבנוי: „ÚÂ ÚÂˆ˜Ó‰ „Ú:זה אצל  זה  היו היוצאÓ‚„.(Î‰)והמה  המגדל גם  ובנה  המקצוע מנגד הבנין התחיל

המטרה: לחצר סמוך הוא אשר ההר בעליונות העומד המלך  È„Ù‰.מבית ÂÈ¯Á‡:פדיה החזיק אחריו

oeiv zcevn
(‚È).˙ÂÙ˘‰:האשפות כיÂÏÏËÈÂ.(ÂË)כמו צל  ענין הוא

קורתי י"ט)בצל לצל (בראשית תקרה עשה  ור "ל  בטלל  ת "א
‰˘ÁÏ.ומחסה: ˙Î¯·ונקראים הגן עצי המשקה המים מקוה 

רמונים  פרדס שלחיך וכן הענפים  התפשטות  ע "ש (ש"ה שלח 

והנשק‰˘˜.(ËÈ):ד') מבצר  ועיר  כמו זיין י')כלי  :(מ"ב
.ÚÂˆ˜Ó‰החצר במקצוע כמו מ"ו)הזוית  ‰Á¯‰.(Î):(יחזקאל

מפוח נחר כמו חמום ו')ענין וסוף:˙ÈÏÎ˙.(Î‡):(ירמיה קצה
(„Î).‰Ù‰וכן בפינה  לעמוד  דרכו  כי  על  המגדל  נקרא  כן 

הגבוהות  הפנות  א')ועל בית‰ËÓ¯‰.(Î‰):(צפניה משמר הוא 
משמר  אל  אותם ויאסוף כי  מ"ב)האסורים לבית(בראשית ת "א 

מטרה:



רג hÎg wxt l`wfgi - mi`iap

ç-÷øô ìà÷æçégiÎfi

æéeàìî-ék äô-eNò øLà úBáòBzä-úà úBNòî äãeäé úéáì ì÷ðä íãà-ïá úéàøä éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©»£¨¦´¨¤¨¨¼£¨¥Æ§¥´§½̈¥£¾¤©¥−£¤´¨«®Ÿ¦«¨§¸
:ítà-ìà äøBîfä-úà íéçìL ípäå éðñéòëäì eáLiå ñîç õøàä-úàçéäîçá äNòà éðà-íâå ¤¨¹̈¤¨À̈©¨ªÆÆ§©§¦¥½¦§¦¨²Ÿ§¦¬¤©§−̈¤©¨«§©£¦Æ¤¡¤´§¥½̈

:íúBà òîLà àìå ìBãb ìB÷ éðæàá eàø÷å ìîçà àìå éðéò ñBçú-àì«Ÿ¨¬¥¦−§´Ÿ¤§®Ÿ§¨§³§¨§©Æ´¨½§¬Ÿ¤§©−¨«
è-÷øô ìà÷æçécÎ`

à:Bãéa BúçLî éìk Léàå øéòä úBc÷t eáø÷ øîàì ìBãb ìB÷ éðæàá àø÷iåáíéLðà äML äpäå ©¦§¨´§¨§©À³¨Æ¥½Ÿ¨§−§ª´¨¦®§¦²§¦¬©§¥−§¨«§¦¥´¦¨´£¨¦¿
íéca Láì íëBúa ãçà-Léàå Bãéa Bötî éìk Léàå äðBôö äðôî | øLà ïBéìòä øòL-Cøcî | íéàä¦´¦¤¤©̧©¨¤§¹£¤´¨§¤´¨À¨§¦̧§¦³©¨Æ§¨½§¦¤¨³§¨Æ¨ª´©¦½

:úLçpä çaæî ìöà eãîòiå eàáiå åéðúîa øôqä úñ÷åâáeøkä ìòî äìòð ìàøNé éýìà | ãBáëe §¤¬¤©Ÿ¥−§¨§¨®©¨Ÿ ÆÆ©©©́§½¥−¤¦§©¬©§«Ÿ¤§´¡Ÿ¥´¦§¨¥À©£¨Æ¥©³©§Æ
(ô) :åéðúîa øôqä úñ÷ øLà íécaä Lálä Léàä-ìà àø÷iå úéaä ïzôî ìà åéìò äéä øLà£¤´¨¨´¨½̈¤−¦§©´©¨®¦©¦§À̈¤¨¦Æ©¨ª´©©¦½£¤²¤¬¤©Ÿ¥−§¨§¨«

ãíéçðàpä íéLðàä úBçöî-ìò åz úéåúäå íìLeøé CBúa øéòä CBúa øáò åéìà (åìà) ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¥½̈£ŸÆ§´¨¦½§−§«¨¨®¦§¦§¦̧¨¹̈©¦§´¨£¨¦À©¤«¡¨¦Æ
:dëBúa úBNòpä úBáòBzä-ìk ìò íé÷ðàpäå§©¤´¡¨¦½©µ¨©´¥½©«©£−§¨«

i"yx
(ÊÈ).äãåäé úéáì ì÷ðä שאר בעיניהם וקל להם המעט

שבידם: úåáòåúä.עבירות úà úåùòî חדלים היו אם
פה: בביתי עשו אשר התועבות כל את åàìîמעשות éë

.ñîç õøàä úà וישובו עון אותו בעיניהם ונקל
האלה: בתועבות ביתי בתוך íéçìåùלהכעיסני íðäå

.íôà ìà äøåîæä úà ריח את חוטמם אל שולחי' והנה
טבעת  מפי היוצא ברוח מזמרים שהם זו זמורה של רע
והנם  פי' ומנחם ישוב, פניהם אל זה בושתם כלומר
הוא  וקלון דופי ענין אפם אל הזמורה את  שולחים
וניחוחים  קרבנם וכעס מקטרתם ריח השוה לפירושו
על  יורה ה' היכל אל ואחוריהם נקבים, דופי למלאכת

הענין:
(‡).øéòä úåã÷ô åáø÷ אשר הפקודים את הקריבו

העיר: את לשחת íéùðà.(·)הפקדתי äùù רבותינו
משבר  משחית וחימה אף קצף שבת במסכת פרשום

את åöôî.מכלה: ונפץ כמו הכל את משבר שהוא
קלז)עולליך øôåñä.:(תהלים úñ÷å לוחות הם פנקס

בעט: בם וחורתין בשעוה úùçðä.שמחופין çáæî ìöà
הנחוש' מזבח תחת שלמה שעשה אבנים מזבח הוא

במדבר: משה áåøëä.(‚)שעשה ìòî הכפורת מעל
להסתלק  והתחילה הנה עד שם שורה היתה שהשכינה
הראשון  מסע וזה מסעו' עשר מעט מעט לחוץ ולצאת

יוש "ה) וצ "ע  ברש "י א פ' ט  עמוס למפתן (עיין הכרוב מן
הקדשים: קדשי åú.(„)בית úéåúäå:רושם ורשמת
.íéùðàä úåçöî ìò שלא לאות להיות כדי הצדיקים

המשחיתים: בם יפגעו

cec zcevn
(ÊÈ).˙È‡¯‰: השאלה לבית‰Ï˜.בה "א נקל אשר ר"ל

האלה התועבות את  עשות מבלי  מאז שעשו המעשים  יהודה 
מאז: שעשו במה להם די לא  וכי כאומר פה עשו Â·Â˘ÈÂאשר

.ÈÒÈÚÎ‰Ï: האלה ˘ÌÈÁÏÂ.בתועבות Ì‰Âהם עתה והנה
הטבעת מפי  היוצא  הרוח  בזמר  הרע ריח  אפם אל  שולחים

אפי: אל  והראוי סופרים תקון והוא יתריזו ‡È(ÁÈ)בעת Ì‚Â
.'Â‚Âאעשה אני גם  כן כהוגן שלא  עושים  שהם כמו ר"ל

וכו': תחוס לא  כי  כהוגן שלא ·‡ÈÊ.בחמה Â‡¯˜Âבוא בעת
הגמול : משפט עליהם 

(‡).‡¯˜ÈÂ:באזני קרא גדול  ‰ÈÚ¯.קול ˙Â„˜Ù Â·¯˜אתם
כלי בידו יביא וכ"א ובואו  קרבו  להשחיתה  העיר  על הממונים

בה: להשחית לו היו‰Â‰.(·)המיוחד  הנה  קרא כאשר
משחית קצף  וחמה  אף שהם  וארז "ל  אנשים  ששה דמות  באים

ומכלה: ‰ÔÂÈÏÚ.משבר  ¯Ú˘ העליון ה ' בית שער את בנה  הוא  נאמר  וכן השער  שם טו)כן ˆÂÙ‰.:(מ"ב ‰ÙÓ:לצפון הפונה 
.˘È‡Â: לו המיוחד  ומשחית  המשבר כלי בידו היה ·˙ÌÎÂ.כ "א  „Á‡ ˘È‡Âמלובש אחד  איש עוד היה האנשים ששת  בתוך

כתיבה: מכלי והוא לסופר המיוחד קסת תלוי היה במתניו אשר ובהאזור בד  הבדים:Â‡Â·ÈÂ.בגדי  לבוש  האיש  עם הששה אלה
.˙˘ÂÁ‰ Á·ÊÓ:במדבר משה שעשה הנחושת מזבח תחת שלמה שעשה אבניה  המזבח  Â‚Â'.(‚)הוא „Â·ÎÂנסתלקה השכינה

וכו': האיש  אל  קרא  ומשם  קה "ק בית מפתן אל  וירד עליו  היה  אשר  הכפורת  שעל  הכרוב  ‰ÈÚ¯.(„)מן ÍÂ˙·ביאור ולתוספת
ירושלים: בתוך  ˙Â.אמר  ˙ÈÂ˙‰Â:בתוכה הנעשות התועבות כל  בעבור ומצטערי' הנאנחים הצדיקים  מצחות  על סימן תרשום 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ï˜‰אתו ההלכוא  וכן אשר במקום  הה"א  (יהושע באה 

מהמטירÂ˘ÚÓ˙.:י) וכן עשות  מבלי ור"ל  השלילה  במ "ם 
מטר ה)עליו זמר:‰ÂÓÊ¯‰.:(ישעיה חוטמם:‡ÌÙ.מל '

(‡).˙Â„Â˜Ù: וממונה פקיד  פניה :ÙÓ‰.(·)מל ' ÂˆÙÓ.מל'
לי אתה מפץ  וכן ומפצץ  נא)משבר  כמו·„ÌÈ.:(ירמיה פשתים

בד  ו)מדו הכתיבה:Ò˜Â˙.:(ויקרא מכלי עניןÏÚ‰.(‚)הוא 
הענן ונעלה כמו ט)סילוק  שעל ‰Â¯Î·.:(במדבר הכרובים  הם

החיה רוח  כי וכן כרוב  כולל  בשם וקראם  א)הכפורת  :(לעיל
.Ô˙ÙÓהמפתן על הדולג  כמו א')אסקופה ÈÂ˙‰Â˙(„):(צפניה

.Â˙השער דלתות על ויתו  כמו וסימן רושם  כא)ענין :(ש"א
.˙ÂÁˆÓ: מצח אנקתÌÈ˜‡‰Â.מל' כמו אנחה ענין  הוא גם

קב)אסיר :(תהלים

b wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðdkÎbi

âéänà óìàå åéçéøáe åéìòðî åéúúìc eãéîòiå eäeðá änä çBðæ éáLéå ïeðç ÷éæçä àébä øòL úà¥Á©̧©©©¹§¤¡¦´¨»§Ÿ§¥´¨©¼¥´¨¨½©«©£¦ÆÆ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨®§¤³¤©¨Æ
:úBôLä øòL ãò äîBçaãéàeä íøkä-úéa Cìt øN áëø-ïá äikìî ÷éæçä úBtLàä øòL | úàå ©½̈©−©¬©¨£«§¥´©´©¨©§À¤¡¦Æ©§¦¨´¤¥½̈©−¤´¤¥©¨®¤´

(ñ) :åéçéøáe åéìòðî åéúúìc ãéîòéå epðáéåèätönä Cìt øN äæç-ìk-ïa ïelL ÷éæçä ïéòä øòL úàå ¦§¤½§©£¦Æ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨«§¥Á©̧©¨©¹¦¤Â¡¦©´¤¨Ÿ¤»©´¤´¤©¦§¨¼
Cìnä-ïâì çìMä úëøa úîBç úàå åéçéøáe åéìòðî åéúúìc ãéîòéå (åãéîòéå) epììèéå epðáé àeä³¦§¤ÆÆ¦©«§¤½§©£¦Æ©§Ÿ½̈©§ª−̈§¦¨®§Â¥©º§¥©³©¤Æ©Æ§©©¤½¤

(ñ) :ãéåc øéòî úBãøBiä úBìònä-ãòåæèøeö-úéa Cìt éöç øN ÷eaæò-ïá äéîçð ÷éæçä åéøçà §©©«©£½©§−¥¦¬¨¦«©£¨³¤¡¦Æ§¤§¨´¤©§½©¾£¦−¤´¤¥«®
(ñ) :íéøabä úéa ãòå äéeNòä äëøaä-ãòå ãéåã éøá÷ ãâð-ãòæééða-ïa íeçø íiåìä e÷éæçä åéøçà ©¤Æ¤Æ¦§¥´¨¦½§©©§¥¨Æ¨£½̈§©−¥¬©¦Ÿ¦«©£¨²¤¡¦¬©§¦¦−§´¤¨¦®

(ñ) :Bkìôì äìéò÷ Cìô-éöç-øN äéáLç ÷éæçä Bãé-ìòçéøN ããðç-ïa éea íäéçà e÷éæçä åéøçà ©¨´¤¡¦À£©§¨²©£¦¤¬¤§¦−̈§¦§«©£¨Æ¤¡¦´£¥¤½©©−¤¥¨¨®©¾
(ñ) :äìéò÷ Cìt éöçèé÷Lpä úìò ãâpî úéðL äcî ätönä øN òeLé-ïa øæò Bãé-ìò ÷fçéå £¦−¤¬¤§¦¨«©§©¥̧©¨¹¥¯¤¤¥²©©¬©¦§−̈¦¨´¥¦®¦¤¾¤£¬Ÿ©¤−¤

(ñ) :òö÷näëáéLéìà úéa çút-ãò òBö÷nä-ïî úéðL äcî ékæ (éáæ)-ïa Ceøa ÷éæçä äøçä åéøçà ©¦§«Ÿ©©£¨¸¤¡¨¯¤¡¦²¨¬¤©©−¦¨´¥¦®¦©̧¦§½©©¤Æ©Æ¥´¤§¨¦½
(ñ) :ìBãbä ïäkäàëáéLéìà úéa çútî úéðL äcî õBwä-ïa äiøeà-ïa úBîøî ÷éæçä åéøçà ©Ÿ¥−©¨«©£¨´¤¡¦À§¥¯¤¦¨²¤©−¦¨´¥¦®¦¤Æ©Æ¥´¤§¨¦½

(ñ) :áéLéìà úéa úéìëz-ãòåáë:økkä éLðà íéðäkä e÷éæçä åéøçàåâëáeMçå ïîéða ÷éæçä åéøçà §©©§¦−¥¬¤§¨¦«§©£¨²¤¡¦¬©Ÿ£¦−©§¥¬©¦¨«©£¨¸¤¡¦¯¦§¨¦²§©−
(ñ) :Búéa ìöà äéððò ïa äéNòî ïá äéøæò ÷éæçä åéøçà (ñ) íúéa ãâðãëããðç-ïa éepa ÷éæçä åéøçà ¤´¤¥¨®©£¨´¤¡¦À£©§¨¯¤©£¥¨²¤£¨«§−̈¥¬¤¥«©£¨´¤¡¦À¦²¤¥¨−̈

:äptä-ãòå òBö÷nä-ãò äéøæò úéaî úéðL äcîäëúéaî àöBiä ìcânäå òBö÷nä ãâpî éæeà-ïa ììt ¦¨´¥¦®¦¥´£©§½̈©©¦§−©§©©¦¨«¨¨´¤©»¦¤´¤©¦§©¼§©¦§À̈©¥Æ¦¥³
(ñ) :Lòøt-ïá äéãt åéøçà äøhnä øöçì øLà ïBéìòä Cìnä©¤Æ¤Æ¨«¤§½£¤−©£©´©©¨¨®©£−̈§¨¨¬¤©§«Ÿ

i"yx
(‚È).úåôùä øòù ãò:בכלל היה לא האשפות ושער
(„È).äôöîä êìô øù:המצפה ודוכוס åððáé.שר àåä

שער: אותו בונה היה היה åðììèéå.(ÂË)הוא והוא
מטללתא: לשון אותו çìùä.מסכך úëøá úîåç úàå

המלך: גן לצד נוטה úåìòîä.שהוא ãòå היו הם
הללו: מקומות øåö.(ÊË)מכירים úéá:מקום שם

(ÊÈ).åëìôì לפלכו זה בנין בנה פלך חצי שררה מאותה
עבדו  עבד מן מלכו מלך מן יאמר כאשר דגושה כ"ף
דבר  שם של אחרונה שאות פלכו פלך מן יאמר כן

דגושו': כפ"ת בג"ד הלוים:íäéçà.(ÁÈ)מאותיות

(ËÈ).÷ùðä úåìò ãâðî עולים שהיו מקום אותו כנגד
שהיה  נראה מקרא של פשוטו לפי הנשק אל הגבורים
נשק  של זיין וכלי לחומה בסמוך אחד מקום שם

נותנין היו נתונים)הגבורים ערי (ס"א שנאמר כענין שם
והנשק: חומה:òåö÷îä.מבצר של זוית לקרן

(Î).äøçä על הוא לשון וכפל ענינו לפי פתרונו
åâå'.(Î‡)החזוק: úéìëú ãòå áéùéìà úéá çúôî מנגד

בניינו: בנה בית íúéá.(Î‚)אותו ãâð שם שהיה
לחומה: àöåéä.(Î‰)בסמוך ìãâîäå היה אחד מגדל

מבפנים: ובולט יוצא שהוא בחומה

cec zcevn
(‚È).‰Ó‡ ÛÏ‡Âאלף בחומה  עוד  בנו השער בנין מלבד 

בנהו:Â·È.(È„)אמה: ÓÂÁ˙.(ÂË)כמו ˙‡Âחומות את  גם
המעלות עד  והלאה ומשם  המלך  לגן הסמוך השלך ברכת  של 

‰ÈÂ˘Ú‰.(ÊË)וכו': ‰Î¯·‰ „ÚÂוהלאה דוד קברי ומנגד  ר "ל 
ומשם המים בה  שהביאו אדם בידי העשויה הברכה עד

הגבורים : בית  עד  אנשיÂÎÏÙÏ.(ÊÈ)והלאה  עם  ר"ל  פלכו את 
הנזכרים :‡Ì‰ÈÁ.(ÁÈ)פלכו : הלוים  של  Ó„‰(ËÈ)חבריהם
.˙È˘:הנזכר בוי  שבנה  המדה היהÓ‚„.כפי  הבנין התחלת

במקצוע: העומד הנשק לבית  בה  שעולים  המקום נגד 
(Î).‰¯Á‰שבנה המדה כפי שוב  והחזיק רב  בזריזות התחמם

פתח  עד  ובנה  המקצוע מן  היה  הבנין והתחלת הנזכר עזר
Â‚Â'.(Î‡)וכו': ˙ÂÓ¯Óכמ"ש פעם החזיק כבר כי  עם

וכו': מפתח  היה  הבנין והתחלת הנזכר ברוך  שבנה  המדה כפי שוב והחזיק עתה חזר המקום‡ÂÈ¯Á.(Î‚)למעלה אחר  ר"ל
‰Ù‰.(Î„)הבנוי: „ÚÂ ÚÂˆ˜Ó‰ „Ú:זה אצל  זה  היו היוצאÓ‚„.(Î‰)והמה  המגדל גם  ובנה  המקצוע מנגד הבנין התחיל

המטרה: לחצר סמוך הוא אשר ההר בעליונות העומד המלך  È„Ù‰.מבית ÂÈ¯Á‡:פדיה החזיק אחריו

oeiv zcevn
(‚È).˙ÂÙ˘‰:האשפות כיÂÏÏËÈÂ.(ÂË)כמו צל  ענין הוא

קורתי י"ט)בצל לצל (בראשית תקרה עשה  ור "ל  בטלל  ת "א
‰˘ÁÏ.ומחסה: ˙Î¯·ונקראים הגן עצי המשקה המים מקוה 

רמונים  פרדס שלחיך וכן הענפים  התפשטות  ע "ש (ש"ה שלח 

והנשק‰˘˜.(ËÈ):ד') מבצר  ועיר  כמו זיין י')כלי  :(מ"ב
.ÚÂˆ˜Ó‰החצר במקצוע כמו מ"ו)הזוית  ‰Á¯‰.(Î):(יחזקאל

מפוח נחר כמו חמום ו')ענין וסוף:˙ÈÏÎ˙.(Î‡):(ירמיה קצה
(„Î).‰Ù‰וכן בפינה  לעמוד  דרכו  כי  על  המגדל  נקרא  כן 

הגבוהות  הפנות  א')ועל בית‰ËÓ¯‰.(Î‰):(צפניה משמר הוא 
משמר  אל  אותם ויאסוף כי  מ"ב)האסורים לבית(בראשית ת "א 

מטרה:



`רד dpyn iriax wxt dcip zkqn

Âúìtnä,àeä äî òeãé ïéàå–äá÷ðìå øëæì áLz.åàì íà äéä ãìå íà òeãé ïéà–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤§¥¨©©¥¥§¨¨§¦§¥¨¥¨©¦¨¨¨¨¦¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨
Êíéòaøà íBéì úìtnä–ãìåì úLLBç dðéà.ãçàå íéòaøà íBéì–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz.ìàòîLé éaø ©©¤¤§©§¨¦¥¨¤¤§¨¨§©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨©¦¦§¨¥

øîBà:ãçàå íéòaøà íBé–äcðìe øëæì áLz;ãçàå íéðBîL íBé–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz;øîâð øëfäL ¥©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦¨§¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨¤©¨¨¦§¨
ãçàå íéòaøàì,ì äá÷päåãçàå íéðBîL.íéîëçåíéøîBà:äá÷pä úiøa ãçàå øëfä úiøa ãçà–äæå äæ §©§¨¦§¤¨§©§¥¨¦§¦§¤¨©£¨¦§¦¤¨§¦©©¨¨§¤¨§¦©©§¥¨¤¨¤
ãçàå íéòaøàì. §©§¨¦§¤¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïúñéøòî úBcð íéúek úBða.íéúekäåïBéìòk ïBzçz ákLî íéànèî,ïäL éðtîúBcð éìòBa,úBáLBé ïäå §¦¦¥£¦¨¨§©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§¦§¥¤¥£¥¦§¥§

e.`ed dn reci oi`e:äá÷ð íà øëæ íà.dawple xkfl ayz:äá÷ðã äàîåè éîéå ,øëæã øäåè éîé.dcple dawple xkfl,äãð àäú äàøúùë øîåìë
äìáèù øëæ úãìåé ïåâë ,êåøà íåé úìáåèå .äåöî äðîæá äìéáè øîàã ïàîì øëæ úãìåéë íéòáøà óåñì úìáåèå .àåä ãìå åàì àîùã ,øäåè éîé äì ïéàù
,øëæ úãìåéë íåé íéòáøà óåñì ìåáèì äëøöð úàæå ,íéòáøàä óåñì úøçà äìéáè äëéøö ,íéòáøàä úåàìî ãò ùã÷îìå ùãå÷ì äøåäè äðéàå äòáù óåñì

:äá÷ð úãìåéë íéðåîù úåàìî ãò ùã÷îìå ùãå÷ì äøåäè äðéà éøäù ,íåìë äì úìòåî åæ äìéáè ïéàù ô"òà
f.mirax` meil zltnd:äúìéáèì.clel zyyeg dpi`:íåé íéòáøà ìë åìëéù ãò åúøéöé äîøâð àìù.dcpleã ,äãð àäú ,äàøúùëãìå àëéì àîì

:øäåè éîé ïàë ïéàå.xkfl ayz cg`e mirax` meiéðú÷ãë ,úáùåé äðéà ,äá÷ðã íéòåáù ìáà .äãð äðéàù àúùéáé äãéìá åìéôà .äàîåè éîé äòáù
:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .ãçàå íéðåîùì äá÷ð úøéöéù àîòè.'ek mixne` minkgeìàòîùé éáøã äéîòè øáúñîã íåùî àìà ,àî÷ àðú åðééä íéîëç

:åãöá ìàòîùé éáø ú÷åìçîù ô"òàå ,ïåùàø íúñë äëìäã ïðéòåîùàì ,íéîëç ïåùìá äàðùå éáø øãä ,àî÷ àðúãî éôè
c`.ozqixrn zecp mizek zepaáéúëã ,äãð íåùî åîèéìã ïðáø åäá åøæâ äñéøòá úåçðåî ïäùë ,ïúåðè÷î(å"è àø÷éå)àéðúå ,äáæ äéäú éë äùàå

êëìä ,åäì éùøôî àì úåðè÷ ïééæç éëå ,äùàå äùà éùøã àì íéúåëå .äùàå øîåì ãåîìú ,ïéðî äãðì ãçà íåé úá ú÷åðéú ,äìåãâ àéäù äùà àìà éì ïéà
:åäìåë åîèéìã ïðáø äá åøæâ.oeilrk oezgzd akyn oi`nhnïéìëåà àìà àîèî åðéà áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë àîè äãð ìòåá ìù åðåúçú

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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àeä äî òeãé ïéàå ,úìtnä יודעת אבל נקבה, או זכר אם – ÇÇÆÆÀÅÈÇÇ
ולד שהיה äá÷ðìå(רש"י ),היא øëæì áLz טומאה של  שבועיים – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

זכר. כיולדת יום ארבעים לסוף עד טוהר  וימי נקבה, ïéàÅכיולדת
åàì íà äéä ãìå íà òeãéשיש הפילה, מה ידוע ואין  הפילה – ÈÇÄÈÈÈÈÄÈ

ולד, זה היה לא שמא äcðìeספק äá÷ðìå øëæì áLzכלומר – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈÀÄÈ
דם, כך  אחר תראה ואם נקבה, כיולדת טומאה של שבועיים שיושבת
ארבעים  לסוף טבילה וצריכה כלל, טוהר  ימי לה שאין נידה, היא הרי

האומר, לדברי  נקבה, כיולדת שמונים לסוף ואף זכר, כיולדת יום
מצוה בזמנה "תפארת שטבילה ברטנורא; למשנתנו; בפירושו (רמב"ם 

ישראל").

יום, ארבעים לסוף טבילה שצריכה זכר, כיולדת שחומרתה בסיפא, בארנו 
מקשים  יש אבל מטהרתה. זו טבילה שאין  פי  על  אף בזמנה, טבילתה משום
אינה  בזמנה שטבילה הסוברים, הלל כבית היא ההלכה שהרי  זה, פירוש על 

מצוה.
בענין אחר  הסבר מובא בגמרא ההסברואמנם את להבין  וכדי  הזכר. חומרת

מקומות בשני הבאנו  שכבר  אחדים, דברים להקדים עלינו dpynlהזה dncwda)
:(` ,a oikxr dpynd xe`aa ;d ,g migqt

פעם  דם שראתה בין ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה אשה
פסקה  ערב לפנות השביעי  ביום ואם הימים; שבעת כל  שראתה ובין  אחת
– טהורה. והיא במקוה, שמיני  בליל  היא טובלת התורה מן  הרי  מלראות,
הנידה, ימי  שבעת שלאחר  יום עשר  אחד  בתוך  ואילך , השמיני מיום דם ראתה
בין הזיבה", ימי עשר "אחד אלו : ימים נקראים ומכאן זיבה, דם זה הרי
כדלקמן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא ראתה, שלא בין  דם בהם שראתה
הטומאה, יום כנגד  בטהרה אחד יום לשמור היא צריכה אחד, יום דם ראתה
היא  הרי דם, בו  רואה אינה ואם הטומאה, יום למחרת טובלת שהיא כלומר
אחד יום ששומרת יום", כנגד  יום "שומרת היא: נקראת מכאן לערב. טהורה
שומרת  היא הרי  רצופים, ימים שני  ראתה אם וכן  הטומאה. יום כנגד  בטהרה
בערב. היא טהורה דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי יום את
וצריכה  גמורה, זבה נעשית היא הרי  רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל 
ביום  קרבן ומביאה השביעי  ביום וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא
לאחר (או הזיבה ימי עשר אחד לאחר  – כה-כט). טו , ויקרא (עיין  השמיני 
ואחריהם  ימים, שבעת נידה שוב היא הרי דם, רואה כשהיא מזיבה), שטהרה

לעולם. וכן הזיבה, ימי  עשר אחד  שוב מתחילים
וארבעה  השלושים ביום דם ראתה שאם הזכר , חומרת בענין הגמרא הסבר  והרי 

בראייה  נידה שהיא נאמר אם ואחד, ארבעים ביום וראתה וחזרה להפלתה,
ימי עשר  לאחד נכנסה שנייה בראייה הרי וארבעה), השלושים (ביום ראשונה
בימי היא הרי נקבה, שילדה נאמר  ואם בטהרה, אחד  יום בשמירת ודיה זיבה,
שלושים  ביום שהראייה ואומרים לזכר, אף חוששים אלא היא, וטהורה טהרה,
תחילת  היא ואחד הארבעים ביום והראייה טוהר , דם ראיית היתה וארבעה

ושמונה. הארבעים ליל  עד לבעלה ואסורה נידה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéòaøà íBéì úìtnä,לטבילתה –ðéàãìåì úLLBç d– ÇÇÆÆÀÇÀÈÄÅÈÆÆÀÈÈ
לידה. טמאה היא ואין  יום, ארבעים סוף עד הולד יצירת נגמרת שאין

íéòaøà íBéìãçàå,ואחד הארבעים ליום המפלת אבל  –áLz ÀÇÀÈÄÀÆÈÅÅ
äcðìe äá÷ðìå øëæì לפ שבארנו – וכמו היה, ולד  אם ידוע שאין י  ÀÈÈÀÄÀÅÈÀÄÈ

הקודמת. ãçàåבמשנה íéòaøà íBé :øîBà ìàòîLé éaø– ÇÄÄÀÈÅÅÇÀÈÄÀÆÈ
ואחד, ארבעים ליום äcðìeהפילה øëæì áLz יושבת שאינה – ÅÅÀÈÈÀÄÈ

לנקבה, כיולדת שבועיים ולא לזכר  כיולדת טומאה ימי  שבעת אלא

נידה, טמאה כך, אחר דם תראה ואם להלן ; הטעם íBéכמבואר
ãçàå íéðBîL,ואחד שמונים ליום הפילה ואם –øëæì áLz ÀÄÀÆÈÅÅÀÈÈ
äcðìe äá÷ðìå,הקודמת במשנה שבארנו כמו  –øîâð øëfäL ÀÄÀÅÈÀÄÈÆÇÈÈÄÀÈ

ãçàå íéòaøàì,יום ואחד  לארבעים נגמרת הזכר  שיצירת – ÀÇÀÈÄÀÆÈ
ãçàå íéðBîLì äá÷päåואחד ארבעים ליום המפלת הלכך – ÀÇÀÅÈÄÀÄÀÆÈ

בלבד. ולנידה לזכר  ויושבת לנקבה חוששת íéøîBà:אינה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
íéòaøàì äæå äæ ,äá÷pä úiøa ãçàå øëfä úiøa ãçàÆÈÀÄÇÇÈÈÀÆÈÀÄÇÇÀÅÈÆÈÆÀÇÀÈÄ

ãçàåואחד לארבעים נגמרת הנקבה בריית ובין  הזכר בריית בין  – ÀÆÈ
הסובר קמא, תנא לדברי טעם ליתן כדי כאן  הובאו  חכמים דברי  יום.
שאף  לפי ולנידה, ולנקבה לזכר תשב ואחד ארבעים ליום שהמפלת

יום. ואחד  לארבעים נגמרת הנקבה dkld.יצירת oke

i p y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

ïúñéøòî úBcð íéúek úBða מונחות עדיין  כשהן  מקטנותן , – ÀÄÄÅÂÄÈÈ
תינוקת  שכן  נידה, משום טמאות שתהיינה חכמים בהם גזרו בעריסה,

נידה בפרשת שנאמר כנידה, מטמאה דם שראתה אחד יום (ויקרא בת

יט): כלומרטו, אשה, אלא לי  אין  ודרשו: זבה", תהיה כי "ואשה

לומר : תלמוד  מניין ? לנידה אחד יום בת תינוקת "dy`e";גדולה,
אבל ראייתן; בשעת אותן ומפרישים לתינוקות לב נותנים ומכאן

izdw - zex`ean zeipyn
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íãå íc ìk ìò.Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáiç ïéàå,äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBN ïéàå,÷ôñ ïúàîhL éðtî. ©¨¨¨¨§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¥§¦£¥¤¤©§¨¦§¥¤ª§¨¨¨¥
·ïé÷ecö úBða,ïäéúBáà éëøãa úëìì eâäpL ïîæa–úBiúekk ïä éøä.øNé éëøãa úëìì eLøtìà–ïä éøä §©¦¦§©¤¨£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥¥©¦¥§¨¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥

ìàøNék.éñBé éaøøîBà:ìàøNék ïä íìBòì,ïäéúBáà éëøãa úëìì eLøôiL ãò. §¦§¨¥©¦¥¥§¨¥§¦§¨¥©¤¦§§¨¤¤§©§¥£¥¤
‚úòøöî ìL äøäè íãå úéøëð íc–éànL úéaíéøäèî;ìlä úéáeíéøîBà:äéìâø éîéîëe dwøk.úãìBé íc ©¨§¦§©©£¨¤§Ÿ©©¥©©§©£¦¥¦¥§¦§ª¨§¥¥©§¤¨©¤¤

íéìëå íãà àîèî åðéàã àø÷î ïì à÷ôð áæä éáâ ìò àùéðä øáãä àåä ,áæ ìù åðåéìòå .ïé÷ùîå ïéìëåà àìà àîèî åðéà äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,ïé÷ùîå
áéúëã ,íé÷ùîå íéìëåà àìà(å"è àø÷éå)òâåðä àìà ,à÷ôð åáëùîá òâé øùà ìëî ,áæã åéúçú àîéìéà ,åéúçú éàî ,àîèé åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðäå

éàäã ììëî ,àîèéá åäðé÷ñôàå ,åéãâá ñáëé íúåà àùåðäå åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðä ìëå áåúëðå åäðéáøò àìãîå ,àîèé åéúçú áæä äéäé øùà ìëá
åðåéìòë ,íéìëå íãà àì ìáà ,ïé÷ùîå ïéìëåà ïäìù ïåúçúä áëùî íéàîèî ,úåãð éìòåá ïäù íéúåëå .íé÷ùîå íéìëåàá àìà ,éøééà íéìëå íãàá åàì àîèé

å íé÷ùîå íéìëåà àîèî àåä íâù áæ ìùúåöî äáøäá íé÷ã÷ãîå äøåúá íé÷éæçî íéúåëä åéäù ïîæá àìà åøîàð àì åìàä íéøáãä ìëå .íéìëå íãà àì
ïéá ,äøäèå äàîåè ïéðòì ïéá ,íäéøáã ìëì íéøåîâ íéøëðë íåàùò ,äúåà íéãáåòù íéæéøâ øä ùàøá äðåé úåîãë íäì åàöîå å÷ãáù øçàì ìáà .ìàøùéë

:ììë íéøëðä ïéáì íðéá ùøôä ïéà ,äøåúáù íéðéã øàùì.mc lk lr zeayei ode,íã ìë ìò úåáùåé ïäù éôì ,úåãð éìòåá íä íéúåëä êëéôì ,øîåìë
äàøú íàå ,äãð éîé úòáù íåéäî úåðîì úìçúî íåéä ÷åøé íã äàåø íàù ,íäì àéä äì÷ú åæå ,úåãð éîé åéìò úáùåé ÷åøé ïéá íåãà ïéá äàåøù íã ìëã

:úåðîì äëéøö àéä äéðù äéàøîå ,äéä øåäè íã åúåàå ,äðåùàø äéàø íåéî àìà äðåî äðéà íåãà íã úåãð éîé íúåàá.odilr oiaiig oi`eåà ùáåìä
:ïéìåú ,äîåøúá ïäìù áëùî ìù íéãâá ïúåà åòâð íà åà .ïáø÷î øåèô ,ùã÷îì ñðëðå íéãâá ïúåàá äñëúî.wtq oz`nehy iptnäãð éà ïðéòãé àìã

'ã ÷øô úåøäè úëñîá ïðúã àäî ïéúéðúîà êéøô àøîâáå .àì éà('ä äðùî)ìò øîåìë ,õøàä íò éãâá ÷ôñ ìò ,äîåøúä úà ïéôøåù úå÷éôñ äùù ìò
,àåä õøàä íòã íåùî ,úôøùð àäú äîåøúá åáëùî òâð íà äéì ÷åôéú éîð éúåë éàäå ,äéä àîè àîù íåùî ,úôøùð ,äá åòâð íà õøàä íò éãâá
úà ìéáèäù åà ,øáç éãâá ùáìù åà ,íåøò àåäùë øáç ìù åéãâá ìò ñøãå äìòå åðéðôá ìáèù éúåëá éøééà ïéúéðúîã ,éðùîå .õøàä íò éãâá äéì äåäå
àì ,äîåøúá ïäéìò éúåë ñøãù øáç ìù åéãâá åòâð ë"çàå ,ïäéìò ñøãùë øáç ìù åéãâáá åòâð àì ñøãî ïäùë éúåë ìù åéãâáã ïôåàá ,åéðôá åéãâá
.äìéáè äéì à÷ìñå åúàîåè éîé åøáò øáëå áåø÷á ìòá àì àîù ,äãð ìòåá íåùî éàå .äéì ìéáè àä ,õøàä íò úàîåè íåùî éàã .ïäéìò äîåøú ïðéôøù

:äîåøú ïðéôøù àì à÷éôñ ÷ôñàå ,à÷éôñ ÷ôñ éåäå ,øåäè íã ìò àìà àîè íã ìò úáùåé åúùà äúéä àì àîù ,áåø÷á ìòá øîåì àöîú íàå
a.zeil`xyik od ixd l`xyi ikxca zkll eyxit:úåéúåëë ïä éøä ,àîúñ ìáà.l`xyik od mlerl xne` iqei 'xäëìä ïéàå .úåéìàøùéë ïä àîúñå

:éñåé 'øë
b.oixdhn i`ny zia 'eke zixkp mc,øåäè äîã éëä åìéôà ,ïäéøáã ìëì ïéáæë úåéäì ïäéìò åøæâ ïðáøã éàîù úéá åãåî äéìâø éîéîáå ä÷åøáã â"òàå

`xephxa yexit

מפרישים  שאינם והרי  ואשה", "אשה, דורשים ואינם הואיל  הכותים
מיום  כולן  שיהיו  חכמים בהם גזרו לפיכך דם, הרואות התינוקות את

נידה. משום טמאות ïBzçzשנולדו  ákLî íéànèî íéúekäåÀÇÄÀÇÀÄÄÀÈÇÀ
ïBéìòk,למעלה שוכב והכותי זה, גב על זה מצעות עשרה אפילו – ÈÆÀ

עליו, ששוכב העליון  כמו התחתון המצע éìòBaטמא ïäL éðtîÄÀÅÆÅÂÅ
úBcð נידות בועלי כדין בעליהם דין נידות, כותים ובנות הואיל  – Ä

ג). (א, כלים במסכת ששנינו  כמו כעליון , תחתון  משכב המטמאים
הטומאה  אב אינו  נידה בועל של משכבו  שאמנם שם, בארנו  וכבר 

בו שנאמר לפי  לטומאה, ראשון  אלא הנידה, משכב טו,כדין  (ויקרא 

מיותר,כד ): פסוק זה והרי  יטמא", עליו ישכב אשר  המשכב "וכל 

שבא  דרשו, ומכאן עליו", נדתה "ותהי  לפניו : כתוב שכבר  מאחר 
מקום  מכל  כנידה, הטומאה אב שהוא פי  על שאף להשמיענו, הכתוב

ראשון  הוא אלא וכלים, אדם שמטמא הנידה כמשכב משכבו  אין 
שבועל שם, ששנינו ומה בלבד. ומשקים אוכלים ומטמא לטומאה,

שהוא  המצעות מן אחד  שכל  היינו כעליון , תחתון  משכב מטמא נידה
התחתון  המצע ובין בו , נוגע שהוא העליון  המצע בין  עליהם, שוכב

בכותים, כאן  גם ששנינו  וזהו לטומאה. ראשון  הריהו בו , נוגע שאינו 
כעליון , תחתון  משכב מטמאים הם הרי נידות, בועלי והם שהואיל
ששנינו  שמה מבואר , בגמרא ברם, לטומאה. ראשון מהם אחד שכל 

שמשכב  הוא, הפירוש כעליון, תחתון  משכב מטמא שהוא נידה, בבועל
אלא  שאינו  הזב, גבי שעל עליון  כמצע דינו נידה בועל  של  התחתון 

שלהם  התחתון  שמשכב בכותים, כאן גם הפירוש וכן  לטומאה, ראשון 
וכלים, אדם לא אבל ומשקים, אוכלים שמטמא זב, של כעליונו דינו 

,zecip ilrea ody iptníãå íc ìk ìò úBáLBé ïäå–ode כמו ÀÅÀÇÈÈÈÈ
ody,("טוב יום  נידות,("תוספות  בועלי  הם הכותים שלפיכך  כלומר

שאינו  דם על  ואפילו  שרואות, דם כל  על יושבות שנשותיהם מפני
ירוק דם על כגון  e),טמא, ,a lirl oiir) שאם להן , היא תקלה וזו

מונות  הן  אדום, דם רואות ימים כמה ולאחר  ירוק, דם בתחילה רואות
להן  ואין  היה, טהור  דם אז  והרי  ראשונה, מראייה נידה ימי  שבעת

השנייה; הראייה מן אלא úàéaלמנות ìò ïäéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆÇÄÇ
Lc÷î ונכנס הכותי  עליהם ששכב בבגדים מתכסה או  הלובש  – ÄÀÈ

הקרבן מן פטור  ברטנורא ),למקדש, ïäéìò(רש"י; ïéôøBN ïéàåÀÅÀÄÂÅÆ
äîeøzä úà את שורפים אין  בתרומה, הבגדים אותם נגעו  אם – ÆÇÀÈ

תולים, אלא ôñ÷התרומה ïúàîhL éðtî הכותים שטומאת – ÄÀÅÆËÀÈÈÈÅ
אין  טומאה ספק ועל נידות, ודאי  הכותים בנות אין שהרי  מספק, היא

שואלים: בגמרא התרומה. את שורפים ואין מקדש ביאת על חייבים
שנינו  ה )והרי ד, עם (טהרות  בגדי ספק על  התרומה את ששורפים ,

שמדובר ומתרצים, הם? הארץ עם כבגדי  הכותי  בגדי גם והרי הארץ,
כשהוא  חבר של  בגדיו על ודרס ועלה בפנינו , שטבל בכותי במשנתנו 

עליהם  שדרס החבר בבגדי  תרומה ונגעה חבר , בגדי שלבש או ערום,
טומאת  משום שאם התרומה, את עליהם שורפים אין  הלכך  הכותי ,

שבעה  לפני בעל  שמא נידה, שבעל משום ואם טבל, הרי  הארץ, עם
עברו  שלא תאמר ואם מטומאתו ; לטהרו  הטבילה לו ועלתה ימים,

אלא  טמא דם על  אשתו  ישבה לא שמא מבעילתו, ימים שבעה עדיין 
ט  דם שורפים על  אין  ספקא ספק ומשום ספקא, ספק כאן והרי הור,

תרומה.

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ïäéúBáà éëøãa úëìì eâäpL ïîæa ,ïé÷ecö úBða,הצדוקים – ÀÇÄÄÀÇÆÈÂÈÆÆÀÇÀÅÂÅÆ
úBiúekk ïä éøä. כהלכתן נידה דיני  על  שומרות שאינן –eLøt ÂÅÅÇÄÅÀ

ìàøNé éëøãa úëììבדרכי והולכות אבותיהן  מדרכי פירשו  – ÈÆÆÀÇÀÅÄÀÈÅ
ìàøNékישראל, ïä éøä אם יודעים אנו שאין  זמן כל אבל – ÂÅÅÀÄÀÈÅ

באורח  הן נוהגות הסתם שמן ככותיות, הן  הרי  אבותיהן, מדרכי פרשו
כאבותיהן . ìàøNékחייהן  ïä íìBòì :øîBà éñBé éaø אפילו – ÇÄÅÅÀÈÅÀÄÀÈÅ

הן, כישראליות ïäéúBáàסתמן éëøãa úëìì eLøôiL ãò– ÇÆÄÀÀÈÆÆÀÇÀÅÂÅÆ
מדרכיהן  שיפרשו עד ישראל, בדרכי ללכת נוהגות צדוקים בנות שסתם

אבותיהן. בדרכי nw`.ללכת `pzk dklde

i y i l y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

úéøëð íc,גויה של זיבה דם או  נידה דם –ìL äøäè íãå ÇÈÀÄÀÇÇÂÈÆ
úòøöî,טהרה בימי לידתה לאחר  רואה ישראלית שמצורעת דם – ÀÙÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúìtnä,àeä äî òeãé ïéàå–äá÷ðìå øëæì áLz.åàì íà äéä ãìå íà òeãé ïéà–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz. ©©¤¤§¥¨©©¥¥§¨¨§¦§¥¨¥¨©¦¨¨¨¨¦¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨
Êíéòaøà íBéì úìtnä–ãìåì úLLBç dðéà.ãçàå íéòaøà íBéì–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz.ìàòîLé éaø ©©¤¤§©§¨¦¥¨¤¤§¨¨§©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨©¦¦§¨¥

øîBà:ãçàå íéòaøà íBé–äcðìe øëæì áLz;ãçàå íéðBîL íBé–äcðìe äá÷ðìå øëæì áLz;øîâð øëfäL ¥©§¨¦§¤¨¥¥§¨¨§¦¨§¦§¤¨¥¥§¨¨§¦§¥¨§¦¨¤©¨¨¦§¨
ãçàå íéòaøàì,ì äá÷päåãçàå íéðBîL.íéîëçåíéøîBà:äá÷pä úiøa ãçàå øëfä úiøa ãçà–äæå äæ §©§¨¦§¤¨§©§¥¨¦§¦§¤¨©£¨¦§¦¤¨§¦©©¨¨§¤¨§¦©©§¥¨¤¨¤
ãçàå íéòaøàì. §©§¨¦§¤¨

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡ïúñéøòî úBcð íéúek úBða.íéúekäåïBéìòk ïBzçz ákLî íéànèî,ïäL éðtîúBcð éìòBa,úBáLBé ïäå §¦¦¥£¦¨¨§©¦§©§¦¦§¨©§¨¤§¦§¥¤¥£¥¦§¥§

e.`ed dn reci oi`e:äá÷ð íà øëæ íà.dawple xkfl ayz:äá÷ðã äàîåè éîéå ,øëæã øäåè éîé.dcple dawple xkfl,äãð àäú äàøúùë øîåìë
äìáèù øëæ úãìåé ïåâë ,êåøà íåé úìáåèå .äåöî äðîæá äìéáè øîàã ïàîì øëæ úãìåéë íéòáøà óåñì úìáåèå .àåä ãìå åàì àîùã ,øäåè éîé äì ïéàù
,øëæ úãìåéë íåé íéòáøà óåñì ìåáèì äëøöð úàæå ,íéòáøàä óåñì úøçà äìéáè äëéøö ,íéòáøàä úåàìî ãò ùã÷îìå ùãå÷ì äøåäè äðéàå äòáù óåñì

:äá÷ð úãìåéë íéðåîù úåàìî ãò ùã÷îìå ùãå÷ì äøåäè äðéà éøäù ,íåìë äì úìòåî åæ äìéáè ïéàù ô"òà
f.mirax` meil zltnd:äúìéáèì.clel zyyeg dpi`:íåé íéòáøà ìë åìëéù ãò åúøéöé äîøâð àìù.dcpleã ,äãð àäú ,äàøúùëãìå àëéì àîì

:øäåè éîé ïàë ïéàå.xkfl ayz cg`e mirax` meiéðú÷ãë ,úáùåé äðéà ,äá÷ðã íéòåáù ìáà .äãð äðéàù àúùéáé äãéìá åìéôà .äàîåè éîé äòáù
:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå .ãçàå íéðåîùì äá÷ð úøéöéù àîòè.'ek mixne` minkgeìàòîùé éáøã äéîòè øáúñîã íåùî àìà ,àî÷ àðú åðééä íéîëç

:åãöá ìàòîùé éáø ú÷åìçîù ô"òàå ,ïåùàø íúñë äëìäã ïðéòåîùàì ,íéîëç ïåùìá äàðùå éáø øãä ,àî÷ àðúãî éôè
c`.ozqixrn zecp mizek zepaáéúëã ,äãð íåùî åîèéìã ïðáø åäá åøæâ äñéøòá úåçðåî ïäùë ,ïúåðè÷î(å"è àø÷éå)àéðúå ,äáæ äéäú éë äùàå

êëìä ,åäì éùøôî àì úåðè÷ ïééæç éëå ,äùàå äùà éùøã àì íéúåëå .äùàå øîåì ãåîìú ,ïéðî äãðì ãçà íåé úá ú÷åðéú ,äìåãâ àéäù äùà àìà éì ïéà
:åäìåë åîèéìã ïðáø äá åøæâ.oeilrk oezgzd akyn oi`nhnïéìëåà àìà àîèî åðéà áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë àîè äãð ìòåá ìù åðåúçú
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àeä äî òeãé ïéàå ,úìtnä יודעת אבל נקבה, או זכר אם – ÇÇÆÆÀÅÈÇÇ
ולד שהיה äá÷ðìå(רש"י ),היא øëæì áLz טומאה של  שבועיים – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈ

זכר. כיולדת יום ארבעים לסוף עד טוהר  וימי נקבה, ïéàÅכיולדת
åàì íà äéä ãìå íà òeãéשיש הפילה, מה ידוע ואין  הפילה – ÈÇÄÈÈÈÈÄÈ

ולד, זה היה לא שמא äcðìeספק äá÷ðìå øëæì áLzכלומר – ÅÅÀÈÈÀÄÀÅÈÀÄÈ
דם, כך  אחר תראה ואם נקבה, כיולדת טומאה של שבועיים שיושבת
ארבעים  לסוף טבילה וצריכה כלל, טוהר  ימי לה שאין נידה, היא הרי

האומר, לדברי  נקבה, כיולדת שמונים לסוף ואף זכר, כיולדת יום
מצוה בזמנה "תפארת שטבילה ברטנורא; למשנתנו; בפירושו (רמב"ם 

ישראל").

יום, ארבעים לסוף טבילה שצריכה זכר, כיולדת שחומרתה בסיפא, בארנו 
מקשים  יש אבל מטהרתה. זו טבילה שאין  פי  על  אף בזמנה, טבילתה משום
אינה  בזמנה שטבילה הסוברים, הלל כבית היא ההלכה שהרי  זה, פירוש על 

מצוה.
בענין אחר  הסבר מובא בגמרא ההסברואמנם את להבין  וכדי  הזכר. חומרת

מקומות בשני הבאנו  שכבר  אחדים, דברים להקדים עלינו dpynlהזה dncwda)
:(` ,a oikxr dpynd xe`aa ;d ,g migqt

פעם  דם שראתה בין ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה אשה
פסקה  ערב לפנות השביעי  ביום ואם הימים; שבעת כל  שראתה ובין  אחת
– טהורה. והיא במקוה, שמיני  בליל  היא טובלת התורה מן  הרי  מלראות,
הנידה, ימי  שבעת שלאחר  יום עשר  אחד  בתוך  ואילך , השמיני מיום דם ראתה
בין הזיבה", ימי עשר "אחד אלו : ימים נקראים ומכאן זיבה, דם זה הרי
כדלקמן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא ראתה, שלא בין  דם בהם שראתה
הטומאה, יום כנגד  בטהרה אחד יום לשמור היא צריכה אחד, יום דם ראתה
היא  הרי דם, בו  רואה אינה ואם הטומאה, יום למחרת טובלת שהיא כלומר
אחד יום ששומרת יום", כנגד  יום "שומרת היא: נקראת מכאן לערב. טהורה
שומרת  היא הרי  רצופים, ימים שני  ראתה אם וכן  הטומאה. יום כנגד  בטהרה
בערב. היא טהורה דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי יום את
וצריכה  גמורה, זבה נעשית היא הרי  רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל 
ביום  קרבן ומביאה השביעי  ביום וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא
לאחר (או הזיבה ימי עשר אחד לאחר  – כה-כט). טו , ויקרא (עיין  השמיני 
ואחריהם  ימים, שבעת נידה שוב היא הרי דם, רואה כשהיא מזיבה), שטהרה

לעולם. וכן הזיבה, ימי  עשר אחד  שוב מתחילים
וארבעה  השלושים ביום דם ראתה שאם הזכר , חומרת בענין הגמרא הסבר  והרי 

בראייה  נידה שהיא נאמר אם ואחד, ארבעים ביום וראתה וחזרה להפלתה,
ימי עשר  לאחד נכנסה שנייה בראייה הרי וארבעה), השלושים (ביום ראשונה
בימי היא הרי נקבה, שילדה נאמר  ואם בטהרה, אחד  יום בשמירת ודיה זיבה,
שלושים  ביום שהראייה ואומרים לזכר, אף חוששים אלא היא, וטהורה טהרה,
תחילת  היא ואחד הארבעים ביום והראייה טוהר , דם ראיית היתה וארבעה

ושמונה. הארבעים ליל  עד לבעלה ואסורה נידה,

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íéòaøà íBéì úìtnä,לטבילתה –ðéàãìåì úLLBç d– ÇÇÆÆÀÇÀÈÄÅÈÆÆÀÈÈ
לידה. טמאה היא ואין  יום, ארבעים סוף עד הולד יצירת נגמרת שאין

íéòaøà íBéìãçàå,ואחד הארבעים ליום המפלת אבל  –áLz ÀÇÀÈÄÀÆÈÅÅ
äcðìe äá÷ðìå øëæì לפ שבארנו – וכמו היה, ולד  אם ידוע שאין י  ÀÈÈÀÄÀÅÈÀÄÈ

הקודמת. ãçàåבמשנה íéòaøà íBé :øîBà ìàòîLé éaø– ÇÄÄÀÈÅÅÇÀÈÄÀÆÈ
ואחד, ארבעים ליום äcðìeהפילה øëæì áLz יושבת שאינה – ÅÅÀÈÈÀÄÈ

לנקבה, כיולדת שבועיים ולא לזכר  כיולדת טומאה ימי  שבעת אלא

נידה, טמאה כך, אחר דם תראה ואם להלן ; הטעם íBéכמבואר
ãçàå íéðBîL,ואחד שמונים ליום הפילה ואם –øëæì áLz ÀÄÀÆÈÅÅÀÈÈ
äcðìe äá÷ðìå,הקודמת במשנה שבארנו כמו  –øîâð øëfäL ÀÄÀÅÈÀÄÈÆÇÈÈÄÀÈ

ãçàå íéòaøàì,יום ואחד  לארבעים נגמרת הזכר  שיצירת – ÀÇÀÈÄÀÆÈ
ãçàå íéðBîLì äá÷päåואחד ארבעים ליום המפלת הלכך – ÀÇÀÅÈÄÀÄÀÆÈ

בלבד. ולנידה לזכר  ויושבת לנקבה חוששת íéøîBà:אינה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
íéòaøàì äæå äæ ,äá÷pä úiøa ãçàå øëfä úiøa ãçàÆÈÀÄÇÇÈÈÀÆÈÀÄÇÇÀÅÈÆÈÆÀÇÀÈÄ

ãçàåואחד לארבעים נגמרת הנקבה בריית ובין  הזכר בריית בין  – ÀÆÈ
הסובר קמא, תנא לדברי טעם ליתן כדי כאן  הובאו  חכמים דברי  יום.
שאף  לפי ולנידה, ולנקבה לזכר תשב ואחד ארבעים ליום שהמפלת

יום. ואחד  לארבעים נגמרת הנקבה dkld.יצירת oke
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ïúñéøòî úBcð íéúek úBða מונחות עדיין  כשהן  מקטנותן , – ÀÄÄÅÂÄÈÈ
תינוקת  שכן  נידה, משום טמאות שתהיינה חכמים בהם גזרו בעריסה,

נידה בפרשת שנאמר כנידה, מטמאה דם שראתה אחד יום (ויקרא בת

יט): כלומרטו, אשה, אלא לי  אין  ודרשו: זבה", תהיה כי "ואשה

לומר : תלמוד  מניין ? לנידה אחד יום בת תינוקת "dy`e";גדולה,
אבל ראייתן; בשעת אותן ומפרישים לתינוקות לב נותנים ומכאן

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt dcip zkqn

íãå íc ìk ìò.Lc÷î úàéa ìò ïäéìò ïéáiç ïéàå,äîeøzä úà ïäéìò ïéôøBN ïéàå,÷ôñ ïúàîhL éðtî. ©¨¨¨¨§¥©¨¦£¥¤©¦©¦§¨§¥§¦£¥¤¤©§¨¦§¥¤ª§¨¨¨¥
·ïé÷ecö úBða,ïäéúBáà éëøãa úëìì eâäpL ïîæa–úBiúekk ïä éøä.øNé éëøãa úëìì eLøtìà–ïä éøä §©¦¦§©¤¨£¨¤¤§©§¥£¥¤£¥¥©¦¥§¨¤¤§©§¥¦§¨¥£¥¥

ìàøNék.éñBé éaøøîBà:ìàøNék ïä íìBòì,ïäéúBáà éëøãa úëìì eLøôiL ãò. §¦§¨¥©¦¥¥§¨¥§¦§¨¥©¤¦§§¨¤¤§©§¥£¥¤
‚úòøöî ìL äøäè íãå úéøëð íc–éànL úéaíéøäèî;ìlä úéáeíéøîBà:äéìâø éîéîëe dwøk.úãìBé íc ©¨§¦§©©£¨¤§Ÿ©©¥©©§©£¦¥¦¥§¦§ª¨§¥¥©§¤¨©¤¤

íéìëå íãà àîèî åðéàã àø÷î ïì à÷ôð áæä éáâ ìò àùéðä øáãä àåä ,áæ ìù åðåéìòå .ïé÷ùîå ïéìëåà àìà àîèî åðéà äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,ïé÷ùîå
áéúëã ,íé÷ùîå íéìëåà àìà(å"è àø÷éå)òâåðä àìà ,à÷ôð åáëùîá òâé øùà ìëî ,áæã åéúçú àîéìéà ,åéúçú éàî ,àîèé åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðäå

éàäã ììëî ,àîèéá åäðé÷ñôàå ,åéãâá ñáëé íúåà àùåðäå åéúçú äéäé øùà ìëá òâåðä ìëå áåúëðå åäðéáøò àìãîå ,àîèé åéúçú áæä äéäé øùà ìëá
åðåéìòë ,íéìëå íãà àì ìáà ,ïé÷ùîå ïéìëåà ïäìù ïåúçúä áëùî íéàîèî ,úåãð éìòåá ïäù íéúåëå .íé÷ùîå íéìëåàá àìà ,éøééà íéìëå íãàá åàì àîèé

å íé÷ùîå íéìëåà àîèî àåä íâù áæ ìùúåöî äáøäá íé÷ã÷ãîå äøåúá íé÷éæçî íéúåëä åéäù ïîæá àìà åøîàð àì åìàä íéøáãä ìëå .íéìëå íãà àì
ïéá ,äøäèå äàîåè ïéðòì ïéá ,íäéøáã ìëì íéøåîâ íéøëðë íåàùò ,äúåà íéãáåòù íéæéøâ øä ùàøá äðåé úåîãë íäì åàöîå å÷ãáù øçàì ìáà .ìàøùéë

:ììë íéøëðä ïéáì íðéá ùøôä ïéà ,äøåúáù íéðéã øàùì.mc lk lr zeayei ode,íã ìë ìò úåáùåé ïäù éôì ,úåãð éìòåá íä íéúåëä êëéôì ,øîåìë
äàøú íàå ,äãð éîé úòáù íåéäî úåðîì úìçúî íåéä ÷åøé íã äàåø íàù ,íäì àéä äì÷ú åæå ,úåãð éîé åéìò úáùåé ÷åøé ïéá íåãà ïéá äàåøù íã ìëã

:úåðîì äëéøö àéä äéðù äéàøîå ,äéä øåäè íã åúåàå ,äðåùàø äéàø íåéî àìà äðåî äðéà íåãà íã úåãð éîé íúåàá.odilr oiaiig oi`eåà ùáåìä
:ïéìåú ,äîåøúá ïäìù áëùî ìù íéãâá ïúåà åòâð íà åà .ïáø÷î øåèô ,ùã÷îì ñðëðå íéãâá ïúåàá äñëúî.wtq oz`nehy iptnäãð éà ïðéòãé àìã

'ã ÷øô úåøäè úëñîá ïðúã àäî ïéúéðúîà êéøô àøîâáå .àì éà('ä äðùî)ìò øîåìë ,õøàä íò éãâá ÷ôñ ìò ,äîåøúä úà ïéôøåù úå÷éôñ äùù ìò
,àåä õøàä íòã íåùî ,úôøùð àäú äîåøúá åáëùî òâð íà äéì ÷åôéú éîð éúåë éàäå ,äéä àîè àîù íåùî ,úôøùð ,äá åòâð íà õøàä íò éãâá
úà ìéáèäù åà ,øáç éãâá ùáìù åà ,íåøò àåäùë øáç ìù åéãâá ìò ñøãå äìòå åðéðôá ìáèù éúåëá éøééà ïéúéðúîã ,éðùîå .õøàä íò éãâá äéì äåäå
àì ,äîåøúá ïäéìò éúåë ñøãù øáç ìù åéãâá åòâð ë"çàå ,ïäéìò ñøãùë øáç ìù åéãâáá åòâð àì ñøãî ïäùë éúåë ìù åéãâáã ïôåàá ,åéðôá åéãâá
.äìéáè äéì à÷ìñå åúàîåè éîé åøáò øáëå áåø÷á ìòá àì àîù ,äãð ìòåá íåùî éàå .äéì ìéáè àä ,õøàä íò úàîåè íåùî éàã .ïäéìò äîåøú ïðéôøù

:äîåøú ïðéôøù àì à÷éôñ ÷ôñàå ,à÷éôñ ÷ôñ éåäå ,øåäè íã ìò àìà àîè íã ìò úáùåé åúùà äúéä àì àîù ,áåø÷á ìòá øîåì àöîú íàå
a.zeil`xyik od ixd l`xyi ikxca zkll eyxit:úåéúåëë ïä éøä ,àîúñ ìáà.l`xyik od mlerl xne` iqei 'xäëìä ïéàå .úåéìàøùéë ïä àîúñå

:éñåé 'øë
b.oixdhn i`ny zia 'eke zixkp mc,øåäè äîã éëä åìéôà ,ïäéøáã ìëì ïéáæë úåéäì ïäéìò åøæâ ïðáøã éàîù úéá åãåî äéìâø éîéîáå ä÷åøáã â"òàå
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מפרישים  שאינם והרי  ואשה", "אשה, דורשים ואינם הואיל  הכותים
מיום  כולן  שיהיו  חכמים בהם גזרו לפיכך דם, הרואות התינוקות את

נידה. משום טמאות ïBzçzשנולדו  ákLî íéànèî íéúekäåÀÇÄÀÇÀÄÄÀÈÇÀ
ïBéìòk,למעלה שוכב והכותי זה, גב על זה מצעות עשרה אפילו – ÈÆÀ

עליו, ששוכב העליון  כמו התחתון המצע éìòBaטמא ïäL éðtîÄÀÅÆÅÂÅ
úBcð נידות בועלי כדין בעליהם דין נידות, כותים ובנות הואיל  – Ä

ג). (א, כלים במסכת ששנינו  כמו כעליון , תחתון  משכב המטמאים
הטומאה  אב אינו  נידה בועל של משכבו  שאמנם שם, בארנו  וכבר 

בו שנאמר לפי  לטומאה, ראשון  אלא הנידה, משכב טו,כדין  (ויקרא 

מיותר,כד ): פסוק זה והרי  יטמא", עליו ישכב אשר  המשכב "וכל 

שבא  דרשו, ומכאן עליו", נדתה "ותהי  לפניו : כתוב שכבר  מאחר 
מקום  מכל  כנידה, הטומאה אב שהוא פי  על שאף להשמיענו, הכתוב

ראשון  הוא אלא וכלים, אדם שמטמא הנידה כמשכב משכבו  אין 
שבועל שם, ששנינו ומה בלבד. ומשקים אוכלים ומטמא לטומאה,

שהוא  המצעות מן אחד  שכל  היינו כעליון , תחתון  משכב מטמא נידה
התחתון  המצע ובין בו , נוגע שהוא העליון  המצע בין  עליהם, שוכב

בכותים, כאן  גם ששנינו  וזהו לטומאה. ראשון  הריהו בו , נוגע שאינו 
כעליון , תחתון  משכב מטמאים הם הרי נידות, בועלי והם שהואיל
ששנינו  שמה מבואר , בגמרא ברם, לטומאה. ראשון מהם אחד שכל 

שמשכב  הוא, הפירוש כעליון, תחתון  משכב מטמא שהוא נידה, בבועל
אלא  שאינו  הזב, גבי שעל עליון  כמצע דינו נידה בועל  של  התחתון 

שלהם  התחתון  שמשכב בכותים, כאן גם הפירוש וכן  לטומאה, ראשון 
וכלים, אדם לא אבל ומשקים, אוכלים שמטמא זב, של כעליונו דינו 

,zecip ilrea ody iptníãå íc ìk ìò úBáLBé ïäå–ode כמו ÀÅÀÇÈÈÈÈ
ody,("טוב יום  נידות,("תוספות  בועלי  הם הכותים שלפיכך  כלומר

שאינו  דם על  ואפילו  שרואות, דם כל  על יושבות שנשותיהם מפני
ירוק דם על כגון  e),טמא, ,a lirl oiir) שאם להן , היא תקלה וזו

מונות  הן  אדום, דם רואות ימים כמה ולאחר  ירוק, דם בתחילה רואות
להן  ואין  היה, טהור  דם אז  והרי  ראשונה, מראייה נידה ימי  שבעת

השנייה; הראייה מן אלא úàéaלמנות ìò ïäéìò ïéáiç ïéàåÀÅÇÈÄÂÅÆÇÄÇ
Lc÷î ונכנס הכותי  עליהם ששכב בבגדים מתכסה או  הלובש  – ÄÀÈ

הקרבן מן פטור  ברטנורא ),למקדש, ïäéìò(רש"י; ïéôøBN ïéàåÀÅÀÄÂÅÆ
äîeøzä úà את שורפים אין  בתרומה, הבגדים אותם נגעו  אם – ÆÇÀÈ

תולים, אלא ôñ÷התרומה ïúàîhL éðtî הכותים שטומאת – ÄÀÅÆËÀÈÈÈÅ
אין  טומאה ספק ועל נידות, ודאי  הכותים בנות אין שהרי  מספק, היא

שואלים: בגמרא התרומה. את שורפים ואין מקדש ביאת על חייבים
שנינו  ה )והרי ד, עם (טהרות  בגדי ספק על  התרומה את ששורפים ,

שמדובר ומתרצים, הם? הארץ עם כבגדי  הכותי  בגדי גם והרי הארץ,
כשהוא  חבר של  בגדיו על ודרס ועלה בפנינו , שטבל בכותי במשנתנו 

עליהם  שדרס החבר בבגדי  תרומה ונגעה חבר , בגדי שלבש או ערום,
טומאת  משום שאם התרומה, את עליהם שורפים אין  הלכך  הכותי ,

שבעה  לפני בעל  שמא נידה, שבעל משום ואם טבל, הרי  הארץ, עם
עברו  שלא תאמר ואם מטומאתו ; לטהרו  הטבילה לו ועלתה ימים,

אלא  טמא דם על  אשתו  ישבה לא שמא מבעילתו, ימים שבעה עדיין 
ט  דם שורפים על  אין  ספקא ספק ומשום ספקא, ספק כאן והרי הור,

תרומה.
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ïäéúBáà éëøãa úëìì eâäpL ïîæa ,ïé÷ecö úBða,הצדוקים – ÀÇÄÄÀÇÆÈÂÈÆÆÀÇÀÅÂÅÆ
úBiúekk ïä éøä. כהלכתן נידה דיני  על  שומרות שאינן –eLøt ÂÅÅÇÄÅÀ

ìàøNé éëøãa úëììבדרכי והולכות אבותיהן  מדרכי פירשו  – ÈÆÆÀÇÀÅÄÀÈÅ
ìàøNékישראל, ïä éøä אם יודעים אנו שאין  זמן כל אבל – ÂÅÅÀÄÀÈÅ

באורח  הן נוהגות הסתם שמן ככותיות, הן  הרי  אבותיהן, מדרכי פרשו
כאבותיהן . ìàøNékחייהן  ïä íìBòì :øîBà éñBé éaø אפילו – ÇÄÅÅÀÈÅÀÄÀÈÅ

הן, כישראליות ïäéúBáàסתמן éëøãa úëìì eLøôiL ãò– ÇÆÄÀÀÈÆÆÀÇÀÅÂÅÆ
מדרכיהן  שיפרשו עד ישראל, בדרכי ללכת נוהגות צדוקים בנות שסתם

אבותיהן. בדרכי nw`.ללכת `pzk dklde

i y i l y m e i
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úéøëð íc,גויה של זיבה דם או  נידה דם –ìL äøäè íãå ÇÈÀÄÀÇÇÂÈÆ
úòøöî,טהרה בימי לידתה לאחר  רואה ישראלית שמצורעת דם – ÀÙÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn



cרו dpyn iriax wxt dcip zkqn

äìáè àHL–éànL úéaíéøîBà:dwøkäéìâø éîéîëe;ìlä úéáeíéøîBà:ànèîLáéå çì.úãìBéa íéãBîe ¤¨§¨¥©©§¦§ª¨§¥¥©§¤¨¥¦¥§¦§©¥©§¨¥¦§¤¤
áBæa–Láéå çì äànèî àéäL. §¤¦§©§¨©§¨¥
„äM÷îä–äcð.GL äúM÷íBé øNò ãçà CBúa íéîé äL,äãìéå úòì úòî äúôLå–áBæa úãìBé Bæ éøä; ©§©¨¦¨¦§¨§¨¨¦§©©¨¨§¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥¤¤§

:íéùã÷å äîåøú åäééìò åôøùð àìã éëéä éë ,ïðáøã ïúàîåèã àøëéä éåäéîì ïðáø äá åøééùã.zrxevn ly xedh mceïåâë úòøåöî ìù úåðéòîã â"òàå
:àöåéå ìâòúîù ïðéòá ÷åøã àéîåãã ,àåä ïéòî åàìã ,øåäè äìù øäåè íã éëä åìéôà ,áæ ìùë äàîåèä áà ååä äéìâø éîéîå ä÷åø.dilbx ininke dwexk

àîèî úéìàøùéã åìéàã ,ïäéøáã ìëì íéáæë åäéù íäéìò åøæâù ïðáøãî àîèîã úéøëðä íã éáâ ãåáòã àåä àøëéä êäå .ïéùáé ïéàîèî ïéàå ïéçì ïéàîèîã
,äéì úéà ïéòî ïéã ,àåä ïéòî åàì íãã â"òà ,éîð úòøåöî ìù øåäè íãå .ïéùáé ïéàîèî ïéàã äéìâø éîéîëå ä÷åøë ,ùáé àìå çì úéøëðãå ,ùáéå çì íã
ïåâë äéúåðéòî øàù àîéìéà ,éàîã äéúåðéòî ïðéøîàå ,äéúåðéòîì úòøåöî úåáøì äá÷ðìå ,åéúåðéòîì òøåöî úåáøì ,øëæì áéúëã àø÷î äééáø àðîçøã
ìëì úòøåöî éáøúà ,åéúåðéòîì òøåöî éáøúàã ïåéëã ,à÷ôð øëæî ,úåðéòî øàù é÷ôð äéðéîå ,áæä ÷åøé éëå äéá áéúëã áæî åúàã äéìâø éîéîå ä÷åø
ïéàîèî äéìâø éîéîå ä÷åø äî ë"à ,äéìâø éîéîëå ä÷åøë àäéù äîãì àðîçø äééáøã ïåéëå ,øëæá äéúéìã äîãì àìà ,øëæá åäééúååëã àëéàã äéúåðéòî

:ïë äîã óà ,íéùáé ïéàîèî ïéàå ïéçì.zcleid mc:äìáè àìå äãð úàîåè éîé åøáòù.dilbx ininke dwexk mixne` i`ny ziaåðéàå çì àîèî
ìéôà ,àöåéå ìâòúî ïéà àäã ïéòî íåùî éîð äééåîèì àëéìå ,åìî àäå àðîçø àìú éîåéáã ,àåä øäåè íãã â"òàå .ùáé àîèîäàîåè øåæâ ïðáø éëä å

åòãéìã àøéëä äéì éåäéìã éëéä éë ,äòáù éðôìë ùáéå çì àîèéù øåæâ àì åäéîå .äòáù êåú åèà äòáù øçà äøéæâ ,àéä äàîèå äìáè àìå ìéàåä ,äéìò
:ïðáøã åúàîåèã.yaie gl `nhn mixne` lld ziaeàìù ïîæ ìëå ,àðîçø àìú äìéáèå éîåéá ììä úéá éøáñã .äìáè àìù ïîæ ìë äøåúä ïî åúàîåèã

:äòáù éðôìë äòáù øçàì äîã éøä ,äìáè.aefa zcleia miceneäãìéå ,øäèúù íãå÷ íéé÷ð äòáù øåôñì äëéøö àéäù äáæ äúéä äúãì úòá íà
åúàîåèá àåä íìåòì äáæ ìù äîãù ,äá÷ðì íéòåáùå øëæì äãéì éîé úòáù åøáòù ô"òà ùáéå çì àîè äîãù ììä úéáì éàîù úéá íéãåî ,äøôñ àìå

:íéé÷ð äòáù øåôñúù ãò äøåúä ïî
c.dcp dywndéîé ìù íåé øùò ãçàá àìà éùå÷ íãì äøåú äøäéè àìã ,äãð àéä éøä ,äúåù÷äá íã äúàøå äúãð éîéá äúãìá äù÷îä ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

ששים  או  לזכר, טומאה ימי  שבעה לאחר ימים ושלושת שלושים שהם

לנקבה , טומאה ימי שבועיים לאחר ימים íéøäèîוששת éànL úéaÅÇÇÀÇÂÄ
לפי בזיבה, ולא בנידה לא מטמאים גויים אין התורה מן שכן –

ונידה זב בפרשת ב):שנאמר  טו, ודרשו (ויקרא ישראל", בני אל "דברו 
מטמאים חכ הנכרים ואין  ובזיבה, בנידה מטמאים ישראל  בני מים:

דבריהם, לכל כזבים שיהיו עליהם, גזרו חכמים אבל  ובזיבה; בנידה

על אלא כלל  הנכרית דם על  חכמים גזרו שלא שמאי, בית וסוברים
כדי הדם, על  גזרו ולא תמיד; מצויים שהם בלבד, רגליה ומי רוקה

תרומה  עליה לשרוף יבואו  ולא מדרבנן, אלא טומאתה שאין  שידעו 
äéìâøוקדשים; éîéîëe dwøk :íéøîBà ìlä úéáe בית – ÅÄÅÀÄÀËÈÀÅÅÇÀÆÈ

בה  החמירו שלא אלא חכמים, גזרו  הנכרית על שאף סוברים, הלל
ובין  לח כשהוא בין  מטמא הישראלית שדם הישראלית, בדם כמו 

שמטמא  רגליה, וכמי  כרוקה, הוא הרי  הנכרית ודם יבש, כשהוא
שהטומאה  היכר , משמש זה והרי יבש , כשהוא מטמא ואינו לח כשהוא

וכן  חכמים. מדברי אלא oixdhnאינה i`ny zia ,zrxevn ly dxdh mc
דם  לה שיש  יולדת, כל כדין מצורעת יולדת שדין  הם, שסוברים –

שנאמר ממה שדרשו  כמו  טמאים, רגליה ומי  שרוקה פי  על  ואף טוהר;

לג): טו, dawpl(ויקרא  e` xkfl ומצורעת למעיינותיו מצורע לרבות –

מעיינותיה, בכלל שאינו  טהור, טהרה בימי  דמה מקום מכל למעיינותיה,
ויוצא. שמתעגל  לרוק שדומה מה אלא מעיין בכלל שאין ziaeלפי

,mixne` lldטמא מצורעת של טהרה dilbx;שדם ininke dwexk שאף
לפי מעיין, דין לו  יש  מקום מכל  מעיין , בכלל אינו  שדם פי על 

שאר שהרי  "ולנקבה", שאמרה במה המצורעת את ריבתה שהתורה
הכתוב  שבא אלא מיוחד, בפסוק צורך ואין מזכר , למדים מעיינותיה

שמטמא  היינו  רגליה, וכמימי  כרוקה שמטמא בזכר , שאינו  דם, לרבות
יבש . כשהוא מטמא ואינו לח äìáèכשהוא àHL úãìBé íc– ÇÆÆÆÈÀÈ

טומאה  ימי עשר ארבעה לאחר או לזכר טומאה ימי שבעה לאחר

טוהר, דם לזמן  ונכנסה לידה טומאת מזמן  שיצאה כלומר  לנקבה,
עדיין , טבלה שלא éîéîëeאלא dwøk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀËÈÀÅÅ

äéìâø טומאת מכלל דמה יצא מקום מכל טבלה, שלא פי על  אף – ÇÀÆÈ
כשהוא  שמטמא היינו רגליה, וכמי  כרוקה אלא מטמא ואינו  נידה, דם

יבש; כשהוא מטמא ואינו  çìלח ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÅÇ
Láéå,נידה כדם טהרה בימי אף הדם נחשב טבלה שלא זמן  כל – ÀÈÅ

יבש . כשהוא בין  לח כשהוא בין מטמא áBæaוהוא úãìBéa íéãBîeÄÀÆÆÀ
הלידה  טומאת ימי  שלאחר והרי  זבה, היתה לידתה בשעת אם –

כל מזיבתה, להיטהר  כדי מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא חייבת

מודים, שמאי  בית ואף הוא, זיבה דם דמה ספרה, שלא àéäLÆÄזמן
Láéå çì äànèî כשהוא בין לח כשהוא בין  מטמא שדמה – ÀÇÀÈÇÀÈÅ

ספרה  אם ברם, וזיבה. נידה דם כל כדין  טהרה, ימי  בתוך  אפילו יבש,
בזה  אף טבלה, ולא הלידה טומאת זמן לאחר  נקיים ימים שבעה

ברישא כמו הלל  ובית שמאי  בית (גמרא ).נחלקו 
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לעיל  בארנו  e),כבר ,b dpynd xe`a ileya) היא הרי בתחילה, דם הרואה שאשה
ביום  ואם הימים. שבעת כל  שראתה ובין  אחת פעם שראתה בין  ימים, שבעה נידה
והיא  שמיני בליל  היא טובלת התורה מן  הרי  מלראות, פסקה ערב לפנות השביעי 
ימים  כלומר  הזיבה", ימי עשר  "אחד מתחילים הנידה ימי שבעת לאחר טהורה.
ראתה  כדלקמן: ודינה זיבה, דם זה הרי דם, בהם רואה היא שאם לזיבה, הראוים
אחד יום לשמור  היא וצריכה קטנה", "זבה היא הרי  בלבד , אחד יום דם בהם
אינה  ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר הטומאה, יום כנגד בטהרה
יום". כנגד  יום "שומרת היא: נקראת מכאן לערב, טהורה היא הרי דם, בו רואה
והיא  קטנה", "זבה אלא שאינה רצופים, ימים שני דם בהם ראתה אם הדין  והוא
בערב. היא טהורה דם, בו ראתה ולא וכשטבלה בטהרה, השלישי יום את שומרת

ג  "זבה נעשית היא הרי רצופים, ימים שלושה דם בהם ראתה אם דולה",אבל
קרבן ומביאה השביעי , ביום וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא וצריכה

הזיבה ימי  עשר אחד לאחר  – כה-כט). טו, ויקרא (עיין השמיני ly`ביום oia)
elit`e ,mei cbpk mei zxney dzidy `l` mc mda dz`xy oia ,llk mc mda dz`x
dz`xy oebk ,miiwp mini dray mda xetql dwitqdy `l` ,dlecb daf mda dzid

(miiwp eid minid x`ye ,cala mipey`xd minid zyelya,נידה ימי  שוב מתחילים
ונמשכים  נידה, דם זה הרי  דם, בהם שתראה שכל לנידה, הראויים ימים היינו

שעה ומאותה דם, רואה שהיא עד  אלו  mcd)ימים zii`x zryn) שוב היא הרי 
חלילה. וחוזר הזיבה, ימי עשר  אחד שוב מתחילים ואחריהם ימים, שבעת נידה

גם נקראים הזיבה ימי  עשר אחד –;"dcipl dcip oiay mei xyr cg`" תחילת וכל
נקראת נידה, דם משראתה היינו  הנידה, ימי dcipd".שבעת gzt" דם ראתה –

של עשר ובאחד ובעשירי  בתשיעי  היינו  רצופים ימים שלושה הזיבה ימי בסוף
הזיבה, ימי  עשר  אחד  שנשלמו לאחר  אף דם לראות שהוסיפה או  הזיבה, ימי
לפתח  חוזרת אינה לעיל , שבארנו  כמו גדולה", "זבה הזיבה בימי  שנעשתה ונמצא

דם תראה מכן  ולאחר נקיים, ימים שבעה שתספור  עד o"anxd.נידתה zhiyl df lk)
cibn" oiire ;g-e miwxt d`ia ixeqi` 'ld oiir ;dfa zxg` dhiy el yi m"anxd la`

(xwir `id o"anxd zhiyy ,my azeky ,"dpyn ביום אלא דם ראתה לא אם ברם, –
אף  עשר , ובאחד  בעשירי היינו  הזיבה, ימי של האחרונים הימים בשני  או  האחרון 
שראתה  באופן  הזיבה, ימי עשר אחד  שנגמרו  לאחר  גם לראות שהוסיפה פי  על 
אחד יום אלא הזיבה בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל  רצופים, ימים שלושה דם
הנידה, כפתח נחשבת הזיבה ימי עשר אחד  שלאחר ביום הדם ראיית שניים, או 

– הנידה. ימי  כתחילת oiprd,היינו mekiql שלושה בזה שיש  למדים, נמצאנו

izdw - zex`ean zeipyn
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éøácøæòéìà éaø.òLBäé éaøøîBà:íBéå äìéì,BîBéå úaL éìéìk.àGå øòvä ïî äúôMLícä ïî. ¦§¥©¦¡¦¤¤©¦§ª©¥©§¨§§¥¥©¨§¤¨§¨¦©©©§¦©¨
‰déeM÷ àeä änk?øéàî éaøøîBà:å íéòaøà elôàíBé íéMîç.äãeäé éaøøîBà:dLãç dic.éaøå éñBé éaø ©¨¦¨©¦¥¦¥£¦©§¨¦©£¦¦©¦§¨¥©¨¨§¨©¦¥§©¦

ïBòîLíéøîBà:úBúaL éúMî øúBé éeM÷ ïéà. ¦§§¦¥¦¥¦§¥©¨
Âäá÷ð ìL íéðBîL CBúa äM÷îä,äàBø àéäL íéîc ìk–íéøBäè,ãìeä àöiL ãò.øæòéìà éaøåànèî. ©§©¨§§¦¤§¥¨¨¨¦¤¦¨§¦©¤¥¥©¨¨§©¦¡¦¤¤§©¥

Bì eøîàøæòéìà éaøì:éôMä íãa øéîçäL íB÷îa äîe,éLwä íãa ì÷ä–éôMä íãa ì÷äL íB÷î,ïéã Bðéà ¨§§©¦¡¦¤¤©¦§¤¤§¦§©©Ÿ¦¥¥§©©Ÿ¦§¤¥¥§©©Ÿ¦¥¦
éLwä íãa ì÷pL?ïäì øîà:ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic;äéìò ì÷ä änî–äáéæ úàîhî,äàîè ìáà ¤¨¥§©©Ÿ¦¨©¨¤©©¨¦©¦¦§©¦¦©¥¥¨¤¨¦ª§©¦¨£¨§¥¨

äcð úàîè. ª§©¦¨

:àðîçø äéøäéè àì äãð ìù íéîéá ìáà ,äáéæ.dzyw:íéôåöø íéîé äùìù ìë äúàøå äáéæ éîé ìù íåé øùò ãçà êåúá íéîé äùìù ãìå úîçî.dztye
,éòéáøá úòì úòî äéìáçî úçðáå éôåùá äãîòù.dclieäúôù àì íà ìáà .áåæá úãìåé åæ éøä êëìä ,ãìå úîçî åàá àì äúàøù íéîãã àúìî éàìâà

:ãìå úîçî äîã àìå äîöò úîçî äîã ,äîã áåæ áéúëã ,äáéæî åäðéøäéè àðîçøå ,àåä ãìå úîçî ,äúàøù íéîã ìë ,äúãéìì êåîñ.meie dlilíàã
'øë äëìäå .åîåéå úáù éìéìë ,äìéìä øçà ìù íåéå äìéì äúôù ë"àà ,éôåù äæ ïéà ,úòì úòî äúôùã éòéáø íåé éöçá äãìéå éùéìù íåé éöçá äúôù

:øæòéìà.xrvd on dztyy:éôåù éåä íãä ,ïî äúôù àìù ô"òà øòöä ïî äúôù íà ,åðøîàù åæ äúôùå øîåìë
d.dieyw `ed dnk:äàøúù íéîã ìëá äáéæ éãéì àéúà àìã.mei miyinge mirax` elit`äáéæ éãéì àéúà àì äãéìì êåîñ ãçà íåé äúôù àì íà

:áåæá úãìåé éåä àìå.dycg dicéðéîù ùãçá äáéæ éîé øùò ãçà êåúá äùìù äúù÷ ìáà .éòéùú ùãåç åðééäã ,ãçà ùãåç éùå÷ä úà øäèð íà äéã
:éðéîù ìù íéîé äùìù úîçî áåæá úãìåé åæ éøä ,éòéùú ìë úëìåäå äù÷î åìéôàå.zezay izyn xzei ieyw oi`íéîé äùìù äúàøå äúù÷ íàù

'øå éñåé 'øë äëìäå .úåúáù éúùä íãå÷ åéäù íéîé äùìù úîçî áåæá úãìåé åæ éøä ,ïë éøçà úåúáùä ìë úëìåäå äù÷î äúéäå úåúáù éúù íãå÷
:ïåòîù

e.dawp ly mipeny jeza dywnd:íéðåîù êåúá äìéôäå äøáòúðå äãéì éîé ìù øùò äòáøà øçàì äùîùù ïåâë.mixedh d`ex `idy minc lk
:øäåè íã éåä úàìî êåú ìëã.`nhn xfril` 'xeàðîçø äéøäèã àåä äáéæîå ,äéòîáù ãìå úîçî àìà àåä øäåè íã åàì ,àá éùå÷áã ïåéëã .äãð

:äãðî àìå ,éåù÷ì.iteyd mca xingdy:áåæá úãìåé åæ éøä ,äãìéå éôåùá äùìù äàåøù úãìåé øàù ïåâë.iyewd mca lwid:äáåæî äøäèìmewn
.iteyd mca lwidy:úàìî êåú ïåâë ,äàîåè ìëî äøäèì.iyewd mca lwpy oic epi`:äãðî åìéôàå úåàîåè ìëî åøäèì.oicd on `al eicéùå÷ ïåâë

:äãðá àîè úàìî êåúã éùå÷ óà ,äãðá àîè àîìòã éùå÷ äî ,àîìòã éùå÷ë ïåãðë úåéäì åéã ,àîìò ìù éùå÷î íéãîì íúàù úàìî êåú ìù

`xephxa yexit

נידה;`)עיקרים: דם בהם שראתה שבעה לאחר  אלא זיבה ימי שאיןa)שאין

נקיים; ימים שבעה שתמנה עד  גדולה זיבה ימי  אחר  נידה נידה b)פתח פתח שיש

קטנה זיבה לה (ixi`nd).אחר ויצא ללדת שקישתה במעוברת ללמד באה משנתנו 

הנקרא הלידה, לפני  ieyiwd",דם mc".הדם אותו  של  דינו  מה

äM÷îä,דם וראתה לילד , –äcð.נידה היא הרי  –,x`ean `xnba ÇÀÇÈÄÈ
בימים  היינו  נידתה, בימי  הקישוי דם שראתה בכגון  כאן  שמדובר
באחד היינו  הזיבה, בימי  הקישוי  דם ראתה אם אבל  לנידה, הראויים

בזבה שנאמר טהורה, זו הרי  לנידה, נידה שבין יום טו,עשר  (ויקרא 

מחמת כה ): ולא עצמה מחמת דמה ודרשו: דמה", זוב יזוב כי  "ואשה

הקישוי, מחמת דם וראתה זיבה בימי  לילד קישתה שאם כלומר ולד ,
שלא  להשמיענו , המשנה שבאה וזהו  טמאה; ואינה זיבה דם זה אין 

לנידה, נידה שבין  יום עשר באחד אלא הקישוי  דם התורה טיהרה
נידה  כדם הקישוי  דם של  דינו  נידתה בימי  אבל  הזיבה, בימי  היינו 

ב). לו, נידה GL(גמרא äúM÷íéîé äL שלושה דם ראתה כלומר  – ÄÀÈÀÈÈÄ
הלידה, קישוי  מחמת רצופים íBéימים øNò ãçà CBúa שבין – ÀÇÇÈÈ

הזיבה, בימי היינו  לנידה, úòìנידה úòî äúôLå מעת ונחה – ÀÈÀÈÅÅÀÅ
הלידה, מחבלי  שנחה äãìéåלעת שעות וארבע עשרים אותן אחרי  – ÀÈÀÈ

áBæaמחבליה, úãìBé Bæ éøä שהדם נתברר ושפתה, שהואיל – ÂÅÆÆÀ
והרי היה, זיבה דם אלא הולד, מחמת הקישוי, מן בא לא שראתה

לליד סמוך שפתה לא אם אבל  זבה. הריהיא שראתה, דם כל  תה,
בימי קישוי שדם לעיל , הזכרנו וכבר הולד, מחמת קישוי דם הוא

הוא; טוהר דם øîBà:הזיבה òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÄÀËÇÅ
BîBéå úaL éìéìk ,íBéå äìéì ויום שלם לילה שפתה אם – ÇÀÈÀÀÅÅÇÈÀ

אבל בזוב, יולדת זו  הרי  שלאחריו, שבת ויום שבת כליל  שלאחריו,

היום  חצות עד  יום מחצות כגון  סתם, שעות וארבע עשרים שפתה אם
בזוב, יולדת זו ואין  הולד , מחמת בא דמה שכן  שופי, זה אין  הבא,

.xfril` iaxk dklde: לעיל ששנינו  שמה לפרש, המשנה ומוסיפה
"zrl zrn dztye"היינוøòvä ïî äúôML הצירים שפסקו  – ÆÈÀÈÄÇÇÇ

שלה, ícäוהצער  ïî àGåעל אף הצער  מן ששפתה כל כלומר  – ÀÄÇÈ
אם  אבל  כזבה. דינה הדם, פסק שלא היינו  הדם, מן שפתה שלא פי 

בזוב. יולדת זו ואין שופי , זה אין הצירים פסקו  ולא הדם פסק

i r i a x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

déeM÷ àeä änk את דנים ללידה הקרוב זמן באיזה כלומר – ÇÈÄÈ
הלידה? שמחמת כקושי והחבלים elôàהצירים :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÂÄ

íBé íéMîçå íéòaøàשכל בגמרא, ומבואר  הלידה; לפני – ÇÀÈÄÇÂÄÄ
רבי שנקט ומה טהורה; היא הרי  שבתוכם, הזיבה בימי  דם שראתה

mei",מאיר miyinge mirax`" היינוmirax`,בריאה miyingeלאשה
dLãçלחולה. dic :øîBà äãeäé éaøהתשיעי החודש  דיה – ÇÄÀÈÅÇÈÈÀÈ

את בו  לדון כדם כדי בו שרואה והדם הלידה, שמחמת כקושי  ציריה
הזיבה. מן אותה המטהר  íéøîBà:קישוי  ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ

úBúaL éúMî øúBé éeM÷ ïéà שקישתה כל הלכך  הלידה; לפני – ÅÄÅÄÀÅÇÈ
אבל קישוי , דם זה הרי  דם, וראתה הלידה, קודם יום עשר  ארבעה

בימי רצופים ימים שלושה דם ראתה אם לכן , קודם שקישתה כל
מחבליה  שפתה שלא פי  על אף יום, עשר  הארבעה לפני שחלו זיבתה

הוא. זיבה דם אלא קישוי  דם שלא בזוב, יולדת זו  הרי  הלידה, עד 
.oerny iaxe iqei iaxk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äá÷ð ìL íéðBîL CBúa äM÷îä יום עשר ארבעה שלאחר – ÇÀÇÈÀÀÄÆÀÅÈ
בתוך  והפילה  ונתעברה בעלה עם ושימשה טבלה נקבה שמונים,ללידת

íéøBäè ,äàBø àéäL íéîc ìkימי תוך  שרואה דם שכל – ÈÈÄÆÄÈÀÄ
הוא, טוהר  דם ãìeäטהרה àöiL ãò.לידה משום טמאה שאז  – ÇÆÅÅÇÈÈ

ànèî øæòéìà éaøåקישוי דם אלא טוהר, דם זה אין שלדעתו  – ÀÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
טומאת  טמאה הריהי נידתה בימי ראתה אם הלכך הולד, מחמת הבא

øéîçäL(תוספות ).נידה íB÷îa äîe :øæòéìà éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÁÄÆÆÇÄÀÆÆÀÄ
éôMä íãaבשופי הזיבה בימי ימים שלושה דם שראתה ביולדת – ÀÇÇÙÄ

בזוב, ויולדת זבה שהיא בקושי, éLwäולא íãa ì÷ä ראתה שאם – ÅÅÀÇÇÙÄ
הוא, טוהר דם הזיבה בימי  הקישוי  שדם בזוב, יולדת אינה בקושי דם

éôMä íãa ì÷äL íB÷îבימי והיינו טומאה, בכל  לטהרה – ÀÆÅÅÀÇÇÙÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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äìáè àHL–éànL úéaíéøîBà:dwøkäéìâø éîéîëe;ìlä úéáeíéøîBà:ànèîLáéå çì.úãìBéa íéãBîe ¤¨§¨¥©©§¦§ª¨§¥¥©§¤¨¥¦¥§¦§©¥©§¨¥¦§¤¤
áBæa–Láéå çì äànèî àéäL. §¤¦§©§¨©§¨¥
„äM÷îä–äcð.GL äúM÷íBé øNò ãçà CBúa íéîé äL,äãìéå úòì úòî äúôLå–áBæa úãìBé Bæ éøä; ©§©¨¦¨¦§¨§¨¨¦§©©¨¨§¨§¨¥¥§¥§¨§¨£¥¤¤§

:íéùã÷å äîåøú åäééìò åôøùð àìã éëéä éë ,ïðáøã ïúàîåèã àøëéä éåäéîì ïðáø äá åøééùã.zrxevn ly xedh mceïåâë úòøåöî ìù úåðéòîã â"òàå
:àöåéå ìâòúîù ïðéòá ÷åøã àéîåãã ,àåä ïéòî åàìã ,øåäè äìù øäåè íã éëä åìéôà ,áæ ìùë äàîåèä áà ååä äéìâø éîéîå ä÷åø.dilbx ininke dwexk

àîèî úéìàøùéã åìéàã ,ïäéøáã ìëì íéáæë åäéù íäéìò åøæâù ïðáøãî àîèîã úéøëðä íã éáâ ãåáòã àåä àøëéä êäå .ïéùáé ïéàîèî ïéàå ïéçì ïéàîèîã
,äéì úéà ïéòî ïéã ,àåä ïéòî åàì íãã â"òà ,éîð úòøåöî ìù øåäè íãå .ïéùáé ïéàîèî ïéàã äéìâø éîéîëå ä÷åøë ,ùáé àìå çì úéøëðãå ,ùáéå çì íã
ïåâë äéúåðéòî øàù àîéìéà ,éàîã äéúåðéòî ïðéøîàå ,äéúåðéòîì úòøåöî úåáøì äá÷ðìå ,åéúåðéòîì òøåöî úåáøì ,øëæì áéúëã àø÷î äééáø àðîçøã
ìëì úòøåöî éáøúà ,åéúåðéòîì òøåöî éáøúàã ïåéëã ,à÷ôð øëæî ,úåðéòî øàù é÷ôð äéðéîå ,áæä ÷åøé éëå äéá áéúëã áæî åúàã äéìâø éîéîå ä÷åø
ïéàîèî äéìâø éîéîå ä÷åø äî ë"à ,äéìâø éîéîëå ä÷åøë àäéù äîãì àðîçø äééáøã ïåéëå ,øëæá äéúéìã äîãì àìà ,øëæá åäééúååëã àëéàã äéúåðéòî

:ïë äîã óà ,íéùáé ïéàîèî ïéàå ïéçì.zcleid mc:äìáè àìå äãð úàîåè éîé åøáòù.dilbx ininke dwexk mixne` i`ny ziaåðéàå çì àîèî
ìéôà ,àöåéå ìâòúî ïéà àäã ïéòî íåùî éîð äééåîèì àëéìå ,åìî àäå àðîçø àìú éîåéáã ,àåä øäåè íãã â"òàå .ùáé àîèîäàîåè øåæâ ïðáø éëä å

åòãéìã àøéëä äéì éåäéìã éëéä éë ,äòáù éðôìë ùáéå çì àîèéù øåæâ àì åäéîå .äòáù êåú åèà äòáù øçà äøéæâ ,àéä äàîèå äìáè àìå ìéàåä ,äéìò
:ïðáøã åúàîåèã.yaie gl `nhn mixne` lld ziaeàìù ïîæ ìëå ,àðîçø àìú äìéáèå éîåéá ììä úéá éøáñã .äìáè àìù ïîæ ìë äøåúä ïî åúàîåèã

:äòáù éðôìë äòáù øçàì äîã éøä ,äìáè.aefa zcleia miceneäãìéå ,øäèúù íãå÷ íéé÷ð äòáù øåôñì äëéøö àéäù äáæ äúéä äúãì úòá íà
åúàîåèá àåä íìåòì äáæ ìù äîãù ,äá÷ðì íéòåáùå øëæì äãéì éîé úòáù åøáòù ô"òà ùáéå çì àîè äîãù ììä úéáì éàîù úéá íéãåî ,äøôñ àìå

:íéé÷ð äòáù øåôñúù ãò äøåúä ïî
c.dcp dywndéîé ìù íåé øùò ãçàá àìà éùå÷ íãì äøåú äøäéè àìã ,äãð àéä éøä ,äúåù÷äá íã äúàøå äúãð éîéá äúãìá äù÷îä ,øîà÷ éëä

`xephxa yexit

ששים  או  לזכר, טומאה ימי  שבעה לאחר ימים ושלושת שלושים שהם

לנקבה , טומאה ימי שבועיים לאחר ימים íéøäèîוששת éànL úéaÅÇÇÀÇÂÄ
לפי בזיבה, ולא בנידה לא מטמאים גויים אין התורה מן שכן –

ונידה זב בפרשת ב):שנאמר  טו, ודרשו (ויקרא ישראל", בני אל "דברו 
מטמאים חכ הנכרים ואין  ובזיבה, בנידה מטמאים ישראל  בני מים:

דבריהם, לכל כזבים שיהיו עליהם, גזרו חכמים אבל  ובזיבה; בנידה

על אלא כלל  הנכרית דם על  חכמים גזרו שלא שמאי, בית וסוברים
כדי הדם, על  גזרו ולא תמיד; מצויים שהם בלבד, רגליה ומי רוקה

תרומה  עליה לשרוף יבואו  ולא מדרבנן, אלא טומאתה שאין  שידעו 
äéìâøוקדשים; éîéîëe dwøk :íéøîBà ìlä úéáe בית – ÅÄÅÀÄÀËÈÀÅÅÇÀÆÈ

בה  החמירו שלא אלא חכמים, גזרו  הנכרית על שאף סוברים, הלל
ובין  לח כשהוא בין  מטמא הישראלית שדם הישראלית, בדם כמו 

שמטמא  רגליה, וכמי  כרוקה, הוא הרי  הנכרית ודם יבש, כשהוא
שהטומאה  היכר , משמש זה והרי יבש , כשהוא מטמא ואינו לח כשהוא

וכן  חכמים. מדברי אלא oixdhnאינה i`ny zia ,zrxevn ly dxdh mc
דם  לה שיש  יולדת, כל כדין מצורעת יולדת שדין  הם, שסוברים –

שנאמר ממה שדרשו  כמו  טמאים, רגליה ומי  שרוקה פי  על  ואף טוהר;

לג): טו, dawpl(ויקרא  e` xkfl ומצורעת למעיינותיו מצורע לרבות –

מעיינותיה, בכלל שאינו  טהור, טהרה בימי  דמה מקום מכל למעיינותיה,
ויוצא. שמתעגל  לרוק שדומה מה אלא מעיין בכלל שאין ziaeלפי

,mixne` lldטמא מצורעת של טהרה dilbx;שדם ininke dwexk שאף
לפי מעיין, דין לו  יש  מקום מכל  מעיין , בכלל אינו  שדם פי על 

שאר שהרי  "ולנקבה", שאמרה במה המצורעת את ריבתה שהתורה
הכתוב  שבא אלא מיוחד, בפסוק צורך ואין מזכר , למדים מעיינותיה

שמטמא  היינו  רגליה, וכמימי  כרוקה שמטמא בזכר , שאינו  דם, לרבות
יבש . כשהוא מטמא ואינו לח äìáèכשהוא àHL úãìBé íc– ÇÆÆÆÈÀÈ

טומאה  ימי עשר ארבעה לאחר או לזכר טומאה ימי שבעה לאחר

טוהר, דם לזמן  ונכנסה לידה טומאת מזמן  שיצאה כלומר  לנקבה,
עדיין , טבלה שלא éîéîëeאלא dwøk :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÀËÈÀÅÅ

äéìâø טומאת מכלל דמה יצא מקום מכל טבלה, שלא פי על  אף – ÇÀÆÈ
כשהוא  שמטמא היינו רגליה, וכמי  כרוקה אלא מטמא ואינו  נידה, דם

יבש; כשהוא מטמא ואינו  çìלח ànèî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÇÅÇ
Láéå,נידה כדם טהרה בימי אף הדם נחשב טבלה שלא זמן  כל – ÀÈÅ

יבש . כשהוא בין  לח כשהוא בין מטמא áBæaוהוא úãìBéa íéãBîeÄÀÆÆÀ
הלידה  טומאת ימי  שלאחר והרי  זבה, היתה לידתה בשעת אם –

כל מזיבתה, להיטהר  כדי מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא חייבת

מודים, שמאי  בית ואף הוא, זיבה דם דמה ספרה, שלא àéäLÆÄזמן
Láéå çì äànèî כשהוא בין לח כשהוא בין  מטמא שדמה – ÀÇÀÈÇÀÈÅ

ספרה  אם ברם, וזיבה. נידה דם כל כדין  טהרה, ימי  בתוך  אפילו יבש,
בזה  אף טבלה, ולא הלידה טומאת זמן לאחר  נקיים ימים שבעה

ברישא כמו הלל  ובית שמאי  בית (גמרא ).נחלקו 
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לעיל  בארנו  e),כבר ,b dpynd xe`a ileya) היא הרי בתחילה, דם הרואה שאשה
ביום  ואם הימים. שבעת כל  שראתה ובין  אחת פעם שראתה בין  ימים, שבעה נידה
והיא  שמיני בליל  היא טובלת התורה מן  הרי  מלראות, פסקה ערב לפנות השביעי 
ימים  כלומר  הזיבה", ימי עשר  "אחד מתחילים הנידה ימי שבעת לאחר טהורה.
ראתה  כדלקמן: ודינה זיבה, דם זה הרי דם, בהם רואה היא שאם לזיבה, הראוים
אחד יום לשמור  היא וצריכה קטנה", "זבה היא הרי  בלבד , אחד יום דם בהם
אינה  ואם הטמא, היום למחרת טובלת שהיא כלומר הטומאה, יום כנגד בטהרה
יום". כנגד  יום "שומרת היא: נקראת מכאן לערב, טהורה היא הרי דם, בו רואה
והיא  קטנה", "זבה אלא שאינה רצופים, ימים שני דם בהם ראתה אם הדין  והוא
בערב. היא טהורה דם, בו ראתה ולא וכשטבלה בטהרה, השלישי יום את שומרת

ג  "זבה נעשית היא הרי רצופים, ימים שלושה דם בהם ראתה אם דולה",אבל
קרבן ומביאה השביעי , ביום וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור  היא וצריכה

הזיבה ימי  עשר אחד לאחר  – כה-כט). טו, ויקרא (עיין השמיני ly`ביום oia)
elit`e ,mei cbpk mei zxney dzidy `l` mc mda dz`xy oia ,llk mc mda dz`x
dz`xy oebk ,miiwp mini dray mda xetql dwitqdy `l` ,dlecb daf mda dzid

(miiwp eid minid x`ye ,cala mipey`xd minid zyelya,נידה ימי  שוב מתחילים
ונמשכים  נידה, דם זה הרי  דם, בהם שתראה שכל לנידה, הראויים ימים היינו

שעה ומאותה דם, רואה שהיא עד  אלו  mcd)ימים zii`x zryn) שוב היא הרי 
חלילה. וחוזר הזיבה, ימי עשר  אחד שוב מתחילים ואחריהם ימים, שבעת נידה

גם נקראים הזיבה ימי  עשר אחד –;"dcipl dcip oiay mei xyr cg`" תחילת וכל
נקראת נידה, דם משראתה היינו  הנידה, ימי dcipd".שבעת gzt" דם ראתה –

של עשר ובאחד ובעשירי  בתשיעי  היינו  רצופים ימים שלושה הזיבה ימי בסוף
הזיבה, ימי  עשר  אחד  שנשלמו לאחר  אף דם לראות שהוסיפה או  הזיבה, ימי
לפתח  חוזרת אינה לעיל , שבארנו  כמו גדולה", "זבה הזיבה בימי  שנעשתה ונמצא

דם תראה מכן  ולאחר נקיים, ימים שבעה שתספור  עד o"anxd.נידתה zhiyl df lk)
cibn" oiire ;g-e miwxt d`ia ixeqi` 'ld oiir ;dfa zxg` dhiy el yi m"anxd la`

(xwir `id o"anxd zhiyy ,my azeky ,"dpyn ביום אלא דם ראתה לא אם ברם, –
אף  עשר , ובאחד  בעשירי היינו  הזיבה, ימי של האחרונים הימים בשני  או  האחרון 
שראתה  באופן  הזיבה, ימי עשר אחד  שנגמרו  לאחר  גם לראות שהוסיפה פי  על 
אחד יום אלא הזיבה בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל  רצופים, ימים שלושה דם
הנידה, כפתח נחשבת הזיבה ימי עשר אחד  שלאחר ביום הדם ראיית שניים, או 

– הנידה. ימי  כתחילת oiprd,היינו mekiql שלושה בזה שיש  למדים, נמצאנו

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriax wxt dcip zkqn
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נידה;`)עיקרים: דם בהם שראתה שבעה לאחר  אלא זיבה ימי שאיןa)שאין

נקיים; ימים שבעה שתמנה עד  גדולה זיבה ימי  אחר  נידה נידה b)פתח פתח שיש

קטנה זיבה לה (ixi`nd).אחר ויצא ללדת שקישתה במעוברת ללמד באה משנתנו 

הנקרא הלידה, לפני  ieyiwd",דם mc".הדם אותו  של  דינו  מה

äM÷îä,דם וראתה לילד , –äcð.נידה היא הרי  –,x`ean `xnba ÇÀÇÈÄÈ
בימים  היינו  נידתה, בימי  הקישוי דם שראתה בכגון  כאן  שמדובר
באחד היינו  הזיבה, בימי  הקישוי  דם ראתה אם אבל  לנידה, הראויים

בזבה שנאמר טהורה, זו הרי  לנידה, נידה שבין יום טו,עשר  (ויקרא 

מחמת כה ): ולא עצמה מחמת דמה ודרשו: דמה", זוב יזוב כי  "ואשה

הקישוי, מחמת דם וראתה זיבה בימי  לילד קישתה שאם כלומר ולד ,
שלא  להשמיענו , המשנה שבאה וזהו  טמאה; ואינה זיבה דם זה אין 

לנידה, נידה שבין  יום עשר באחד אלא הקישוי  דם התורה טיהרה
נידה  כדם הקישוי  דם של  דינו  נידתה בימי  אבל  הזיבה, בימי  היינו 

ב). לו, נידה GL(גמרא äúM÷íéîé äL שלושה דם ראתה כלומר  – ÄÀÈÀÈÈÄ
הלידה, קישוי  מחמת רצופים íBéימים øNò ãçà CBúa שבין – ÀÇÇÈÈ

הזיבה, בימי היינו  לנידה, úòìנידה úòî äúôLå מעת ונחה – ÀÈÀÈÅÅÀÅ
הלידה, מחבלי  שנחה äãìéåלעת שעות וארבע עשרים אותן אחרי  – ÀÈÀÈ

áBæaמחבליה, úãìBé Bæ éøä שהדם נתברר ושפתה, שהואיל – ÂÅÆÆÀ
והרי היה, זיבה דם אלא הולד, מחמת הקישוי, מן בא לא שראתה

לליד סמוך שפתה לא אם אבל  זבה. הריהיא שראתה, דם כל  תה,
בימי קישוי שדם לעיל , הזכרנו וכבר הולד, מחמת קישוי דם הוא

הוא; טוהר דם øîBà:הזיבה òLBäé éaø .øæòéìà éaø éøácÄÀÅÇÄÁÄÆÆÇÄÀËÇÅ
BîBéå úaL éìéìk ,íBéå äìéì ויום שלם לילה שפתה אם – ÇÀÈÀÀÅÅÇÈÀ

אבל בזוב, יולדת זו  הרי  שלאחריו, שבת ויום שבת כליל  שלאחריו,

היום  חצות עד  יום מחצות כגון  סתם, שעות וארבע עשרים שפתה אם
בזוב, יולדת זו ואין  הולד , מחמת בא דמה שכן  שופי, זה אין  הבא,

.xfril` iaxk dklde: לעיל ששנינו  שמה לפרש, המשנה ומוסיפה
"zrl zrn dztye"היינוøòvä ïî äúôML הצירים שפסקו  – ÆÈÀÈÄÇÇÇ

שלה, ícäוהצער  ïî àGåעל אף הצער  מן ששפתה כל כלומר  – ÀÄÇÈ
אם  אבל  כזבה. דינה הדם, פסק שלא היינו  הדם, מן שפתה שלא פי 

בזוב. יולדת זו ואין שופי , זה אין הצירים פסקו  ולא הדם פסק

i r i a x m e i
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הקודמת. המשנה המשך היא משנתנו 

déeM÷ àeä änk את דנים ללידה הקרוב זמן באיזה כלומר – ÇÈÄÈ
הלידה? שמחמת כקושי והחבלים elôàהצירים :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÂÄ

íBé íéMîçå íéòaøàשכל בגמרא, ומבואר  הלידה; לפני – ÇÀÈÄÇÂÄÄ
רבי שנקט ומה טהורה; היא הרי  שבתוכם, הזיבה בימי  דם שראתה

mei",מאיר miyinge mirax`" היינוmirax`,בריאה miyingeלאשה
dLãçלחולה. dic :øîBà äãeäé éaøהתשיעי החודש  דיה – ÇÄÀÈÅÇÈÈÀÈ

את בו  לדון כדם כדי בו שרואה והדם הלידה, שמחמת כקושי  ציריה
הזיבה. מן אותה המטהר  íéøîBà:קישוי  ïBòîL éaøå éñBé éaøÇÄÅÀÇÄÄÀÀÄ

úBúaL éúMî øúBé éeM÷ ïéà שקישתה כל הלכך  הלידה; לפני – ÅÄÅÄÀÅÇÈ
אבל קישוי , דם זה הרי  דם, וראתה הלידה, קודם יום עשר  ארבעה

בימי רצופים ימים שלושה דם ראתה אם לכן , קודם שקישתה כל
מחבליה  שפתה שלא פי  על אף יום, עשר  הארבעה לפני שחלו זיבתה

הוא. זיבה דם אלא קישוי  דם שלא בזוב, יולדת זו  הרי  הלידה, עד 
.oerny iaxe iqei iaxk dklde
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äá÷ð ìL íéðBîL CBúa äM÷îä יום עשר ארבעה שלאחר – ÇÀÇÈÀÀÄÆÀÅÈ
בתוך  והפילה  ונתעברה בעלה עם ושימשה טבלה נקבה שמונים,ללידת

íéøBäè ,äàBø àéäL íéîc ìkימי תוך  שרואה דם שכל – ÈÈÄÆÄÈÀÄ
הוא, טוהר  דם ãìeäטהרה àöiL ãò.לידה משום טמאה שאז  – ÇÆÅÅÇÈÈ

ànèî øæòéìà éaøåקישוי דם אלא טוהר, דם זה אין שלדעתו  – ÀÇÄÁÄÆÆÀÇÅ
טומאת  טמאה הריהי נידתה בימי ראתה אם הלכך הולד, מחמת הבא

øéîçäL(תוספות ).נידה íB÷îa äîe :øæòéìà éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÁÄÆÆÇÄÀÆÆÀÄ
éôMä íãaבשופי הזיבה בימי ימים שלושה דם שראתה ביולדת – ÀÇÇÙÄ

בזוב, ויולדת זבה שהיא בקושי, éLwäולא íãa ì÷ä ראתה שאם – ÅÅÀÇÇÙÄ
הוא, טוהר דם הזיבה בימי  הקישוי  שדם בזוב, יולדת אינה בקושי דם

éôMä íãa ì÷äL íB÷îבימי והיינו טומאה, בכל  לטהרה – ÀÆÅÅÀÇÇÙÄ

izdw - zex`ean zeipyn



`רח dpyn iying wxt dcip zkqn

Êäøäè ú÷æça íBé øNò ãçà ìk,ä÷ãa àGå dì äáLé–äââL,äñðàð,ä÷ãa àGå äãéæä–äøBäè.äòébä ¨©©¨¨§¤§©©£¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨¤¤§¨¥¦¨§¨§¨§¨¦¦¨
ä÷ãa àGå dzñå úòL–äàîè Bæ éøä.øéàî éaøøîBà:àáçîa äúéä íà,ä÷ãa àGå dzñå úòL äòébäå ¨©¤§¨§¨§¨£¥§¥¨©¦¥¦¥¦¨§¨§©£¥§¦¦¨¨©¤§¨§¨§¨

–äøBäè Bæ éøä,íéîcä úà ú÷lñî äãøçL éðtî.fäå áfä éîé ìáàíBé ãâðk íBé úøîBLå äá–elà éøä £¥§¨¦§¥¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦£¨§¥©¨§©¨¨§¤¤§¤¤£¥¥
äàîè ú÷æça. §¤§©ª§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ïôã àöBé–äøäè éîéå äàîè éîé åéìò ïéáLBé ïéà,ïaø÷ åéìò ïéáiç ïéàå.ïBòîL éaøøîBà:äæ éøä ¥Ÿ¤¥§¦¨¨§¥ª§¨¦¥©£¨§¥©¨¦¨¨¨§¨©¦¦§¥£¥¤

ãeìék.ïBöéçä úéáa úBànhî íéLpä ìk,øîàpL(èé ,åè àø÷éå):"døNáa dáæ äéäé íc".éø÷ ìòáe áfä ìáà– §¨¨©¨¦¦©§§©¦©¦¤¤¡©¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨£¨©¨©©¤¦
õeçì ïúàîè àözL ãò íéànhî ïðéà. ¥¨¦©§¦©¤¥¥ª§¨¨©

f.mei xyr cg` lk:äãð éîé úòáù øçàù.dxdh zwfga:íåé øùò ãçàî úåçô äãðì äãð ïéá ïéàù éðéñî äùîì äëìäã .äîöò ÷åãáì äëéøö äðéàå
.dwca `le dl dayi:äøåäè ,ä÷ãá àìå äãéæä ,äñðàð ,äââù ,ä÷ãá àìå äáùé .ä÷éãá éòá äúãð éîéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîzry dribd

.dwca `le dzqe:àá åðîæá çøåàã ,äàîè ,äúñå úòùá ä÷ãá àìå ìéàåä ,äøåäè äàöîå êë øçà ä÷ãáù éô ìò óà.`agnaìéç åà íéèñì úîçî
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .øéòì àáù.dafde afd ini la`:øåôñì íéëéøöù íéé÷ð íéîé úòáù.mei zxneye,äúáéæ éîéá íéîé éðù åà ãçà íåé äàåøä ïåâë

:äìòáì äøåäèå áøòì úìáåèå ,úåé÷ðá ãçà íåé àìà úøôåñ äðéà.d`neh zwfga el` ixd,àéä øùò ãçà êåúã â"òà ,íåéä äúàøå äðéòî çúôðù ïåéë
:äàîåè ú÷æçá øçîì àéåä

d`.otec `vei:äàôøúðå õåçì øáåòä åàéöåäå íñ é"ò [äéòî] åçúôù äùà.d`neh ini eilr oiayei oi`:äá÷ðì íéòåáùå øëæì äòáù.dxdh inie
:øäåè íã äì ïéàå.oaxw eilr oiaiig oi`eúãìåé ìùáéúëã .(á"é àø÷éå):úòøæîù íå÷îî ãìúù ãò ,äãìéå òéøæú éë äùàdf ixd xne` oerny iax

.celikøîàðù(íù):ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïôåã àöåé úåáøì ,ãìú äá÷ð íàå.ze`nhin miypd lk,ïåöéçä úéáì òéâäå øå÷îä ïî íãä àöéùî äãðá
íå÷î éø÷î ïåöéçä úéáå .äøùáá àåä ïééãòù ô"òà äàîèîù ãîìî ,äøùáá äáåæ äéäé íã áéúëã .õåçì ùøéô àìå íçøä úéá éìúåë åäåãéîòäã â"òàå

:äàéá úòùá åá ùã øáàäù.uegl oz`neh `vzy cr oi`nhn opi`áæá áéúëã(íù)áéúë éø÷ ìòááå .åøùáî åáåæ àöúù ãò ,åøùáî áæ äéäé éë ùéà
(áë íù):òøæ úáëù åðîî àöú øùà

`xephxa yexit

שה  דם שכל  הוא,טהרה, טוהר  דם בהם רואה ì÷pLיא ïéã BðéàÅÄÆÈÅ
éLwä íãa? וחומר קל אינו כלום טוהר ? דם כשאר שדינו ונאמר – ÀÇÇÙÄ
ïäì øîà:לחכמים אליעזר  רבי  –úBéäì ïécä ïî àaì Bic ÈÇÈÆÇÇÈÄÇÄÄÀ

ïBcpkהמלמד כדבר דינו  שיהא וחומר  קל מדין  הנלמד  לדבר  דיו  – ÇÄ
הקושי כדם דינו שיהא הטוהר  ימי  שבתוך  הקושי לדם דיו כלומר עליו,

סתם, יולדת äéìòשל ì÷ä änî,בקושי דם הרואה על  –úàîhî ÄÇÅÅÈÆÈÄËÀÇ
äáéæ,היא טהורה הזיבה בימי קישוי  דם ראתה שאם –äàîè ìáà ÄÈÂÈÀÅÈ

äcð úàîè ואף נידה, טומאת טמאה נידתה, בימי  ראתה שאם – ËÀÇÄÈ
טומאת  טמאה נידתה בימי שראתה כל  טוהר ימי  שבתוך הקושי בדם

שטהורה  מודה אליעזר רבי אף הזיבה, בימי ראתה אם ואמנם נידה.
ב ).היא לח , נידה אחרת; בדרך  שמפרש  רש"י  עיין חכמים (תוספות ; ברם

שנאמר  ממה ה):דורשים יב, ימים(ויקרא וששת יום ayz"וששים
שהלשון טהרה", דמי  הדמים,"ayz"על  לכל אחת ישיבה משמעו 

טהורה. נידה בימי אף טהורה זיבה שבימי minkgk.וכשם dklde

i y i n g m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

íBé øNò ãçà ìk,לנידה נידה שבין  –äøäè ú÷æça ואינה – ÈÇÇÈÈÀÆÀÇÇÂÈ
נידתה בימי  ויצאו  דמיה שנסתלקו לפי עצמה, לבדוק (רש "י);צריכה

,dnvr wecal dkixv `id ixd ,daifd ini xyr cg` exary xg`l la`
dcip ini miligzn aeyy itl פתח עד  או  הווסת, שעת עד (הנמשכים
הפוסקים, כל  כדעת e)הנידה, wxt d`ia ixeqi` 'ld ,m"anxdk `ly.

dì äáLé,נידתה בימי –ä÷ãa àGåאם כגון  עצמה, –,äââL ÈÀÈÈÀÈÀÈÈÀÈ
אפילו äñðàð,או  ä÷ãaאו  àGå äãéæä,עצמה –äøBäè– ÆÆÀÈÅÄÈÀÈÀÈÀÈ

טמאה. ותימצא שתבדוק עד  היא טהרה úòLשבחזקת äòébäÄÄÈÈÇ
dzñå,נידה דם לראות –ä÷ãa àGåאחר שבדקה פי  על  אף – ÆÀÈÀÈÀÈ

וסתה, בשעת בדקה ולא הואיל טהורה, עצמה ומצאה Bæכך éøäÂÅ
äàîè בדקה שאם סוברים ויש  בא. בזמנו  נשים אורח שחזקה – ÀÅÈ

שווסתות  לפי  טהורה, בחזקת זו הרי טהורה, עצמה ומצאה כך אחר 

עצמה  ומצאה כך אחר  שבדקה בכגון מדובר שבמשנתנו  אלא דרבנן ,
לענין  וסתה שעת עד למפרע היא שטמאה ללמד  המשנה ובאה טמאה,

בהן  שעסקה יג).טהרות ח, ביאה אסורי הל' רמב"ם  øéàî(עיין éaøÇÄÅÄ
àáçîa äúéä íà :øîBàמפני כגון יראה, מחמת שהתחבאה – ÅÄÈÀÈÀÇÂÅ

ä÷ãaליסטים, àGå dzñå úòL äòébäå,עצמה –Bæ éøä ÀÄÄÈÈÇÆÀÈÀÈÀÈÂÅ
íéîcä úà ú÷lñî äãøçL éðtî ,äøBäè שהיא ידי  שעל  – ÀÈÄÀÅÆÂÈÈÀÇÆÆÆÇÈÄ

ממנה. מסולקים הדמים xi`n.מתייראה, iaxk dkld oi`eéîé ìáàÂÈÀÅ
äáfäå áfä,לספור שצריכה הנקיים הימים בשבעת –úøîBLå ÇÈÀÇÈÈÀÆÆ
íBé ãâðk íBé שצריכה הזיבה, בימי  ימים שני  או  אחד יום כשרואה – ÀÆÆ

בטהרה יום c),לשמור  dpyn xe`al dncwda epx`ay enk)elà éøäÂÅÅ
äàîè ú÷æça בדקה לא אם או  יום בכל  וזבה זב בדקו  לא שאם – ÀÆÀÇËÀÈ

והוחזקו  הואיל טמאים הם הרי  השמירה, ביום יום כנגד  יום שומרת
דם. לראות

א ה נ ש מ ר ו א ב

ïôã àöBé האם דופן  דרך יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא ולד – ÅÙÆ
האם, ונתרפאה äàîèשנחתכה, éîé åéìò ïéáLBé ïéà שבעה – ÅÀÄÈÈÀÅËÀÈ

לנקבה, ושבועיים לזכר  äøäèימים éîéå יום ושלושה שלושים – ÄÅÇÂÈ
לנקבה, יום וששה וששים ÷ïaøלזכר åéìò ïéáiç ïéàåשל – ÀÅÇÈÄÈÈÈÀÈ

שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא ב):יולדת. יב, ik(ויקרא dy`"
"dclie rixfz.שמזרעת ממקום שתלד  עד –:øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

ãeìék äæ éøä טהרה וימי טומאה ימי עליו ויושבת הרחם, דרך  – ÂÅÆÀÈ
שנאמר לפי שמעון , רבי של  טעמו  לידה; קרבן  עליו  (שם ומביאה

ה): היא",שם , נקבה "ואם לכתוב: היה ואפשר  תלד ", נקבה "ואם
דופן . יוצא לרבות הכתוב בא úBànhîאלא íéLpä ìk,בנידה – ÈÇÈÄÄÇÀ

ïBöéçä úéáa היינו החיצון , לבית והגיע המקור  מן הדם משיצא – ÀÇÄÇÄ
לחוץ, יצא שלא פי על אף הערווה, בנידה:øîàpLלבית –íc" ÆÆÁÇÈ

"døNáa dáæ äéäé עדיין כשהדם אפילו שמיטמאה מלמד  – ÄÀÆÙÈÄÀÈÈ
àözLבבשרה. ãò íéànhî ïðéà ,éø÷ ìòáe áfä ìáàÂÈÇÈÇÇÆÄÅÈÄÇÀÄÇÆÅÅ
ïúàîè,הקרי או הזיבה –õeçìבזב שנאמר  ב):– טו , "איש(שם  ËÀÈÈÇ

נאמר קרי  ובבעל  מבשרו ; זובו שיצא עד  – מבשרו " זב יהיה כי  איש

טז ): שם , ממנו ,(שם  שתצא עד – זרע" שכבת ממנו תצא כי  "ואיש
לבשרו . חוץ היינו 

izdw - zex`ean zeipyn
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·åéøáà eòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà äéä–änàa æçBà,äîeøzä úà òìBáe.àeäL ìëa íéànèîe,elôà ¨¨¥©§¨§¦§¦¤¦§©§§¥¨¨¥¨©¨¥©¤©§¨§©§¦§¨¤£¦
ìcøçä ïéòk,ïkî úBçôáe. §¥©©§¨§¨¦¥

‚äcða äànhî ãçà íBé úa ú÷Bðéz.äáéæa äànhî íéîé äøNò úa.äáéæa ànhî ãçà íBé ïa ÷Bðéz,ànhîe ¦¤©¤¨¦©§¨§¦¨©£¨¨¨¦¦©§¨§¦¨¦¤¤¨¦©¥§¦¨¦©¥
íéòâða,úî àîèa ànhîe,íeaiì ÷÷Bæå,íeaiä ïî øèBôe,äîeøza ìéëàîe,äîeøzä ïî ìñBôe,ìéçðîe ìçBðå, ¦§¨¦¦©¥¦§¥¥§¥©¦¥¦©¦©£¦©§¨¥¦©§¨§¥©§¦

áiç BâøBääå,ïúçk åéáBø÷ ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäåíìL. §©§©¨©£¥§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¨¥

a.eixai` erfrcfpy:åôåâî òøæ úáëù äø÷òðù.dn`a fge`òøæ úáëù äø÷òðã ïåéë àëä ,íìåòì ìåáî àéáî åìéàë ïéúùîå äîàá æçåàä ìëã â"òàå
:äòù äúåàá ãéî ãåò øå÷òì íîçúîå øæåç åðéà áåù.oi`nhne:äùãòëá òâéù ãò àîè åðéà ,òâåðä ìáà .åðîî àöåéä íãàì ,ïäù ìëá ,òøæ úáëùå áåæ

b.dcpa d`nhin:íã äúàø íà.daifa d`nhin mini dxyr zaäãð íã äòáù êåúá äàåøù íã ìëã .äòáù øçàì íéôåöø íéîé äùìù äúàø íà
:íéîé äøùò ãò ,äìåãâ äáæ úåéäì åðééäã äáéæá àîèéì äì øùôà éà êëìéä ,àåä.daifa `nhin cg` mei oa wepizáéúëã(å"è íù)äéäé éë ùéà ùéà

:äáéæá àîèéîù åîåé ïá ÷åðéú ìò ãîéì ,áæ.mirbpa `nhineáéúë íéòâð éáâã(â"é íù)ìë íãàã ,àåä íãà åîåé ïá ÷åðéúå ,åøùá øåòá äéäé éë íãà
:òîùî àåäù.zn `nha `nhineáéúëã(è"é øáãîá):àåäù ìë ùôð ,íù åéä øùà úåùôðä ìòå.meail wwefe.åéçà úúéî íãå÷ ãçà íåé ãìåð íà

áéúëã ,÷÷åæ åðéà ,åéçà úúéî øçàì ãìåð ìáà(ç"ë íéøáã):íìåòá úçà äáéùé íäì äúéäù ,åéãçé íéçà åáùé éë.meaid on xheteúúéî øçàì ãìåð íà
:àùðéì äøéúî äðéà ,úøáåòîù ïîæ ìë ìáà .úîå úçà äòù äéçå åéáà.dnexza lik`neúìëåà ,åúúéî øçàì ïá ãìåðå ,úîå ïäëì úñéðù ìàøùé úá

áéúëãë ,ãìåðù íåéá åá åìéáùá(á"ë àø÷éå):ãìååéù ãò åìéáùá úìëåà äðéà ,úøáåòî äçéðä ìáà .íîà úà åìéëàé ïðéùøãå ,åîçìá åìëàé íä åúéá ãéìéå
.dnexzd on lqeteíéãáòå ,äùåøâ äðéàùî íéðá åì ùéå ,äùåøâ äðéàù úçàå äùåøâ àéäùë äàùðå øáòù äùåøâ úçà ,íéùð éúù åì åéäù ïäë ïåâë

áéúëã ïìéáùá äîåøúá íéìëåà äùåøéá ïäì åìôðù(íù),íéãáòá ÷ìç åì ùéå ,ììç àåäå äùåøâä ïî ãçà íåé ïá åì ùéå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
äéëæ ïéàã ,ïìåë íéìëåà ,ãìåð àìù ïîæ ìë ìáà .äùåøéì éåàøã ãçà íåé ïá à÷åãå .å÷ìçì òéâî ïäî éî úòãì äøéøá ïéàã ,äîåøúä ïî ïìåë úà ìñåôå

:øáåòì.ligpne lgepeøáåò ìáà .åîà éñëð åðîéä íéùøåéå åéáàî åéçà ïéàá ,àåä úîùëå .äìçåð àåä éøä ,ãìåðù íåéá åîà äúî íà .íàä úà ìçåð
ïéàå ,åîà íãå÷ àåä úî éøäù ,åéáàî åéçàì ìéçðäì åîà úà ìçåð åðéà úøáåòî äúî íà ,äéòîáù:åéáàî åéçàì ìéçðäì øá÷á åîà úà ùøåé ïáä

.aiig ebxeddeáéúëã(ã"ë àø÷éå):íå÷î ìëî ,ùôð ìë äëé éë ùéàå.mly ozgkìáà ,åéùãç åì åìëù äéåâá åäì íé÷ã ,éìéî éðäå .åéìò ìáàúäì íéáééçù
:íåé ãçàå íéùìù ïá äéäéù ãò åéìò ìáàúäì ïéáééç ïéà ,åéùãç åì åìëù åäì íé÷ àì

`xephxa yexit
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åéøáà eòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà äéä שנעקרה – ÈÈÅÇÀÈÀÄÀÄÆÄÀÇÀÀÅÈÈ
מגופו, זרע änàaשכבת æçBàהקרי יצא שלא כדי הזכר, באבר  – ÅÈÇÈ

äîeøzäלחוץ, úà òìBáe, ויטמאנו הקרי שיצא קודם שבפיו  – ÅÇÆÇÀÈ
שבפיו  התרומה את לפלוט צריך  יהא בקרי , ייטמא אם (oiirשכן 

,(ryedi iax zrcl ;a ,d zenexzהתרומה את להפסיד  ("משנה ואסור 

וקרי ,íéànèîeאחרונה "). זיבה –àeäL ìëa היוצא לאדם – ÀÇÀÄÀÈÆ
ìcøçäממנו, ïéòk elôà,החרדל כגרגר  טיפה ראה אפילו  – ÂÄÀÅÇÇÀÈ

ïkî úBçôáe בכעדשה נגע כן  אם אלא טמא אינו בהם הנוגע אבל – ÀÈÄÅ
בכל(ברטנורא ). מטמאים היולדת ודם הזבה ודם הנידה דם ברם,

בהם לנוגע אפילו  המאירי).שהוא א ; א , ומושב משכב מטמאי הל' (רמב"ם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcða äànhî ãçà íBé úa ú÷Bðéz.דם ראתה אם –úa ÄÆÇÆÈÄÇÀÈÀÄÈÇ
äáéæa äànhî íéîé äøNò רצופים ימים שלושה דם ראתה אם – ÂÈÈÈÄÄÇÀÈÀÄÈ

הוא, נידה דם השבעה בתוך  שרואה דם שכל הנידה, ימי שבעת לאחר

עד גדולה, זבה להיות היינו  בזיבה, להיטמא לה אפשר אי הלכך 
ימים. äáéæaעשרה ànhî ãçà íBé ïa ÷Bðéz בזב שנאמר – ÄÆÆÈÄÇÅÀÄÈ

ב): טו , ודרשו:(ויקרא הוא", טמא מבשרו... זב יהיה כי איש  "איש

yi` yi`;בזיבה שמיטמא יומו בן  תינוק לרבות –íéòâða ànhîeÄÇÅÄÀÈÄ
במצורע שנאמר  ב):– יג, או (ויקרא  שאת בשרו בעור יהיה כי  "אדם

ודרשו : בהרת", או שהוא;`mcספחת כל –úî àîèa ànhîeÄÇÅÄÀÅÅ
המת אוהל  בטומאת שנאמר מת, ידי על הבאה בטומאה (במדבר –

יח): שהוא;יט, כל נפש שם", היו  אשר הנפשות Bæåíeaiì÷"ועל  ÷ ÀÅÇÄ
זוקק  התינוק הרי בנים, בלא מת אחד יום בן תינוק של  אחיו  אם –

לייבום; אחיו אשת íeaiäאת ïî øèBôeשל אביו  מת אם – ÅÄÇÄ
אלא  חי  לא שהתינוק פי על אף ממנו , חוץ בנים לו  ואין  התינוק,

שמשנתנו  מבארים, ויש  מייבום. אביו  אשת את פוטר זה הרי  אחת, שעה
הרי ומת, אחת שעה וחי  האב מיתת לאחר  נולד  שאם להשמיע, באה

כל אבל  להינשא. מותרת והיא הייבום, מן  אביו  אשת את פוטר זה
להינשא מותרת אינה מעוברת שהיא ברטנורא);זמן  ìéëàîeÇÂÄ(רש"י;

äîeøza או בן ממנו  לה ונולד  ומת לכהן שנישאה ישראל בת – ÇÀÈ
בו  בתרומה, התינוק ידי  על לאכול מותרת היא הרי  מותו, לאחר בת

שיוולד; עד אוכלת אינה מעוברת, הניחה אבל שנולד, ìñBôeÅביום
äîeøzä ïî כהן בבת זו  פיסקה לפרש  שאין מבואר, בגמרא – ÄÇÀÈ

חוזרת  היא שאין  אחד, יום בן  תינוק לה ויש ומת, לישראל  שנישאה

התרומה  מן  פוסלה העובר אף שהרי  בתרומה, לאכול אביה לבית
,(c ,f zenai oiir) ואחת נשים, שתי  לו  שהיו  בכהן כאן  שמדובר אלא

מאשתו  בנים לו  והיו גרושה, כשהיא ונשאה שעבר  גרושה, היתה מהן
בתרומה  אוכלים בירושה להם שנפלו העבדים שנמצאו  ומת, הכשרה,

הואיל חלל , הוא והרי מהגרושה, בן מיתתו  ביום לו  נולד אם ידם, על 
העבדים  כל את פוסל הוא הרי  בעבדים, חלק לו  ויש יורש, הוא ואף

התרומה, מן  פוסלם אינו  נולד , שלא זמן  כל אבל  בתרומה. מלאכול
לעּובר; זכייה ìéçðîeשאין ìçBðå ביום שמתה אמו את נוחל  – ÀÅÇÀÄ

אבל יום. באותו  מת אם האב מן  לאחיו  הירושה את ומנחיל  שנולד ,
לאחיו  להנחיל  אמו  את נוחל שבמעיה העובר אין  שמתה מעוברת

מתה מעוברת שאם בידינו , מקובל  שכן  ileg),(מאביו, zngnהולד
כדי בקבר, כשהוא אמו  את יורש הבן  ואין אמו , קודם תחילה, מת

מאביו ; לאחיו אחד ,BâøBääåלהנחיל  יום בן  תינוק ההורג –áiç ÀÇÀÇÈ
שנאמר  יז ):– כד , יומת",(ויקרא  מות אדם, נפש  כל יכה כי "ואיש 

ytpודרשו: lk שאינו חייב, אינו  עובר , ההורג אבל  מקום; מכל –

נפש  e).בכלל  ,f zeld` oiir)ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäåÇÂÅÀÈÄÀÄÀÈ
íìL ïúçk åéáBø÷ אבילות לענין  זו פיסקה מתפרשת בגמרא – ÀÈÀÈÈÈÅ

החתן  שכן  שלם", "כחתן המשנה ונקטה עליו; להתאבל  שחייבים
על שמתאבלים ללמד , המשנה ובאה מאד, עליו להתאבל  דרך  שמת,

גמור חתן  על  שמתאבלים כמו אבילות דיני בכל (הגר"א ).התינוק

הלשון  mly"בענין  ozgk" בגמרא שמובא כשם טוב": יום "תוספות בעל  כותב
:(a ,ai dheq) חופת אמו לו  שעשתה מלמד  – ו ) ב, (שמות בוכה" נער "והנה

היא  הכוונה כאן אף לחופתו ", אזכה לא "שמא אמרה: בתיבה, נערים
לחופתו כבר זכו  כאילו עליו  d"dlf).שמתאבלים bxeafpib awri x"xdn ixen itn)

בגמרא שמובא כמו  חתן, קוראים הנימול שלקטן משום נראה, al,ולי  mixcp)
אלא `): להרוג  מלאך  ביקש רבנו  למשה לא אומר : גמליאל בן שמעון  "רבן

מי וראה, צא לי ", אתה דמים חתן  "כי כה): ד, (שמות שנאמר תינוק, לאותו 

izdw - zex`ean zeipyn



רט ` dpyn iying wxt dcip zkqn

Êäøäè ú÷æça íBé øNò ãçà ìk,ä÷ãa àGå dì äáLé–äââL,äñðàð,ä÷ãa àGå äãéæä–äøBäè.äòébä ¨©©¨¨§¤§©©£¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨¤¤§¨¥¦¨§¨§¨§¨¦¦¨
ä÷ãa àGå dzñå úòL–äàîè Bæ éøä.øéàî éaøøîBà:àáçîa äúéä íà,ä÷ãa àGå dzñå úòL äòébäå ¨©¤§¨§¨§¨£¥§¥¨©¦¥¦¥¦¨§¨§©£¥§¦¦¨¨©¤§¨§¨§¨

–äøBäè Bæ éøä,íéîcä úà ú÷lñî äãøçL éðtî.fäå áfä éîé ìáàíBé ãâðk íBé úøîBLå äá–elà éøä £¥§¨¦§¥¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦£¨§¥©¨§©¨¨§¤¤§¤¤£¥¥
äàîè ú÷æça. §¤§©ª§¨

È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù
‡ïôã àöBé–äøäè éîéå äàîè éîé åéìò ïéáLBé ïéà,ïaø÷ åéìò ïéáiç ïéàå.ïBòîL éaøøîBà:äæ éøä ¥Ÿ¤¥§¦¨¨§¥ª§¨¦¥©£¨§¥©¨¦¨¨¨§¨©¦¦§¥£¥¤

ãeìék.ïBöéçä úéáa úBànhî íéLpä ìk,øîàpL(èé ,åè àø÷éå):"døNáa dáæ äéäé íc".éø÷ ìòáe áfä ìáà– §¨¨©¨¦¦©§§©¦©¦¤¤¡©¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨£¨©¨©©¤¦
õeçì ïúàîè àözL ãò íéànhî ïðéà. ¥¨¦©§¦©¤¥¥ª§¨¨©

f.mei xyr cg` lk:äãð éîé úòáù øçàù.dxdh zwfga:íåé øùò ãçàî úåçô äãðì äãð ïéá ïéàù éðéñî äùîì äëìäã .äîöò ÷åãáì äëéøö äðéàå
.dwca `le dl dayi:äøåäè ,ä÷ãá àìå äãéæä ,äñðàð ,äââù ,ä÷ãá àìå äáùé .ä÷éãá éòá äúãð éîéá ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç ïéúéðúîzry dribd

.dwca `le dzqe:àá åðîæá çøåàã ,äàîè ,äúñå úòùá ä÷ãá àìå ìéàåä ,äøåäè äàöîå êë øçà ä÷ãáù éô ìò óà.`agnaìéç åà íéèñì úîçî
:øéàî 'øë äëìä ïéàå .øéòì àáù.dafde afd ini la`:øåôñì íéëéøöù íéé÷ð íéîé úòáù.mei zxneye,äúáéæ éîéá íéîé éðù åà ãçà íåé äàåøä ïåâë

:äìòáì äøåäèå áøòì úìáåèå ,úåé÷ðá ãçà íåé àìà úøôåñ äðéà.d`neh zwfga el` ixd,àéä øùò ãçà êåúã â"òà ,íåéä äúàøå äðéòî çúôðù ïåéë
:äàîåè ú÷æçá øçîì àéåä

d`.otec `vei:äàôøúðå õåçì øáåòä åàéöåäå íñ é"ò [äéòî] åçúôù äùà.d`neh ini eilr oiayei oi`:äá÷ðì íéòåáùå øëæì äòáù.dxdh inie
:øäåè íã äì ïéàå.oaxw eilr oiaiig oi`eúãìåé ìùáéúëã .(á"é àø÷éå):úòøæîù íå÷îî ãìúù ãò ,äãìéå òéøæú éë äùàdf ixd xne` oerny iax

.celikøîàðù(íù):ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .ïôåã àöåé úåáøì ,ãìú äá÷ð íàå.ze`nhin miypd lk,ïåöéçä úéáì òéâäå øå÷îä ïî íãä àöéùî äãðá
íå÷î éø÷î ïåöéçä úéáå .äøùáá àåä ïééãòù ô"òà äàîèîù ãîìî ,äøùáá äáåæ äéäé íã áéúëã .õåçì ùøéô àìå íçøä úéá éìúåë åäåãéîòäã â"òàå

:äàéá úòùá åá ùã øáàäù.uegl oz`neh `vzy cr oi`nhn opi`áæá áéúëã(íù)áéúë éø÷ ìòááå .åøùáî åáåæ àöúù ãò ,åøùáî áæ äéäé éë ùéà
(áë íù):òøæ úáëù åðîî àöú øùà

`xephxa yexit

שה  דם שכל  הוא,טהרה, טוהר  דם בהם רואה ì÷pLיא ïéã BðéàÅÄÆÈÅ
éLwä íãa? וחומר קל אינו כלום טוהר ? דם כשאר שדינו ונאמר – ÀÇÇÙÄ
ïäì øîà:לחכמים אליעזר  רבי  –úBéäì ïécä ïî àaì Bic ÈÇÈÆÇÇÈÄÇÄÄÀ

ïBcpkהמלמד כדבר דינו  שיהא וחומר  קל מדין  הנלמד  לדבר  דיו  – ÇÄ
הקושי כדם דינו שיהא הטוהר  ימי  שבתוך  הקושי לדם דיו כלומר עליו,

סתם, יולדת äéìòשל ì÷ä änî,בקושי דם הרואה על  –úàîhî ÄÇÅÅÈÆÈÄËÀÇ
äáéæ,היא טהורה הזיבה בימי קישוי  דם ראתה שאם –äàîè ìáà ÄÈÂÈÀÅÈ

äcð úàîè ואף נידה, טומאת טמאה נידתה, בימי  ראתה שאם – ËÀÇÄÈ
טומאת  טמאה נידתה בימי שראתה כל  טוהר ימי  שבתוך הקושי בדם

שטהורה  מודה אליעזר רבי אף הזיבה, בימי ראתה אם ואמנם נידה.
ב ).היא לח , נידה אחרת; בדרך  שמפרש  רש"י  עיין חכמים (תוספות ; ברם

שנאמר  ממה ה):דורשים יב, ימים(ויקרא וששת יום ayz"וששים
שהלשון טהרה", דמי  הדמים,"ayz"על  לכל אחת ישיבה משמעו 

טהורה. נידה בימי אף טהורה זיבה שבימי minkgk.וכשם dklde

i y i n g m e i
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íBé øNò ãçà ìk,לנידה נידה שבין  –äøäè ú÷æça ואינה – ÈÇÇÈÈÀÆÀÇÇÂÈ
נידתה בימי  ויצאו  דמיה שנסתלקו לפי עצמה, לבדוק (רש "י);צריכה

,dnvr wecal dkixv `id ixd ,daifd ini xyr cg` exary xg`l la`
dcip ini miligzn aeyy itl פתח עד  או  הווסת, שעת עד (הנמשכים
הפוסקים, כל  כדעת e)הנידה, wxt d`ia ixeqi` 'ld ,m"anxdk `ly.

dì äáLé,נידתה בימי –ä÷ãa àGåאם כגון  עצמה, –,äââL ÈÀÈÈÀÈÀÈÈÀÈ
אפילו äñðàð,או  ä÷ãaאו  àGå äãéæä,עצמה –äøBäè– ÆÆÀÈÅÄÈÀÈÀÈÀÈ

טמאה. ותימצא שתבדוק עד  היא טהרה úòLשבחזקת äòébäÄÄÈÈÇ
dzñå,נידה דם לראות –ä÷ãa àGåאחר שבדקה פי  על  אף – ÆÀÈÀÈÀÈ

וסתה, בשעת בדקה ולא הואיל טהורה, עצמה ומצאה Bæכך éøäÂÅ
äàîè בדקה שאם סוברים ויש  בא. בזמנו  נשים אורח שחזקה – ÀÅÈ

שווסתות  לפי  טהורה, בחזקת זו הרי טהורה, עצמה ומצאה כך אחר 

עצמה  ומצאה כך אחר  שבדקה בכגון מדובר שבמשנתנו  אלא דרבנן ,
לענין  וסתה שעת עד למפרע היא שטמאה ללמד  המשנה ובאה טמאה,

בהן  שעסקה יג).טהרות ח, ביאה אסורי הל' רמב"ם  øéàî(עיין éaøÇÄÅÄ
àáçîa äúéä íà :øîBàמפני כגון יראה, מחמת שהתחבאה – ÅÄÈÀÈÀÇÂÅ

ä÷ãaליסטים, àGå dzñå úòL äòébäå,עצמה –Bæ éøä ÀÄÄÈÈÇÆÀÈÀÈÀÈÂÅ
íéîcä úà ú÷lñî äãøçL éðtî ,äøBäè שהיא ידי  שעל  – ÀÈÄÀÅÆÂÈÈÀÇÆÆÆÇÈÄ

ממנה. מסולקים הדמים xi`n.מתייראה, iaxk dkld oi`eéîé ìáàÂÈÀÅ
äáfäå áfä,לספור שצריכה הנקיים הימים בשבעת –úøîBLå ÇÈÀÇÈÈÀÆÆ
íBé ãâðk íBé שצריכה הזיבה, בימי  ימים שני  או  אחד יום כשרואה – ÀÆÆ

בטהרה יום c),לשמור  dpyn xe`al dncwda epx`ay enk)elà éøäÂÅÅ
äàîè ú÷æça בדקה לא אם או  יום בכל  וזבה זב בדקו  לא שאם – ÀÆÀÇËÀÈ

והוחזקו  הואיל טמאים הם הרי  השמירה, ביום יום כנגד  יום שומרת
דם. לראות

א ה נ ש מ ר ו א ב

ïôã àöBé האם דופן  דרך יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא ולד – ÅÙÆ
האם, ונתרפאה äàîèשנחתכה, éîé åéìò ïéáLBé ïéà שבעה – ÅÀÄÈÈÀÅËÀÈ

לנקבה, ושבועיים לזכר  äøäèימים éîéå יום ושלושה שלושים – ÄÅÇÂÈ
לנקבה, יום וששה וששים ÷ïaøלזכר åéìò ïéáiç ïéàåשל – ÀÅÇÈÄÈÈÈÀÈ

שנאמר  לפי הטעם, מבואר בגמרא ב):יולדת. יב, ik(ויקרא dy`"
"dclie rixfz.שמזרעת ממקום שתלד  עד –:øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ

ãeìék äæ éøä טהרה וימי טומאה ימי עליו ויושבת הרחם, דרך  – ÂÅÆÀÈ
שנאמר לפי שמעון , רבי של  טעמו  לידה; קרבן  עליו  (שם ומביאה

ה): היא",שם , נקבה "ואם לכתוב: היה ואפשר  תלד ", נקבה "ואם
דופן . יוצא לרבות הכתוב בא úBànhîאלא íéLpä ìk,בנידה – ÈÇÈÄÄÇÀ

ïBöéçä úéáa היינו החיצון , לבית והגיע המקור  מן הדם משיצא – ÀÇÄÇÄ
לחוץ, יצא שלא פי על אף הערווה, בנידה:øîàpLלבית –íc" ÆÆÁÇÈ

"døNáa dáæ äéäé עדיין כשהדם אפילו שמיטמאה מלמד  – ÄÀÆÙÈÄÀÈÈ
àözLבבשרה. ãò íéànhî ïðéà ,éø÷ ìòáe áfä ìáàÂÈÇÈÇÇÆÄÅÈÄÇÀÄÇÆÅÅ
ïúàîè,הקרי או הזיבה –õeçìבזב שנאמר  ב):– טו , "איש(שם  ËÀÈÈÇ

נאמר קרי  ובבעל  מבשרו ; זובו שיצא עד  – מבשרו " זב יהיה כי  איש

טז ): שם , ממנו ,(שם  שתצא עד – זרע" שכבת ממנו תצא כי  "ואיש
לבשרו . חוץ היינו 
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·åéøáà eòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà äéä–änàa æçBà,äîeøzä úà òìBáe.àeäL ìëa íéànèîe,elôà ¨¨¥©§¨§¦§¦¤¦§©§§¥¨¨¥¨©¨¥©¤©§¨§©§¦§¨¤£¦
ìcøçä ïéòk,ïkî úBçôáe. §¥©©§¨§¨¦¥

‚äcða äànhî ãçà íBé úa ú÷Bðéz.äáéæa äànhî íéîé äøNò úa.äáéæa ànhî ãçà íBé ïa ÷Bðéz,ànhîe ¦¤©¤¨¦©§¨§¦¨©£¨¨¨¦¦©§¨§¦¨¦¤¤¨¦©¥§¦¨¦©¥
íéòâða,úî àîèa ànhîe,íeaiì ÷÷Bæå,íeaiä ïî øèBôe,äîeøza ìéëàîe,äîeøzä ïî ìñBôe,ìéçðîe ìçBðå, ¦§¨¦¦©¥¦§¥¥§¥©¦¥¦©¦©£¦©§¨¥¦©§¨§¥©§¦

áiç BâøBääå,ïúçk åéáBø÷ ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäåíìL. §©§©¨©£¥§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¨¥

a.eixai` erfrcfpy:åôåâî òøæ úáëù äø÷òðù.dn`a fge`òøæ úáëù äø÷òðã ïåéë àëä ,íìåòì ìåáî àéáî åìéàë ïéúùîå äîàá æçåàä ìëã â"òàå
:äòù äúåàá ãéî ãåò øå÷òì íîçúîå øæåç åðéà áåù.oi`nhne:äùãòëá òâéù ãò àîè åðéà ,òâåðä ìáà .åðîî àöåéä íãàì ,ïäù ìëá ,òøæ úáëùå áåæ

b.dcpa d`nhin:íã äúàø íà.daifa d`nhin mini dxyr zaäãð íã äòáù êåúá äàåøù íã ìëã .äòáù øçàì íéôåöø íéîé äùìù äúàø íà
:íéîé äøùò ãò ,äìåãâ äáæ úåéäì åðééäã äáéæá àîèéì äì øùôà éà êëìéä ,àåä.daifa `nhin cg` mei oa wepizáéúëã(å"è íù)äéäé éë ùéà ùéà

:äáéæá àîèéîù åîåé ïá ÷åðéú ìò ãîéì ,áæ.mirbpa `nhineáéúë íéòâð éáâã(â"é íù)ìë íãàã ,àåä íãà åîåé ïá ÷åðéúå ,åøùá øåòá äéäé éë íãà
:òîùî àåäù.zn `nha `nhineáéúëã(è"é øáãîá):àåäù ìë ùôð ,íù åéä øùà úåùôðä ìòå.meail wwefe.åéçà úúéî íãå÷ ãçà íåé ãìåð íà

áéúëã ,÷÷åæ åðéà ,åéçà úúéî øçàì ãìåð ìáà(ç"ë íéøáã):íìåòá úçà äáéùé íäì äúéäù ,åéãçé íéçà åáùé éë.meaid on xheteúúéî øçàì ãìåð íà
:àùðéì äøéúî äðéà ,úøáåòîù ïîæ ìë ìáà .úîå úçà äòù äéçå åéáà.dnexza lik`neúìëåà ,åúúéî øçàì ïá ãìåðå ,úîå ïäëì úñéðù ìàøùé úá

áéúëãë ,ãìåðù íåéá åá åìéáùá(á"ë àø÷éå):ãìååéù ãò åìéáùá úìëåà äðéà ,úøáåòî äçéðä ìáà .íîà úà åìéëàé ïðéùøãå ,åîçìá åìëàé íä åúéá ãéìéå
.dnexzd on lqeteíéãáòå ,äùåøâ äðéàùî íéðá åì ùéå ,äùåøâ äðéàù úçàå äùåøâ àéäùë äàùðå øáòù äùåøâ úçà ,íéùð éúù åì åéäù ïäë ïåâë

áéúëã ïìéáùá äîåøúá íéìëåà äùåøéá ïäì åìôðù(íù),íéãáòá ÷ìç åì ùéå ,ììç àåäå äùåøâä ïî ãçà íåé ïá åì ùéå ,åôñë ïéð÷ ùôð äð÷é éë ïäëå
äéëæ ïéàã ,ïìåë íéìëåà ,ãìåð àìù ïîæ ìë ìáà .äùåøéì éåàøã ãçà íåé ïá à÷åãå .å÷ìçì òéâî ïäî éî úòãì äøéøá ïéàã ,äîåøúä ïî ïìåë úà ìñåôå

:øáåòì.ligpne lgepeøáåò ìáà .åîà éñëð åðîéä íéùøåéå åéáàî åéçà ïéàá ,àåä úîùëå .äìçåð àåä éøä ,ãìåðù íåéá åîà äúî íà .íàä úà ìçåð
ïéàå ,åîà íãå÷ àåä úî éøäù ,åéáàî åéçàì ìéçðäì åîà úà ìçåð åðéà úøáåòî äúî íà ,äéòîáù:åéáàî åéçàì ìéçðäì øá÷á åîà úà ùøåé ïáä

.aiig ebxeddeáéúëã(ã"ë àø÷éå):íå÷î ìëî ,ùôð ìë äëé éë ùéàå.mly ozgkìáà ,åéùãç åì åìëù äéåâá åäì íé÷ã ,éìéî éðäå .åéìò ìáàúäì íéáééçù
:íåé ãçàå íéùìù ïá äéäéù ãò åéìò ìáàúäì ïéáééç ïéà ,åéùãç åì åìëù åäì íé÷ àì

`xephxa yexit
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åéøáà eòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà äéä שנעקרה – ÈÈÅÇÀÈÀÄÀÄÆÄÀÇÀÀÅÈÈ
מגופו, זרע änàaשכבת æçBàהקרי יצא שלא כדי הזכר, באבר  – ÅÈÇÈ

äîeøzäלחוץ, úà òìBáe, ויטמאנו הקרי שיצא קודם שבפיו  – ÅÇÆÇÀÈ
שבפיו  התרומה את לפלוט צריך  יהא בקרי , ייטמא אם (oiirשכן 

,(ryedi iax zrcl ;a ,d zenexzהתרומה את להפסיד  ("משנה ואסור 

וקרי ,íéànèîeאחרונה "). זיבה –àeäL ìëa היוצא לאדם – ÀÇÀÄÀÈÆ
ìcøçäממנו, ïéòk elôà,החרדל כגרגר  טיפה ראה אפילו  – ÂÄÀÅÇÇÀÈ

ïkî úBçôáe בכעדשה נגע כן  אם אלא טמא אינו בהם הנוגע אבל – ÀÈÄÅ
בכל(ברטנורא ). מטמאים היולדת ודם הזבה ודם הנידה דם ברם,

בהם לנוגע אפילו  המאירי).שהוא א ; א , ומושב משכב מטמאי הל' (רמב"ם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcða äànhî ãçà íBé úa ú÷Bðéz.דם ראתה אם –úa ÄÆÇÆÈÄÇÀÈÀÄÈÇ
äáéæa äànhî íéîé äøNò רצופים ימים שלושה דם ראתה אם – ÂÈÈÈÄÄÇÀÈÀÄÈ

הוא, נידה דם השבעה בתוך  שרואה דם שכל הנידה, ימי שבעת לאחר

עד גדולה, זבה להיות היינו  בזיבה, להיטמא לה אפשר אי הלכך 
ימים. äáéæaעשרה ànhî ãçà íBé ïa ÷Bðéz בזב שנאמר – ÄÆÆÈÄÇÅÀÄÈ

ב): טו , ודרשו:(ויקרא הוא", טמא מבשרו... זב יהיה כי איש  "איש

yi` yi`;בזיבה שמיטמא יומו בן  תינוק לרבות –íéòâða ànhîeÄÇÅÄÀÈÄ
במצורע שנאמר  ב):– יג, או (ויקרא  שאת בשרו בעור יהיה כי  "אדם

ודרשו : בהרת", או שהוא;`mcספחת כל –úî àîèa ànhîeÄÇÅÄÀÅÅ
המת אוהל  בטומאת שנאמר מת, ידי על הבאה בטומאה (במדבר –

יח): שהוא;יט, כל נפש שם", היו  אשר הנפשות Bæåíeaiì÷"ועל  ÷ ÀÅÇÄ
זוקק  התינוק הרי בנים, בלא מת אחד יום בן תינוק של  אחיו  אם –

לייבום; אחיו אשת íeaiäאת ïî øèBôeשל אביו  מת אם – ÅÄÇÄ
אלא  חי  לא שהתינוק פי על אף ממנו , חוץ בנים לו  ואין  התינוק,

שמשנתנו  מבארים, ויש  מייבום. אביו  אשת את פוטר זה הרי  אחת, שעה
הרי ומת, אחת שעה וחי  האב מיתת לאחר  נולד  שאם להשמיע, באה

כל אבל  להינשא. מותרת והיא הייבום, מן  אביו  אשת את פוטר זה
להינשא מותרת אינה מעוברת שהיא ברטנורא);זמן  ìéëàîeÇÂÄ(רש"י;

äîeøza או בן ממנו  לה ונולד  ומת לכהן שנישאה ישראל בת – ÇÀÈ
בו  בתרומה, התינוק ידי  על לאכול מותרת היא הרי  מותו, לאחר בת

שיוולד; עד אוכלת אינה מעוברת, הניחה אבל שנולד, ìñBôeÅביום
äîeøzä ïî כהן בבת זו  פיסקה לפרש  שאין מבואר, בגמרא – ÄÇÀÈ

חוזרת  היא שאין  אחד, יום בן  תינוק לה ויש ומת, לישראל  שנישאה

התרומה  מן  פוסלה העובר אף שהרי  בתרומה, לאכול אביה לבית
,(c ,f zenai oiir) ואחת נשים, שתי  לו  שהיו  בכהן כאן  שמדובר אלא

מאשתו  בנים לו  והיו גרושה, כשהיא ונשאה שעבר  גרושה, היתה מהן
בתרומה  אוכלים בירושה להם שנפלו העבדים שנמצאו  ומת, הכשרה,

הואיל חלל , הוא והרי מהגרושה, בן מיתתו  ביום לו  נולד אם ידם, על 
העבדים  כל את פוסל הוא הרי  בעבדים, חלק לו  ויש יורש, הוא ואף

התרומה, מן  פוסלם אינו  נולד , שלא זמן  כל אבל  בתרומה. מלאכול
לעּובר; זכייה ìéçðîeשאין ìçBðå ביום שמתה אמו את נוחל  – ÀÅÇÀÄ

אבל יום. באותו  מת אם האב מן  לאחיו  הירושה את ומנחיל  שנולד ,
לאחיו  להנחיל  אמו  את נוחל שבמעיה העובר אין  שמתה מעוברת

מתה מעוברת שאם בידינו , מקובל  שכן  ileg),(מאביו, zngnהולד
כדי בקבר, כשהוא אמו  את יורש הבן  ואין אמו , קודם תחילה, מת

מאביו ; לאחיו אחד ,BâøBääåלהנחיל  יום בן  תינוק ההורג –áiç ÀÇÀÇÈ
שנאמר  יז ):– כד , יומת",(ויקרא  מות אדם, נפש  כל יכה כי "ואיש 

ytpודרשו: lk שאינו חייב, אינו  עובר , ההורג אבל  מקום; מכל –

נפש  e).בכלל  ,f zeld` oiir)ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäåÇÂÅÀÈÄÀÄÀÈ
íìL ïúçk åéáBø÷ אבילות לענין  זו פיסקה מתפרשת בגמרא – ÀÈÀÈÈÈÅ

החתן  שכן  שלם", "כחתן המשנה ונקטה עליו; להתאבל  שחייבים
על שמתאבלים ללמד , המשנה ובאה מאד, עליו להתאבל  דרך  שמת,

גמור חתן  על  שמתאבלים כמו אבילות דיני בכל (הגר"א ).התינוק

הלשון  mly"בענין  ozgk" בגמרא שמובא כשם טוב": יום "תוספות בעל  כותב
:(a ,ai dheq) חופת אמו לו  שעשתה מלמד  – ו ) ב, (שמות בוכה" נער "והנה

היא  הכוונה כאן אף לחופתו ", אזכה לא "שמא אמרה: בתיבה, נערים
לחופתו כבר זכו  כאילו עליו  d"dlf).שמתאבלים bxeafpib awri x"xdn ixen itn)

בגמרא שמובא כמו  חתן, קוראים הנימול שלקטן משום נראה, al,ולי  mixcp)
אלא `): להרוג  מלאך  ביקש רבנו  למשה לא אומר : גמליאל בן שמעון  "רבן

מי וראה, צא לי ", אתה דמים חתן  "כי כה): ד, (שמות שנאמר תינוק, לאותו 

izdw - zex`ean zeipyn
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„GL úaãçà íBéå íéðL L–äàéáa úLc÷úî,íáé äéìò àa íàå–dàð÷,Léà úLà íeMî äéìò ïéáiçå. ©¨¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦
dìòBa úà äànèîe,ïBéìòk ïBzçz ákLî ànèì.ïäëì úàOð–äîeøza ìëàz.íéìeñtä ïî ãçà äéìò àa §©§¨¤£¨§©¥¦§¨©§¨¤§¦¥§Ÿ¥Ÿ©©§¨¨¨¤¨¤¨¦©§¦

–äpäkä ïî dìñt.äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa–dãé ìò ïéúîeî,äøeèt àéäå.ïkî úBçt §¨¨¦©§ª¨¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨¨¦©¨¨§¦§¨¨¦¥
–ïéòa òaöà ïúBðk. §¥¤§©¨©¦
‰Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa–dàð÷,ìécâiL ãò èb ïúBð Bðéàå.äcða ànhîe,ákLî ànèì ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§¨¨§¥¥¥©¤©§¦¦©¥§¦¨§©¥¦§¨

ïBéìòk ïBzçz,äîeøza ìéëàî Bðéàå ìñBôe,çaænä éab ìòî äîäaä úà ìñBôe,Bãé ìò úì÷ñðå.ìò àa íàå ©§¨¤§¥§¥©£¦©§¨¥¤©§¥¨¥©©¥©¦§¥©§¦§¤¤©¨§¦¨©
äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà–Bãé ìò íéúîeî,øeèt àeäå. ©©¦¨¨£¨¨£©¨¨¦©¨§¨

c.d`iaa zycwzn:êëì äéáà äøñî íà.d`pw mai dilr `a m`eìëì åúùà úåéäì:åéçà éñëðá äëæå äì àîèîå äùøåéå ,øáãmeyn dilr oiaiige
.yi` zy`äá ìá÷ íà:äàéá äúàéáã ,äéìò âøäð ,øçà äéìò àáå ãçàî ïéùåã÷ äéáà.dlrea z` d`nhneàéäù ô"òà ,ïëî úåçô ìáà .äãð àéä íà

:áøò úàîåèìå òâåð íåùî àìà ,äòáù úàîåèì äãð ìòåá íåùî äìòåá úà äàîèî äðéà òâîá äàîèî.oezgz:äãð ìòåá ìù.epeilrk,áæ ìù
:íéìëå íãà àìå ïé÷ùîå ïéìëåà àîèîù.oileqtd on:ììç åà øæîî ïéúðå ãáòå éøëð ïåâë.dlqt:ïäë úá àéä íà ,äéáà úîåøúî.zeixrd lknïåâë

:äéîç åà äéáà.dxeht `ide:íéùðåò úá äðéàå äðè÷ àéäù éðôî.oira rav` ozepk:äúéäù åîë äìåúá úøæåç ïàë óà ,äéäù úåîëì øæåçå òîåãù
d.d`pw eznai lr `ay:äéìäð äéåð÷à àéîù ïîã àëä éðàù ,ïè÷ì ïéð÷ ïéàù ô"òàå .åéçà åéñëðá äëæå.licbiy cr hb ozep epi`e.äùøâì àá íà

,ìéãâäù øçàì äéìò àá àì íà ìáà ,èâá äì éã ìéãâäù øçàì äéìò àáùë à÷åãå .ïéøåîâ ïéùåøéâ ïðéà äæ ìù åéùåøéâå ,ïéøåîâ ïéùåã÷ åéçà éùåãé÷ã
:äöéìçå èâ äëéøö.dcpa `nhne:øáã ìëì äàéá åúàéáã .äúãðá äéìò àá íà.lqeteäìñô ,úðäëä ìò àáù íéðù òùú ïá ììç åà ãáòå éøëð ïåâë

:äéáà úîåøúî.lik`n epi`e,ïøîàãë äàéá êäá äééð÷ã íáé àåä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù éôì ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,úéìàøùé àùðå ïäë àåä íà
:äîåøúá äìéëàî åðéà éëä åìéôà.dndad z` lqete:ãçà ãò éô ìò äòáø íà.eci lr zlwqpe:íéãò éðù ùé íà

`xephxa yexit

הואיל תאמר , שלא להשמיע, משנתנו  ובאה התינוק. זה אומר: הווי  חתן ? קרוי 
שלא  כיון עליו, מתאבלים שאין ערלתו , בשר  להימול לשמונה, הגיע ולא
"כחתן המשנה ונקטה לשמונה. הנימול  שלם כחתן הוא הרי  אלא בברית, נכנס

דעה יורה בטור שמובא המנהג משום b"qye)שלם" b"qx oniq) רב של  משמו 
הקבורה, לפני  למולו נוהגים ימים שמונה לפני  שמת שתינוק גאון, נחשון 
משנתנו, של  התנא שאומר  וזהו שלם", "חתן לשמונה לנימול  קוראים ולפיכך 

עליו. להתאבל וחייבים לשמונה, הנימול שלם כחתן שהוא

y c e w z a y
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GL úaäàéáa úLc÷úî ,ãçà íBéå íéðL L אביה כשמסרה – ÇÈÈÄÀÆÈÄÀÇÆÆÀÄÈ
ביאה; קידושי  íáéלשם äéìò àa íàå בלא בעלה שמת לאחר  – ÀÄÈÈÆÈÈÈ

אחיו;÷dàðבנים, בנכסי  ולזכות דבר  לכל  כאשתו להיות זו בביאה – ÀÈÈ
Léà úLà íeMî äéìò ïéáiçå ובא לאיש אביה כשהשיאה – ÀÇÈÄÈÆÈÄÅÆÄ

ביאה; שביאתה חנק, מיתת חייב אחר, dìòBaעליה úà äànèîeÀÇÀÈÆÂÈ
נידה, היא אם –ïBéìòk ïBzçz ákLî ànèì עשרה שאפילו – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ

עליו  ששוכב העליון כמו  התחתון טמא זה, גב על  זה (הגר "א );מצעות

טמא  נידה בועל של  התחתון שהמשכב הוא, הפירוש  הגמרא ולפי 

אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון שהוא זב, של  ולא כעליונו ומשקים
א). (ד, לעיל  הבאנו  שכבר  כמו  וכלים, ïäëìאדם úàOð היא אם – ÄÅÀÙÅ

לכהן , אביה קידושי  ידי  על  שנישאה äîeøzaישראלית ìëàz– ÙÇÇÀÈ
תורה. של  בתרומה íéìeñtäואפילו ïî ãçà äéìò àa,לכהונה – ÈÈÆÈÆÈÄÇÀÄ

גוי, או חלל  äpäkäכגון  ïî dìñt היא ואם לכהן, מלהינשא – ÀÈÈÄÇÀËÈ
אביה. בית מתרומת פסלה כהן úBéøòäבת ìkî ãçà äéìò àaÈÈÆÈÆÈÄÈÈÂÈ

äøBza úBøeîàäחמיה או  אביה כגון  –,(gi `xwie oiir)ïéúîeî ÈÂÇÈÈÄ
dãé ìò,מיתה עליה חייבים –äøeèt àéäå בת שאינה מפני – ÇÈÈÀÄÀÈ

ïkîעונשין . úBçt,אחד ויום שנים משלוש  פחותה כשהיא –ïúBðk ÈÄÅÀÅ
ïéòa òaöà שדומעת בעין , אצבע שנותן  כמי  זה הרי עליה הבא – ÆÀÇÈÇÄ

חוזרים. בתוליה כאן אף שהיתה, לכמות וחוזרת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dàð÷ ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa וזכה – ÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÈÈ
השמיים  שמן  כאן, שונה לקטן , קנין  שאין פי  על ואף אחיו ; בנכסי 

לו  עוד(ברטנורא).הקנו  תיפטר שלא לענין גם שקנאה מוסיפים, ויש
בגט אלא המאירי);בחליצה ב; נה, סנהדרין אינם (רש"י קידושיו ברם,

שיגדיל עד אשה קונה ואינו  ח);קידושין , י, יבמות  ïúBð(עיין BðéàåÀÅÅ
èb,בביאה שקנאה לאחר  ליבמתו, –ìécâiL ãò כוח שאין – ÅÇÆÇÀÄ

כשבא  ודווקא אחיו . של גמורים קידושין להפקיע קטן  של בגט
עליה  בא לא אם אבל בגט. להוציאה יכול שהגדיל, לאחר עליה

וחליצה  גט צריכה אלא בלבד  בגט מוציאה אינו  שהגדיל , לאחר

äcða(גמרא); ànhîe,נידה כבועל  טמא הריהו  נידה על בא אם – ÄÇÅÀÄÈ
ákLî ànèìïBéìòk ïBzçz,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ

דבר; לכל ביאה שביאתו בתרומה,ìñBôeלפי  כהן בת בביאתו  – Å
גוי, או חלל  כגון  כהונה, מפסולי  הוא äîeøzaאם ìéëàî BðéàåÀÅÇÂÄÇÀÈ

לפי הישראלית, אשתו  את בתרומה מאכיל אינו כהן , הוא אם –

בביאה; שקנאה יבמתו את לא ואפילו  גמור, קנין קניינו ìñBôeÅשאין 
çaænä éab ìòî äîäaä úà,אחד עד פי על ריבעה אם – ÆÇÀÅÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ

הבעלים, פי  על Bãéאו  ìò úì÷ñðå שריבעה עדים שני  יש אם – ÀÄÀÆÆÇÈ
;(c ,f oixcdpq oiir)úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà ìò àa íàåÀÄÈÇÇÇÄÈÈÂÈÈÂ

äøBza, אחותו או  אמו כגון  –Bãé ìò íéúîeî עליו חייבות – ÇÈÈÄÇÈ
גדולות, שהן  מאחר øeètמיתה, àeäå.עונשים בן  שאינו – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

על יהודי יש להביט כפי שהוא "נמצא" במחשבה הקדומה דאדם קדמון, ושם "נמצאת" כל נשמה עם כל הדורות היוצאות ממנה עד 
ביאת המשיח גואל צדק.

היום יום טז אלול
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„GL úaãçà íBéå íéðL L–äàéáa úLc÷úî,íáé äéìò àa íàå–dàð÷,Léà úLà íeMî äéìò ïéáiçå. ©¨¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦
dìòBa úà äànèîe,ïBéìòk ïBzçz ákLî ànèì.ïäëì úàOð–äîeøza ìëàz.íéìeñtä ïî ãçà äéìò àa §©§¨¤£¨§©¥¦§¨©§¨¤§¦¥§Ÿ¥Ÿ©©§¨¨¨¤¨¤¨¦©§¦

–äpäkä ïî dìñt.äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa–dãé ìò ïéúîeî,äøeèt àéäå.ïkî úBçt §¨¨¦©§ª¨¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨¨¦©¨¨§¦§¨¨¦¥
–ïéòa òaöà ïúBðk. §¥¤§©¨©¦
‰Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa–dàð÷,ìécâiL ãò èb ïúBð Bðéàå.äcða ànhîe,ákLî ànèì ¤¥©¨¦§¤¨¤¨©§¦§§¨¨§¥¥¥©¤©§¦¦©¥§¦¨§©¥¦§¨

ïBéìòk ïBzçz,äîeøza ìéëàî Bðéàå ìñBôe,çaænä éab ìòî äîäaä úà ìñBôe,Bãé ìò úì÷ñðå.ìò àa íàå ©§¨¤§¥§¥©£¦©§¨¥¤©§¥¨¥©©¥©¦§¥©§¦§¤¤©¨§¦¨©
äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà–Bãé ìò íéúîeî,øeèt àeäå. ©©¦¨¨£¨¨£©¨¨¦©¨§¨

c.d`iaa zycwzn:êëì äéáà äøñî íà.d`pw mai dilr `a m`eìëì åúùà úåéäì:åéçà éñëðá äëæå äì àîèîå äùøåéå ,øáãmeyn dilr oiaiige
.yi` zy`äá ìá÷ íà:äàéá äúàéáã ,äéìò âøäð ,øçà äéìò àáå ãçàî ïéùåã÷ äéáà.dlrea z` d`nhneàéäù ô"òà ,ïëî úåçô ìáà .äãð àéä íà

:áøò úàîåèìå òâåð íåùî àìà ,äòáù úàîåèì äãð ìòåá íåùî äìòåá úà äàîèî äðéà òâîá äàîèî.oezgz:äãð ìòåá ìù.epeilrk,áæ ìù
:íéìëå íãà àìå ïé÷ùîå ïéìëåà àîèîù.oileqtd on:ììç åà øæîî ïéúðå ãáòå éøëð ïåâë.dlqt:ïäë úá àéä íà ,äéáà úîåøúî.zeixrd lknïåâë

:äéîç åà äéáà.dxeht `ide:íéùðåò úá äðéàå äðè÷ àéäù éðôî.oira rav` ozepk:äúéäù åîë äìåúá úøæåç ïàë óà ,äéäù úåîëì øæåçå òîåãù
d.d`pw eznai lr `ay:äéìäð äéåð÷à àéîù ïîã àëä éðàù ,ïè÷ì ïéð÷ ïéàù ô"òàå .åéçà åéñëðá äëæå.licbiy cr hb ozep epi`e.äùøâì àá íà

,ìéãâäù øçàì äéìò àá àì íà ìáà ,èâá äì éã ìéãâäù øçàì äéìò àáùë à÷åãå .ïéøåîâ ïéùåøéâ ïðéà äæ ìù åéùåøéâå ,ïéøåîâ ïéùåã÷ åéçà éùåãé÷ã
:äöéìçå èâ äëéøö.dcpa `nhne:øáã ìëì äàéá åúàéáã .äúãðá äéìò àá íà.lqeteäìñô ,úðäëä ìò àáù íéðù òùú ïá ììç åà ãáòå éøëð ïåâë

:äéáà úîåøúî.lik`n epi`e,ïøîàãë äàéá êäá äééð÷ã íáé àåä åìéôàå .øåîâ ïéð÷ åðéð÷ ïéàù éôì ,äîåøúá äìéëàî åðéà ,úéìàøùé àùðå ïäë àåä íà
:äîåøúá äìéëàî åðéà éëä åìéôà.dndad z` lqete:ãçà ãò éô ìò äòáø íà.eci lr zlwqpe:íéãò éðù ùé íà

`xephxa yexit

הואיל תאמר , שלא להשמיע, משנתנו  ובאה התינוק. זה אומר: הווי  חתן ? קרוי 
שלא  כיון עליו, מתאבלים שאין ערלתו , בשר  להימול לשמונה, הגיע ולא
"כחתן המשנה ונקטה לשמונה. הנימול  שלם כחתן הוא הרי  אלא בברית, נכנס

דעה יורה בטור שמובא המנהג משום b"qye)שלם" b"qx oniq) רב של  משמו 
הקבורה, לפני  למולו נוהגים ימים שמונה לפני  שמת שתינוק גאון, נחשון 
משנתנו, של  התנא שאומר  וזהו שלם", "חתן לשמונה לנימול  קוראים ולפיכך 

עליו. להתאבל וחייבים לשמונה, הנימול שלם כחתן שהוא

y c e w z a y
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GL úaäàéáa úLc÷úî ,ãçà íBéå íéðL L אביה כשמסרה – ÇÈÈÄÀÆÈÄÀÇÆÆÀÄÈ
ביאה; קידושי  íáéלשם äéìò àa íàå בלא בעלה שמת לאחר  – ÀÄÈÈÆÈÈÈ

אחיו;÷dàðבנים, בנכסי  ולזכות דבר  לכל  כאשתו להיות זו בביאה – ÀÈÈ
Léà úLà íeMî äéìò ïéáiçå ובא לאיש אביה כשהשיאה – ÀÇÈÄÈÆÈÄÅÆÄ

ביאה; שביאתה חנק, מיתת חייב אחר, dìòBaעליה úà äànèîeÀÇÀÈÆÂÈ
נידה, היא אם –ïBéìòk ïBzçz ákLî ànèì עשרה שאפילו – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ

עליו  ששוכב העליון כמו  התחתון טמא זה, גב על  זה (הגר "א );מצעות

טמא  נידה בועל של  התחתון שהמשכב הוא, הפירוש  הגמרא ולפי 

אוכלים ומטמא לטומאה, ראשון שהוא זב, של  ולא כעליונו ומשקים
א). (ד, לעיל  הבאנו  שכבר  כמו  וכלים, ïäëìאדם úàOð היא אם – ÄÅÀÙÅ

לכהן , אביה קידושי  ידי  על  שנישאה äîeøzaישראלית ìëàz– ÙÇÇÀÈ
תורה. של  בתרומה íéìeñtäואפילו ïî ãçà äéìò àa,לכהונה – ÈÈÆÈÆÈÄÇÀÄ

גוי, או חלל  äpäkäכגון  ïî dìñt היא ואם לכהן, מלהינשא – ÀÈÈÄÇÀËÈ
אביה. בית מתרומת פסלה כהן úBéøòäבת ìkî ãçà äéìò àaÈÈÆÈÆÈÄÈÈÂÈ

äøBza úBøeîàäחמיה או  אביה כגון  –,(gi `xwie oiir)ïéúîeî ÈÂÇÈÈÄ
dãé ìò,מיתה עליה חייבים –äøeèt àéäå בת שאינה מפני – ÇÈÈÀÄÀÈ

ïkîעונשין . úBçt,אחד ויום שנים משלוש  פחותה כשהיא –ïúBðk ÈÄÅÀÅ
ïéòa òaöà שדומעת בעין , אצבע שנותן  כמי  זה הרי עליה הבא – ÆÀÇÈÇÄ

חוזרים. בתוליה כאן אף שהיתה, לכמות וחוזרת

ה ה נ ש מ ר ו א ב

dàð÷ ,Bzîáé ìò àaL ãçà íBéå íéðL òLz ïa וזכה – ÆÅÇÈÄÀÆÈÆÈÇÀÄÀÀÈÈ
השמיים  שמן  כאן, שונה לקטן , קנין  שאין פי  על ואף אחיו ; בנכסי 

לו  עוד(ברטנורא).הקנו  תיפטר שלא לענין גם שקנאה מוסיפים, ויש
בגט אלא המאירי);בחליצה ב; נה, סנהדרין אינם (רש"י קידושיו ברם,

שיגדיל עד אשה קונה ואינו  ח);קידושין , י, יבמות  ïúBð(עיין BðéàåÀÅÅ
èb,בביאה שקנאה לאחר  ליבמתו, –ìécâiL ãò כוח שאין – ÅÇÆÇÀÄ

כשבא  ודווקא אחיו . של גמורים קידושין להפקיע קטן  של בגט
עליה  בא לא אם אבל בגט. להוציאה יכול שהגדיל, לאחר עליה

וחליצה  גט צריכה אלא בלבד  בגט מוציאה אינו  שהגדיל , לאחר

äcða(גמרא); ànhîe,נידה כבועל  טמא הריהו  נידה על בא אם – ÄÇÅÀÄÈ
ákLî ànèìïBéìòk ïBzçz,הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ

דבר; לכל ביאה שביאתו בתרומה,ìñBôeלפי  כהן בת בביאתו  – Å
גוי, או חלל  כגון  כהונה, מפסולי  הוא äîeøzaאם ìéëàî BðéàåÀÅÇÂÄÇÀÈ

לפי הישראלית, אשתו  את בתרומה מאכיל אינו כהן , הוא אם –

בביאה; שקנאה יבמתו את לא ואפילו  גמור, קנין קניינו ìñBôeÅשאין 
çaænä éab ìòî äîäaä úà,אחד עד פי על ריבעה אם – ÆÇÀÅÈÅÇÇÅÇÄÀÅÇ

הבעלים, פי  על Bãéאו  ìò úì÷ñðå שריבעה עדים שני  יש אם – ÀÄÀÆÆÇÈ
;(c ,f oixcdpq oiir)úBøeîàä úBéøòä ìkî úçà ìò àa íàåÀÄÈÇÇÇÄÈÈÂÈÈÂ

äøBza, אחותו או  אמו כגון  –Bãé ìò íéúîeî עליו חייבות – ÇÈÈÄÇÈ
גדולות, שהן  מאחר øeètמיתה, àeäå.עונשים בן  שאינו – ÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ע"ב: יט גדולäðùîLwaדף הכהן נטה כאשר -éçøt ,íðîðúäì ¦¥§¦§©§¥¦§¥
äpeäk,לצמוח מתחיל שזקנם בחורים כהנים -òaöàa åéðôì ïékî §¨©¦§¨¨§¤§©
àãøö מתוך קרי יראה שלא בכדי להעירו באצבעותיהם קול משמיעים - §¨¨
ätöøäשינתו. ìò úçà âôäå ãBîò ,ìBãb ïäk éLéà ,Bì íéøîBàå§§¦¦¦Ÿ¥¨£§¨¥©©©¨¦§¨

ולהעביר  להפיג כדי אחת, פעם לפנינו ושחוק הרצפה על וטייל עמוד -
השינה, BúBàאת ïé÷éñòîeזה äèéçMäבטיול ïîæ òébiL ãò של ©£¦¦©¤©¦©§©©§¦¨

המזרח. כשיאיר התמיד
יום  בליל גדול מהכהן שינה למנוע ההשתדלות בענין ממשיכה הברייתא

חשובי éøéwiîהכיפורים: -äìélä ìk ïéðLé eéä àì ,íéìLeøé של ¦©¦¥§¨©¦Ÿ¨§¥¦¨©©§¨
הכיפורים, ÷ìBיום ìBãb ïäk òîLiL éãk הäøáäשלהםàäz àìå §¥¤¦§©Ÿ¥¨£¨¨§Ÿ§¥

ïéìeába óà ,øîà ìeàL àaà àéðz .BzôèBç äðéL- בשאר ¥¨©§©§¨©¨¨¨©©©§¦
לירושלים מחוץ ïkמקומות ïéNBò eéä מונעים שהיו החורבן, לאחר ¨¦¥

הכיפורים יום בליל מעיניהם ïéàèBçשינה eéäL àlà ,Lc÷nì øëæ¥¤©¦§¨¤¨¤¨§¦
עבירה. לידי ובאים יחדיו ונשים אנשים משחקים -,éiaà øîà̈©©©¥

àòcøäð àîebøz ,÷çöé øa ïîçð áø àîéúéàå אבא דברי תפרש - §¦¥¨©©§¨©¦§¨©§¨§©§§¨
משום עבירה, לידי באו כך ומתוך כיפור יום בליל בה נעורים שהיו נהרדעא לעיר שכוונתו déìשאול øîàc§¨©¥

eäiìàהנביאçéLî éúà àì éànà eúéøîà ,àãéñç àlñ áøc deçà äãeäé áøì אתם אומרים - ¥¦¨§©§¨£©§©©¨£¦¨¨§¦©©Ÿ¨¥¨¦©
המשיח, בא לא עדיין מדוע àeäותמהים éøetéëc àîBé àðãéàä àäå,הכיפורים יום הוא היום והרי - §¨¨¦§¨¨§¦¥

àòcøäða àúìeúa änk ìeòaàå ולמדנו משיח. בא לא ולכן בנהרדעא בעבירה בתולות כמה ונבעלו - §¦©©¨§¨¨¦§©§§¨
הכיפורים. ביום עבירה לידי באו שבנהרדעא déìמכאן øîà,הנביא לאליהו יהודה àeäרב Ceøa LBãwä ¨©¥©¨¨

øîà éàî,זה מעשה déìעל øîà,הנביא אליהו ©¨©¨©¥
'õáø úàhç çútì' להם אורב הרע שהיצר משום שחטאו ישראל על זכות לימד הוא ברוך הקדוש - ©¤©©¨Ÿ¥

הנביא, אליהו את יהודה רב שאל כורחם. בעל אותם øîàומחטיא éàî ïèNå מעשה על השטן אמר מה - §¨¨©¨©
déìזה. øîà ש משום כלום ולקטרג לומר יכול היה לא השטן הנביא, úéìאליהו éøetéëc àîBéa ïèN ¨©¥¨¨§¨§¦¥¥

éðeèñàì àúeLø déì:הגמרא מבררת להשטין. כלל רשות לשטן אין הכיפורים ביום -éànî נלמד מנין - ¥§¨§©§¥¦©
הגמרא: מבארת להשטין. רשות לו אין הכיפורים àîç,שביום øa éîø øîà תיבתàiøènâa 'ïèùä' ¨©¨¦©¨¨©¨¨§¦©§¦¨

éåä äòaøàå ïézéLå äàî úìz שישים מאות שלש יש החמה ובשנת וארבעה, שישים מאות שלש - §©¥¨§¦¦§©§¨¨¨¥
מזה, ודורשים ימים, éðeèñàìוחמשה àúeLø déì úéà éîBé äòaøàå ïézéLå äàî úìz שבשלש - §¨§¨§¦¦§©§¨¨¥¦¥§¨§©§¥

והוא בשנה אחד יום יש אבל להשטין, רשות לו יש בשנה ימים וארבעה שישים éøetéëcמאות àîBéa- §¨§¦¥
שבו הכיפורים, éðeèñàìיום àúeLø déì úéì.להשטין רשות לו אין - ¥¥§¨§©§¥

i"yx

äðùîàãøö òáöàyxtn Ð
.`xnbaâôäådpiy bitdl liih Ð
.jipirnúçà âôäå ãåîòwegy Ð

bitdl dtvxd lr zg` mrt epl
.`id i`n yxtn `xnbae ,jzpiy

åúåà ïé÷éñòîåmzebitda Ð
ribny cr oyii `ly ,mdileihae
,zixgy ly cinz zhigy onf

.gxfnd xi`da `edyéøé÷éî
íéìùåøémilyexi iaeygn Ð

.mipyi eid `ly ,jk oiyeràìà
ïéàèåç åéäùmiyp` oiwgyn Ð

.dxiarl oi`ae ,cgi miype
àîåâøú`kid ,mileaba i`dl Ð

.`rcxdpa Ð oi`heg eidçúôì
õáåø úàèçe`ihgn rxd xvi Ð

.egxk lra

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(iriax meil)

:`xnbd dywn .dkixv dpi`y dxizi dgxihàèéLtzvxzn . §¦¨
:`xnbdàîéúc eäîy xn`z `ny -eèà ,úçà äøé÷c øæâðab` - ©§¥¨¦§Ÿ§¦¨©©©

úBøé÷c ézL,dkixv dpi`y ztqep dgxih oda yiyïì òîLî à÷ §¥§¦¨©§©¨
.ef dxifb xefbl oi`y

* * *
:aeh meia ieqik zece` sqep oicíBé áøòî øBtö èçL ,äaø øîà Ÿ¨©©¨¨©¦¥¤¤

áBè,dnc z` dqik `le ryte,áBè íBéa BúBà ïéqëî ïéàixdy ¥§©¦§
minkg eilr exq` ok lre ,aeh meid mcew dzeqkl ecia did
lehia meyn df xeqi`a oi` mbe ,oken xtra s` dieqika gexhl
ieqik mcew s` dlik`a zxzen xetivd ixdy ,aeh mei zgny
`l` ,lirl mix`eand mipte`a mcd ieqik z` exizd `le ,dnc

,okl mcew zeqkl ecia did `ly itl ,envr aeh meia hgeyl
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dvia(oey`x meil)

øéMa íéålä eì÷ì÷úðåoiicry oeiky ,miaxrd oia ly cinz ly §¦§©§§©§¦¦©¦
dxiy ea exn`e meid cer e`eai `ly mixeaq eid micr e`a `l
z` oic zia eyciwe mei ceran micrd e`a seqale ,leg ly
ea xnel mikixv eide ycew meid didy `vnpe ,mdit lr ycegd

jkle ,dpyd y`x ly xiyeðé÷úä,ze`ad mipyleäé àlLzia ¦§¦¤Ÿ§
oicíéãòä úà íéìa÷îcirdl dpyd y`x ly oey`x h"eia e`ay §©§¦¤¨¥¦

,ycegd zecràlàe`a m`äçðnä ãòoia ly cinz zaxwd cr - ¤¨©©¦§¨
,miaxrd,äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàåz` miycwn oi` §¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨

wxe lel` z` mixarn `l` ,mdit lr meid eze`a ycegd
e ,ycega '` `ed zxgnlíBiä BúBà ïéâäBðdpyd y`x ly oey`x £¦©

Lã÷øçîìeok mb,Lã÷cr micr e`a `ly it lr s`y epl ixd Ÿ¤§¨¨Ÿ¤
ycwzi `ly i`cea mircei ep` ixdy wtq o`k oi`e ,dgpnd
dyecw ea mibdep mewn lkn ,`ed leg i`ce ok m`e meid ycegd
`ed mzeevne minkg wegy gkene ,eteq cr dk`ln xeqi`a
it lr s` dgpnd cr micr e`a `lyk ycew minid ipy zeyrl
minid ipy zeyrl ekxved miwegxd zenewnae ,xaca wtq oi`y
jkle ,dgpnd xg` milyexia micr e`eai `ny ,dpy lka ycew
,`id zg` dyecwe md jex` cg` meik dpyd y`x ly mini ipy
dfa dclepy dvia jkle ,dligzn epwzp wtqd zngn `l ixdy

.dfa dxeq`
* * *

:df oica zxg` drcî äaø øîàonf,Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwz ¨©©¨¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨
äöéadpyd y`x ly oey`xa dclepyúøzeîxg`ly ,ipya ¥¨¤¤

idne ,zg` dyecw miaygp dpyd y`x ly minid ipy oi` ezpwz
,ezpwzïðúc,lirl zxkfpd dpynd ly `tiqaúéa áøçMî ¦§©¦¤¨©¥
Lc÷nä,xaca lewlw yyg oi`e miield xiye zepaxwd elhae ©¦§¨

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäezencwl xacd xifgdeúeãò ïéìa÷î eäiL ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥
íBiä ìk Lãçäminkg zpwz dze` dlha ok m`e ,jygzy cr ©Ÿ¤¨©

ipyy `vnpe ,wtq oi`yk elit` ycew minid ipy bedpl epwizy
,aeh mei lkk mze` mibdep wtqd zngn dpyd y`x ly mini

.dfa zxzen dfa dclepy dvia jkle ,zg` dyecw mpi`e
:xaca ozne `yn d`ian `xnbdéiaà déì øîàdaxláø àäå ¨©¥©©¥§¨©

äöéa eäééåøz éøîàc ìàeîLedpyd y`x ly oey`xa dclepy §¥§¨§¥©§©§¥¨
äøeñà.jixack `le ,ipyadéì øîàiia`l daxàðà Cì àðéîà- £¨¨©¥£¦¨¨£¨

ixacn ixacl ceqi jl izxn` ip`éàkæ ïa ïðçBé ïaø,dpynazàå ©¨¨¨¤©©§©§
éì zøîàn ilr dywn dz`e -ìàeîLe áømpi`e mi`xen` mdy ¨§©§¦©§¥

:`xnbd dywn .dpynd lr welgl milekiàéL÷ ìàeîLe áøìe§©§¥©§¨
a epipyy dnnïéúéðúîmini ipyy `vnpe ,ezencwl xacd xfgy ©§¦¦

md exn` j`ide ,zg` `le od zeyecw izy dpyd y`x ly
:`xnbd zvxzn .dfa dxeq` dfa dclepy dviayàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨

`ed ,dfa dxeq` dfa dclepy dviay l`enye ax exn`y oicd -
ïìebd ipa epl -ipy bedpln zg` dpy elit` epwqt `ly ,dl ¨

dpey`x dpwz zngn mze` miyer ep` oiicry `vnpe ,mini
,`id zg` dyecwyàäådclepy dviay dpyndn zernynd - §¨

`weec `id ,dfa zxzen dfaeäìmlv`y ,l`xyi ux` ipal - §
dlha ,meid lk micr elawiy i`kf oa opgei oax owiz xy`k
okle ,i`ce oicn mini ipy zyecw bedpl ewiqtde zncewd dpwzd
meik zg` dyecw mpi` mini ipy ebdpe eay onf xg`l m` s`

.mze` mibdep wtqn `l` jex`
:dax lr zwlegd drc d`ian `xnbdúðwzî óà ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©¦©¨©

Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaøoiicräöéadfa dclepyäøeñà,dfaéàî ©¨¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨©
,àîòèon micr lawl `ly epwizy dpey`xd dpwzy meyn ©£¨

,jex` meik minid ipy ebdpe dlrnle dgpndïéðîaL øác éåä- ¨¥¨¨¤§¦§¨
,minkg ueaiwa df xac exnbe epnpyïéðîaL øác ìëåm` elit` §¨¨¨¤§¦§¨

xzen dyrp xeqi`d oi` xeqi`d zaiq z` lhiay xac rxi`
e eil`néøöBøézäì øçà ïéðî C,owiz i`kf oa opgei oaxy s` jkle ¨¦¦§¨©¥§©¦

eyry zncewd dpwzd dwqty `vnpe ,meid lk micrd elawiy
enewna dviad xeqi` mewn lkn ,jex` meik dpyd y`x ini ipy

.minkg ueaiwa exizdl epnp `ly onf lk cner
:eixac z` giken sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàokidn - ¨©©¥§¨£¦¨¨

,exizdl xg` oipn jixv oipna xq`py xac lky df xac izcnl
oi`y xnele xzid zexedl xyt`e xeqi`d zaiq dlhazp m` s`

n ,zniiw dpey`xd dpwzáéúëc(ek d mixac) dxez ozn xg`l ¦§¦
'íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì'dide ,yinyz mdl xizdl ¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

mewn lkne [(a"r) oldl x`aziy enk] `xaqn exizdl xyt`
.yexita exizdl aezkd jxvedåsqep weqt okøîBà(bi hi zeny) §¥
'øäá eìòé änä ìáiä CLîa'weliq xg`l xdl dilr xizdl ¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨

x`aziy enk] weqtd ila exizdl did xyt` df xac mbe ,dpiky
.yexita xizdl aezkd jxved mewn lkne ,[oldl[ïðúe] (àéðúå)§©

(a"n d"t) ipy xyrn zkqna dpyna -éòáø íøk'mxkd zexit - ¤¤§¨¦
e` milyexil mzelrdl jixvy ,ezrihpl ziriaxd dpya
minkg epwiz ,my mlk`le milyexil mdinc zelrdle mzectl

yäìBò äéäenvr otbd ixtíéìLeøéìwgxndyk ,epeict inc `le , ¨¨¤¦¨©¦
lr dler did `l milyexi oiae epiaãö ìëì ãçà íBé Cìäîoeiky , ©£©¤¨§¨©

,onvr miaprd zelrdle gexhl el xyt` wegx jk lk epi`yBæå§
dîeçz àéämiaprd zelrdl jixv oi` d`lde myny zeleabd - ¦§¨

,mzelrdl jixv miptle mdne ,milyexil onvrïî [úìéà] (úìò)¥©¥©¦
ïcøéå áøònä ïî ãBì ,[ïBôvä] (íåøãä) ïî úaø÷òå [íBøcä] (ïåôöä)©¨§©§©©¦©¨¦©©£¨§©§¥

å ,çøænä ïîef dpyn lràîéúéàå ,àleò øîàe`iady yie - ¦©¦§¨§¨©¨§¦¥¨
mya ef `xninäðç øa øa äaøyøîàmyaíòh äî ,ïðçBé éaø ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©

onvr miaprd zelrdl miaexwd zenewnd ipa z` minkg ekixvd
,milyexilúBøéôa íéìLeøé é÷eL øhòì éãkcg` lky ici lry - §¥§©¥¥§¨©¦§¥

,milyexi iaprl jxhvi `le mlk`ie ely irax zexit enr `iai
,milyexi ly dceak edfe ,milyexi iweya miaprd ehrnzi `l

àéðúå(i"d d"t ipy xyrn) `ztqezaéaøì Bì äéä éòáø íøk §©§¨¤¤§¨¦¨¨§©¦
,ãBì çøæîa øæòéìàjldn jeza `edy milyexil cel oia xnelk ¡¦¤¤§¦§©

cg` mei,éáè øôk ãöa§©§©¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ, אשר קראתיו ביום הבהיר ח"י אלול על הציון של 
כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח  וכלל,  כלל  להצטער  ממה  לו  אין  בריאותו,  בענין  הוא  שמצטער  במכתבו  שכותב  ומה 
קרא בהזכרונות בארוכה ע"ד עבודת כ"ק אביו של אדמו"ר הזקן בגן ובשדה, ואין אתנו יודע בסוד 

המשך בעמצד רכד

izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
øéùá íéåìä åì÷ì÷úðåmixeaq eidy ,leg ly dxiy ea exn`y ,miaxrd oia ly cinz -

cinzac ,zerh oi` xgy lyae .ycw `edy `vnp ,e`ayke .leg meide ,cer e`ai `ly

aexay itl ,mixne` eid leg ly xiy - ezaxwd mcew ycgd ycwed elit` xgy ly

.jk lk `al mixdnn micrd oi` mipydäçðîä ãò.miaxrd oia ly cinz zaxwd cr -

,xaern `ed ixd meid eze` - o`kn xg`l la`

m`e .zekeqe mixetkd meil zxgnd mein oipene

oi`y it lr s` ,dlrnle dgpnd on micr e`a

i`da dia opilflfn `l ,meidn zecrenl oipen

xy`k ,exeqi`a eze` oixneb `l` ,miyly

oixnebe oibdep ok - dk`lnn dgpnd cr exdfed

mini ipy diiyr zligz :`nl` .ezyecwa eze`

,wtqn `le ,ded oic ziaa elit` dpyd y`xl

epwz ok it lr s`e ,xgnl aeh meiy i`ce ixdy

did ozevne minkg wg :dpin rny .ezeyrl

yi miwegxde .dgpnd xg` micr e`aa ozeyrl

micr e`ai `ny ,dpy lka ozeyrl mdilr

xnel o`k oi`e .zg` ezyecw ixde dgpnd xg`

o`k oi` `nyc - leg ediipin cg jytp dnn

.ycw mdipy `l` ,legäáø øîà.iaxb -

éàëæ ïá ïðçåé ïáø úð÷úîxacd xifgdy -

- meid ycwle meid lk ozecr lawl ,epyeil

miwegxde ,mini ipy oiyer oic zia oi`y `vnp

oi`y ,wtqn `l` epi` - mini ipy miyerd

miylya m` miyly meia ycwzp m` oircei

dviae ,zeilb ly aeh mei x`yk od ixde ,cg`e

cgc ,jytp dnn dfa zxzen dfa dclepy

.leg ediipinïéúéðúî àéù÷ ìàåîùå áøìå-

.epyeil xacd xfgc ipzwcåäì àäå ïì àä-

,zxzen - cg` mei oiyery l`xyi ux` ipal

ep` oiicr ixdy ,dxeq` - dleb ipa ocicl la`

dze` iptn dligzak epcere ,mini ipy oiyer

li`ed ,jkld .wtq iptn `l ,dpey`x dpwz

lwdl oi` - eplgzdyn eplv`n ewqt `le

`l `d - zxzen dviae ,wtqd iptn `l` dpey`x dpwz iptn df epbdpn oi` xnele

oiicr - cg` mei zeyrl zg` dpy eplv`n dpwz dze` dwqt `lc oeikc ,opixn`

.jex` meik mzeidl ,epcnr dpey`xd epxeqi`aïéðîáù øáã éåäueawa zxq`p ef dvia -

lke ,dgpnd iptl micr e`a `l m` zg` dyecw mini ipy ozeyrl exnbe epnpy ,minkg

dgpnd mcew oic zial micr e`a `l `ny ,eyr ok zngn - mini ipy oiyerd.ïéðî êéøö
øçà`l` epnp `l `lde ?oipna `xqz` in dvia :opikxt onwle .edexizie jl epniy -

.exizde opgei oax ea xfg `eddae ,zecr zlaw lräì àðéîà àðîxq`pd xac lkc -

:xnele ,xzid ea zexedl leki dz`y xac rxi` elit`e ,exizdl xg` oipn jixv oipna

ueawa yexita edexiziy cr xeq` ikd elit` - `kd ik ,zcner oey`xd oipn zpwz oi`

.minkgíäì øåîà êì.sili ikid dl yxtn onwl -ìáåéä êåùîá øîåàå.yxtn onwl -

àéðúå.exizdl xg` oipn jixvc inp -éòáø íøë`xwie) "mileld ycw" dxez dxn`y -

rxfn ux`d xyrn lke" - "ycw" dia aizkc ,ipy xyrnn "ycw" "ycw" opixnbe (hi

ozectl e` ,milyexil zexitd zelrdl jixvy - (fk my) 'ebe "urd ixtn ux`d

`l` ,edecti `ly cv lkl cg` mei jldna minkg epwze .milyexil mincd zelrdle

.zexita milyexi iwey xhrl ick :onwl yxtnck ,my mlk`ie mlri onvr zexitd

ãåì çøæîámei jldn jeza cel opixn` `dc .mei jldn jeza milyexil cel oia epiid -

yi (`,dl sc zekxa) "oikxan cvik"a .milyexil cel oia dgxfn `vnp ,axrnd on

.exiwtdl :irax mxk ipz cge ,irax rhp ipz cg :`zbelt
åøé÷ôäì
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åì÷ì÷úðåeid `ly ,leg ly xiy exn`y ixiin miaxrd oia ly xiya - xiya mield

dgpnd xg`l e`ayke ,leg mei eze` ebdpe mei eze` micr e`aiy mixeaq

,zixgy ly cinza leg ly exn`y zixgy ly xiya xne` epi` la` .ycw `edy `vnp

y`xa opixn`ck ,leg ly xiy mixne` eid zixgy ly cinz zaxwd mcew e`a elit` ixdy

eid `l mipyd aexy itl (mye a,l) dpyd

`ki`de :uxt iax dywde .`al jk lk oixdnn

lr `l` eyg `l i`n`e ,oitqen iab lewlw

dgpnd on micr e`aykc ?cinzd zcear

oileki opi` ok m`e ,cinzd eaixwd xak dlrnle

ialg dilr xihwde" aizkc ,oitqend aixwdl

lk mlyd dilr :(`,bl `nei) opiyxce "minlyd

:uxize !dixg`l axw oaxw oi`y ,olek zepaxwd

lkn ,cinzd zaxwd xg`l cr e`a `l elit`c

xyt` `lc `kidc ,oiaxw oitqend mewn,ip`y -

ezxtk `iany t"ra mixetk xqegn` iedc icin

lke`e miaxrd oia ly cinzd zaxwd xg`l

"hgyp cinz" 'ta opixn` ikde .axra egqt

dyr iz`c :xnel yi cere .(mye .hp migqt)

.ith mil`c meyn ,dnlydc dyr igce miaxc

iz`c :(my f"b) "hgyp cinz"a opixn` ikdc

dnlydc dyr igce ,zxk yeprc gqtc dyr

ezii` `xwirnc 'iyxtn yie .zxk yepr epi`c

micr e`ai `l m` :epzne cinzd,cinz `di -

e`ai m`ez` e`iai jk xg`e ,oitqend on `di -

`icda `ki`c ,`xidp `le .zepaxw x`ye cinzd

oia ly cinz mr leg ly xiy exn`c mzd

.miaxrdàäipa :qxhpewa yxit - edl `de ol

,dii`xd it lr ycgd oiycwny l`xyi ux`

mipy oiyer minrte ,cg` mei `l` oiyer oi`e

liaya ipzy`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk

cg` mei `l` oiyer oi`e ,i`kf oa opgei oax zpwz

elit`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk s`

micr e`a `ly oebk mini ipy oiyer eidykixd -

zxzen dzid jkitl ,bdpnd zngn df oi`y itl ,zeyecw izy od ixde ,wtq zngn `ed

ux`l dveg ipal la` .odl`l ok m`e ,dligzak mini ipy oiyer md oiicr ixdy ,xeq` -

zeyrl mrt meya ewqt `le mini ipy zeyrl eligzde li`ed ,dpwzd iptn odl ipzy`

cg` mei,oiyer od wtq zngnc `nip `lc ,jex` meik ozeidl oxeqi`a micner md oiicr -

e`l m` micr e`a m` oircei oi`codl dpzyp `lc oeik ,oiyer od bdpnd zngn `l` -

:dpyd y`x ly mini ipy iab (mye `,hl) oiaexira xn`c iqei iaxl :xn`z m`e .bdpnd

oey`xa dclepizy ok m`e ,oaxeg xg`l ded l`xyi ux`a iqei iax `de ,ipya dxeq` -

zg` dyecw eedc ,oaxeg mcew epiidc xnel oi`e ?dxeq` dvia i`n`e ,od zeyecwm`c -

epiid dxeq` dviac `de ,oaxeg xg`l epiidc `niz ike !ded dedc i`n ?dpin `wtp i`n ok

od zg` dyecw edciclc ,laa ipalliaya `zlin hwpe l`xyi ux`n iqei iaxc ,epi` df -

li`ed ,ded dedc i`n zeywdl oi`e ,xn`w oaxeg mcewn iqei iax mlerlc :xnel yie ?laa

.laa ipal ,oaxeg xg`l ,jiiy dzr mbc wqt opireny`e

ìëzenxg oze`c o`kn :xnel oivex eidy yi - exizdl xg` oipn jixv oipnay xac

onfd ribi ikc ,xg` onf cr e` gqt cr ,onfl oiyery,mxgd z` xizdl oipn jixv -

` `ed jexa yecwdc ,`kd ixd `dc ,onfd xary it lr s`ozn liaya yinyz mdl xq

.mdl xizd ok it lr s`e ,oixzenc dxez dpzpc mini dyly xg`lc opirci `linne ,dxez

(hi zeny) "'ebe mini zylyl mipekp eid"c `xwc ,onf mey o`k oi` `kdc ,`id `le-

`la "mini zyly mipekp eid" aizk m`c .mini zyly seql didiy xacl mknvr epinfd

"mini zylyl" ly c"nlinp jixv yinyz xizdl jixvc ikid ikc ,xity giken iziid -

ikd aizk `lcne .mxgd xizdlla` .mini zyly dxez ozn mcew mdl xq`c ikid ik ,zinler rnync "'ebe dy` l` eybz l`" aizkc meyn ,xizdl jixv yinyz iab dpin rny -

onfd xar ikn ,onfl oiniyny zenxg.xzid jixv oi`e ,xar `linn -
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ריג izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei
øéùá íéåìä åì÷ì÷úðåmixeaq eidy ,leg ly dxiy ea exn`y ,miaxrd oia ly cinz -

cinzac ,zerh oi` xgy lyae .ycw `edy `vnp ,e`ayke .leg meide ,cer e`ai `ly

aexay itl ,mixne` eid leg ly xiy - ezaxwd mcew ycgd ycwed elit` xgy ly

.jk lk `al mixdnn micrd oi` mipydäçðîä ãò.miaxrd oia ly cinz zaxwd cr -

,xaern `ed ixd meid eze` - o`kn xg`l la`

m`e .zekeqe mixetkd meil zxgnd mein oipene

oi`y it lr s` ,dlrnle dgpnd on micr e`a

i`da dia opilflfn `l ,meidn zecrenl oipen

xy`k ,exeqi`a eze` oixneb `l` ,miyly

oixnebe oibdep ok - dk`lnn dgpnd cr exdfed

mini ipy diiyr zligz :`nl` .ezyecwa eze`

,wtqn `le ,ded oic ziaa elit` dpyd y`xl

epwz ok it lr s`e ,xgnl aeh meiy i`ce ixdy

did ozevne minkg wg :dpin rny .ezeyrl

yi miwegxde .dgpnd xg` micr e`aa ozeyrl

micr e`ai `ny ,dpy lka ozeyrl mdilr

xnel o`k oi`e .zg` ezyecw ixde dgpnd xg`

o`k oi` `nyc - leg ediipin cg jytp dnn

.ycw mdipy `l` ,legäáø øîà.iaxb -

éàëæ ïá ïðçåé ïáø úð÷úîxacd xifgdy -

- meid ycwle meid lk ozecr lawl ,epyeil

miwegxde ,mini ipy oiyer oic zia oi`y `vnp

oi`y ,wtqn `l` epi` - mini ipy miyerd

miylya m` miyly meia ycwzp m` oircei

dviae ,zeilb ly aeh mei x`yk od ixde ,cg`e

cgc ,jytp dnn dfa zxzen dfa dclepy

.leg ediipinïéúéðúî àéù÷ ìàåîùå áøìå-

.epyeil xacd xfgc ipzwcåäì àäå ïì àä-

,zxzen - cg` mei oiyery l`xyi ux` ipal

ep` oiicr ixdy ,dxeq` - dleb ipa ocicl la`

dze` iptn dligzak epcere ,mini ipy oiyer

li`ed ,jkld .wtq iptn `l ,dpey`x dpwz

lwdl oi` - eplgzdyn eplv`n ewqt `le

`l `d - zxzen dviae ,wtqd iptn `l` dpey`x dpwz iptn df epbdpn oi` xnele

oiicr - cg` mei zeyrl zg` dpy eplv`n dpwz dze` dwqt `lc oeikc ,opixn`

.jex` meik mzeidl ,epcnr dpey`xd epxeqi`aïéðîáù øáã éåäueawa zxq`p ef dvia -

lke ,dgpnd iptl micr e`a `l m` zg` dyecw mini ipy ozeyrl exnbe epnpy ,minkg

dgpnd mcew oic zial micr e`a `l `ny ,eyr ok zngn - mini ipy oiyerd.ïéðî êéøö
øçà`l` epnp `l `lde ?oipna `xqz` in dvia :opikxt onwle .edexizie jl epniy -

.exizde opgei oax ea xfg `eddae ,zecr zlaw lräì àðéîà àðîxq`pd xac lkc -

:xnele ,xzid ea zexedl leki dz`y xac rxi` elit`e ,exizdl xg` oipn jixv oipna

ueawa yexita edexiziy cr xeq` ikd elit` - `kd ik ,zcner oey`xd oipn zpwz oi`

.minkgíäì øåîà êì.sili ikid dl yxtn onwl -ìáåéä êåùîá øîåàå.yxtn onwl -

àéðúå.exizdl xg` oipn jixvc inp -éòáø íøë`xwie) "mileld ycw" dxez dxn`y -

rxfn ux`d xyrn lke" - "ycw" dia aizkc ,ipy xyrnn "ycw" "ycw" opixnbe (hi

ozectl e` ,milyexil zexitd zelrdl jixvy - (fk my) 'ebe "urd ixtn ux`d

`l` ,edecti `ly cv lkl cg` mei jldna minkg epwze .milyexil mincd zelrdle

.zexita milyexi iwey xhrl ick :onwl yxtnck ,my mlk`ie mlri onvr zexitd

ãåì çøæîámei jldn jeza cel opixn` `dc .mei jldn jeza milyexil cel oia epiid -

yi (`,dl sc zekxa) "oikxan cvik"a .milyexil cel oia dgxfn `vnp ,axrnd on

.exiwtdl :irax mxk ipz cge ,irax rhp ipz cg :`zbelt
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åì÷ì÷úðåeid `ly ,leg ly xiy exn`y ixiin miaxrd oia ly xiya - xiya mield

dgpnd xg`l e`ayke ,leg mei eze` ebdpe mei eze` micr e`aiy mixeaq

,zixgy ly cinza leg ly exn`y zixgy ly xiya xne` epi` la` .ycw `edy `vnp

y`xa opixn`ck ,leg ly xiy mixne` eid zixgy ly cinz zaxwd mcew e`a elit` ixdy

eid `l mipyd aexy itl (mye a,l) dpyd

`ki`de :uxt iax dywde .`al jk lk oixdnn

lr `l` eyg `l i`n`e ,oitqen iab lewlw

dgpnd on micr e`aykc ?cinzd zcear

oileki opi` ok m`e ,cinzd eaixwd xak dlrnle

ialg dilr xihwde" aizkc ,oitqend aixwdl

lk mlyd dilr :(`,bl `nei) opiyxce "minlyd

:uxize !dixg`l axw oaxw oi`y ,olek zepaxwd

lkn ,cinzd zaxwd xg`l cr e`a `l elit`c

xyt` `lc `kidc ,oiaxw oitqend mewn,ip`y -

ezxtk `iany t"ra mixetk xqegn` iedc icin

lke`e miaxrd oia ly cinzd zaxwd xg`l

"hgyp cinz" 'ta opixn` ikde .axra egqt

dyr iz`c :xnel yi cere .(mye .hp migqt)

.ith mil`c meyn ,dnlydc dyr igce miaxc

iz`c :(my f"b) "hgyp cinz"a opixn` ikdc

dnlydc dyr igce ,zxk yeprc gqtc dyr

ezii` `xwirnc 'iyxtn yie .zxk yepr epi`c

micr e`ai `l m` :epzne cinzd,cinz `di -

e`ai m`ez` e`iai jk xg`e ,oitqend on `di -

`icda `ki`c ,`xidp `le .zepaxw x`ye cinzd

oia ly cinz mr leg ly xiy exn`c mzd

.miaxrdàäipa :qxhpewa yxit - edl `de ol

,dii`xd it lr ycgd oiycwny l`xyi ux`

mipy oiyer minrte ,cg` mei `l` oiyer oi`e

liaya ipzy`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk

cg` mei `l` oiyer oi`e ,i`kf oa opgei oax zpwz

elit`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk s`

micr e`a `ly oebk mini ipy oiyer eidykixd -

zxzen dzid jkitl ,bdpnd zngn df oi`y itl ,zeyecw izy od ixde ,wtq zngn `ed

ux`l dveg ipal la` .odl`l ok m`e ,dligzak mini ipy oiyer md oiicr ixdy ,xeq` -

zeyrl mrt meya ewqt `le mini ipy zeyrl eligzde li`ed ,dpwzd iptn odl ipzy`

cg` mei,oiyer od wtq zngnc `nip `lc ,jex` meik ozeidl oxeqi`a micner md oiicr -

e`l m` micr e`a m` oircei oi`codl dpzyp `lc oeik ,oiyer od bdpnd zngn `l` -

:dpyd y`x ly mini ipy iab (mye `,hl) oiaexira xn`c iqei iaxl :xn`z m`e .bdpnd

oey`xa dclepizy ok m`e ,oaxeg xg`l ded l`xyi ux`a iqei iax `de ,ipya dxeq` -

zg` dyecw eedc ,oaxeg mcew epiidc xnel oi`e ?dxeq` dvia i`n`e ,od zeyecwm`c -

epiid dxeq` dviac `de ,oaxeg xg`l epiidc `niz ike !ded dedc i`n ?dpin `wtp i`n ok

od zg` dyecw edciclc ,laa ipalliaya `zlin hwpe l`xyi ux`n iqei iaxc ,epi` df -

li`ed ,ded dedc i`n zeywdl oi`e ,xn`w oaxeg mcewn iqei iax mlerlc :xnel yie ?laa

.laa ipal ,oaxeg xg`l ,jiiy dzr mbc wqt opireny`e

ìëzenxg oze`c o`kn :xnel oivex eidy yi - exizdl xg` oipn jixv oipnay xac

onfd ribi ikc ,xg` onf cr e` gqt cr ,onfl oiyery,mxgd z` xizdl oipn jixv -

` `ed jexa yecwdc ,`kd ixd `dc ,onfd xary it lr s`ozn liaya yinyz mdl xq

.mdl xizd ok it lr s`e ,oixzenc dxez dpzpc mini dyly xg`lc opirci `linne ,dxez

(hi zeny) "'ebe mini zylyl mipekp eid"c `xwc ,onf mey o`k oi` `kdc ,`id `le-

`la "mini zyly mipekp eid" aizk m`c .mini zyly seql didiy xacl mknvr epinfd

"mini zylyl" ly c"nlinp jixv yinyz xizdl jixvc ikid ikc ,xity giken iziid -

ikd aizk `lcne .mxgd xizdlla` .mini zyly dxez ozn mcew mdl xq`c ikid ik ,zinler rnync "'ebe dy` l` eybz l`" aizkc meyn ,xizdl jixv yinyz iab dpin rny -

onfd xar ikn ,onfl oiniyny zenxg.xzid jixv oi`e ,xar `linn -
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אין זה אומר שכל הנהגת מי שיהיה בישראל יש להצדיקו במאה אחוז, מפני שיודעים שכמה מעשים טובים עשה, אבל מובן גם-כן 
שח"ו וח"ו לבטל פעולה טובה של מי שהוא בישראל.

ממכתב י"ט אלול, תשי"ז



ריד
izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei

íééðòì åøé÷ôäìgxeh eilr didy ,my edelk`ie milyexil edelrie ,md edehwliy -

.zexitd my zelrdlåäåøéúäå êéøáç êéìò åðîð øáëlr s`e .einc zelrdle ezectl -
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גם כאשר האדם עובר על רצון הקדוש-ברוך-הוא ונעשה בבחינת נידח, הנה גם אז הוא בבחינת יחיד.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dvia(ipy meil)

iable oey`xa dclepy dvia iabl miaeh mini ipy zece` cer
:mixg` mipicúî ,àáø øîàexaewl epiptl lhendáBè íBéa ¨©¨¨¥§

Ba e÷qòúé ,ïBLàøezxeawaíéîîòs`e .l`xyi `le mixkp - ¦¦§©§£¨¦
.znd ceak meyn dexizd ,zeay meyn dxeq` ixkpl dxin`y

la`úîexaewl jixvyéðL áBè íBéaìàøNé Ba e÷qòúé , ¥§¥¦¦§©§¦§¨¥
,ezxeawaäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa eléôàålr s`e ,`ed ok ©£¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

,jenqa x`eaiy itk ,zeielb ly miaeh mini x`yn xeng `edy it
mini x`y ly ipy meil edeeyde ea eliwd znd ceak meyn

,cala zna `l` df oi` la` ,miaehäöéáa ïk ïéàM äî`l day ©¤¥¥§¥¨
ipyd meia dxeq` dpyd y`x ly oey`xd meia dclep m`e elwd

.[(:d) lirl `ax xn`y enk]äöéáa óà ,éøîà éòãøäðepl yi §©§¨¦¨§¥©§¥¨
dclepy dviad z` dpyd y`x ly ipyd meia xizdle lwdl

,oey`xd meiaêézòã äîcy`x ly ipyd meia xeq`l jnrh dn - §©©§¥
ziad onfay meyn `ed `ld ,oic ziad mewnn miwegxl dpyd
dviad z` exq`e ,zg` dyecwk minid ipy z` mibdep eid

eyygy meyn ,ipya s` oey`xa dclepyàîìce`eai `ny - ¦§¨
mzecr z` elawi `le dgpnd xg`l oey`xd meia ycegd icr

eìeìàì déì éøaòî,f`e ,ipyd meia `l` ycegd z` eycwi `le §©§¦¥¤¡
cg` meil eaygi minid ipye ,opaxcn yecw oey`xd mb didi
zg` dyecw oic jynp ik ,ok bedpl yi meid mb jzrcle ,`zkix`

c ,`ed ok `l j` ,ycwnd onfakøîà àðäk øa àðpéç áø øîà àä̈¨©©¦¨¨©©£¨¨©
øøaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî ,á,epwizy it lr s`y ©¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨

dfd xack rxi` `l lreta ,dlrnle dgpnd on micr lawl `ly
,lel`a miylya ixyz yceg z` eyciw cinz `l`] mlern
m`e ,[dxezd on yecw dpyd y`x ly oey`xd meid did cinze
meide xg`ne ,zg` dyecw ly dpwzd dniiwzp `l mlern ok
okl ,`zkix` `cg `neik zn`a eaygp `l mlerny epl xxean
,zg` dyecw mda bedpl oi` dpyd y`x mini ipy oibdepy s`

.zeielb ly miaeh mini ipy x`yk zcxtp dyecwk `l`
:ipy aeh meia zn zxeawa dpc `xnbdïøîà àì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ£¨¨

,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh meiay epxn` `l -àlàdxwna ¤¨
éäzùàãlelr `ede ,ezzinn jyenn onf znd ddzydy - §¦§¨¦

,cer ededyi m` gixqdlìáàoiicr m`déì ïðéäùî ,éäzLà àì £¨Ÿ¦§¨¦©§¦¨¥
.edexawi f`e aeh mei i`venl cr eze` midyn -óà ,øîà éMà áø©©¦¨©©

éäzLà àìc áb ìò,ipy aeh meia zn `l` llk zndàì énð ©©§Ÿ¦§¨¦©¦Ÿ
déì ïðéäLî,meia ea edexawi `l` xgnl cràîòè éàîdn - ©§¦¨¥©©£¨
,jkl mrhdy meynïðaø deéåL ìBçk ,úî éaâì éðL áBè íBé- ¥¦§©¥¥§¥§©©¨¨

eliwd ezxeawa wx `le ,leg meik minkg ede`yrlr dzeyrl
`l` ,l`xyi icieléôàdxeawd mvrl miigxkd mpi`y mixac £¦

oebk ,l`xyi ici lr miyrpdéì æâéîìel jezgl -àîéìâdieyrd §¥¥¥§¦¨
,eceaklàñà déì æâéîìezhin lr egipdl icka qcd uevwl - §¥©¥¨¨

.eceakl zndàðcéàäå ,àðéáø øîàonf ,dfd onfa eiykre - ¨©¨¦¨§¨¦§¨
,miiqxtdàkéàcz`xwpd dryx dne` jeza miievn ep`y - §¦¨

éøaçmeiae ,mzk`ln z` mdl zeyrl l`xyi z` mitek mdy , ©¨¥
ziiyra xeq`e `ed aeh mei ik mxne`a mdn mihnzyn eid aeh

,dk`lnïðéùééçmdizn z` mixawn mze` e`xi m`y miyyeg - ©§¦©
oi` okle ,mzk`ln z` mb zeyrl mze` etekiy ,ipy aeh meia

.l`xyi ici lr ipy aeh meia znd z` xeawl
* * *

:oiliyaz iaexir oiprl miaeh mini ipy zece` ceráéúé äåä àðéáø̈¦¨£¨¨¦
dén÷iptl ayi -Làø ìL íéáBè íéîé éðLa [éMà] (éñà) áøc ©¥§©©¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ

¯ dééæç ,äðMä`piax d`xáéöò äåäc.aevr iy` axy -déì øîà ©¨¨©§¥©£¨¨¦¨©¥
,`piaxéànàrecn -déì øîà .øî áéöòaevr ipixd ,iy` ax ©©¨¦©¨©¥
meynéáéúBà àìcizgpd `l -,ïéìéLáz éáeøéòdpy dze`ae §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦

ea gipd `le xg`ne ,dpyd y`x ly mini ipy xg`l zay dlg
.zayl aeh mein lyal eilr xq`p ,oiliyaz aexir iy` axøîà̈©

déì,`piaxàðãéàä øî áéúBìåoey`xd aeh meia ,zrk xn gipi - ¥§¦©¨¦§¨
meia xgnl lyal lkei eci lre ,oiliyaz aexir ,dpyd y`x ly

ixdy ,zay jxevl ipyd aeh,àáø øîà àì éîmiaeh mini ipy ¦Ÿ¨©¨¨

ine ycew mdn in `ed wtqy ,iyiye iying inia elgy zeielb ly
aexir aeh mei axrn gipd `ly oey`x aeh meia xkfpe ,leg

,oiliyazBøéáçì áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîel xizdl - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zay jxevl ipyd aeh meia ezxgnl lyaläðúîe,xne`e eilr ©§¤

eze` migipny aexir lk oick ,aexir iaexir ixd leg meid m`
`edy xgnle ,melk iaexir oi` ycew meid m`e ,aeh mei axrn
lyal el xzen jytp dnn ik `vnpe ,lyal il xzen jk oia leg
oiicry oeik avridl [iy` ax-] jl oi` ok m`e ,zayl zxgnl

.axrl xyt`déì øîà,iy` axøîéàdn lk -àáø øîàc`ed ok ¨©¥¥©§¨©¨¨
`weecúBiìb ìL íéáBè íéîé éðLacg` wxe ,zeyecw izy mdy ¦§¥¨¦¦¤¨ª

liren jytp dnn ok lre ,`ed in epl wteqny `l` yecw mdn
la` ,ipyd meid z` xizdl oey`xd meid aexiríéáBè íéîé éðLa¦§¥¨¦¦

äðMä Làø ìL,md `zkix` `neike mdl zg` dyecwyøîà éî ¤Ÿ©¨¨¦¨©
mdipy ixdy xen`d jytp dnnd mda bdep oi` `ld ,ok `ax
aexird z` gipn m`e ,lirl x`eank ,i`ce zxeza miyecw

,`piax el xn` .aeh meid rvn`a axrnk `ed ixd oey`xaàäå§¨
éòãøäð éøîàyóàdpyd y`x ly miaeh mini ipyaäöéa ¨§¥§©§¨¦©¥¨

oey`xa dclepyúøzeîleg oey`xd m` jytp dnn ik ,ipya ¤¤
zxzen i`cea ycew oey`xd m`e ,aeh mei axrn dclep ik `vnp
minid ipy oi` dpyd y`xa mb ik epl ixd ,leg `edy ipya

.i`ce zxeza miyecwéëcøî áø déì øîàax ly ecinlz didy ¨©¥©¨§§©
ixdy ,ircxdp ixacn iy` axl dywz l` ,`piaxl ,iy`Leøéôa§¥

øî éì øîà,iy` ax -c`ed,éòãøäðc àäì øáñ àìaxk `l` ¨©¦©§Ÿ¨©§¨¦§©§¨¦
`l ok lre ,`id zg` dyecw dpyd y`x ly mini ipyy l`enye

.ipyl oey`xd meidn axrl dvx
* * *

:aeh meia ezvian rway gext` iabl zwelgn d`ian `xnbd
áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,øîzàøeñà ,øîà áø ,,meia ea `ed ¦§©¤§©¤©§©¨©¨

àîéúéàå ìàeîLey mixne` yie -øzeî ,øîà ,ïðçBé éaø.`ed §¥§¦¥¨©¦¨¨¨©¨
,`xnbd dxiaqn,øeñà øîà áøy meyn,àeä äö÷eîoia ixdy ©¨©¨§¤

xeq` did ,dviadn ez`ivi mcew aeh mei axr ly zeynyd
,melkl ie`x did `le ,uxy xeqi`aïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe§¥§¦¥¨©¦¨¨

øzeî ,øîà,`edBîöò øézîe ìéàBädzrn,äèéçLadid `ly dn ¨©¨¦©¦©§¦§¦¨
,dcild mcewz` dpnn mi`ivene dviad z` mirwea eid eli`y

ezcil ici lry [jezn-] ebne ,uxy meyn xq`p did ,gext`d
`ed ok ,dhigy ici lr dlik`l ie`x dyrpe envr z` xizn `ed

.dvwen xeqi`n ezcila envr z` xiznáøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©
ïéa äî éëå ,áøì éqàgext`äæexqe` dz`y aeh meia clepy ©¦§©§¦©¥¤

,dvwen meynìoiaáBè íBéa ãìBpL ìâòoldl `ziixaa epipyy §¥¤¤©§
.lkd ixacl aeh meia xzen `edyeäì øîàmeia clepy lbr ,ax ¨©§

,dvwen epi` aehïëeîe ìéàBä`edäèéçLa Bnà ábàs` ixdy - ¦¨©©¦¦§¦¨
`ed ixde en` jxi xaer ik ,en` zhigya xzip `ed clepy mcew
lk`p `ed ixd dirna ecera en` dhgyp m`e ,dixa`n cg`k
ici lr xzid mey el oi`y ,gext`a ok oi`y dn ,dhigy `la

,el eywd aey .ezcill cr dhigyïéa äîegext`ì äæoiaìâò ©¥¤§¥¤
äôøhä ïî ãìBpLepivn `le ,aeh meia xzen `ed s`y aeh meia ¤©¦©§¥¨

xzip epi` dtixhd xaer `lde ,dvwen meyn epxq`iy inl
epi`e ,dlik`l dxizn dtixhd zhigy oi` ixdy ,en` zhigya
ik `vnp aeh meia clepy xg`ne .ezcill cr dhigy ici lr ie`x

,`ed dvwene ,aeh mei axrn oked `láø ÷éúL.xac maiyd `le ¨¦©
àîéúéàå äaø øîày mixne` yie -óñBé áø,z`f xn`àîòè éàî ¨©©¨§¦¥¨©¥©©£¨

eäì àîéì ,áø ÷éúLon clepd lbr s`y ,maiydl el did - ¨¦©¥¨§
,dvwen epi` dtixhde ìéàBäezcill mcew aeh mei axrn xak ¦

ïëeî`edBnà ábàelik`dlíéáìëìok oi`y dn ,dig dcera ¨©©¦¦§¨¦
meyn ,melkl ie`x epi` ezcil mcewy ,aeh meia clepy gext`
mcew dhigy ici lr ie`x epi` s`e ,mialk zlik`l cner epi`y

.clep xeqi` meyn aeh meia xeq` `ed ok lr ,clepydéì øîà̈©¥
éiaà,[sqei axl e`-] daxl ©©¥
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei
'åë ïåùàø áåè íåéá úî àáø øîà.'eke `ed oey`x aeh mei m` ,xeawl lhend zn -

äöéáá ïë ïéàù äîlyl zeeydl dpyd y`xc ipy aeh meia elwd `l dvia oiprl -

.dfa dxeq` dfa dclep - dpyd y`x el`c ,zeilbäöéáá óà.dfa zxzen dfa dclep -

êéúòã éàîã.oic zian 'iwegxl ipya dxq`l -ìåìàì äéì éøáòî àîìéãdpwzk -

,mini ipy zeyrle ipy mein zepnl ,dpey`xd

.cg`e miyly mei cr e`a `ly oebkúåîéî
'åëå êìéàå àøæòrxi` `l ,epwzy it lr s`e -

dze`n ueg dlrnle dgpnd on micr e`ay

zenin hwpc i`d .dpwzp `l oiicre ,mrtd

`xfra aizkc ,edexar einiac meyn - `xfr

g dingp).irzyn dpyd y`xae ,"ipyd meiae" (

ïøîà àì.l`xyi ea ewqrzic -éäúùàã àìà
.gixqi `ly `xizne -àñàoigipn eid qcd -

.eceakl ,zn zhn lréøáç àëéàãdne` -

l`xyi z` oiteke ,miiqxt inia eidy dryx

lr odn oigcp eid aeh meiae .ozk`ln zeyrl

e`xi m`e .`ed aeh mei :mdl mixne`y ici

.dk`lnl mze` eteki - mdizn oixawn mze`

,znd jxev epi` - lirl opixn`c `nilb i`de

m`y .ekxv lk mixg` oikixkz el yi ixdy

meia opixn` `d ?xn`wc elit` i`n - el jixv

zaivg df wqre ,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh

`nilba jgxk lr jkld ,oikixkz jezge exaw

ixyc `q`c `inec ,ixiin el jixv epi`y

`gxhc ab lr s`c ol rnyn `we ,diifbnl

el oiyer eceak meyn `l` ,`ed jixv `lc

zn iablc oeik ,el zeyrl xzen - i`cn xzei

.opax deiey legkäééæçdedc iy` axl `piax -

.aivr:ïðéñøâ éëä.xn aivr i`n`äéì øîà
ïéìéùáú éáåøò éáéúåà àìã,izayed `l -

zet`l ,oiliyaz iaexr il izpkd `l :xnelk

:(a,eh) onwl opzc .zayl aeh mein lyale

.aexr myl aeh mei axrn liyaz mc` dyer

àðãéàä,zaya iying `ede ,oey`x aeh meia -

xgnle leg `ed meid m` :xne` `ed i`pz lre

- leg xgnle ycw meid m`e ,aexr `di - ycw

.jkl jixv ipi`øîà éî,jex` meik md ixde -

.ycw mdipyeéëãøî áø äéì øîà:`piaxl -

dil riny yexita ,xnl diazez `l ircxdpn

ecinlz ikcxn ax .ircxdpl xaq `lc dipin

iab (a,en) dheqa opixn`ck ,did iy` ax ly

iy` axl diel` ikcxn ax :dqxt cr eaxl diel

.'ekåîöò øéúîå ìéàåä,hgyp zeidl ezcila -

owz` `dl owz`c ebnc ,ezcila envr z` xizd dvwen s` .ezcil iptl did `ly dn

.`dláåè íåéá ãìåðù ìâòì.lkd ixacl meia ea xzeny onwl `ipzc -åîà áâà ïëåî
.lk`p did m`d dhgyp m` ,dirn jeza ecera -äôøèä`vnp m` xeq` dpa -

aeh meia clep ike ,elk`l `a dz` en` zhigyae li`ed .`ed en` jxi xaerc ,[`dkeza

xzen envr zhigya ikd elit`e ,en` ab` okene li`ed xninl `kil - dtxhd on

.xiq`c o`n ogky` `lc ,elk`le ehgylíéáìëìzcner en` dzid zeynyd oiac -

clep :jkld ,ie`x did `l s`e ,mialk zlik`l cner epi` - dtilway gext` la` .jkl

.`ed
ïëåî
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úåîéî(mye `,hl) oiaexra opixn`de :xn`z m`e - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

ircxdp ibilt ikid ok m`e ,ipyd [meia oey`xa] dclepy dviad xqe` iqei iaxc

.inxz` `lc ixn` irxcdpe ,inxz` i` xeq` iqei iaxlc :xnel yi ?`pz `edy iqei iax`

íåé- `q` dil fbinl elit`e `nilb dil fbinl elit` opax deiey legk zn iabl ipy aeh

oixteg oi` opixn` (mye a,g) ohw crenac :dnize

yie !dk`ln ef oi`c rnyn `kde ,crena oikek

oilibx eidy :yxitc ,l`ppg epiax yexitk xnel

e`aiyk zepnEfn eidiy ick cgia daxd xetgl

jxevl crena oixteg oi`c xn`w df lre ,mizn

.crend xg`àðãéàäåopiyiig ixag `ki`c

,dk`ln zeyrl l`xyil oiteky :i"yx yxit -

oi`ex eid m`e ,mze` oigipn aeh mei `edyke

mdizn exawiy.dk`ln zeyrl mze` eteki -

ixag oi`y dfd onfa `zydexnel oi`e .xzen -

meyn mrhd dfc oeikc ,exizdl xg` oipn jixvy

`yygd dxare ,`yyginp ikde .mrhd xar -

dzy ygp `ny oixeq`c oilebn min iab opixn`

epipia oiievn miygp oi`y eiykre ,odnep` -

xac `edy it lr s` ,dligzkl elit` odn oizey

dyrne .xqe` did mz epiax ,mewn lkne .oipnay

ipy aeh meia cg` mc` zny o"e`lna didy

,mz epiax oda xrbe ,exawl ea wqrzdl evxe

ipa mz`e ,dxez ipa opi` xkya ipa :mdl glye

xeawl `ly (mye a,hlw) zaya `zi`ck ?dxez

,edpip dxez ipa e`lc meyn ipy aeh meia zn

oi`c xn` wgvi epiaxd la` .dia ileflfl iz`e

`pgky` mixac daxd oiprl `dc ,oeinc df

e `,en) zenaia `zi`ck ,dxez ipa opi`c(my

,mdl xq`e mieb iwlyc qenxez ilk` `wc edpfg

`edy lke ,ig `edy enk lk`p `de :opikxte

ig `edy enk lk`p,mieb ileya meyn ea oi` -

oiyyeg ep` oi` ep`e .dxez ipa eid `ly :ipyne

`edy enk lk`p `edy lkc ol `niiwc ,df xaca

igl`igi epax axde .mieb ileya meyn ea oi` -

lke` `ed drpvac `kd ip`yc ,inc `lc xne`

mizn xeawl la` ,`zln `yee` `le ,eziaa

`iqdxtacere .xizdl oekp oi`e ,`zln `yee` -

ody micedi yi inp dfd onfac :mz epiax xn`

lawl oebk ,dk`ln zeyrl zeklnl micareyn

e`xi m` ,jkld .mdikxva wqrzdle qnd

zna dk`ln zeyrl ewqrziymze` eteki -

.zeklnl dk`ln zeyrl

çåøôàxnel d`xp - 'eke aeh meia clepy

eipir egztp `l i`c ,meid eipir egztpy inxz`c.xeq` lega elit`c ol `niiw -

ìéàåämcew la` ,hgyp zeidl ezcila envr xizn :i"yx yxit - dhigya envr xizne

dhigyl owz`c oeike ,xeq` did ezcildnl :dnize .dvwen oiprl inp owz` -

in" wxt opixn`ck ,dvwen edl zilc meyn dil wetiz ?`nrh jd opgei iaxe l`enyl edl

`kdc :xnel yie !edl `xiaq oerny iaxk opgei iaxe ixirfe l`enyc (a,epw zay) "jiygdy
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'åë ïåùàø áåè íåéá úî àáø øîà.'eke `ed oey`x aeh mei m` ,xeawl lhend zn -

äöéáá ïë ïéàù äîlyl zeeydl dpyd y`xc ipy aeh meia elwd `l dvia oiprl -

.dfa dxeq` dfa dclep - dpyd y`x el`c ,zeilbäöéáá óà.dfa zxzen dfa dclep -

êéúòã éàîã.oic zian 'iwegxl ipya dxq`l -ìåìàì äéì éøáòî àîìéãdpwzk -

,mini ipy zeyrle ipy mein zepnl ,dpey`xd

.cg`e miyly mei cr e`a `ly oebkúåîéî
'åëå êìéàå àøæòrxi` `l ,epwzy it lr s`e -

dze`n ueg dlrnle dgpnd on micr e`ay

zenin hwpc i`d .dpwzp `l oiicre ,mrtd

`xfra aizkc ,edexar einiac meyn - `xfr

g dingp).irzyn dpyd y`xae ,"ipyd meiae" (

ïøîà àì.l`xyi ea ewqrzic -éäúùàã àìà
.gixqi `ly `xizne -àñàoigipn eid qcd -

.eceakl ,zn zhn lréøáç àëéàãdne` -

l`xyi z` oiteke ,miiqxt inia eidy dryx

lr odn oigcp eid aeh meiae .ozk`ln zeyrl

e`xi m`e .`ed aeh mei :mdl mixne`y ici

.dk`lnl mze` eteki - mdizn oixawn mze`

,znd jxev epi` - lirl opixn`c `nilb i`de

m`y .ekxv lk mixg` oikixkz el yi ixdy

meia opixn` `d ?xn`wc elit` i`n - el jixv

zaivg df wqre ,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh

`nilba jgxk lr jkld ,oikixkz jezge exaw

ixyc `q`c `inec ,ixiin el jixv epi`y

`gxhc ab lr s`c ol rnyn `we ,diifbnl

el oiyer eceak meyn `l` ,`ed jixv `lc

zn iablc oeik ,el zeyrl xzen - i`cn xzei

.opax deiey legkäééæçdedc iy` axl `piax -

.aivr:ïðéñøâ éëä.xn aivr i`n`äéì øîà
ïéìéùáú éáåøò éáéúåà àìã,izayed `l -

zet`l ,oiliyaz iaexr il izpkd `l :xnelk

:(a,eh) onwl opzc .zayl aeh mein lyale

.aexr myl aeh mei axrn liyaz mc` dyer

àðãéàä,zaya iying `ede ,oey`x aeh meia -

xgnle leg `ed meid m` :xne` `ed i`pz lre

- leg xgnle ycw meid m`e ,aexr `di - ycw

.jkl jixv ipi`øîà éî,jex` meik md ixde -

.ycw mdipyeéëãøî áø äéì øîà:`piaxl -

dil riny yexita ,xnl diazez `l ircxdpn

ecinlz ikcxn ax .ircxdpl xaq `lc dipin

iab (a,en) dheqa opixn`ck ,did iy` ax ly

iy` axl diel` ikcxn ax :dqxt cr eaxl diel

.'ekåîöò øéúîå ìéàåä,hgyp zeidl ezcila -

owz` `dl owz`c ebnc ,ezcila envr z` xizd dvwen s` .ezcil iptl did `ly dn

.`dláåè íåéá ãìåðù ìâòì.lkd ixacl meia ea xzeny onwl `ipzc -åîà áâà ïëåî
.lk`p did m`d dhgyp m` ,dirn jeza ecera -äôøèä`vnp m` xeq` dpa -

aeh meia clep ike ,elk`l `a dz` en` zhigyae li`ed .`ed en` jxi xaerc ,[`dkeza

xzen envr zhigya ikd elit`e ,en` ab` okene li`ed xninl `kil - dtxhd on

.xiq`c o`n ogky` `lc ,elk`le ehgylíéáìëìzcner en` dzid zeynyd oiac -

clep :jkld ,ie`x did `l s`e ,mialk zlik`l cner epi` - dtilway gext` la` .jkl
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ircxdp ibilt ikid ok m`e ,ipyd [meia oey`xa] dclepy dviad xqe` iqei iaxc

.inxz` `lc ixn` irxcdpe ,inxz` i` xeq` iqei iaxlc :xnel yi ?`pz `edy iqei iax`
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yie !dk`ln ef oi`c rnyn `kde ,crena oikek

oilibx eidy :yxitc ,l`ppg epiax yexitk xnel

e`aiyk zepnEfn eidiy ick cgia daxd xetgl

jxevl crena oixteg oi`c xn`w df lre ,mizn

.crend xg`àðãéàäåopiyiig ixag `ki`c

,dk`ln zeyrl l`xyil oiteky :i"yx yxit -

oi`ex eid m`e ,mze` oigipn aeh mei `edyke

mdizn exawiy.dk`ln zeyrl mze` eteki -

ixag oi`y dfd onfa `zydexnel oi`e .xzen -

meyn mrhd dfc oeikc ,exizdl xg` oipn jixvy

`yygd dxare ,`yyginp ikde .mrhd xar -

dzy ygp `ny oixeq`c oilebn min iab opixn`

epipia oiievn miygp oi`y eiykre ,odnep` -

xac `edy it lr s` ,dligzkl elit` odn oizey

dyrne .xqe` did mz epiax ,mewn lkne .oipnay

ipy aeh meia cg` mc` zny o"e`lna didy

,mz epiax oda xrbe ,exawl ea wqrzdl evxe

ipa mz`e ,dxez ipa opi` xkya ipa :mdl glye
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אחד חכם כו' ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול, שבכל אחד ואחד מישראל ישנו בחינת אחד . . אפילו ברשע ישנו גם כן בחינת אחד.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז
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íéáìëì ïëåî éåä àì íãàì ïëåîiaxl zaya dlapzp `dc ,dvwen dil zi`c o`nl -

iabl `da dvwen dil aiyg `we ,mc`l zcner dzid zeynyd oia lenz` dcedi

.mialkäéì éæçã éãéî ìëàlenz`n :jkld ,cleiykl el ie`x - dtxh irnay xaere -

.eplk`i - clei m` ,dielr dizrcåéðéò åçúôúð àìù éôìlk"n `xeq`l iaxz`e -

.onwlck "ux`d lr uxeyd uxydäúàéöé íò
äøîâðyk -inwn la` ,dziixa dxnbp d`vi

yxtn dinwle .dxenb dvia `aiyg `l - ikd

.`zkld i`nl lif`eáìçá äìëàì`zydc -

dn` irna z`vnpd la` .xya `le dvia ded

.alga dlk`l dxeq`e ,dvia dpi` -íéöéá
úåøåîâ`l` ,dpal dtilw `la elit`e -

oiicr dxerny it lr s`e .xenb ecal oenlgdy

awri iax biltcn onwlck ,`ixy - oiciba

.zexeq` - oiciba zexern eid m` :xn`e ,dilr

áåè íåéámei ceran i`ce dzvi :xn`w ikde -

`l la` .lega dxnbpc `ed i`ce ik ,xzen

dpkd meyn dxeq`e ,lega dxnbp `l - dzvi

.daxcàîéú éëå,ef `ziixak dkld oi` -

,oizipzna opirny` `lc i`n da opireny`c

`l iax m`e ,ikd iax ol mzq `l dpyn meyae

.el oipn `iig iax dpy'åë àéðúã àä àìàjd -

?dl ipzw o`n ,lirlc `ziixaéàîù úéá àì
ììä úéá àìå`ix` i`nc - i`ny zia `l -

`le .`ixy aeh meia dclep elit` ?dn` irna

.ixiq` on` irna elit`c - lld ziaúìãâîå
íéçåøôàm`c ,xnz` xknne gwn oic oiprle -

dpnn lcbl die`xe ,dleya xnbp - dclep

dpi` - dn` irna z`vnp la` .migext`

mivia xeknl ederaz m`e .migext` zlcbn

,zerh gwn ied - el` xkn m` ,migext` lcbl

.gwn lhae
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àúùä.oken epi`y itl 'ek dcedi iax 'eke oikzgn opzc dndal oken ied `l mc`l oken

ivn `l zeynyd oiac .mc`l oken ied `l ,daxc` ?mc`l oken ied ikid :dnize

dl higylr ?mialkl oken ied `l mc`l okenc `kdn gken `kide ,zay `ed `nyc -

`icda `dc ,d`xp `le .aeh meirn dlap dzid `l m` :qxbc wgvi epiaxxdl d`xp ok

zay iab xn`wc ,`ipzn zay iabc lirl opixn`

.dpyn jd iziine ,'eke oerny iaxk `pz ol mzqc

.xezid on iziine ,zaya ixiin xityc :xnel yie

zay iab m` ik opireny` `l i`ciax :ipzl -

zay axrn dlap dzid `l m` xne` dcedi

meyn dxeq`c rcei iziide .`l eze ,dxeq`

on epi`y itl ipzinl jixv did i`n`e .dvwen

dil opirny `dc ,zayl oipr epi` m` ?okend-

ab lr s`e .xeq` ikd elit`e ,aeh meil oipr edpz

okenc meyn ,zeynyd oia mc`l oken dedc

opzc `d :dnize .mialkl oken ied `l mc`l

xpd zgz ilk oipzep oi` :(mye a,an) zaya

mei ceran epzp m`e ,ony ea lawl zaya-

.okend on epi`y itl epnid oize`p oi`e ,xzen

mei zeaxl jiiy `le ,xezid on opiyxc i`n mzde

lr s` ,xezid on oiaxn inp mzdc :xnel yie ?aeh

xak xpd daky iton epi`y itl ,ok ixg` xeq` -

xityc :uxiz l"iiaxewn awri epax axde .okend

xity gken ok it lr s`e ,zay oiprl `wec ixiin

`wlq i`c .mialkl oken ied `l mc`l okenc

mialkl oken ied mc`l oken jzrcok m` -

mc`l oken did m` ,mei ceran zay axradid -

ied mc`l okenc eixac itl ,mialkl oken ok enk

s` ,meid ycwe jiygdyk ok m` .mialkl oken

die`x dpi`y ,mc`c dpkd dwlzqpc ab lr

eiykr mc`lmialkl zpken dzid mewn lkn -

mdl zpken dzidy oeike ,mei cerandpkdd -

.meid yecwa dwlzqp `l

ïëåîyipi`c dizrcc mc`l oken ied mialkl

icin lk`ok m`c :dywe - dil ifgc

:xnel yie !mialkl okeny ,xzen `di inp gext`

.mialkl cner epi` dfe ,cnere oken opirac

ìâòmewn lkn :dnize - xzen aeh meia clepy

:xnel yie !dvia enk ,clep meyn xeq` ied

clep xqinl jiiyc xn`c `dc`wec epiid -

oiwyne oixyepd zexitc `inec ,lk`n xaca

miig ilra la` ,eafy.`l -íéöéázexenb

opixn` `dc :dywe - alga olk`l zexzen

lk ,dliap zvia :(` dpyn d wxt) zeicra

weya zxknp denkyziae oixizn i`ny zia -

yie ?alga olk`l xzen ikid `kde .oixqe` lld

,opaxcn alga ser xyac meyn `nrhc :xnel

oiaexira opixn`c :dywe .ecen lld zia elit`e

ixyl `l `gzeka `zria elit` (mye a,aq)

dlap zvia ixq`c lld ziac `nrhe ,alga olk`l zexzen zexenb miviac ecen `nlr ilekc :xnel yie !xq`c awri iax jenqa `ki`de :`hiyt ?ol rnyn `w i`n ,diax mewna yipi`

.xeqi`a dlicb `idy iptn ,dxeq` `idy dtxh zviaa micene :zeicra opixn`ck ,dtxh zvia eh` opixfbc meyn epiid -éëådpyna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz

zia `le i`ny zia `l ,dxeq` dclep `d jixt i`n ok m` :dnize .dil oipn `iig iax d`py `l iaxc .zyaeyn `ziixadc ,ikd dpyna ol mzq `le li`ed ,iax epl dlibe :i"yx yxit -

xiiyy i`n ,xnelk ,oizipzna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz ike :ikd yxtl jixv ok lr ?`id zyaeyne li`ed ,i`pzc `ail` dnewe`l diytp wigc i`n`e ?lld

oizipzn `l` `pz `l i`c ,`ziixad ipzw oizipznaxzei dxeng dclep ,daxc`c ,`pipz :jixte .xeq`c micen eid dn` irna la` ,dclepyk `wec i`ny zia oixizny xne` iziid -

.`ixy lkd ixac dn` irnac 'eke lld ziak inp `iz`e ,dn` irnanéðîjzrc `wlq `dc ,oizipzna xiiyy dn `ziixaa ipzwc yxtl leki epi`e - lld ziak `le i`ny ziak `l

.dn` irnan dxeng dclepy eiykr
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

העבודה דקריאת-שמע הוא עניין המסירת-נפש, למסור נפשו באחד.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dvia(ipy meil)

y meyn ,ok uxzl lki `l axàzLä,dvwen xeqi` xaeqd zrcl ©§¨
d xacïëeîzay axrnìzlik`íãàdpzyd zayd ick jeze ¨§¨¨

dpey`xd dpkdd llkay mixne` oi` ,mialk lk`n dyrpe
`l` ,alkd zlik`l dpkd ok mb dlelk mc`lïëeî éåä àìŸ¨¥¨

,íéáìëìokend xacy oky lk ,dvwen meyn xeq` `ed ixde ¦§¨¦
,mc` zlik` iabl oken aygp epi` mialklïðúczay) dpyna ¦§©

,(:epwïéëzçîzayaïéòeìcä úàmiyelzd,äîäaä éðôìoi`e §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨
,`id dkixv dpi`y dgxihy mixne`åmikzgn ok enkäìápä úà §¤©§¥¨

íéáìkä éðôìäúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,dndadáøòî äìáð ¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL`id ixd ,zaya dlapzd `l`äøeñà,meia eadðéàL éôì ©¨£¨§¦¤¥¨

,ïëenä ïîzlik`l zeynyd oia zay axrn dpked `l ixdy ¦©¨
mialk iabl dvwen `id ok lre ,mc`l zcner dzid `l` mialk
epi` mc`l okeny el` dcedi iax ixacn gkeny oeike ,zayd lk

y zrcd lr dlri ike ,mialk iabl oken aygpéåä íéáìëì ïëeî¨¦§¨¦¨¥
,íãàì ïëeîwzy ok lre ,oken epi` dtixhd on clepy lbr ok m`e ¨§¨¨

xzen ji` ,iq` axe `pdk ax el eywdy dn lr xac aiyd `le ax
.aeh meia clepy df lbrdéì øîà,[sqei ax e`-] daxïéàok` - ¨©¥¦

y ,`ed ok,ùéðéàì déì éæçc éàîc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeî¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§©§¨¥¥§¦¦
íéáìëì déì éãL àìenvra elke`l mc`l ie`xd xacy meyn - Ÿ¨¥¥¦§¨¦

dxeq` ,zaya dlapzdy dnda ok lre ,ealk iptl ewxef epi`
die`x dcera zeynyd oia zay axray meyn ,dvwen meyn

la` ,mialk zlik`n dzvwed ,mc`lì ïëeîzlik`éåä íéáìë ¨¦§¨¦¨¥
ïëeîs`,íãàìmeyn ,jixack `lyéãéî ìkà ùéðéàc déúòãc ¨§¨¨§©§¥§¦¦©¨¦¦

déì éæçãie`x didiy ote` lka ea ynzydl mc` ly ezrcy - §¨¥¥
`l ok lre ,df yeniyl cner epi` dry itly s`e ,cizra el
,ezpkd llka `id s` `l` ,mc` zlik`n aeh mei axrn edvwd
recn `iyewd zcner okle .eplk`i aeh meia lbrd cleei m`y
didy meyn cled xzen dtxh zndaa s`y uxiz `le ,ax wzy

.mialkl h"ei axrn oken
:zercd izyl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbdáøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©

,xeq` aeh mia clepy gext`y xaeqdeìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
ïðçBé éaø àîéúéàå.df gext` mixizndìâò ,áøc déúåk àéðz §¦¥¨©¦¨¨©§¨§¨¥§©¥¤

ãìBpLøzeî áBè íBéala` ,dlik`a meia eaíBéa ãìBpL çBøôà ¤©§¨¤§©¤©§
,äæì äæ ïéa Løôä äîe ,øeñà áBèlbräæezcil mcew cerïëeî ¨©¤§¥¥¤¨¤¤¨

aeh mei axrn `ed,äèéçLa Bnà ábà,(`"r) lirl ax xn`y enke ©©¦¦§¦¨
ågext` eli`,Bnà ábà ïëeî Bðéà äæcr dlik` xzid mey el oi`e §¤¥¨©©¦

,melkl ie`x epi` zeynyd oia aeh mei axray xg`ne ,cleeiy
.elek aeh meil `ed dvwenéaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦

øzeî áBè íBéa ãìBpL ìâò ,ïðçBé,meia eaåok enkãìBpL çBøôà ¨¨¥¤¤©§¨§¤§©¤©
,àîòè éàî ,øzeî áBè íBéalbräæ`edy iptn xzenábà ïëeî §¨©©£¨¤¨©©

Bnà,dzhigy ici lr lk`dlågext`äæ`edy meyn xzenøézî ¦§¤©¦
z`a Bîöòezcill,äèéçL.l`eny ixaca (`"r) lirl x`eank ©§¦§¦¨

:clepy gext` oipra cer.øeñà áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤§©¤©§¨
øeñà ìBça óà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømeia dlik`a `ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨

,ezcilL éôìoiicråéðéò eçztúð àlea:`xnbd zyxtn .meia §¦¤Ÿ¦§©§¥¨
,àéðúc àä àìæà ïàîkxn`p ,epipyy ef `ziixa `id in zrck - §©©§¨¨§©§¨

(an `i `xwie)íéçBøôà úBaøì ,'õøàä ìò õøMä õøMä ìëì'§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§©¤§¦
Loiicríäéðéò eçztúð àl,dlik`a mixeq`yïàîkin zrck - ¤Ÿ¦§©§¥¥¤§©

,`id.á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:dclepy dvia zece` cerdúàéöé íò äöéa ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¨¦§¦¨¨

äøîâðzxxan .dxenb dvia `id oi` okl mcew la` ,dz`ixa ¦§§¨
:`xnbd,äøîâð dúàéöé íò éàî,ef `caern dpin `wtp dne ©¦§¦¨¨¦§§¨
àîéìéàdpeekdy xn`p m` -dúàéöé íòzlebpxzdnäøîâð ¦¥¨¦§¦¨¨¦§§¨

dìëàì úøzeîeàä ,áìça`idy onf lkdìëàì äøeñà dnà éòîa ¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨
,áìçaelk`l xeq`y dl xya oic oiicre dxnbp `ly meyn §¨¨
,algaàéðúäå,`ziixaaíéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦

,áìça ïìëàì úBøzeî ,úBøeîbeqkzd `l oiicry elit`y §¨§¨§¨§¨¨
xya oic mdl oi` ,ecal oenlgd `l` xnbp `le ,dpald oztilwa

.z`f xnel `ay xnel oi` ok m`e ,dvia my odl yi `l`
:ax ixac z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàzpeeky xn`p ¤¨

axúøzeîe äøîâð dúàéöé íòdviadáBè íBéa dìëàìdclep m` ¦§¦¨¨¦§§¨¤¤§¨§¨§
,lega dxnbp i`ce df dxwna ik ,aeh mei axrnàä`id oiicr m` ¨

,dnà éòîa,aeh meia dhgypyäøeñà`id,áBè íBéa dìëàì ¦§¥¦¨£¨§¨§¨§
,lirl dax xn`e ,eteb aeh meia `l` lega dxnbp `ly meyn
zepnefne zepken zeidl zekixv aeh meide zayd zecerq lky

,leg ly mei ceranmeia xeq` legn ezpkd dxnbp `ly xac lke
,xen`k aehàéðz àäå,`ziixaada àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨

,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ,úBøeîb íéöéa`ly jkl miyyeg oi`e ¥¦§¨§¨§¨§
.lega dxnbpàîéz éëådkld oi`y xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¥¨

c meyn ,ef `ziixakïðéòîùà àìc éàî àúééøáa ïì òîLî à÷̈©§¨¨§¨©§¨©§Ÿ©§§¦¨
ïéúéðúîa,dpyna `vnp epi`y xac zycgn `idy -iax m`e §©§¦¦

z` azky `iig iax ok ycig oipn ,dpy `l dpynd azek
c ,ok xnel ozip `l ixd ,`ziixadàðéðz énð àäepipy `ldy - ¨©¦¨¦¨

,epizpyna df oic mb,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥©©§¦
éâéìt àì ïàk ãòå ,ìëàz àì ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz`le - ¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥§©¨Ÿ§¦¥

ewlgpa àlà ìlä úéáe éànL úéay dviaäãìBð,aeh meiaìáà ¥©©¥¦¥¤¨§§¨£¨
miviad ceraïééøL ìkä éøác ,ïnà éòîaaeh meia od zexzen - ¦§¥¦¨¦§¥©Ÿ©§¨

.on` zhigy xg`l,àîéz éëåyeléôà ìlä úéae`vnpy mivia §¦¥¨¥¦¥£¦
ïnà éòîaaeh meiaéðz÷c éàäå ,éøñà énðmixqe`y dpyna ¦§¥¦¨©¦¨§¥§©§¨¨¦
y dviaaäãìBðick ok dpynd dhwp `l` ,`ed `weec e`l §¨

eléôàc ,éànL úéác ïçk EòéãBäìm`äãìBðaeh meiaeøL énð- §¦£Ÿ¨§¥©©©£¦§¨©¦¨
d`vnpy dviaa mb mixqe` lld zia mlerl la` ,exizd ok mb

,dn` irnaàlàok m`àéðúc àä,zxkfpd `ziixaaúà èçBMä ¤¨¨§©§¨©¥¤
épî ,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§©¦

ixd .dxn`p in zhiya -éànL úéa àìmd mixizn ixdy ,`id Ÿ¥©©
dviaa `l` dxizd `l `ziixad eli`e ,aeh meia dclepa s`

,dclep `lyås`ìlä úéa àìs` md mixqe` jixacl ixdy ,`id §Ÿ¥¦¥
.dn` irna dvia

:`xnbd dwiqnàlàax zpeekíéçBøôà úìcâîe äøîâð dúàéöé íò ¤¨¦§¦¨¨¦§§¨§©¤¤¤§¦
,jli`e o`kndcera ,dclepy mcew la`,dnà éòîaxnbp `l ¦§¥¦¨

,dn` zhigy xg`l myn de`ived m`e ,dleyiaúìcâî dðéà¥¨§©¤¤
,økîîe çwîì ,dðéî à÷ôð éàîì .íéçBøôàexiagn mc` dpw m`y ¤§¦§©©§¨¦¨§¦¨¦§¨

e`vnpy el` mivian el xkne ,migext` lcbl zeie`xd mivia
.lha `ed ixde ,df `ed zerh gwn ,on` irnaeäì øîàc àeää ék¦©§¨©§

fixkde migext` lecibl mivia zepwl ytigy mc` eze`k -éòéa¥¥
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dvia(ipy meil)

y meyn ,ok uxzl lki `l axàzLä,dvwen xeqi` xaeqd zrcl ©§¨
d xacïëeîzay axrnìzlik`íãàdpzyd zayd ick jeze ¨§¨¨

dpey`xd dpkdd llkay mixne` oi` ,mialk lk`n dyrpe
`l` ,alkd zlik`l dpkd ok mb dlelk mc`lïëeî éåä àìŸ¨¥¨

,íéáìëìokend xacy oky lk ,dvwen meyn xeq` `ed ixde ¦§¨¦
,mc` zlik` iabl oken aygp epi` mialklïðúczay) dpyna ¦§©

,(:epwïéëzçîzayaïéòeìcä úàmiyelzd,äîäaä éðôìoi`e §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨
,`id dkixv dpi`y dgxihy mixne`åmikzgn ok enkäìápä úà §¤©§¥¨

íéáìkä éðôìäúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,dndadáøòî äìáð ¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL`id ixd ,zaya dlapzd `l`äøeñà,meia eadðéàL éôì ©¨£¨§¦¤¥¨

,ïëenä ïîzlik`l zeynyd oia zay axrn dpked `l ixdy ¦©¨
mialk iabl dvwen `id ok lre ,mc`l zcner dzid `l` mialk
epi` mc`l okeny el` dcedi iax ixacn gkeny oeike ,zayd lk

y zrcd lr dlri ike ,mialk iabl oken aygpéåä íéáìëì ïëeî¨¦§¨¦¨¥
,íãàì ïëeîwzy ok lre ,oken epi` dtixhd on clepy lbr ok m`e ¨§¨¨

xzen ji` ,iq` axe `pdk ax el eywdy dn lr xac aiyd `le ax
.aeh meia clepy df lbrdéì øîà,[sqei ax e`-] daxïéàok` - ¨©¥¦

y ,`ed ok,ùéðéàì déì éæçc éàîc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeî¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§©§¨¥¥§¦¦
íéáìëì déì éãL àìenvra elke`l mc`l ie`xd xacy meyn - Ÿ¨¥¥¦§¨¦

dxeq` ,zaya dlapzdy dnda ok lre ,ealk iptl ewxef epi`
die`x dcera zeynyd oia zay axray meyn ,dvwen meyn

la` ,mialk zlik`n dzvwed ,mc`lì ïëeîzlik`éåä íéáìë ¨¦§¨¦¨¥
ïëeîs`,íãàìmeyn ,jixack `lyéãéî ìkà ùéðéàc déúòãc ¨§¨¨§©§¥§¦¦©¨¦¦

déì éæçãie`x didiy ote` lka ea ynzydl mc` ly ezrcy - §¨¥¥
`l ok lre ,df yeniyl cner epi` dry itly s`e ,cizra el
,ezpkd llka `id s` `l` ,mc` zlik`n aeh mei axrn edvwd
recn `iyewd zcner okle .eplk`i aeh meia lbrd cleei m`y
didy meyn cled xzen dtxh zndaa s`y uxiz `le ,ax wzy

.mialkl h"ei axrn oken
:zercd izyl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbdáøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©

,xeq` aeh mia clepy gext`y xaeqdeìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
ïðçBé éaø àîéúéàå.df gext` mixizndìâò ,áøc déúåk àéðz §¦¥¨©¦¨¨©§¨§¨¥§©¥¤

ãìBpLøzeî áBè íBéala` ,dlik`a meia eaíBéa ãìBpL çBøôà ¤©§¨¤§©¤©§
,äæì äæ ïéa Løôä äîe ,øeñà áBèlbräæezcil mcew cerïëeî ¨©¤§¥¥¤¨¤¤¨

aeh mei axrn `ed,äèéçLa Bnà ábà,(`"r) lirl ax xn`y enke ©©¦¦§¦¨
ågext` eli`,Bnà ábà ïëeî Bðéà äæcr dlik` xzid mey el oi`e §¤¥¨©©¦

,melkl ie`x epi` zeynyd oia aeh mei axray xg`ne ,cleeiy
.elek aeh meil `ed dvwenéaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦

øzeî áBè íBéa ãìBpL ìâò ,ïðçBé,meia eaåok enkãìBpL çBøôà ¨¨¥¤¤©§¨§¤§©¤©
,àîòè éàî ,øzeî áBè íBéalbräæ`edy iptn xzenábà ïëeî §¨©©£¨¤¨©©

Bnà,dzhigy ici lr lk`dlågext`äæ`edy meyn xzenøézî ¦§¤©¦
z`a Bîöòezcill,äèéçL.l`eny ixaca (`"r) lirl x`eank ©§¦§¦¨

:clepy gext` oipra cer.øeñà áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤§©¤©§¨
øeñà ìBça óà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømeia dlik`a `ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨

,ezcilL éôìoiicråéðéò eçztúð àlea:`xnbd zyxtn .meia §¦¤Ÿ¦§©§¥¨
,àéðúc àä àìæà ïàîkxn`p ,epipyy ef `ziixa `id in zrck - §©©§¨¨§©§¨

(an `i `xwie)íéçBøôà úBaøì ,'õøàä ìò õøMä õøMä ìëì'§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§©¤§¦
Loiicríäéðéò eçztúð àl,dlik`a mixeq`yïàîkin zrck - ¤Ÿ¦§©§¥¥¤§©

,`id.á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:dclepy dvia zece` cerdúàéöé íò äöéa ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¨¦§¦¨¨

äøîâðzxxan .dxenb dvia `id oi` okl mcew la` ,dz`ixa ¦§§¨
:`xnbd,äøîâð dúàéöé íò éàî,ef `caern dpin `wtp dne ©¦§¦¨¨¦§§¨
àîéìéàdpeekdy xn`p m` -dúàéöé íòzlebpxzdnäøîâð ¦¥¨¦§¦¨¨¦§§¨

dìëàì úøzeîeàä ,áìça`idy onf lkdìëàì äøeñà dnà éòîa ¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨
,áìçaelk`l xeq`y dl xya oic oiicre dxnbp `ly meyn §¨¨
,algaàéðúäå,`ziixaaíéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦

,áìça ïìëàì úBøzeî ,úBøeîbeqkzd `l oiicry elit`y §¨§¨§¨§¨¨
xya oic mdl oi` ,ecal oenlgd `l` xnbp `le ,dpald oztilwa

.z`f xnel `ay xnel oi` ok m`e ,dvia my odl yi `l`
:ax ixac z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàzpeeky xn`p ¤¨

axúøzeîe äøîâð dúàéöé íòdviadáBè íBéa dìëàìdclep m` ¦§¦¨¨¦§§¨¤¤§¨§¨§
,lega dxnbp i`ce df dxwna ik ,aeh mei axrnàä`id oiicr m` ¨

,dnà éòîa,aeh meia dhgypyäøeñà`id,áBè íBéa dìëàì ¦§¥¦¨£¨§¨§¨§
,lirl dax xn`e ,eteb aeh meia `l` lega dxnbp `ly meyn
zepnefne zepken zeidl zekixv aeh meide zayd zecerq lky

,leg ly mei ceranmeia xeq` legn ezpkd dxnbp `ly xac lke
,xen`k aehàéðz àäå,`ziixaada àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨

,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ,úBøeîb íéöéa`ly jkl miyyeg oi`e ¥¦§¨§¨§¨§
.lega dxnbpàîéz éëådkld oi`y xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¥¨

c meyn ,ef `ziixakïðéòîùà àìc éàî àúééøáa ïì òîLî à÷̈©§¨¨§¨©§¨©§Ÿ©§§¦¨
ïéúéðúîa,dpyna `vnp epi`y xac zycgn `idy -iax m`e §©§¦¦

z` azky `iig iax ok ycig oipn ,dpy `l dpynd azek
c ,ok xnel ozip `l ixd ,`ziixadàðéðz énð àäepipy `ldy - ¨©¦¨¦¨

,epizpyna df oic mb,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥©©§¦
éâéìt àì ïàk ãòå ,ìëàz àì ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz`le - ¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥§©¨Ÿ§¦¥

ewlgpa àlà ìlä úéáe éànL úéay dviaäãìBð,aeh meiaìáà ¥©©¥¦¥¤¨§§¨£¨
miviad ceraïééøL ìkä éøác ,ïnà éòîaaeh meia od zexzen - ¦§¥¦¨¦§¥©Ÿ©§¨

.on` zhigy xg`l,àîéz éëåyeléôà ìlä úéae`vnpy mivia §¦¥¨¥¦¥£¦
ïnà éòîaaeh meiaéðz÷c éàäå ,éøñà énðmixqe`y dpyna ¦§¥¦¨©¦¨§¥§©§¨¨¦
y dviaaäãìBðick ok dpynd dhwp `l` ,`ed `weec e`l §¨

eléôàc ,éànL úéác ïçk EòéãBäìm`äãìBðaeh meiaeøL énð- §¦£Ÿ¨§¥©©©£¦§¨©¦¨
d`vnpy dviaa mb mixqe` lld zia mlerl la` ,exizd ok mb

,dn` irnaàlàok m`àéðúc àä,zxkfpd `ziixaaúà èçBMä ¤¨¨§©§¨©¥¤
épî ,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§©¦

ixd .dxn`p in zhiya -éànL úéa àìmd mixizn ixdy ,`id Ÿ¥©©
dviaa `l` dxizd `l `ziixad eli`e ,aeh meia dclepa s`

,dclep `lyås`ìlä úéa àìs` md mixqe` jixacl ixdy ,`id §Ÿ¥¦¥
.dn` irna dvia

:`xnbd dwiqnàlàax zpeekíéçBøôà úìcâîe äøîâð dúàéöé íò ¤¨¦§¦¨¨¦§§¨§©¤¤¤§¦
,jli`e o`kndcera ,dclepy mcew la`,dnà éòîaxnbp `l ¦§¥¦¨

,dn` zhigy xg`l myn de`ived m`e ,dleyiaúìcâî dðéà¥¨§©¤¤
,økîîe çwîì ,dðéî à÷ôð éàîì .íéçBøôàexiagn mc` dpw m`y ¤§¦§©©§¨¦¨§¦¨¦§¨

e`vnpy el` mivian el xkne ,migext` lcbl zeie`xd mivia
.lha `ed ixde ,df `ed zerh gwn ,on` irnaeäì øîàc àeää ék¦©§¨©§

fixkde migext` lecibl mivia zepwl ytigy mc` eze`k -éòéa¥¥
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ירידת הנשמה למטה(, הרי הם  )על-ידי  גם כאשר הם בארץ  נשמות ישראל, להיותם למעלה מהמדידות דסדר השתלשלות, הנה 
בבחינת אחד. ויתירה מזה, שאפילו בשעת החטא הם גם כן בבחינת אחד. וכנ"ל שישראל אף-על-פי שחטא, ישראל הוא.

ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז
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àéçôcdzcila zxwxwne drety dig zlebpxzn eclepy mivia - §©§¨
ïàîì.xeknl yi inl -äèeçLc éòéa déì eáäémivia el exkn - §©¨£¥¥¥¦§¨

.dhgypy zlebpxz irna e`vnpyàúàdpewdénà éaøc dén÷ì ¨¨§©¥§©¦©¦
.edenixy orhe ,oicleäì øîà,mixkenl in` ax,àeä úeòè çwî ¨©§¦©¨

øãäå`ld :`xnbd dywn .gwnd xfege -àèéLtzerh gwny §¨©§¦¨
zlebpxz ly miviaa epevxy yexita dpewd fixkd ixdy ,`ed

:`xnbd zvxzn .o`k d`aedy ef d`xeda yecigd dne ,digeäî©
àîézc,xn`z `ny -eäì éòa à÷ äìéëàì éàäjixv df dpewy - §¥¨©©£¦¨¨¨¥§

,olke`l ick miviad z`øîà÷ã éàäåmiviaa epevxy,àéçtã §©§¨¨©§©§¨
`l` ,migext` odn lcbl ick oze` dvxy meyn epi`íeMî¦

mivia dvxyïáéøöce`vnpy miviae ,okxv lk zelyeany - ¦§¦¨
,dign eclepy el` enk jk lk zelyean opi` dhegyaà÷ôð éàîì§©©§¨

dpéîlecibl oze` dvex m` oial dlik`l oze` dvex m` oia ¦¨
miviaa epevx m`y ,eywean z` laiw `l seq seq `ld ,migext`

xkend lr `l` lha gwnd oi` ,dlik`léðéa éðéa déì äáúéîì- §¥§¨¥¥¥¥¥
zlebpxzn eclepy mivia oiay mincd jxr yxtd z` el xifgdl
zelyean mivia dvxy s`y ,dhegya e`vnpy el` oial dig
ixdy ,gwn lehia meyn dfa oi` ,zelyean opi`y mivia laiwe
zerhd `l` ,zeti zegt ody it lr s` dlik`l zeie`x od mb

,gwnd inc oiprl wx `idïì òîLî à÷`l` ,`ed ok `ly in` ax ¨©§©¨
lecibl miviaa epevx ,dig zlebpxz ivia ywand mc` mzq
,melkl el zeey dhegyd ivia oi` ok lre .dlik`l `le migext`

.ixnbl lha gwnde
:df oipra dyrn ceràeäämc`eäì øîàc,miviad ixkenléòéa ©§¨©§¥¥

ïàîì àøëãã éòéa ,ïàîì àøëããzlebpxz ivia xeknl yi inl - §¦§¨§©¥¥§¦§¨§©
zlebpxzl eclepy mivia `le mze` dvxe .xkf lebpxzn ozcliy
opi` el`e ,migext` odn lcbl dvx ik ,rwxwa dnngzpy jezn

.zelcbnàðôñã éòéa déì eáäéàòøàî`ly mivia el exkn - ¨£¥¥¥§©§¨¥©§¨
.rwxwa dzenngzdn exvep `l` ,xkfn dl eclepàúàgweld ¨¨

éîà éaøc déî÷ì.oicleäì øîà,mixkenl in` ax,àeä úeòè çwî §©¥§©¦©¦¨©§¦©¨
øãäå`ld :`xnbd dywn .gwnd xfege -àèéLtzerh gwny §¨©§¦¨

:`xnbd zvxzn .`edàîézc eäî,xn`z `nyà÷ äìéëàì éàä ©§¥¨©©£¦¨¨
eäì éòa,ywan `ed dlik`l mivia df yi` -øîà÷c éàäådne - ¨¥§§©§¨¨©

miviaa epevxy xn`y,àøëãã`l` df oi`éôè ïðénLã íeMî- §¦§¨¦§©¦¨§¥
eclepy mivian xzei dlik`l od zetie ,xzei zepny ody

,rwxwa menigdndpéî à÷ôð éàîìlecibl oze` dvex m` oia §©©§¨¦¨
z` laiw `l seq seq `ld ,dlik`l oze` dvex m` oial migext`

,eyweanéðéa éðéa déì àáúéîìmincd yxtd z` el xifgdl - §¥§¨¥¥¥¥¥
gwnd oi` dlik`l miviaa epevx m`y ,miviad ibeq ipy oiay
zepinyd xkfn eclepy mivia zepwl ywiay s` lr ,ixnbl lha

,xzeiïì òîLî à÷zepwl ywia mzqd on `l` ,ok epi`y in` ax ¨©§©¨
el zeey opi` xkfn eclep `ly lke ,migext` odn lcbl ick oze`

.ixnbl lha gwnde ,melkl
dz`ivi mr dvia ax mya `ped ax xn`y dnl zxfeg `xnbd

:xg` ote`a dze` zyxtne ,dxnbpíò' éàî ,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨©¦
îâð dúàéöé,'äøyäøîâð daeø úàéöé íòit lr s`e ,dviad zcil §¦¨¨¦§§¨¦§¦©¨¦§§¨

,ok xn` aeh meia dclepy dvia oiprle ,dlek d`vi `lyéaøãëå§¦§©¦
äøæçå áBè íBé áøòî daeø äàöiL äöéa ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé¨¨§¨©©¦¨¨¥¨¤¨§¨¨¥¤¤§¨§¨
dviak dpic oi` ,aeh meia d`vie dxfg jk xg`e ,zlebpxzd irnl

ok lre ,aeh mei axrn dclepk `l` ,aeh meia dclepyúøzeî¤¤
`idáBè íBéa dìëàìøîàc àkéàå .,mixen`d ax ixac yexita §¨§¨§§¦¨§¨©

,'äøîâð dúàéöé íò' éàîyäøîâð dlek úàéöé íò,dzcilíò ©¦§¦¨¨¦§§¨¦§¦©¨¦§§¨¦
ïéà ,dlek úàéöé,zclepk daeyg `id ixd -ìáàz`iviadaeø §¦©¨¦£¨¨

oiicràì,dclepïðçBé éaøcî é÷etàìeopgei iax ixack `lye - Ÿ§©¥¦§©¦¨¨
`l` ,aeh mei axrn daex d`vi m` aeh meia dviad z` xiznd

.dxeq` `id ixd aeh mei axra dlek dviad d`vi `ly cr
* * *

e`vnpy mivia zece` `ziixad z` x`al zxfeg `xnbd
:dhgypy zlebpxza,àôeb,`ziixaa lirl epipyúà èçBMä ¨©¥¤

úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzäá÷òé éaø .áìça ïìëàì úBøzeî , ©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§¨¨©¦©£Ÿ
eéä íà ,øîBàmiviadúBøeòîzexaegn -ïéãéba,odl xya oic ¥¦¨§©¦¦

od ixdeúBøeñà:`xnbd zxne` .algaïðaø eðúc àäì àðz ïàî £©¨¨§¨§¨©¨¨
,oldlc `ziixad z` dpyy `pzd `ed in -óBò úìápî ìëBàä̈¥¦¦§©

ììMä ïî øBäèxexv -íéöéa ìLzexaegne zeyeaky mivian - ¨¦©¨¨¤¥¦
lke`d oke ,miciba serd zxcylúBîöòä ïîlkl oi`y ,dly ¦¨£¨

,dliap xya oic el`elke`d ok enk,ïéãébä ïîozepa mda oi`y ¦©¦¦
,xyak mpic oi`e mrhålke`d okìúpL øNaä ïîïî Lserd,éçä §¦©¨¨¤¦§©¦©©

`ed ixd el` lkaøBäè,xedh ser zlap z`nehnopi`y itl ¨
dliap oic oi`y itl igdn ylzpy xyan lke`ae ,xen`k ,xya

lke`d la` .zny sera `l`íéöéa ìL ìBkLàä ïîxyan - ¦¨¤§¤¥¦
e` ,ea zewec` miviady dliapd zxcyïééòî éðáe ïá÷øewä ïî¦©§§¨§¥¥©¦

,dly [miirn]áìçä úà äçîäL Bàdly,Bòîâe`ed ixd,àîè ¤¦§¨¤©¥¤§¨¨¥
algd z` rnebd oke ,dliapd xya oic mdl yi el` lky meyn
zyxcn ef d`nehl daxzd dzeyd s`y ,`nh dizy jxca

:dzl`y z` `xnbd dwiqn .aezkdïàîd `edàðzxaeqy ©¨¨
lke`dyíéöéa ìL ììMä ïî`ed ixd ,dliapd lyáø øîà ,øBäè ¦©¨¨¤¥¦¨¨©©

,óñBé`id ef `ziixaíà ,øîàä ,á÷òé éaøk éàc ,á÷òé éaøk àìc ¥§Ÿ§©¦©£Ÿ§¦§©¦©£Ÿ¨¨©¦
eéämiviad,ïéãéba úBøeòîod ixdúBøeñàoicy meyn ,alga ¨§©¦¦£

oick elke` z` `nhn dliapd ivia lly ezhiyle .odl xya
.miciba zexern od ixdy ,dliapd xyan lke`déiaà déì øîà̈©¥©©¥

,sqei axléànîia awri iaxly jl oipn -zexern dliap iv ¦©
,olke` z` ze`nhníúä á÷òé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦©£Ÿ¨¨
,xyak ody `ziixaaàøeqà ïéðòì àlàmeyny ,alga xya ly ¤¨§¦§©¦¨

,alga olke`l `ly minkg exfb xyal od zenecyïéðòì ìáà£¨§¦§©
àì äàîeè.xya opi`yàîéz éëåxn`z `nye -énð äàîeè ïéðòì §¨Ÿ§¦¥¨§¦§©§¨©¦

øBæâðxnel oi` ,alga xya xeqi` iabl exfby enk opaxcn `nhiy ¦§
,oky meynàeä äàîeè éLetàminxeb ep` d`neh ieaix ixd - ©¥§¨

,jkaïðéLôî àì ïðaøcî äàîeè éLetàåzeaxdl epl oi`e - §©¥§¨¦§©¨¨Ÿ©§¦¨
cqtdl mxeb xacdy meyn ,minkg zxifb ici lr d`neha

.d`nehd eilr dxfbpy mc`d oda rbiy zexdhd
:ef drenya xg` gqepéøîàc àkéàåef drenyl exn`y yi - §¦¨§¨§¥

,zxg` jxcaàðz ïàîlke`dy dxn`y ef `ziixalìBkLàä ïî ©¨¨¦¨¤§
íéöéa ìLdliapdn,àîèzxaeqe ,dliapd xyak `edy meyn ¤¥¦¨¥

ly leky`'y ef `pyilmiviad zepezp eay xyad epi` 'mivia
mivia `ed 'mivia ly lly'e ,oiciba zexernd onvr mivial `l`
,od xyak zexernd miviay xaeqd edine ,jk lk zexern opi`y

eéä íà ,øîàc ,àéä á÷òé éaø ,óñBé áø øîàmiviad,ïéãéba úBøeòî ¨©©¥©¦©£Ÿ¦§¨©¦¨§©¦¦
od ixdúBøeñàolke` z` ze`nhn od ixd ok enke ,alga olke`l £

.micba `nhléiaà déì øîà,sqei axléànîoipn -jlcdpekd ¨©¥©©¥¦©§
aìBkLàlke`l `id `ziixaa iepydðäîCmiviaàéìúc ¤§¥¨¨§©§¨

[zeielzd-]ìBkLàaoic dpy awri iaxy zgxkd jk meyne ,df ¨¤§
,dfàîìclke`l `id dpeekddéôeb ìBkLàenvr leky`dn -, ¦§¨¤§¥

.el xya oic lkd ixaclyàîéz éëåxn`z `nye -dpeekd m`y §¦¥¨
lààøîéîì éàî ,déôeb ìBkLxyay `hiyt ,xaca yecigd dn - ¤§¥©§¥§¨

jl xne` ,`ed xenb dliap
,yecig jka yiyïééòî éðáe ïá÷øewà äåäc éãéîoawxewl dnec - ¦¥©£¨©§§¨§¥¥©¦

,miirn ipaec áb ìò óàci`ceàìc éLðéà àkéàc ïåék ,eäðéð øNá §©©©§¨¨¦§¥¨§¦¨¦§¥§Ÿ
éìëàmi`nhn oi`y xne` iziid ,lk`dl jk lk mkxc oi`e ,mdn ¨§¦

okle ,mlke` z`éøèöéàC`pzdïðéòeîLàì,mi`nhnyénð àëä ¦§§¦§©§¦¨¨¨©¦
,leky`a mb jk -éìëà àìc éLðà àkéàc ïåék,epnnéøèöéàC ¥¨§¦¨¦§¥§Ÿ¨§¥¦§§¦

`pzdïðéòeîLàì.`nh epnn lke`d z`f lkay §©§¦¨
* * *

:zecilde yinyzd ipnf zece` `ziixa d`ian `xnbd_,ïðaø eðz̈©¨¨
ìkoinLeziixa rahníBia ãìBð ,íBia BLéîLzeze` zeawp - ¨¤©§¦©¨©

e .meia zeclei oindìkoinìk .äìéla ãìBð ,äìéla BLéîLzLoin ¨¤©§¦©©§¨¨©©§¨¨
.äìéla ïéáe íBia ïéa ãìBð ,äìéla ïéáe íBia ïéa BLéîLzLzyxtn ¤©§¦¥©¥©©§¨¨¥©¥©©§¨

:`xnbdBLéîLzL ìk .úìBâðøz Bæ ,íBia ãìBð íBia BLéîLzL ìk̈¤©§¦©¨©©§§¤¨¤©§¦
,äìéla ïéáe íBia ïéa BLéîLzL ìk .ólèò Bæ ,äìéla ãìBð äìéla©©§¨¨©©§¨£©¥¨¤©§¦¥©¥©©§¨

.déì éîãc ìëå íãàan `xnbd:zx`íBia BLéîLzL ìk ,øî øîà ¨¨§¨§¨¥¥¨©©¨¤©§¦©
dpéî à÷ôð éàîì ,úìBâðøz Bæ ,íBia ãìBð,zclei `id iznáøãëì ¨©©§§¤§©©§¨¦¨¦§§©

àðäk áøc déøa éøîdp÷a ÷ãa ,àðäk áøc déøa éøî áø øîàc , ¨¦§¥§©©£¨§¨©©¨¦§¥§©©£¨¨©§¦¨
[ow-]áBè íBé áøòî ïéìBâðøz ìL,zeynyd oia,äöéa da àöî àìå ¤©§§¦¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨
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רכי izni`n` cenr f sc ± oey`x wxt`nei
àéçôã.dzcila drety ,dig zlebpxzd on miclepd .`irtc enk -àèéùô.`igtc dil xn` `icda `dc ,`ed zerh gwnc -ïáéøöã`xwie) "zaxv" enk ,okxv lk zelyean oeyl -

.leyay ,diek - (biäðéî à÷ôðå.migext`l edl irac o`n oia ,dlik`l edl irac o`n oia -éðéá éðéáã äéì àáúéîìi`e .dhegyc irial `igtc iria oiay dlrn inc el xifgdl -

.ozeilrn inc el xifgie - mdn miti el`y `l` ,edpip dlik` ipa `dc ,lha gwnd oi` - dlik`l edl iraïì òîùî à÷migext`l - `igtc `ria irac o`n mzqc ,in` iax -

.melk el oiey el` oi`e ,edl iraàøëãã.xkf `la ohlewl rwxwd on dnngzp `le ,lebpxzn zlebpxz ozcliy -àòøàî àðôñãmivia oze`e ,mivia zcleie rwxwa znngzn -

.migext` zelcbn oi`àðôñmivia zhlew -

lk :xn` onwl jenqae .rwxwa zxtrznyk

,xnelk .`rx`n `ptq `l - xkf `ki`c `kid

.xkfd on `l` rwxwd on mivia zhlew dpi`

.(bl mixac) "leg ipenh ipety" oeyl `l` epi`e

äøîâð äáåø úàéöé íò,xnz` aeh mei oiprle -

jeza dxfge aeh mei axrn daex dzvi m`c

dil `iedc ,zxzen - dlila dzclie ,dirn

.lenz`n dclep eli`kïðçåé éáøãëxn`c -

.ikd onwlàîéà úéòá éàåiaxcn iwet`l ax -

z`ivi mr - xn`wc dz`ivi mre ,`z` opgei

.daex z`ivi ihernle ,dlekúåøåòî-

.zexaegnøåäè óåò úìáðdlke`d d`nhn -

oi`e ,dzrila zrya yeal `edy micba `nhl

(`,`p) dcp zkqnae .`yne rbn z`neh dl

elld mixacd on cg` lke`de .dl opitli

.dpnníéöéá ìù ììùä ïîoiyeak odyk -

mze` lke`d ,xnelk .dxcya oireawe oilelye

.oiciba oixern ocera miviaïéãéâä ïî:xaqwe -

.mrh ozepa oiciba oi`ììùlly enk ,`"hya -

.(a,gn zay) oiqaek lyéçä ïî ùìúðù øùá-

.`id dlap e`lìåëùàä ïîdxcyd xyan -

.my miwec` miviadyáìçä úà äçîäù-

xerlld ziae .`nh - ernbe oneyd z` jizd

dlik` `de :opikxt (`,kw oileg) "ahexde

- ytpd :yiwl oa oerny iax xn`e !dia daizk

xy` ytpe" aizk `kde .dzeyd z` zeaxl

zxeza ,mwezn xedh ser zlapae ,"dlap lk`z

.mipdkøåäè íéöéá ìù ììùä ïî àðú ïàî-

.awri iaxk `lc ,`ed xya e`l `nl`àìà
àøåñà ïéðòì- edpip xya e`lc ab lr s`c -

zeidl miaexwe li`ed ,opaxcn dl xq`,xya

oiprl la` .alga xya meyn xfbnl `ki`e

.enhlc edpip xya e`lc ,`l - d`nehéëå
øåæâð äàîåè ïéðòì àîéúik ,opaxcn enhlc -

.`xeq` oiprl opixfbc `kidàåä äàîåè éùåôà
.zexdh cqtd `ki`c -ïðáøãî äàîåè éùåôàå

ïðéùôî àìze`neha exfby it lr s`e -

,xfbp inp `kd xninl `kil ,daxd zenewna

.ze`neha eytlc ol `gip `lcéøîàã àëéàå-

sqei axl dil rnyn ded `tiqc leky`c

dil rnyn ded llye ,oiciba zexernd mivia

,zexenbd oze` enk jk lk zexern opi`y

zewac mpi`y ,dpald dtilw oda `al zeaexw

.hrn `l` dtiäéôåâ ìåëùàîweacd xya -

.ea oiwec` miviade ,dxcyaíåéá ãìåð-

.meia zeclei eizeawpóìèòu"xey `"alw -

.f"rlaáåè íåé áøòî`l aeyc ,zeynyd oia -

.dlila `l` dcliíéëùä.xgyd zelr mcew -

,meia clep meia eyinyzy lk :ipzwc `ziixa` opiknqc ,zxzen ikd elit` - lega dclepa diilznl `kilc ,`vn `le wcac ab lr s`c ,ol rnyn `w `zeax - wca hwpc i`de

.dlila ezcli `l i`ce `deéàåä äøæçå äáåø äúöé øîéà.da opilz dlila zclei dpi`c ol `hiytc ebn ,`id `giky `lc `zlinc ab lr s`e -àòøàî àðôñãázclei `ide -

.dlila s`éëä éà.dlila zclei yic -éøî áøã.aeh mei lila dclie ,`ptq `rx`n `ni` ?`ixy ikid -
äòîùã
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:`xnbd dywn .dvia ea d`vnp `le lenz`nàzîé÷Bà éàîa- §©¦§¨
d dnaz`f zcnradvia,àòøàî àðôñãm` ,dlila s` dzcily §§¨§¨¥©§¨

,dyw okàéøéà éàîy dxwna `weec ax xaic recn -÷ãa ©¦§¨¨©
elit` `ld ,`vn `le owa lenz`n÷ãa àì éklenz`nénðyi ¦Ÿ¨©©¦

:`xnbd zvxzn .aeh mei lila dclep `ny ik ,dviad z` xeq`l
÷ãa àì ék,`vn `le lenz`n owd z`éàåä ìBîúàî àîéàyi - ¦Ÿ¨©¥¨¥¤§£©

aexy meyn ,aeh mei lila `le lenz` meia dclepy zelzl
xg` miklede ,`rx`n `ptqy mivia s` meia zeclei zelebpxzd

:`xnbd dywn .aexd÷ãa ék ,éëä éà`vn `leénðxg` zkll yi ¦¨¦¦¨©©¦
,`vn `le lenz` wcay s`e ,lenz`n dclepy zelzle aexd

àîéàlenz`ïðçBé éaøãëå ,àéä äøæçå daeø äúöédviaa xiznd ¥¨¨§¨¨§¨§¨¦§¦§©¦¨¨
meia aey d`vie dn` irnl dxfge aeh mei axra daex d`viy

df dxwn :`xnbd zvxzn .aehcea xizdçéëL àì ïðçBé éaø,`ed §©¦¨¨Ÿ§¦©
lr dclepy dviaa la` ,daex `vzyn dlila clzy giky xzeie

,xkf icimlerly ,dxfge lenz`n daex d`viy milez epgxk lr
.meia `l` zclei dpi`

* * *
:df `xen`n ztqep `xnin d`ian `xnbdìeàL ïa éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥¤¨
àéelâì àzðkñ à÷éçL àîez éàä ,áø øîàdpkq miwegy miney - ¨©©©¨§¦¨©©§¨§¦¨

,mdn dzey `ed milebn m`ven ygpdyk ik ,milebn mgipdl
:eqx` z` mda lihne

* * *
:dpyna epipyúéæëa øBàN ,íéøîBà éànL úéazazekka unge ¥©©§¦§¦§©¦

:zifka dfe df ,mixne` lld ziae .[dxnz]
:`xnbd zl`eyéànL úéác eäééîòè éàîxe`y oia miwlgnd ©©§©§§¥©©

:`xnbd daiyn .zifka mdipy exq`i `l recne ,ungl,ïk íà¦¥
,zifka mdipyyàðîçø áBzëìxeqi` wxéòa àìå ,õîçxeqi` ¦§©£¨¨¨¥§Ÿ¨¥

øBàN,dxeza azkdlàðéîà àðàåxe`y s`y ,epnvrn xn`pe - §£©¨£¦¨
,xnege lwn gqta xeq`äL÷ Böenç ïéàL õîç äîeexeriy ©¨¥¤¥¦¨¤

ïkL ìk àì äL÷ BöençL øBàN ,úéæëa,df xeriya gqta xeq`y ¦§©¦§¤¦¨¤Ÿ¨¤¥
,ok m`e,éì änì àðîçø áúëc øBàN`l`,Eì øîBìyìL BøeòéL §§¨©©£¨¨¨¨¦©§¦¤

,äæ ìL BøeòéLk àì äæxzei xeng dyw evenigy xe`y `l` ¤Ÿ§¦¤¤
eazkp okle ,zazekka exeriy epnn lwd ungde ,zifka exeriye
eicy miey mdixeriyy xne` iziid xnege lwdn eli`y yexita
ungd ly exeriyy gkeny xg`ne .oecipk zeidl oicd on `al
meyn ,zazekk lr i`ny zia edecinrd ,zifkn xzeia `ed
xak epivn oky ,mc`d ly ezrc z` ayiil icka yi df xeriyay

.mixetikd meia dlik` xeqi` oiprl dfk dlik` xeriyìlä úéáe¥¦¥
y `id mzrc ,jk lr exn`i dnéëéøö,azkdl mdipyáúk éàc §¦¥§¦¨©

øBàN àðîçø,ung azk `le calaàðéîà äåäxq`p xe`y `weec ©£¨¨§£¨£¦¨
,zifkaàì àîéà ,äL÷ Böenç ïéàc õîç ìáà ,äL÷ Böençc íeMî¦§¦¨¤£¨¨¥§¥¦¨¤¥¨Ÿ

ok lr ,zifka xq`pàëéøö.azkdl ungõîç àðîçø áúk éàå §¦¨§¦¨©©£¨¨¨¥
xq`p ung `weecy `pin` ded ,xe`y `le cala,zifkaíeMî¦

c`edàì àîéà äìéëàì éeàø ïéàL øBàN ìáà .äìéëàì éeàøxq`p §¨©£¦¨£¨§¤¥¨©£¦¨¥¨Ÿ
ok lr .zifkaàëéøömdn cg` s` oi` ik `vnp .azkdl xe`y s` §¦¨

zl`ey .mxeriya wlgl xewn mey epicia oi` `linne ,xzein
:`xnbdåikc .àøéæ éaøc eäì úéì éànL úéáixd,àøéæ éaø øîà §¥©©¥§§©¦¥¨§¨©©¦¥¨

zvngn lk` lM iM ,mkiYaA `vOi `l x`U mini zraW' aizk¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤¦¨Ÿ¥©§¤¤
dn iptn ,'`edd Wtpd dzxkpe,õîça íéiñå øBàNa áeúkä çút §¦§§¨©¤¤©¦¨©©¨¦§§¦¥§¨¥

`lde,aezkd gzt ea ixdy ,'xe`y lke` lk ik' azkiy ie`x did
ick `l` ,ezxdf` mr eyper z` jxkeeäæ øBàN eäæ ,Eì øîBì©§¤§¤

,õîçzia jk lr epri dne ,mdipya bdep cg` dlik` xeqi`e ¨¥
`l` :`xnbd dwiqn .i`nyïéðòìxeqi`àì àîìò élek äìéëà §¦§©£¦¨¥¨§¨Ÿ

éâéìtiax gikedy enke ,zifka mxeriy ung oiae xe`y oiay §¦¥
,`xiféâéìt ékmxeriyaïéðòìzaegøeòéa,ung,éøáñ éànL úéa ¦§¦¥§¦§©¦¥©©¨§¦

ïðéôìé àìzaeg xeriyî øeòéaxeriy,äìéëàhxity jkn `l` Ÿ©§¦¨¦¥£¦¨
n ,d`xi la xeqi`a mdipy z` aezkdmiwelg xeria iably gke

,mxeriya mdïðéôìé ,éøáñ ìlä úéáeäìéëàî øeòéa,myke ¥¦¥¨§¦©§¦¨¦¥£¦¨
zaeg xeriy `ed ok enk ,zifka `ed ezlik` xeqi` xeriyy

.exeriaénð øîzà,mzwelgn xe`iaa,àðéðç øa éñBé éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¥©£¦¨
ú÷Bìçî`id lld ziae i`ny ziaïéðòìzaeg xeriyøeòéa ©£¤§¦§©¦

,ungdïéðòì ìáàxeqi`,äìéëàläæå äæ ìkä éøácunge xe`y - £¨§¦§©£¦¨¦§¥©Ÿ¤¨¤
mxeriyéëä énð àéðz .úéæëaaizk ,`ziixaaEì äàøé àìå' ¦§©¦©§¨©¦¨¦§Ÿ¥¨¤§

úéa ïéaL ú÷Bìçî eäæ ,'[øàN] (õîç) Eì äàøé àìå [õîç] (øåàù)¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ¤©£¤¤¥¥
,ìlä úéáe éànL,ewlgp dfay,íéøîBà éànL úéaLla xeqi` ©©¥¦¥¤¥©©§¦

a d`xiøBàN`edå ,úéæëaeli`,íéøîBà ìlä úéáe .úáúBëëa õîç §¦§©¦§¨¥¦§¤¤¥¦¥§¦
úéæka äæå äæ:dlik` xeqi` oiprl llk ewlgp `le ,cala ¤¨¤§§©¦

* * *
:dpyna epipy,'åëå áBè íBéa óBòå äiç èçBMä,mixne` i`ny zia ©¥©¨§§

:dqkie [dxitg ilk] xwca xetgi
dpynd oeyln :`xnbd zl`ey'èçBMä'rnyn dricid `"da ©¥

hgy xak m` wxyaãáòécïéà ,,zeqkle xwca xetgl el xzen - ¦£©¦
la`àì älçzëìceran gegz xtr ecia oken ok m` `l` hegyi §©§¦¨Ÿ
,meiàôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqdn dyw -,íéøîBà ìlä úéáe ¥¨¥¨¥¦¥§¦

,èBçLé àìrnyn ,mei ceran oken xtr el did ok m` `l` Ÿ¦§
,dqkie xetgi hgy xak m` la` ,hegyi `l dligzklyììkî- ¦§¨

wiicl yi,àn÷ àpúc,i`ny zia `edøáñyèBçLé,dligzkl s` §©¨©¨¨©¦§
`yixd ik `vnpe .lld zia mdilr ewlgp dna ok `l m`y

:`xnbd zvxzn .zexzeq dpynd ly `tiqde,àéL÷ àì àädn ¨Ÿ©§¨
,hegyi `l lld zia exn`y,øîà÷ äqëéå èBçLé àìdpeekde Ÿ¦§¦©¤¨¨©

carica mixizn i`ny zia j` ,dhigyd dyrn z` xenbi `ly
:`xnbd dywn .hgyy xg`l zeqkle xetglíéãBîe ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¦

lld ziaíàLxakL ,èçLcarica,ììkî .äqëéå ø÷ãa øBtçi ¤¦¨©¤©§§¤¤¦©¤¦§¨
ca i`ny zia exizdy dn,àeä ãáòéc åàì ,àLéøs` `l` §¥¨¨¦§©©

.dhigyd xg`l zeqkle xetgl zpn lr hegyl xzen dligzkl
,äaø øîàøîà÷ éëä,epizpyn ly `pzdL èçBMäxtr ecia oi` ¨©©¨¨¦¨¨©©¥¤

e ,mei ceran okenCìnéì àaxg`e hegyl el xzen m` le`yle ¨¦¨¥
,zeqkle xetgl jkãöéke dper l`ypdéànL úéa ,Bì øîBà ¥©¥¥©©

,íéøîBà ìlä úéáe .äqëå ,øBôç ,èBçL ,Bì øîBà ,íéøîBàmixne` §¦¥§£§©¥¥¦¥§¦
y elóñBé áø .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlà èBçLé àìŸ¦§¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§©¥
øîàuxzl,xg` ote`aøîà÷ éëä,epizpyn ly `pzdèçBMä ¨©¨¦¨¨©©¥

Cìnäì àaL,dyri cvikãöéke l`ypd dperéànL úéa ,Bì øîBà ¤¨§¦¨¥¥©¥¥©©
.äqëå èBçL øBôç Cì ,Bì øîBà ,íéøîBàxetgl el yi mcewy §¦¥¥£§§©¥

,hegyi jk xg` wxe xtr oikdleèBçLé àì ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ¦§
.íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlàsqei axe dax ewlgpy ¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§

.xtr el oikie xetgi mcew e` hegyi mcew m`d ,mixacd xcqa
xaky dpeekd oi` dpyna 'hgeyd' mdipy ixacl mewn lkne

.dhigyd mcew jlndl `ay hgeyd mc`l dpeekd `l` ,hgy
:sqei axe dax zwelgn z` zxxan `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(iyily meil)

àîîéa déì÷ äòîLc`id epnny mewna `vnp xkfdy zni` lk - §¨§¨¨¥¦¨¨
.meia elew z` renyl dlekiàcáeò éøî áø ãáòixn ax dyr - ¨©©¨¦§¨

did `le ,xgyd zelr mcew owa d`vnpy dviaa xizdl dyrn
xkfãòly wgxnléza ïézéLyy -cry oeik ,dpnn miza mi ©¦¦¨¥

epnn zclei `id `l` ,`rx`n zlebpxzd `ptq `l df wgxn
.aeh mei axrn dcli i`cee calaàøäð àkéà éàåxdp yi m` - §¦¦¨©£¨

,zlebpxzl xkfd oiaàøáò àìeil` zkll xdpd z` zlebpxzd Ÿ¨§¨
`ptq `l` epnn dviad oi`y milez ep`e ,miaexw mdy s`

.dxeq` `id ixde ,dlila dclep ik okzi `linne ,`rx`néàå§¦
àøaî àkéà,xdpd lr xyb yi m` -àøáòdribne xybd z` `id ¦¨©¨¨¨§¨

zxzen `id ixde ,ea dviad z` zelzl yi aeye ,xkfd mewnl
.lenz`n dclepy meynéàå`l` ynn ly xyb my oi`àëéà §¦¦¨

àøöéîizya xaegne xdpd agexl gezn lag epiide ,cala ¥§¨
dfig`d ici lre ,xdpd zecb ipya miverpd zecizil eizevw
,eagexl lhend xv ur lr xdpd z` zevgl wgeca xyt` laga

df ote`aàøáò àì.`rx`n `ptqy i`cee ,xdpd z` zlebpxzd Ÿ¨§¨
:oexg`d oicd z` dgec `xnbdàøöénà àøáòå àcáeò äåä- ¨¥§¨§¨§¨©¥§¨

,epxn`y itk `ly ,xvind lr zlebpxz dxary dyrn rxi`
.dfk ote`a dviad z` xizdl yi ok m`e

dvia xq`y ax mya le`y oa iqei iax ixacl zxfeg `xnbd
owd wcapy xg`l xgyd zelr mcew aeh meia owa d`vnpy

:`xnbd dywn .dvia ea d`vnp `le lenz`nàzîé÷Bà éàîa- §©¦§¨
d dnaz`f zcnradvia,àòøàî àðôñãm` ,dlila s` dzcily §§¨§¨¥©§¨

,dyw okàéøéà éàîy dxwna `weec ax xaic recn -÷ãa ©¦§¨¨©
elit` `ld ,`vn `le owa lenz`n÷ãa àì éklenz`nénðyi ¦Ÿ¨©©¦

:`xnbd zvxzn .aeh mei lila dclep `ny ik ,dviad z` xeq`l
÷ãa àì ék,`vn `le lenz`n owd z`éàåä ìBîúàî àîéàyi - ¦Ÿ¨©¥¨¥¤§£©

aexy meyn ,aeh mei lila `le lenz` meia dclepy zelzl
xg` miklede ,`rx`n `ptqy mivia s` meia zeclei zelebpxzd

:`xnbd dywn .aexd÷ãa ék ,éëä éà`vn `leénðxg` zkll yi ¦¨¦¦¨©©¦
,`vn `le lenz` wcay s`e ,lenz`n dclepy zelzle aexd

àîéàlenz`ïðçBé éaøãëå ,àéä äøæçå daeø äúöédviaa xiznd ¥¨¨§¨¨§¨§¨¦§¦§©¦¨¨
meia aey d`vie dn` irnl dxfge aeh mei axra daex d`viy

df dxwn :`xnbd zvxzn .aehcea xizdçéëL àì ïðçBé éaø,`ed §©¦¨¨Ÿ§¦©
lr dclepy dviaa la` ,daex `vzyn dlila clzy giky xzeie

,xkf icimlerly ,dxfge lenz`n daex d`viy milez epgxk lr
.meia `l` zclei dpi`

* * *
:df `xen`n ztqep `xnin d`ian `xnbdìeàL ïa éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥¤¨
àéelâì àzðkñ à÷éçL àîez éàä ,áø øîàdpkq miwegy miney - ¨©©©¨§¦¨©©§¨§¦¨

,mdn dzey `ed milebn m`ven ygpdyk ik ,milebn mgipdl
:eqx` z` mda lihne

* * *
:dpyna epipyúéæëa øBàN ,íéøîBà éànL úéazazekka unge ¥©©§¦§¦§©¦

:zifka dfe df ,mixne` lld ziae .[dxnz]
:`xnbd zl`eyéànL úéác eäééîòè éàîxe`y oia miwlgnd ©©§©§§¥©©

:`xnbd daiyn .zifka mdipy exq`i `l recne ,ungl,ïk íà¦¥
,zifka mdipyyàðîçø áBzëìxeqi` wxéòa àìå ,õîçxeqi` ¦§©£¨¨¨¥§Ÿ¨¥

øBàN,dxeza azkdlàðéîà àðàåxe`y s`y ,epnvrn xn`pe - §£©¨£¦¨
,xnege lwn gqta xeq`äL÷ Böenç ïéàL õîç äîeexeriy ©¨¥¤¥¦¨¤

ïkL ìk àì äL÷ BöençL øBàN ,úéæëa,df xeriya gqta xeq`y ¦§©¦§¤¦¨¤Ÿ¨¤¥
,ok m`e,éì änì àðîçø áúëc øBàN`l`,Eì øîBìyìL BøeòéL §§¨©©£¨¨¨¨¦©§¦¤

,äæ ìL BøeòéLk àì äæxzei xeng dyw evenigy xe`y `l` ¤Ÿ§¦¤¤
eazkp okle ,zazekka exeriy epnn lwd ungde ,zifka exeriye
eicy miey mdixeriyy xne` iziid xnege lwdn eli`y yexita
ungd ly exeriyy gkeny xg`ne .oecipk zeidl oicd on `al
meyn ,zazekk lr i`ny zia edecinrd ,zifkn xzeia `ed
xak epivn oky ,mc`d ly ezrc z` ayiil icka yi df xeriyay

.mixetikd meia dlik` xeqi` oiprl dfk dlik` xeriyìlä úéáe¥¦¥
y `id mzrc ,jk lr exn`i dnéëéøö,azkdl mdipyáúk éàc §¦¥§¦¨©

øBàN àðîçø,ung azk `le calaàðéîà äåäxq`p xe`y `weec ©£¨¨§£¨£¦¨
,zifkaàì àîéà ,äL÷ Böenç ïéàc õîç ìáà ,äL÷ Böençc íeMî¦§¦¨¤£¨¨¥§¥¦¨¤¥¨Ÿ

ok lr ,zifka xq`pàëéøö.azkdl ungõîç àðîçø áúk éàå §¦¨§¦¨©©£¨¨¨¥
xq`p ung `weecy `pin` ded ,xe`y `le cala,zifkaíeMî¦

c`edàì àîéà äìéëàì éeàø ïéàL øBàN ìáà .äìéëàì éeàøxq`p §¨©£¦¨£¨§¤¥¨©£¦¨¥¨Ÿ
ok lr .zifkaàëéøömdn cg` s` oi` ik `vnp .azkdl xe`y s` §¦¨

zl`ey .mxeriya wlgl xewn mey epicia oi` `linne ,xzein
:`xnbdåikc .àøéæ éaøc eäì úéì éànL úéáixd,àøéæ éaø øîà §¥©©¥§§©¦¥¨§¨©©¦¥¨

zvngn lk` lM iM ,mkiYaA `vOi `l x`U mini zraW' aizk¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤¦¨Ÿ¥©§¤¤
dn iptn ,'`edd Wtpd dzxkpe,õîça íéiñå øBàNa áeúkä çút §¦§§¨©¤¤©¦¨©©¨¦§§¦¥§¨¥

`lde,aezkd gzt ea ixdy ,'xe`y lke` lk ik' azkiy ie`x did
ick `l` ,ezxdf` mr eyper z` jxkeeäæ øBàN eäæ ,Eì øîBì©§¤§¤

,õîçzia jk lr epri dne ,mdipya bdep cg` dlik` xeqi`e ¨¥
`l` :`xnbd dwiqn .i`nyïéðòìxeqi`àì àîìò élek äìéëà §¦§©£¦¨¥¨§¨Ÿ

éâéìtiax gikedy enke ,zifka mxeriy ung oiae xe`y oiay §¦¥
,`xiféâéìt ékmxeriyaïéðòìzaegøeòéa,ung,éøáñ éànL úéa ¦§¦¥§¦§©¦¥©©¨§¦

ïðéôìé àìzaeg xeriyî øeòéaxeriy,äìéëàhxity jkn `l` Ÿ©§¦¨¦¥£¦¨
n ,d`xi la xeqi`a mdipy z` aezkdmiwelg xeria iably gke

,mxeriya mdïðéôìé ,éøáñ ìlä úéáeäìéëàî øeòéa,myke ¥¦¥¨§¦©§¦¨¦¥£¦¨
zaeg xeriy `ed ok enk ,zifka `ed ezlik` xeqi` xeriyy

.exeriaénð øîzà,mzwelgn xe`iaa,àðéðç øa éñBé éaø øîà ¦§©©¦¨©©¦¥©£¦¨
ú÷Bìçî`id lld ziae i`ny ziaïéðòìzaeg xeriyøeòéa ©£¤§¦§©¦

,ungdïéðòì ìáàxeqi`,äìéëàläæå äæ ìkä éøácunge xe`y - £¨§¦§©£¦¨¦§¥©Ÿ¤¨¤
mxeriyéëä énð àéðz .úéæëaaizk ,`ziixaaEì äàøé àìå' ¦§©¦©§¨©¦¨¦§Ÿ¥¨¤§

úéa ïéaL ú÷Bìçî eäæ ,'[øàN] (õîç) Eì äàøé àìå [õîç] (øåàù)¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ¤©£¤¤¥¥
,ìlä úéáe éànL,ewlgp dfay,íéøîBà éànL úéaLla xeqi` ©©¥¦¥¤¥©©§¦

a d`xiøBàN`edå ,úéæëaeli`,íéøîBà ìlä úéáe .úáúBëëa õîç §¦§©¦§¨¥¦§¤¤¥¦¥§¦
úéæka äæå äæ:dlik` xeqi` oiprl llk ewlgp `le ,cala ¤¨¤§§©¦

* * *
:dpyna epipy,'åëå áBè íBéa óBòå äiç èçBMä,mixne` i`ny zia ©¥©¨§§

:dqkie [dxitg ilk] xwca xetgi
dpynd oeyln :`xnbd zl`ey'èçBMä'rnyn dricid `"da ©¥

hgy xak m` wxyaãáòécïéà ,,zeqkle xwca xetgl el xzen - ¦£©¦
la`àì älçzëìceran gegz xtr ecia oken ok m` `l` hegyi §©§¦¨Ÿ
,meiàôéñ àîéà,`ziixad ly `tiqdn dyw -,íéøîBà ìlä úéáe ¥¨¥¨¥¦¥§¦

,èBçLé àìrnyn ,mei ceran oken xtr el did ok m` `l` Ÿ¦§
,dqkie xetgi hgy xak m` la` ,hegyi `l dligzklyììkî- ¦§¨

wiicl yi,àn÷ àpúc,i`ny zia `edøáñyèBçLé,dligzkl s` §©¨©¨¨©¦§
`yixd ik `vnpe .lld zia mdilr ewlgp dna ok `l m`y

:`xnbd zvxzn .zexzeq dpynd ly `tiqde,àéL÷ àì àädn ¨Ÿ©§¨
,hegyi `l lld zia exn`y,øîà÷ äqëéå èBçLé àìdpeekde Ÿ¦§¦©¤¨¨©

carica mixizn i`ny zia j` ,dhigyd dyrn z` xenbi `ly
:`xnbd dywn .hgyy xg`l zeqkle xetglíéãBîe ,àôéñ àîéà¥¨¥¨¦

lld ziaíàLxakL ,èçLcarica,ììkî .äqëéå ø÷ãa øBtçi ¤¦¨©¤©§§¤¤¦©¤¦§¨
ca i`ny zia exizdy dn,àeä ãáòéc åàì ,àLéøs` `l` §¥¨¨¦§©©

.dhigyd xg`l zeqkle xetgl zpn lr hegyl xzen dligzkl
,äaø øîàøîà÷ éëä,epizpyn ly `pzdL èçBMäxtr ecia oi` ¨©©¨¨¦¨¨©©¥¤

e ,mei ceran okenCìnéì àaxg`e hegyl el xzen m` le`yle ¨¦¨¥
,zeqkle xetgl jkãöéke dper l`ypdéànL úéa ,Bì øîBà ¥©¥¥©©

,íéøîBà ìlä úéáe .äqëå ,øBôç ,èBçL ,Bì øîBà ,íéøîBàmixne` §¦¥§£§©¥¥¦¥§¦
y elóñBé áø .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlà èBçLé àìŸ¦§¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§©¥
øîàuxzl,xg` ote`aøîà÷ éëä,epizpyn ly `pzdèçBMä ¨©¨¦¨¨©©¥

Cìnäì àaL,dyri cvikãöéke l`ypd dperéànL úéa ,Bì øîBà ¤¨§¦¨¥¥©¥¥©©
.äqëå èBçL øBôç Cì ,Bì øîBà ,íéøîBàxetgl el yi mcewy §¦¥¥£§§©¥

,hegyi jk xg` wxe xtr oikdleèBçLé àì ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦Ÿ¦§
.íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlàsqei axe dax ewlgpy ¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§

.xtr el oikie xetgi mcew e` hegyi mcew m`d ,mixacd xcqa
xaky dpeekd oi` dpyna 'hgeyd' mdipy ixacl mewn lkne

.dhigyd mcew jlndl `ay hgeyd mc`l dpeekd `l` ,hgy
:sqei axe dax zwelgn z` zxxan `xnbdáøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©
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המשך בעמצד סד



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dvia(iriax meil)

xaecnamy yiy mewnçeçéz øôòxqegn epi`y jx xtr - §¨¨¦©
:`xnbd dywn .dyizkàäåxtrd z`vedaàîeb ãéáò à÷ §¨¨¨¦¨

`idy meyn aeh meia dxeq` rwxwa `neb ziiyre ,rwxwa
,dpea zclez meyn o`k oi` :`xnbd zvxzn .dpea zclezãkxn` ¦§

éøö Bðéàå úaLa àîeb øôBçä ,àaà éaø øîàc ,àaà éaøàlà C ©¦©¨§¨©©¦©¨©¥¨§©¨§¥¨¦¤¨
døôòì,dnvr `neba dxhn lk el oi`e,äéìò øeèt`l ea oi`e ©£¨¨¨¨¤¨

`ed jkay meyn ,dpea xeqi` meyn `le yxeg xeqi` meyn
lkd zrcl okle ,mixeht milwlwnd lke ,rwxwd z` lwlwn

:mei ceran uerp xwcde hgy xak m` ef `neb zeyrl el xzen
* * *

,dqkie xwca xetgiy hgy m`y micene :dpyna epipyøôàL¤¥¤
:àeä ïëeî äøék¦¨¨

.dxitgd xzidl mrh zpizp `ed df meiqy rnyn dpynd oeyln
:`xnbd ddnzdéîL øëc ïàî äøék øôà,dzr cr exikfd in - ¥¤¦¨©§©§¥

:`xnbd zvxzn .mzq xtra dpynd dxaic dzr cr `ldeøîà̈©
,äaø`l` ,epnn dlrnl xen`l jynd df meiq oi` mlerléëä ©¨¨¦

øîà÷,epizpyn ly `pzd'àeä ïëeî äøék øôàå',envr ipta oice ¨¨©§¥¤¦¨¨
ixd `l` ,dvwen xeqi` ea oi` dxik ly xt` ecia yi m`y ,`ed
dligzkl xzen lkd ixacle ,mei ceran okenl aygp `ed

.mcd z` ea zeqkl zpn lr hegyl
:df oic ihxt z` zx`an `xnbdeðL àì ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©Ÿ¨

,'`ed oken dxik xt`'y÷qeäL àlàmivrd mr dxikd e` xepzd ¤¨¤©
xt`l eidy,áBè íBé áøòîxac lkl lenz`n eilr ezrcy itl ¥¤¤

,el jxhviyìáàm`,áBè íBéa ÷qeä`ed ixdøeñàmeyn £¨©§¨
aeh mei axrn ixdy ,ea zeqkl zpn lr hegyl xeq`e ,dvwen
ezrc dzidy ea xnel oi` ok lre ,mivr `l` xt` did `l oiicr

.df jxevl aeh meia ea ynzydl lenz`n eilríàåoiicr df xt` §¦
`ede ,mg,äöéa Ba úBìöì éeàøaeh meia wqedy it lr s`øzeî ¨¦§¥¨¨

did mivr ecera lenz`y meyn ,dvwen meyn ea oi`e ,ea zeqkl
yinyzl `ed ie`x oiicry onf lke ,dilve leyiae wqidl oken
ynzydl s` xzen ,jkl `ed okeny xg`ne .ezpkd dlha `l ,df

:ax ixacl di`x d`ian `xnbd .mcd ieqik jxevl eaénð àéðz©§¨©¦
áøòî ÷qeäL àlà eøîà àì ,àeä ïëeî äøék øôà eøîàLk ,éëä̈¦§¤¨§¥¤¦¨¨Ÿ¨§¤¨¤©¥¤¤

ìáà ,áBè íBém`,áBè íBéa ÷qeä`ed ixdøeñà.dvwen meyn £¨©§¨
íàå`ed oiicr,äöéa Ba úBìöì éeàø`ed ixdøzeî. §¦¨¦§¥¨¨

:miyeniy x`yle ieqikl xtra yeniy zece` epipy cerñéðëä¦§¦
øôòcg` mewna mqpke daexnìjxevìe BúpâjxevBúáøeçick ¨¨§¦¨§§¨

,my eghyl,cg` mewna xeav `ed oiicre eghy `ly onf lkm`
dxitge dyizk xqegn epi`y gegiz xtr `edBa úBqëì øzeî¨§©

lkl ea ynzydl eilr ezrcy ,`ed okeny meyn .mcd z`

.rwxwa epghyiy cr eikxv,äãeäé áø øîàås`íãà ñéðëîaxra §¨©©§¨©§¦¨¨
mzq daygna aeh meie zayøôò Búte÷ àìîhrenmewna epzepe §Ÿ¨¨¨

,rwxwd lr cg`e`ed aeh meie zayada äNBòz` [xtra-]ìk ¤¨¨
Bkøö.Bì ãçéiL àeäå ,äaø àøèeæ øîc déîMî àøèeæ øî Løc ¨§¨©©§¨¦§¥§©§¨©¨§¤¦¥

df xtrl,úéåæ ïø÷ote`a `weecy ,ziad rwxw ipt lr exfit `le ¤¤¨¦
m` la` .eikxvl ea ynzydl xtrd z` crin `edy gken df
lr dywn `xnbd .dvwen dyrpe rwxwl elhan `ed ixd ,eghy

:el` mixac,éáéúéî(:bt oileg) dpyna epipy,éBkdig wtq `edy ¥¦¥
dnda wtq,`l` ieqik zevn oi`y itl ,ieqika aiig m` wtqe

,dndaa `le sere diga,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéà`ed dig `ny ¥£¦§
.aeh meia ezeqkl xeq`e ,ieqik oerheBèçL íàå,caricaïéà §¦§¨¥

,Bîc úà ïéqëîxeq`e ,ieqik oerh epi`e `ed dnda `ny ik §©¦¤¨
,dywe .mcd ieqik zevn jxevl `ly xtrd z` lhlhlàúéà éàå§¦¦¨

lkl oken `ed `l` dvwen xeqi` ea oi`y xtr yi ok` m` -
,mc`d ikxvdééqëì,iekd mc z` ea dqki -ckxizdäãeäé áø §©§¥¦§©§¨

`ed m` elit`e .aeh mei axrn ezial dqipkdy xtr ztewa
xzene ,xeqi` mey df xtra oi` ixd ,ieqik zevn ea oi`e dnda

:`xnbd zvxzn .eikxv lk z` ea zeyrléîòèìåC,jzhiyle - §¦©£¥
xtra zeqkl xeq`y xn`ze dcedi ax lr welgz m` s` `ld

,dyw oiicr ,dfäééqëìiekd mc z` dqkiy -Bà äøék øôàa §©§¥§¥¤¦¨
ady xtrõeòð ø÷ãmd okend ony epizpyna mda yxetny ,ea §¤¤¨

.mixzeneàlà,xnel jixv gxkdadéì úéìceici zgz el oi`y - ¤¨§¥¥
,ea uerp xwcy xtr e` dxik xt`énð àëäz` uxzz mb jk - ¨¨©¦

,jziiyewdéì úéìcmihgey oi` ok lre ,mei ceran eqipkdy xtr §¥¥
:`xnbd dywn .iekd z`éëä éàzeqkl xzeny xtr el oi` m` - ¦¨¦

,eaàéøéà éàî`edy iek `weeca hegyl dpynd dxq` dnl - ©¦§¨
,÷ôñixdeléôàa ieqika miaiigy sere digàì énð ,éàcå,mhgyi ¨¥£¦©©©¦Ÿ

m` carica elit` xtra xetgl mixqe`d lld ziak dkld ixdy
zvxzn .lirl `wixf ax ixack ,mei ceran ea uerp xwc oi`
oi`yk dqkie hegyi `l mii`ce sere dig s` ,inp ikd oi` :`xnbd
jxcae ,`zeaxl iek `ziixad dhwp `l` ,mei ceran oken xtr el

àéòaî àì .øîà÷ 'àéòaî àì'mdy sere digy xnel jxev oi` - Ÿ¦¨§¨¨¨©Ÿ¦¨§¨
ì àìc ,éàcåèBçLmdy ieqik zevn lhal `ly ick ,aeh meia ©©§Ÿ¦§

xetgl eilr xq`i dhigyd xg`l s` ixdy ,da miaiig i`ce
,xen`k mnc z` zeqkleìáà`edy iekúçîN íeMî àîéà ,÷ôñ £¨¨¥¥¨¦¦§©

áBè íBéhal el exizdel xzene ,ieqik zevn wtq lìå ,èBçLs` ¦§§
c ab lrïì òîLî à÷ .dééqëì àìxeq` iekd z` s`y ,`ziixad Ÿ§©§¥¨©§©¨

zevn wtq s`y meyn ,xq`p eieqiky mewna aeh meia hegyl
.aeh mei zgny meyn lhal xeq` ieqik
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הבירורים ובאיך ובאיזה ענין ואופן עלינו להשלים את הכוונה העליונה, ועל אבינו שבשמים נשען אשר 
ינחנו בדרך הטובה לטוב לנו בטוב הנראה ונגלה בגשמיות וברוחניות.

נהניתי לקרות במכתבו מהשתדלותו בהחזקת היהדות של... וגם את שמותיהם הזכרתי על 
הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואקוה אשר תקל עליו עתה ההשתדלות עמהם; וכהבטחת רז"ל )תמורה 
ותורה  ביהדות  וכיו"ב  עליהם  שמשפיע  כיון  הרי  כו'  שניהם  עיני  מאיר  נפגשו  ורש  עשיר  ע"א(  ט"ו 

ומצות, הנה יאיר גם עיניו ה' להצליח לו בלימוד הנגלה והחסידות ובשאר עניניו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודיו ובשאר עניניו.

המשך מעמצד ריב

izni`n` cenr g sc ± oey`x wxt`nei
àîåâ ãéáò à÷ àäå.oipa meyn aiige -äéìò øåèô:dbibgc `nw wxta `nrh yxtnck -

lke ,lwlwn `l` yxeg `le dpea epi` - `nebl `le dxtrl `l` jixv epi`c oeikc

.mixeht milwlwndäéîù øëã ïàîdizlinl `nrh aidic rnync ,'ek xt`y xn`wc -

.lirlcáåè íåé áøòî ÷ñåäù.ilin lkl dielr dizrc lenz`n -áåè íåéá ÷ñåä ìáà
- lenz`n dielr dizrc xninl `kilc -

.xeq`äöéá åá úåìöì éåàø íàåoiicr yiy -

.mg unxøúåîeid mivr mcera lenz`nc -

eyinyza epcere ,zelvle lyale wqdl mipken

dvia ziilvl icin dia iketdl ifgc icii`e .df

.mcd lr dil gpne inp dil liwy -øôò ñéðëä
jxevl e` ,ezpb jxevl cg` mewna daxd -

lkc .ea zeqkl xzen - oda ogheyl ,ezaxeg

.eikxv lkl dielr dizrc - xeav `edy onf

øôò åúôå÷ àìî íãà ñéðëîepzepe ,mzqa -

opixn` `le .eikxv lk da dyere cg` mewna

.`xhefc icii` ziad rwxw iabl dl dlhaàåäå
'åë äì ãçéù`zlin `gkenc ,dghy `le -

,xn`w gegiz xtrae .dl ira `w eikxvlc

`l` dyizk `le dxitg `l xqegn epi`y

.dpkdéåë.dnda wtq dig wtq -ïéèçåù ïéà
áåè íåéá åúåàjixve `ed dig `nyc meyn -

.ipzwck ,aeh meia ezeqkl leki epi` `ede ,ieqk

åîã úà ïéñëî ïéà åèçù íàådnda `nyc -

xtrd oilhlhn oi`e ,ieqk zevn ea oi`e ,`ed

.jklàúéà íàåikxv lkl okeny xtr yic -

.diiqkl dnda `ed elit` - mc`äãåäé áøãë
.opiqxb ikd :xtr ztew qipkd m` -êéîòèìå
äøéë øôàá åà õåòð ø÷ãá äééñëì`dc -

.`ed okenc oizipzna `pz `icdaéàãå åìéôà
éîðelit`e ,ixq`c ol `niiw lld ziak `dc -

.uerp xwc `la ,caricøîà÷ àéòáî àì`d -

dxenb dig oky lk - oihgey oi` iek hwpc

.i`ce `irain `le ,iek opirny` `zeaxle ,leki epi` `ede ieqk dperhd
àäå
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øôòázayae ,gegiz xtra s` `neb jiiyc rnync :dniz - `neb ciar `w `de gegiz

oinhi `ny dxfb :xn` (ax) ,lega dvia oipneh oi` :opixn` (my `,hl) "dxik" wxt

.gegiz xtr ediipia `ki` ?ediipia i`n .enewnn xtr fifi `ny dxfb :xn` (`xif iaxe) ,unxa

unxa oinhi `ny xn`c o`nl ,yexitfifi `ny xn`c o`nl la` ,xfbnl `ki` -o`k oi` -

lky ixiin mzdc :xnel yie !fifi `ny meyn

dviad diabnyke ,gegiz xtr aiaq mewndf` -

`kd la` ,`neb yiy o`k xkip oi`e ,rwxwd ltep

,rvn`a gegiz xtrde ,aiaq dyw `edy ixiin

.`nebd zxkp (dviad) diabnyk ok m`e

åðéàåiedc meyn - xeht dxtrl `l` jixv

.dilr xehte dtebl dkixv dpi`y dk`ln

yie !dlgzkl xeq` la` xeht ok m`c :dnize

elit` xzen aeh mei zgny meync :xnel

?uerp xwc il dnl ok m` :xn`z m`e .dlgzkl

axrn oken `diy opira mewn lknc :xnel yie

.aeh meiéëä- `ed oken dxik xt`e xn`w

a,gt oileg) "mcd ieqk" wxta opixn`c :dnize

xt`c ,xt`a oiqkn oi` mixne` i`ny zia :(mye

`ed oken xt`c `kd xn`w ikide ,xtr ixwn `l

iab dil ipzw `dc ?`nlr ilekl ieqk zeyrl

it`a `kdc `zlnc :xnel yie !oizipzna oieye

`ed oken dxikd xt`e :xnelk ,dax xn`w dytp

d`ev ea zeqkl oebk ,mixac x`y lehlh oiprl

i` .llk lirlc ieqk` i`w `l la` ,ea `veike

epi`c ,oilke` xt`a ixiin mzdc :xnel yi ,inp

oignv lcbn epi`e li`ed ,jkld .oignv lcbn-

,mivr xt`a ixiin `kd la` ,ea oiqkn oi`

xtr ixwn `lc it lr s`e .oignv lcbncoiqkn -

`lc ab lr s` oignv lcbnd xac :xn`wc ,ea

mewn meya xtr ixw` i`e ,xtr ixw`ab lr s` -

jled did :`ipzc .ea oiqkn oignv lcbn `lc

zeqkl xtr el oi`e xacnaadf xpic wgey -

zeqkl xtr el oi`e dpitqa jled did ,ea dqkneogky` :jixte .ea dqkne ezilh sxey -

rn `nhl egwle" xn`py ,xtr ixwnc xt`,ea dqkne ezilh sxey jkle "z`hgd ztxy xt

mignv lcbnd xac lkc .xtr exwnc xnel weqtd jxved jkle ,mignv ilcbn `l zilh ztixye adf zextr jgxk lre .(gk aei`) "el adf zextre" aizkc :ipyne ?dil `pn adf xpic `l`

ly zxerpe wcd lege dxikd xt` ,ok m`e .zekzn ilk zwigye ,dwc ozyt ly zxerpe ,dwc miyxg ly zxeqp oebk ,xtr exw` `lc ab lr s` ,(fi `xwie) "edqke"c `xwn mzd opiaxn

oyzky dtebne ciqe ozyt.zeqkl xzen -øîà,biltc o`n `kilc :cere .`ziixan `zriiq dil iziin `dc ,`zkld ikdc d`xp - 'eke aeh mei axrn wqedy `l` epy `l dcedi ax

j`id ep`e :xn`z m`e .oerny iax dcenc (a,dn oiaexir) irila rlan `aira `ink `iede ,xt` `zyde mivr `xwirnc ,xenb clep iedc aeh meia wqedc i`dc dcen oerny iax elit`c

,aeh mei zgnye ytp lke` liaya aeh meia lhlhl xeq` epi` dvwenc :wgvi epax axd xne`e ?dvia ea zelvl ie`x oi`y ab lr s` ,d"cihyt* zet`l aeh meia dxikd xt` oiwlqn ep`

hgy la` ,hgy `lya ixiin `kdc yxtn inlyexiae .(a,gk) "oicv oi`" wxt onwlcn di`xe.ieqk zevn xewrl `ly ,aeh meia wqedy ab lr s` ,ixy -øîàåmc` qipkn dcedi ax

ixiin ezpbl xtr qipkdykc ,`gip i"yx yexitlc :xnel yie !eztew `ln oky lke ,ezaxegl e` ezpbl qipkd elit` :ipzwc ,`ziixad lr siqedl `a dn :xn`z m`e - 'eke xtr eztew `ln

xeav `edy onf lke ,cgia daxd qipkdy.rwxw ab` lhaic jzrc `wlqe ,xtr (iptn) hrn eztew `ln wx ,daxd qipkd `ly ixiin `kd la` ,rwxw ab` lha epi`e ekxv lkl eilr ezrc -

eikxv x`y la` ,ea zeqkl wx ixiin `l mzdc :xnel yi ,inp i`xtr eztew `lne li`edc opireny` `kde ,`l -.ekxv lk ea ciar -éàåi`wc rnyn - dcedi axck diiqkl `zi`

`yix` i`w i`c ,`tiq` i`wc xnel jixv jgxk lre .`tiq` i`wc `icda jenqa i"yx yxit oke ,`tiq`hegyi `l dligzklc edl `xiaq lld zia `d ?uerp xwca diiqkl jixt i`n -

'eke `tiq `de jenqa jixtcn :dniz la` !?i`ny ziak ciarle `cenlz jixt ike .'eke`l` ,uerp xwca opiqxb `le ,`yix` i`w mlerlc :xnel yie !`yixa ixii` `zyd crc llkn -

ziae dqkie xwca xetgi mixne` lld ziac dhiyd ztlgeny yxitc ,`gip (wgvi epiax xn` ligznd xeac a,h) onwl mz epiax yxity dnlc :xnel yi cer .dxik xt`a diiqkl :qxb

.lld ziac `ail` jixt `zyde .hegyi `l mixne` i`ny

éàyie !dil zilc iiepyl jixve ,'eke uerp xwca diiqkl `kd zeywdl jiiy dcedi axc `zil ik elit` ?`kd jiiy `nlya zxn` i` i`n :dniz - inp i`ce elit` wtq `ixi` i`n ikd

dcedi axc dil zilc `nlya zxn` i` :eyexit ikdc :xnelxt`e uerp xwc mdl yiy igiky `l mc` ipac ,dxik xt`e uerp xwc dil zilc xninl `ki`c ,`ziixa` dil `iyw `l -

:zeywdl oi`e .dcedi axk dkld oi`e ,dcedi axcl `zilc ,xtra dcedi axck zeqkl oi` mewn lkne .ith `ed gikyc ,onefn xtr el yiy ,dil zi` dcedi axce .aeh mei axrn wqedy dxik

'eke wtq `ixi` i`nlk ea dyere dcedi ax xn`y dn la` .ser e` dig i`ce `edyk ea dqkny oiprl dcedi axcl `zi` i`ce `dc ,dil zil uerp xwce ,dcedi axcl `zile li`ed -

ekxvdcedi axcl `zi`c oeik la` ,'ek ea iieqkl ixy `le ,dizek ol `xiaq `l -ok m`e ,el oi` onefn xtr elit`e ,ipd lk dil zilc iiepyl dil jixv -.inp i`ce elit` -
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רכה
izni`n` cenr g sc ± oey`x wxt`nei

àîåâ ãéáò à÷ àäå.oipa meyn aiige -äéìò øåèô:dbibgc `nw wxta `nrh yxtnck -

lke ,lwlwn `l` yxeg `le dpea epi` - `nebl `le dxtrl `l` jixv epi`c oeikc

.mixeht milwlwndäéîù øëã ïàîdizlinl `nrh aidic rnync ,'ek xt`y xn`wc -

.lirlcáåè íåé áøòî ÷ñåäù.ilin lkl dielr dizrc lenz`n -áåè íåéá ÷ñåä ìáà
- lenz`n dielr dizrc xninl `kilc -

.xeq`äöéá åá úåìöì éåàø íàåoiicr yiy -

.mg unxøúåîeid mivr mcera lenz`nc -

eyinyza epcere ,zelvle lyale wqdl mipken

dvia ziilvl icin dia iketdl ifgc icii`e .df

.mcd lr dil gpne inp dil liwy -øôò ñéðëä
jxevl e` ,ezpb jxevl cg` mewna daxd -

lkc .ea zeqkl xzen - oda ogheyl ,ezaxeg

.eikxv lkl dielr dizrc - xeav `edy onf

øôò åúôå÷ àìî íãà ñéðëîepzepe ,mzqa -

opixn` `le .eikxv lk da dyere cg` mewna

.`xhefc icii` ziad rwxw iabl dl dlhaàåäå
'åë äì ãçéù`zlin `gkenc ,dghy `le -

,xn`w gegiz xtrae .dl ira `w eikxvlc

`l` dyizk `le dxitg `l xqegn epi`y

.dpkdéåë.dnda wtq dig wtq -ïéèçåù ïéà
áåè íåéá åúåàjixve `ed dig `nyc meyn -

.ipzwck ,aeh meia ezeqkl leki epi` `ede ,ieqk

åîã úà ïéñëî ïéà åèçù íàådnda `nyc -

xtrd oilhlhn oi`e ,ieqk zevn ea oi`e ,`ed

.jklàúéà íàåikxv lkl okeny xtr yic -

.diiqkl dnda `ed elit` - mc`äãåäé áøãë
.opiqxb ikd :xtr ztew qipkd m` -êéîòèìå
äøéë øôàá åà õåòð ø÷ãá äééñëì`dc -

.`ed okenc oizipzna `pz `icdaéàãå åìéôà
éîðelit`e ,ixq`c ol `niiw lld ziak `dc -

.uerp xwc `la ,caricøîà÷ àéòáî àì`d -

dxenb dig oky lk - oihgey oi` iek hwpc

.i`ce `irain `le ,iek opirny` `zeaxle ,leki epi` `ede ieqk dperhd
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øôòázayae ,gegiz xtra s` `neb jiiyc rnync :dniz - `neb ciar `w `de gegiz

oinhi `ny dxfb :xn` (ax) ,lega dvia oipneh oi` :opixn` (my `,hl) "dxik" wxt

.gegiz xtr ediipia `ki` ?ediipia i`n .enewnn xtr fifi `ny dxfb :xn` (`xif iaxe) ,unxa

unxa oinhi `ny xn`c o`nl ,yexitfifi `ny xn`c o`nl la` ,xfbnl `ki` -o`k oi` -

lky ixiin mzdc :xnel yie !fifi `ny meyn

dviad diabnyke ,gegiz xtr aiaq mewndf` -

`kd la` ,`neb yiy o`k xkip oi`e ,rwxwd ltep

,rvn`a gegiz xtrde ,aiaq dyw `edy ixiin

.`nebd zxkp (dviad) diabnyk ok m`e

åðéàåiedc meyn - xeht dxtrl `l` jixv

.dilr xehte dtebl dkixv dpi`y dk`ln

yie !dlgzkl xeq` la` xeht ok m`c :dnize

elit` xzen aeh mei zgny meync :xnel

?uerp xwc il dnl ok m` :xn`z m`e .dlgzkl

axrn oken `diy opira mewn lknc :xnel yie

.aeh meiéëä- `ed oken dxik xt`e xn`w

a,gt oileg) "mcd ieqk" wxta opixn`c :dnize

xt`c ,xt`a oiqkn oi` mixne` i`ny zia :(mye

`ed oken xt`c `kd xn`w ikide ,xtr ixwn `l

iab dil ipzw `dc ?`nlr ilekl ieqk zeyrl

it`a `kdc `zlnc :xnel yie !oizipzna oieye

`ed oken dxikd xt`e :xnelk ,dax xn`w dytp

d`ev ea zeqkl oebk ,mixac x`y lehlh oiprl

i` .llk lirlc ieqk` i`w `l la` ,ea `veike

epi`c ,oilke` xt`a ixiin mzdc :xnel yi ,inp

oignv lcbn epi`e li`ed ,jkld .oignv lcbn-

,mivr xt`a ixiin `kd la` ,ea oiqkn oi`

xtr ixwn `lc it lr s`e .oignv lcbncoiqkn -

`lc ab lr s` oignv lcbnd xac :xn`wc ,ea

mewn meya xtr ixw` i`e ,xtr ixw`ab lr s` -

jled did :`ipzc .ea oiqkn oignv lcbn `lc

zeqkl xtr el oi`e xacnaadf xpic wgey -

zeqkl xtr el oi`e dpitqa jled did ,ea dqkneogky` :jixte .ea dqkne ezilh sxey -

rn `nhl egwle" xn`py ,xtr ixwnc xt`,ea dqkne ezilh sxey jkle "z`hgd ztxy xt

mignv lcbnd xac lkc .xtr exwnc xnel weqtd jxved jkle ,mignv ilcbn `l zilh ztixye adf zextr jgxk lre .(gk aei`) "el adf zextre" aizkc :ipyne ?dil `pn adf xpic `l`

ly zxerpe wcd lege dxikd xt` ,ok m`e .zekzn ilk zwigye ,dwc ozyt ly zxerpe ,dwc miyxg ly zxeqp oebk ,xtr exw` `lc ab lr s` ,(fi `xwie) "edqke"c `xwn mzd opiaxn

oyzky dtebne ciqe ozyt.zeqkl xzen -øîà,biltc o`n `kilc :cere .`ziixan `zriiq dil iziin `dc ,`zkld ikdc d`xp - 'eke aeh mei axrn wqedy `l` epy `l dcedi ax

j`id ep`e :xn`z m`e .oerny iax dcenc (a,dn oiaexir) irila rlan `aira `ink `iede ,xt` `zyde mivr `xwirnc ,xenb clep iedc aeh meia wqedc i`dc dcen oerny iax elit`c

,aeh mei zgnye ytp lke` liaya aeh meia lhlhl xeq` epi` dvwenc :wgvi epax axd xne`e ?dvia ea zelvl ie`x oi`y ab lr s` ,d"cihyt* zet`l aeh meia dxikd xt` oiwlqn ep`

hgy la` ,hgy `lya ixiin `kdc yxtn inlyexiae .(a,gk) "oicv oi`" wxt onwlcn di`xe.ieqk zevn xewrl `ly ,aeh meia wqedy ab lr s` ,ixy -øîàåmc` qipkn dcedi ax

ixiin ezpbl xtr qipkdykc ,`gip i"yx yexitlc :xnel yie !eztew `ln oky lke ,ezaxegl e` ezpbl qipkd elit` :ipzwc ,`ziixad lr siqedl `a dn :xn`z m`e - 'eke xtr eztew `ln

xeav `edy onf lke ,cgia daxd qipkdy.rwxw ab` lhaic jzrc `wlqe ,xtr (iptn) hrn eztew `ln wx ,daxd qipkd `ly ixiin `kd la` ,rwxw ab` lha epi`e ekxv lkl eilr ezrc -

eikxv x`y la` ,ea zeqkl wx ixiin `l mzdc :xnel yi ,inp i`xtr eztew `lne li`edc opireny` `kde ,`l -.ekxv lk ea ciar -éàåi`wc rnyn - dcedi axck diiqkl `zi`

`yix` i`w i`c ,`tiq` i`wc xnel jixv jgxk lre .`tiq` i`wc `icda jenqa i"yx yxit oke ,`tiq`hegyi `l dligzklc edl `xiaq lld zia `d ?uerp xwca diiqkl jixt i`n -

'eke `tiq `de jenqa jixtcn :dniz la` !?i`ny ziak ciarle `cenlz jixt ike .'eke`l` ,uerp xwca opiqxb `le ,`yix` i`w mlerlc :xnel yie !`yixa ixii` `zyd crc llkn -

ziae dqkie xwca xetgi mixne` lld ziac dhiyd ztlgeny yxitc ,`gip (wgvi epiax xn` ligznd xeac a,h) onwl mz epiax yxity dnlc :xnel yi cer .dxik xt`a diiqkl :qxb

.lld ziac `ail` jixt `zyde .hegyi `l mixne` i`ny

éàyie !dil zilc iiepyl jixve ,'eke uerp xwca diiqkl `kd zeywdl jiiy dcedi axc `zil ik elit` ?`kd jiiy `nlya zxn` i` i`n :dniz - inp i`ce elit` wtq `ixi` i`n ikd

dcedi axc dil zilc `nlya zxn` i` :eyexit ikdc :xnelxt`e uerp xwc mdl yiy igiky `l mc` ipac ,dxik xt`e uerp xwc dil zilc xninl `ki`c ,`ziixa` dil `iyw `l -

:zeywdl oi`e .dcedi axk dkld oi`e ,dcedi axcl `zilc ,xtra dcedi axck zeqkl oi` mewn lkne .ith `ed gikyc ,onefn xtr el yiy ,dil zi` dcedi axce .aeh mei axrn wqedy dxik

'eke wtq `ixi` i`nlk ea dyere dcedi ax xn`y dn la` .ser e` dig i`ce `edyk ea dqkny oiprl dcedi axcl `zi` i`ce `dc ,dil zil uerp xwce ,dcedi axcl `zile li`ed -

ekxvdcedi axcl `zi`c oeik la` ,'ek ea iieqkl ixy `le ,dizek ol `xiaq `l -ok m`e ,el oi` onefn xtr elit`e ,ipd lk dil zilc iiepyl dil jixv -.inp i`ce elit` -
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מצד בחינת הוי' אלוקיך שבכל אחד מישראל )בחינת היחידה(, הנה גם כשהוא נידח בקצה השמים, מכל-מקום משם יקבצך ומשם 
יקחך.

ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



izni`naרכו cenr g sc ± oey`x wxt`nei
'åë àôéñ éðú÷ãî àäå`lc ,zxn`wck jixhvi` - `yixc oihgey oi` `nlya :xnelk -

dil zilc i` ,oiqkn oi` ipzwc ,`tiq `l` .ieqk `la aeh mei ceak meyn hegyp `niz

`l` ?`iran wtq ,oiqkn oi` i`ce `zyd ?opireny`l jixhvi` i`n ,zeqkl ipdn `cg

oi` i`n` :ol `iywe .`l wtqc opireny`e ,oiqkn - i`ce iablc ,dil zi`ca dpin rny

.dxikd xt`a i` dcedi axck i` ?oiqknïëåî
÷ôñì ïëåî ïéàå éàãåìikdc jzrc `wlq `w -

ezqpkd - ilin lkl dizrcc ab lr s` :xn`w

:opikxte .wtql zlren dpi`e i`cel zlren

wtq `kil dvw`c meyne ,dielr dizrcc oeike

ciar `wc meyn ?opiqkn `l `nrh i`n -

.dinza !?`nebàáà éáøãë àìài`n i`ce -

:lirl xn`c ,`a` iaxck - zixy `nrh

.dilr xehte `ed lwlwnãéáò à÷ àîìã
äùéúë.myizkie miabx my edi `ny ,opiqxb -

äùéúë íåùî øåæâð éîð éàãåaexc oeik :ipyne -

meyn opax xefb `l - yezkl jixv oi` minrt

`xeqi` e`l - jk icil ez` inp i`c ,dyizk

"xtra edqke"c dyr iz`c ,`ki` `ziixe`c

wxta ol `niiwc ,"dk`ln dyrz `l" igce

.dyrz `l z` dgec dyr :(`,c) zenaic `nw

úòøöá äìéîxnyd" (ck mixac) aizkc -

aezkd ezxda uvewa :`ipze ,"zrxvd rbpa

"ilk `iad `l m`"c ,`xnba `ipze ,xacn

- "ezlxr xya leni" :(a,alw) zay zkqna

.uewi zxda mewna elit`úéöéö éîð éà
íéàìëáyalz `l" (ak mixac) aizkc -

- "jl dyrz milicb" dil jinqe ,"fphry

xwrn zilhd zyial zrya e` dlin zryac

yzek `edyk ,df dyr la` .dyr miiwne e`l

.dqkiy cr miiwn epi` dyrde ,e`la xaer -

àåä äùòú àìå äùòmeia" (bk `xwie) aizkc -

.zeay :rnync "oezay oey`xdåúòã ïéàå
÷ôñìoicd `ede .`ki` dvwen xeqi` ,jkld -

.dcedi axcläéîòèì àáø àãæàåin :xn`c -

ipenf`l diytp` inx `l - i`cel ezrcy

.wtqc icinläàåö åá úåñëì øôò ñéðëä-

irx lihi `ny `xie wepiz el yiy ,aeh meia

.eiptl aeh meiaøåôö íã úåñëì øúåîyiy -

lk ,wtql epinfdy oeikc .aeh meia hegyl el

.i`cel okyäàåö åá úåñëì øåñàel yi m` -

?`nrh i`n .aeh meia d`ev lihde ohw wepiz

jixv `die ephgyiy el did i`ce - xetv mc

mewna rx`i m` `ed wtq - d`evd la` ,ieqk

.wtql `le i`cel ezrce ,el qe`ndäàåö åá úåñëì øúåî.i`cel aexw inp `dc ,dipnf` - dipnf`c oeik -éøîà éàìáøäðxa inx `edc yxtn (a,fi) oixcdpqa -.iaixaéøä éåë
äàåöë àåäwtq dfe dfc ,iek mc ea zeqkl xzen - d`ev ea zeqkl xtr qipknd -.äàåöë åðéà øîà ãçåd`ev iabl iekc ,iek mc ea zeqkl xeq` - d`ev zeqkl xtr qipknde -

.i`cel daexwe ,`giky wepiz z`evc .i`ce iabl wtqkøîàã àåä àáøã íééúñú.d`ev zpnfda xzen ieke ,wtqk d`ev -åá úåñëì øúåî äàåö åá úåñëì øôò ñéðëä àáø øîàã
äàåö åá úåñëì øåñà øåôö íã ,øåôö íã.`ed wtq `nl` -åáìç úøúä íåùî.`ed dig :xninl iz` - diieqkl zixy i`c -'åë åøöç ø÷ðì éøîà ìåçáiptn `l xne` d`exd -

opiqxb ikd `l` ,jinrhle opiqxb `l :edqkn exvg xwpl ick `l` ,ieqk oerhyøîéîì àëéà éàî êìîéì àámde ,legae ezeqkl jixv m` minkgl jlnil `ae ,iek el yiy in -

.ieqk jixvy el mixenøîéîì àëéà éàî.opiqxb `l .`l` :ieqk dil ekxvn `dc ,`ed dig xninl iz` diteb edi` -'åë àåä à÷ôñ éîð éà ìåçázeqkl edexedy df ,lega :xnelk -

.opiqxb dil ixn` .'ek iqke gxh lif :dil ixn` - dnda i` dig i` opaxl edl `wtqn inp i` :xn` xninc ,zi`ce diga dil wifgn `låøîà ãáìá éåë àì,aeh meia oiqkn oi`c -

.dxikd xt`a elit`e ,devn `lc `gxh gxhe ,`id dnda `ny edeqki `ly `ed oicc'åë èçù åìéôà àìàinp gxh `wc meyn ,oiqkn oi` ikd elit` - ieqk oerhc cg `ki`c -

.dnda lyaàèéùô.icin dnda liaya gxh `l `dc -áåè íåéá åúåà ïéñëî ïéàiqkn `lc meync ,`kil - aeh mei zgny meyn irepn` meyne ,mei ceran zeqkl el didc -

.dlik`a xetv xqzn `l mc
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àäådil zil i` ;jixt `l i`n` :xn`z m`e - 'eke ehgy m`e `tiq ipzwcn`hiyt -

`pin` ded `yix` i`w i`c :qxhpewd yxite !zeqkl leki i`nac ,oihgey oi`c

dil zilc i` ,oiqkn oi` ipzwc ,`tiq` `l` .aeh mei zgny meyn ,diiqkl `le hegylc

ixq`c lld ziak oiqkn ep` oi` i`ce `zyd .eze` oiqkn oi` xninl jixhvi` ipdn `cg

`l` ?`iran wtq ,uerp xwc `la ,caric elit`

i`cec ,dil zi`ca dpin rnywtq la` ,oiqkn -

,dcedi axck diiqkl :oizkecl `iyew xcde .`l -

.dxik xt`a e`óåñ`le dyr aeh mei seq

`kdc :dnize - 'eke `ax xn` `l` dyrz

,dyrz `le dyr dil zi`c `axl rnyn

"oiwilcn dna" wxtae .iiepyl diytp wigccn

"`ed" :`ax xn` (mye a,ck zay)`le -

"ecal" ,eixiyknaxe .dpnfa `ly dlin `le -

rnyn .'eke dyrz `le dyr aeh mei :xn` iy`

`xnbc xnel yie !`nrh `edd dil zil `axc

`ail` `axc `zlin inewe`l diytp wigc

ab lr s` ,dyrz `le dyr aeh meic `zkldc

.`xaq i`d dil zil envr `axc

éðúm`e - 'eke exn` cala iek `l `xif iax

xac xewrl minkg cia gk yi ike :xn`z

aizkc ,`ziixe`c ieqk `dc ?dxezd on `edy

l`e ayc ,inp ikd oi`c :xnel yie !"xtra edqke"

.mcia gk yi dyrz
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ãéáò à÷ éîð éàcå ,àneb ãéáò à÷c ¯ àì àîòè©£¨¨§¨¨¥¨©©©¦¨¨¥
!àaà éaøãk éîð àëä ¯ àaà éaøãk àlà !àneb¨¤¨¦§©¦©¨¨¨©¦¦§©¦©¨
éàcå .äLéúk ãéáò àîìc ¯ àîòè éàî ÷ôñ :àlà¤¨¨¥©©£¨¦§¨¨¥§¦¨©©
äLéúk ãéáò à÷ ék éàcå !äLéúk íeMî øBæâð ¯ éîð©¦¦§¦§¦¨©©¦¨¨¥§¦¨
ïðéøîàc øîéà .äNòú àì úà éçãå äNò éúà ¯¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤¥©§¨§¦©
,úòøöa äìéî ïBâk "äNòú àì úà éçãå äNò éúà"¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¦¨§¨©©
¯ åàì ø÷òî à÷c àðcéòác ,úéöéöa ïéãñ éîð éà¦©¦¨¦§¦¦¦§¦¨¨§¨¦£©¨
¯ åàì ø÷òî à÷c àðcéòa ,àëä ,äNòì íé÷Bî à÷̈¦©£¥¨¨§¦¨¨§¨¦£©¨
à÷ Léúëc éãäác ;àéL÷ àì àä !äNò íé÷Bî àì̈¦£¥¨¨©§¨§©£¥§¨¥¨
ïéàå ,àeä äNòú àìå äNò áBè íBé ,óBñ óBñ .éqëî§©¥£¥§Ÿ©£¤§¥
:àáø øîà àlà !äNòå äNòú àì úà äçBc äNò£¥¤¤Ÿ©£¤©£¥¤¨¨©¨¨
àáø àãæàå .÷ôñì Bzòc ïéàå ,éàcåì Bzòc äøék øôà¥¤¦¨©§§©©§¥©§§¨¥§©§¨¨¨
¯ äàBö Ba úBqëì øôò ñéðëä :àáø øîàc ,déîòèì§©£¥§¨©¨¨¦§¦¨¨§©¨
ñéðëä eléôà :éøîà éàìaøäð .äàBö Ba úBqëì øeñà ¯ øBtö íc ,øBtö íc Ba úBqëì øzeî¨§©©¦©¦¨§©¨§©§§¨¥¨§¦£¦¦§¦
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

עניין התשובה הוא מצד בחינת היחידה שבנפש שהיא בשלימות בכל אחד ואחד מישראל, לכן אפשר להיות תשובה גם בשעתא 
חדא וברגעא חדא.

ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(iriax meil)

:`xnbd zl`eyéðz÷ãî àäåa,Bîc úà ïéqëî ïéà BèçL íàå àôéñ §¨¦§¨¨¥¥¨§¦§¨¥§©¦¤¨
,wtq `edy iptnàLéøc] ììkî[cenll yi -c dfndéì úéàãa ¦§¨§¥¨¦§¦¥

onefn xtr,ïðé÷ñò,zeqkl leki i`cea la` xeq` wtqa wx okle ©§¦¨
xt`a e` ,aeh mei axrn eqipkdy df xtra dqki `l recn dywe

:xg` aeyi .dxikäøék øôà ,äaø øîà àlàì ïëeîig lra ieqik ¤¨¨©©¨¥¤¦¨¨§
`edyéàcåieqika aiig,ae dig enk,dndïéàå`edì ïëeîieqik ©©§¥¨§

d,÷ôñ.iek enkezrcy s`y ,dax ixaca dpiad `xnbd ¨¥
i`cel `l` dliren ezpkd oi` ,xac lkl dxik xt`a ynzydl

:`xnbd dywn .wtqd ieqik jxevl `leàîòè éàî ÷ôñìxt`d §¨¥©©£¨
àìmeyn ,ea zeqkl xeq`e oken aygpãéáò à÷cdyer `ed - Ÿ§¨¨¦

àneb,dlihpd mewnahgya ok m`éàcåsere digãéáò à÷ énð ¨©©©¦¨¨¦
,àneb,ieqikd my xzed dnleàlà`neba xeqi` oi` jgxk lr ¨¤¨

rwxwd seb z` lwlwn `ed ixde ,dxtrl `l` jixv epi`y meyn
e ,ezxitgackxn`àaà éaøok m`e ,(`"r) lirlénð àëä,wtqa ¦§©¦©¨¨¨©¦

ieqikd xzenàaà éaøck.àlà,jgxk lràîòè éàî ÷ôñoi` ¦§©¦©¨¤¨¨¥©©£¨
,oken `edy dxik xt`a elit` eze` miqknàîìcea e`vni ¦§¨¨

e miabxãéáòmdaäLéúka ok m` ,dxeq` `idyéàcåsere dig ¨¦§¦¨©©
øBæâð énðieqikd z` xeq`peíeMîyyg.äLéúk:`xnbd zvxzn ©¦¦§¦§¦¨

aéàcållkl `a epi` llk jxca dxik xt` ik ,exq` `l sere dig ©©
meyn xeq`l oi` myzkie miabx ea `vniy dxwi m` s`e ,dyizk

s` ixdy ,df yyg,äLéúk ãéáò à÷ ékc oeik ,xeqi` xar `léúà ¦¨¨¦§¦¨¨¥
äNòmcd ieqik lyäNòz àì úà éçãådcFar zk`ln lM' ly £¥§¨¥¤Ÿ©£¤¨§¤¤£¨

wtq `l` ea oi`y ieka ok oi`y dn ,aeh meia xen`d 'EUrz `lŸ©£
myzkie xt`a miabx e`vni m`e ,dyrz `l dgec `ed oi` devn

:`xnbd dgec .dk`ln xeqi` lr xeariïðéøîàc øîéàizni` - ¥©§©§¦¨
y mixne` ep`,äNòz àì úà éçãå äNò éúàwxúòøöa äìéî ïBâk ¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤§¦¨§¨©©

e`la xaer uvw m`e ,evvewl el xeq`y exyaa rbp el yiy in -
zrxvd drited m` j` ,(g ck mixac) 'zrxSd rbpA xnXd' ly¦¨¤§¤©©¨©©
z` dgec dlin ly dyr ik ,rbpd uvewy s` ln ,dlind mewna

,zxdad zvivw ly e`ldénð éà`l dgec dyry `nbec cer - ¦©¦
a `ed dyrzïéãñaiigd ozyt ly,úéöéöaea dzlhda yiy s` ¨¦§¦¦

yeall oi`e xnv dieyr zivivay zlkzd ixdy ,fphry meyn
,dyrz `l dgec dyry xacd xzen o`k ,eicgi mizyte xnv

meyn ,df llk bdep el` oebk zenewna `weeceà÷c àðcéòác¦§¦§¨§¨
äNòì íé÷Bî à÷ ,åàì øwòîmiiwzn e`ld xwrpy onfay - ¦©©¨¨¦©£¥

zaa miyrp dlind zevne zxdad zvivwy ,dlina oebke ,dyrd
onfa miniiwzn dyrd mbe e`ld mby ziviva mi`lka oke ,zg`

la` ,dyialdàëä,ieqikd jxevl xtrd zyizkaà÷c àðcéòa ¨¨§¦§¨§¨
äNò íé÷Bî àì åàì øwòî,dyizkd zrya ,e`ld xwrpy onfa - ¦©©¨Ÿ¦£¥

dgciy epivn `le ,ieqikd zry cr dyrd miiwzn `l oiicr¨
zxn` ji`e ,okn xg`l wx miiwzny dyr iptn e`l xeqi`

:`xnbd zvxzn .aeh mei ixeqi` migcp ieqik zevn meynyàä̈
,àéù÷ àìxaecnéqëî à÷ ùéúëã éãäácyzeke hgey `edy - Ÿ©§¨§©£¥§¨¦¨§©¥

zaa miabxd z`,yezkd xtrd jezl mcd jtyiy ick ,zg`
zniiwzn dk`lnd xeqi` ly e`ld xwrpy dryay `vnpe

:`xnbd dywn .ieqik zevn,àeä äNòz àìå äNò áBè íBé óBñ óBñ£¥§Ÿ©£¤
ly e`l gkn mb aeh meia dk`lnn rpndl ep` miaiiegn ixdy
oFW`xd mFiA' ly dyr gkn mbe ,'EUrz `l dcFar zk`ln lM'¨§¤¤£¨Ÿ©£©¨¦

,(hl bk `xwie) 'oFzAWäNò ïéàåmcd ieqik lyàì úà äçBc ©¨§¥£¥¤¤Ÿ
äNòå äNòz:xg` aeyi .aeh meia dk`ln xeqi` lyøîà àlà ©£¤©£¥¤¨¨©

,àáøy `id xeqi`d zaiqBzòã äøék øôàmc`d lyìynzyd ¨¨¥¤¦¨©§§
jxevl wx eaBzòã ïéàå ,éàcåea ynzydlìjxev,÷ôñ`le ©©§¥©§§¨¥

,dcedi ax ixack dtewa eqipkdy xtra `ed oke .jkl epinfd
.wtql `le i`cel `l` oken `ed oi`ydéîòèì àáø àãæàå- §©§¨¨¨§©§¥

,ezhiyl `ax dfa jlede,àáø øîàcy inøôò ñéðëämei axrn §¨©¨¨¦§¦¨¨
ick aehBa úBqëìd z`äàBöeiptl wepizd dplihi `ny yygn §©¨

meia,aehøzeîs`øBtö íc Ba úBqëì,xgnl dhgyl ezrcay ¨§©©¦
wepizdy okzi ixdy ,i`ce jxev epi` wepizd z`ev ieqik ixdy
jxev didi `le qe`inl el mexbi `ly mewna d`evd z` lihi
xg`ne ,wtqd lr `l` xtrd z` oikn epi`y `vnpe ,dzeqkl

xetivd mc ieqikl dpkd o`k yiy oky lk dfl xtrd z` oinfdy
eqipkd m` la` .dhgeyl `ed oiekzn `ldy ,i`ce jxev `edy

ea zeqkl,äàBö Ba úBqëì øeñà ,øBtö ícepinfd `ly meyn ©¦¨§©¨
.wtq `edy jxevl oken epi`e ,i`ce jxevl `l`

:xaca zwelgn d`ian `xnbdéàìaøäðeléôà ,éøîàm`ñéðëä §©§§¨¦¨§¥£¦¦§¦
,äàBö Ba úBqëì øzeî ,øBtö íc Ba úBqëì øôòjxevd mb ik ¨¨§©©¦¨§©¨

.ezrc dzid jkl s`e ,i`cel aexw `ed wepizd z`ev ieqikay
àáøòîa éøîày l`xyi ux`a exn` -,da éâéìtepiptly oecipa ¨§¥§©£¨¨§¦¥¨

dì éøîàå ,àøéæ éaøå àîç øa éñBé éaøy mixne` yie -déøa àáø ©¦¥©¨¨§©¦¥¨§¨§¥¨¨¨§¥
àøéæ éaøå àîç øa óñBé áøc,dfa ewlgpãçel`néøä éBk ,øîà §©¥©¨¨§©¦¥¨©¨©£¥

,äàBök àeäz` oinfd m` ok lr ,wtq ly jxevl miaygp mdipye §¨
dfy ,iekd mc ieqikl s` oken `ed ixd ,d`ev ieqik jxevl xtrd

,`ed wtq dfeãçåmdn,äàBök Bðéà éBk ,øîà,wtq `l` epi`y §©¨©¥§¨
d`evl epikd m` ok lre ,i`cel aexw `ed d`evd ieqik eli`e

:`xnbd dgiken .iekd mc z` ea zeqkl xeq`íéizñzyi - ¦§©¥
gikedlàeä àáøcdfc ,äàBök àeä éøä éBk øîàcixd,àáø øîà §¨¨§¨©£¥§¨§¨©¨¨

,øBtö íc Ba úBqëì øzeî ,äàBö Ba úBqëì øôò ñéðëäm` la` ¦§¦¨¨§©¨¨§©©¦
ieqikl eqipkd,äàBö Ba úBqëì øeñà ,øBtö ícmcy meyn ©¦¨§©¨

ieky o`kne ,wtq `l` dpi` d`evd eli`e ,i`ce `ed xetivd
oken `ed ixd dfl oken `edy lk wtql miaygp mdipyy d`eve

:`xnbd dwiqn .dfl s`íéizñz.ok gken ok` - ¦§©¥
:dpyna sqep xe`ia,øîà àáéé áøc déøa éîøzxacn mlerl ¨¦§¥§©¥¨¨©

`l` ,dxik xt` e` oken xtr el yiy ina dpyndàîòè eðééä éBk©§©£¨
ïðéqëî àìc,ea`l`äøéæb`idzä íeMî,Baìç úødnda algy §Ÿ§©¦¨§¥¨¦©¨©¤§¥¤

`edy iekde ,xzen sere dig alge zxk xeqi`a dlik`a xeq`
,`xnegl `ziixe`c wtq oicn xeq` ealg ,dnda wtq dig wtq
ealg z` exizie ,dig `edy exn`i aeh meia ezeqkl xizp m`e

:`xnbd dywn .dlik`aénð ìBça eléôà ,éëä éàieqika xq`i ¦¨¦£¦§©¦
:`xnbd zvxzn .ealg z` xizdl e`eaie ,`ed dig exn`i `ny

edeqki m`ìBçac meyn ,zerhl e`eai `léøîày mi`exdøwðì §¨§¥§©¥
z` [zewpl-]éøö àeä BøöçCaeh meia la` ,edqkn `ed okle £¥¨¦

dqkn `ed ieqik zevn myly lk oirl gken ,ok zeyrl xeq`y
:`xnbd dgec .zerhl e`eaie ,enc z`èçLiekd z`,ätLàa ¨©§©§¨

,iewipl ezxhny zelzl oi`y.øîéîì àkéà éàî,dyw cere ©¦¨§¥©
dig wtq `edy rceie iekd z` envrn zeqkl `ay ina `nlya
envr hgeyd m` la` ,ieqikd z` el xeq`l epl oi` ,dnda wtq

Cìnéì àa,e`l m` ezeqkl m`d minkga,øîéîì àkéà éàî`ld ¨¦¨¥©¦¨§¥©
`eaie ,`ed dig i`ce iekdy xeaqi envr `ed ,ieqika eaiigp m`

:`xnbd zvxzn .ealg z` xizdlàlàìBça,ieqika eaiigp m` ¤¨§
oi` ieqika aiigy jk jezny meyn ,xzen ealgy jkn ewiqi `l

s`y epiai `l` ,dig i`ce `edy gxkddéì éøîà à÷tñî [énð éà]¦©¦§©§¨¨§¥¥
éqëå çøè ìéæ ïðaøminkg el mixne` dig wtq `ed m` s`y - ©¨¨¦§©§©¥

la` ,wtqd on ezeqkláBè íBéaaiegn `edy mi`exd exn`i §
exaqi zerhay meyn ,ealg z` exizie ,dig i`ce zxeza ieqika

yà÷tñî éà,eaeiga epl [wteqn-]éqëå çøè ìéæ ïðaø déì éøîà éî ¦§©§¨¦¨§¥¥©¨¨¦§©§©¥
.eieqika aeh meia gexhl eze` miaiign minkg eid ike -

* * *
:`ziixa d`ian `xnbdàì ,àøéæ éaø éðzly wtqaãáìa éBk ¨¥©¦¥¨Ÿ¦§©

eøîà,zeqkl oi`y ,okäîäa èçL eléôà àlàieqikn dxehty ¨§¤¨£¦¨©§¥¨
mróBòå äiçmiaiigd,ieqika,äæa äæ ïîc eáøòúðåok mbøeñà ©¨§§¦§¨§¨¨¤¨¤¨

áBè íBéa BúBqëì,oken xtra e` dxik xt`a s`leki epi` ixdy §©§
mca s` gxeh `vnpe ,xehtd mcl aiegnd mcd oia oigadl

vn ea oi`y dndadm`y meyn iek zeqkl xeq`y mrhd dfe ,de
.dkixv dpi`y dgxih gxeh `ed ixd ieqika jxev oi`éaø øîà̈©©¦

àlà eðL àì ,äàéðéñàé øa éñBédxwnaïéàL`edBúBqëì ìBëé ¥©©¦¦¨Ÿ¨¤¨¤¥¨§©
elekúçà äøé÷ãadnvr ipta dxiwc lkay ,rwxwa xwcd ly ¦§¦¨©©

dpi`y dgxihe ,dndad mc z` da dqkn `ed `ny yeygl yi
,`id dkixvìáà`ed m`BúBqëì ìBëéelekøzeî ,úçà äøé÷ãa £¨¨§©¦§¦¨©©¨

digd mc jxevl ef dlert zxzen jk oia ixdy ,ok zeyrl el
el ztqep `l dndad mc mb ef dxiwca dqkzny jkae ,serde
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dvia(iying meil)

y in la`ìbìb[yl-]áBè íBé áøòî äqéòf`n aiigzd xake ¦§¥¦¨¥¤¤
`ed ixd ,meia ea dyixtdl ecia didy it lr s` ,dlgaLéøôî©§¦

äpnîz`.áBè íBéa dúlçzenexz zyxtd dxq`py it lr s`y ¦¤¨©¨¨§
ok it lr s` ,dnexz llka `id dlgd s`e ,aeh meia zexyrne
dqird z` yell xzen ixdy ,aeh meia dyixtdl exq` `l
ok dyeryke ,dng zt lek`l ick envr aeh meia dzet`le
meia dlg zyxtd lr exfb `l ok lre .dyxtdd s` el dxzed

.aeh mei mcew yixtdl ecia didy mewna elit`e ,llk aehäeáà£¨
eléôà ,øîà ìàeîLcy in,áBè íBé áøòî äqéò ìbìâmbïéà`ed ¦§¥¨©£¦¦§¥¦¨¥¤¤¥

äpnî Léøôîz`,áBè íBéa dúlçaxrn dyixtdl el didy itl ©§¦¦¤¨©¨¨§
meia dlg yixtdl exizd `le ,zexyrne zenexz x`yk aeh mei

:`xnbd zl`ey .meia ea dt`e yly dqirn `l` aehàâéìt àîéì¥¨§¦¨
[ìàeîLc] äeáàcà ìàeîLceia` lr l`eny wlegy xn`p m`d - ¦§¥©©£¨¦§¥

,xen`d oica,ìàeîL øîàãzaiigd l`xyi ux` zqiry s` §¨©§¥
dpnn yxtezy cr lah meyn dlik`a dxeq` dxezd on dlga

a mewn lkn ,dlgdõøàì äöeç úlçzqirn yixtdl yiy dlg - ©©¨¨¨¤
zeidl mc`l exizde eliwd ,opaxcn `l` daeig oi`y ux`l ueg

CìBäå ìëBàxeriy ick dteqa xiiyle ,dyxtd `ll ztd z` ¥§¥
,dlgLéøôî Ck øçàåixacl ik `vnp ,xi`ydy dnn dlg §©©¨©§¦

,llk dqird z` zpwzn ux`l ueg zlg zyxtd oi` l`eny
dxq`l oi` ok m`e ,dyxtdd mcew s` dpnn lek`l xyt` ixdy
aeh meia dlge dnexz zyxtd xeqi` zaiq lk ixdy ,aeh meia
dqirdy ux`l uegae ,owznk d`xp `edy meyn `l` dpi`
oi`e ,oewiz mey dyxtda oi` ,dyxtdd mcew s` dlik`a zxzen
dlg lk yixtdl xqe`d eia` lr l`eny wleg ok m`e ,dxqe`l
.ux`l ueg zqirl l`xyi ux` zqir oia dfa wlig `le ,aeh meia

:xacl aeyii d`ian `xnbdìàeîL äãBî àì éî ,àáø øîàzlga ¨©¨¨¦Ÿ¤§¥
,ux`l uegíL äéìò àø÷ íàL,dze` yixtdy epiidc ,dlg ¤¦¨¨¨¤¨¥

,íéøæì äøeñàLdpi`y s` ok lre ,xac lkl dilr dnexz mye ¤£¨§¨¦
zyxtd xeqi` llka `id ixd ,dlik`l ztd z` dxiykn

.zexyrne zenexz

äðùî
eilr zelrl ick aeh meia mleq lehlh oipra zwqer ef dpyn
mei zgnyl mhgyl zelfeb myn lehil [mipei ly ow-] jaeyl
exn`iy ,oird zi`xn meyn exqe`l yiy e` xzen `ed m`d ,aeh
meia dxeq`d bbd oewiz zk`ln jxevl elhlhn `edy mi`exd

.aeh
íleqä úà ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaì CáBMîCáBL,aeh meia ¥©©§¦¥¦¦¤©¨¦¨§¨

,aeh mei zgnyl mlk`le mhgyl zelfeb myn lehil ick elit`
ìáà,jaeyd zepelgn cg` cil gpen mleqdykïBlçî eähî £¨©¥¥©

ïBlçì.jaey eze`aïéøézî ìlä úéáeelit` mleqd z` jiledl §©¥¦¥©¦¦
:jaeyl jaeyn

* * *

àøîâ
:dpyna zwelgnd z` zx`an `xnbd,énà øa ïðç áø øîà̈©©¨¨©©¦

ú÷Bìçîmeia mleqd z` jiledl xzen m` lld ziae i`ny zia ©£¤
ekilenyk wx `id ,`l e` aeh,íéaøä úeLøajxcd ixaery ¦§¨©¦

,mleqd zkled z` mi`exe my miievnéøáñ éànL úéáãxeq`y §¥©©¨§¥
y xg`n ,oird zi`xn iptnäàBøämleqd zkled z`,øîBàick ¨¤¥

éøö àeä Bbb çéèäìCdyer `edy d`exd ayege ,mleqd z` §¨¦©©¨¦
,aeh meia ef dk`lnéøáñ ìlä úéáe,oird zi`xn yyg o`k oi`y ¥¦¥¨§¥

ikBëáBLmleq ly,åéìò çéëBî`idy mleqd zxev xnelk ¨¦©¨¨

lehil ick elhlhn `edy eilr dgiken ,jaeyl dilrl zcgein
elhlhny edecygi `le ,aeh mei zgny jxevl jaeydn zelfeb

,bbd geih jxevlìáàjaeyl mleqd z` jiledl,ãéçiä úeLøa £¨¦§©¨¦
,øzeî ìkä éøácxg`n ,cigid zeyxa oird zi`xn yyg oi`y ¦§¥©Ÿ¨

z` lhlhn `edy drya ede`xiy my mixaer mc` ipa oi`e
:in` xa opg ax ixac lr `xnbd dywn .mleqdéðéà,`ed ok ike - ¥¦

zi`xn zngn xq`py xeqi` mey bdep `l mi`ex oi`y mewnay
,oirdáø øîà äãeäé áø øîà àäåéðtî íéîëç eøñàL íB÷î ìk §¨¨©©§¨¨©©¨¨¤¨§£¨¦¦§¥

.øeñà íéøãç éøãça eléôà ,ïéòä úéàøîdf xac :`xnbd zvxzn ©§¦¨©¦£¦§©§¥£¨¦¨
àéä éàpz`pzd ixack xaeq in` xa opg axe ,mi`pz ea ewlgp - ©¨¥¦

.mi`ex oi`y mewna xizny,àéðúcina jxca eicba eahxpy in §©§¨
,zaya myail dvexe minybda ïçèBLyiy mewnàì ìáà ,änç §¨§©¨£¨Ÿ

mghyiíòä ãâðkmi`exd exn`i `ny ,[eze` mi`exy mewna] §¤¤¨¨
,zayd z` llige meid mqaikyïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§

ïéøñBàmewn lky meyn ,mrd cbpk `ly elit` dnga ogheyl §¦
.xeq` mixcg ixcga elit` ,oird zi`xn meyn minkg exq`y
xa opg axy xnel yi dzrne ,ax ly epica mi`pzd ewlgpy ixd
oi`y mewna jiiy epi` oird zi`xn xeqi`y `nw `pzk xaeq in`

.mi`ex
:dpyna zwelgnd xe`iaa zxg` jxcéøîàc àkéàexn`y yi - ¦¨§¨§¥

jkyú÷Bìçî ,énà øa ïðç áø øîàxzen m` lld ziae i`ny zia ¨©©¨¨©©¦©£¤
ekilenyk wx `id aeh meia mleqd z` jiledl,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦

,mleqd lehlh z` e`xiy miaye mixaer my oi`yéànL úéác§¥©©
eäì úéàmixaeq -,áø øîà äãeäé áøcminkg exq`y mewn lky ¦§§©§¨¨©©

exq` okle ,mixcg ixcga elit` edexq` oird zi`xn iptn
.cigid zeyxa elit` aeh meia jaeyl mleqd z` jiledlúéáe¥

eäì úéì ìlämixaeq mpi` -,áø øîà äãeäé áøcexizd okle ¦¥¥§§©§¨¨©©
.cigid zeyxa aeh meia jaeyl mleqd z` jiledlúeLøa ìáà£¨¦§

íéaøä,miaye mixaer my yiy,øeñà ìkä éøáczi`xn meyn ¨©¦¦§¥©Ÿ¨
`idy ,mleqd z` jilen `ed ebb gihdl xne` d`exdy ,oir

:`xnbd dywn .aeh meia dxeq`d dk`lnúéák øîàc áø àîéì¥¨©§¨©§¥
éànLiptn minkg exq`y mewn lk' xn`y axy xn`p `ny - ©©

`le i`ny ziak xaeq ,'xeq` mixcg ixcga elit` oird zi`xn
mixizn lld ziay ax xaeqy i`ce `l` ,dinza ,lld ziak
jiledl llk exq` `le ,miaxd zeyxa elit` mleqd z` jiledl
meyne ,miaxd zeyxa elit`e mewnl mewnn jaey ly mleq
zvxzn .in` xa opg ax ixack `lye ,eilr giken ekaeyy

:`xnbdàéä éàpz,xaca mi`pz ewlgp -änça ïçèBL ,àéðúc ©¨¥¦§©§¨§¨©©¨
,ïéøñBà ïBòîL éaøå [øæòìà] (øæòéìà) éaø ,íòä ãâðk àì ìáà£¨Ÿ§¤¤¨¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
zi`xn meyn xeq`y dn cigid zeyxa xzen m` ewlgpy `vnpe

oird.ax zhiyk xaeq `rpiva yaiil xizny `nw `pz ,ok lre
,cigid zeyxa `id lld ziae i`ny zia zwelgny in` xa opg
miaxd zeyxa jaey ly mleq jiledl xeq`y lld zia micene
`ly meyn ,cigid zeyxa mixizn df lk mre oird zi`xn meyn
ziae ,ax zxaqk `ly ,`rpiva oird zi`xn meyn minkg exq`
xfrl` iaxe .mixcg ixcga s` minkg exq`y axk mixaeq i`ny
zhiyk mixaeq md ,`rpiva elit` yaiil mixqe`y oerny iaxe
mzhiyl lld ziae i`ny zia zwelgne ,oird zi`xn oiprl ax
mixizn lld ziae ,cigid zeyxa oiae miaxd zeyxa oia `id
`edy xkipy oeiky ,miaxd zeyxa elit` jaey ly mleq jiledl
eid eli`e ,oird zi`xn yyg dfa oi` ,jaeyl jiiyd mleq
,cigid zeyxa elit` mixizn eid `l oird zi`xn meyn mixqe`
elit` edexq` oird zi`xn iptn minkg exq`y mewn lk ixdy

.mixcg ixcga
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על-ידי החרטה ועקירת הרצון מהחטא נעקרת הנפש של הקליפה, אך בכדי לבטל גם את גוף הקליפה צריך להיות וידוי דברים.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



רכט izni`n` cenr h sc ± oey`x wxt`nei
áåè íåéá äúìç äðîî ùéøôî áåè íåé áøòî äñéò ìâìâ:(a,el) onwl opzc ab lr s`e -

obc znexzk inp `de ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` :zeay meyn od el`

znexz lr exfb `ly ,yixtn ikd elit` - aeh mei axrn dyixtdl leki didy ,`inc

.dng zt lek`l ick ,dzet`le aeh meia dlblbl xzen ixdy ,dqiräðîéä ùéøôî ïéà
dqira `l` dlg yixtdl exizd `lc -

yixtdl el did - ef la` ,aeh meia lblbzpy

.zexite obc znexzk ,aeh mei axrnõåç] úìç
[õøàìon oinixny dlg ,l"ihxeh = dlg -

on dpi`e li`ed ,ux`l dvegay dqird

devn lk :(a,el) oiyecwa ol `niiwck ,dxezd

`l` bdep epi` - ux`a milcbd zexita dielzd

.ux`aêìåäå ìëåàick xiiyne ,ztd lk -

dzyxtd :`nl` .dpexg`a dyixtne ,dlg

yixtnde ,dyxtd `ied `le ,`id jxevl `ly

zdabd x`yk xqzlc ,owznk epi` - aeh meia

.owznk d`xpy iptn opax da xefbc dnexzéî
ìàåîù äãåî àìjixv epi`y it lr s` -

dilr lgy - my dilr `xw m`y ,dyixtdl

dnexz my :`nl` .mixfl dxeq`e ,dlg my

zenexz oidiabn oi` llka `zi`e ,dilr

.aeh meia zexyrneäðùîúà ïéëéìåî ïéà
íìåñä,jkl cgeind mleq :jzrc `wlq `w -

i`ny ziac `nrhe .jaey ly `edy xkipe

`a `edy it lr s`e ixq`c ,`xnba yxtn

.aeh mei zgnyl zelfeb lehilïåìçì ïåìçî-

ea zeidl jaey jxc oky ,envr jaey eze`a

ow lkl oelge ,befe bef lkl ow ,daxd zevign

.oweàøîâäàåøä:xne` ,ekilen `edy -

dk`ln dyer `ed ixde ,jixv `ed ebb gihdl

.aeh meiaçéèäì.hiha odizebb oigh eidy -

zxwz oink oiieyr `l` ,oirteyn eid `ly itl

,oze` oigh jkitl .oda oiynzyne ,dilr

.einin eaefiy ,milzkd cvl gihd oirtyne

åéìò çéëåî åëáåùekaey -,giken mleq ly

.jaey ly `edy xkip `edyøúåî.ed`ex mc` oi` ixdy -áø øîà äãåäé áø øîàäå
'åëly oaxy iptn ,dipin iywn - `ed `xen` axc ab lr s`e .opg axc` axc `iywe -

.l`enyn ueg ,execa did dlebd ipa lkàéä éàðú.dizeek i`wc `pz `ki` -ïçèåù
äîçá.odil`n oiabep ode ,dnga oghey - minyb ina jxca eilk exypy in -àì ìáà

íòä ãâðëmewna xzen oird zi`xn meync icin :`nl` .zaya oqak exn`i `ly -

.repvéàîù úéáë øîàã áø àîéìzeyxa lld zia dl iwe`c ,jixt `w opg axl -

xn`c - 'ek exq`y mewn lk xn`c ax opg axl ok m` ,exy cigid zeyxae ixq` miaxd

zial jgxk lre .i`ny ziak ciare lld zia wiay `l i`ce `d .dinza ?i`ny ziak

xeq` miaxd zeyxa i`c .eilr giken ekaeyc meyn ,xzen miaxd zeyxa elit` lld

.`zrny `dl ax xn` ded `l - ixy cigid zeyxaeàéä éàðúax jl xn` ,xnelk -

i`d ik ixn`c `p`e .ilr bilte ,exy miaxd zeyxa elit` lld ziac xaq ax i`ce :opg

`lc ,dizeek lld zia iwen `pz `edde .axc dil zilc ,dnga oghey :xn`c ,`pz

`zeixy inwen axk edl `xiaqc oerny iaxe xfril` iaxe .cigid zeyxa `l` exizd

i`ny ziae ,eilr giken ekaey ixaq `wc ,miaxd zeyxa elit`e oizipznc lld ziac

jl xn`e ,jixt `w axlc n"i .mixcg ixcga elit` ixq`e ,eilr giken ekaey edl zil

zia mewna oerny iaxe xfril` iaxc ediizeax i`nc ,`id `zln e`le .`id i`pz :ax

.ozenk dkld oi`e ,eed `aeh inp i`ny zia `d ?lld
ïéúéðúî
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ìâìâoidiabn oi`c ab lr s`c :i"yx yxit - aeh meia dlg yixtn aeh mei axrn dqir

yixtdl leki did `edy ,`inc oxeb znexzk inp `de ,aeh meia zexyrne zenexz

dlg aeig izni`n :(b wxt dlg) opzc ,yixtdl dpnf ligzd lenz`n `dc ,aeh mei axrn

meia lblbl xzen ixdy ,dqir znexz lr exfb `ly ,dl oiyixtn ikd elit` ,lblbyn -

dng zt lek`l ick zet`le aehxzen f`e -

m` ,dyelp aeh meiay oeik ,dlg dpnn yixtdl

zdabd xeqi` llka dlg zyxtd did `l ok

:xnel yir .mei ceran dlblbyk elit`e ,dnexz

dyild xnb `ly ixiinwc ,`gip inlyexid itlc

leki did seq seqc ab lr s`e .aeh mei axrn

,mewn lkn ,leblb zryn mei ceran yixtdl

aeh meia dyild dxnbpy xg`eli`k dil ded -

`ly zelibxy ,aeh meia dyild lk ziyrp

zyxtd mlerle .dyild xnb cr dlg yixtdl

el didc `kid ,dnexz zdabd llka ied dlg

ikdlc xninl ivn `l la` .lenz`n yixtdl

rpnn `l ieqk iabc meyn ,ieqk oia wlgn

,dlik`d akrn ieqkd oi`c ,aeh mei zgnyn

dlg zyxtd la`.epi` dfc ,dlik` akrn -

,jenqa xn`ck ,ux`l dvega `kd ixiin `dc

`kilc rnync ,yixtn jk xg`e lke` ok m`e

daxc `nrhc :yxit `ztqezae .dfa biltc o`n

oeik owznk ifgn `le ,ux`l dvega ixiinc

l`xyi ux`a la` .lek`l lkei ikd e`lay-

jiiy `lc jenqa rnync ,d`xp oi`e .dax dcen

dcen `l in :xn`wc ,mrhd df xnel llk

dlg myc oeik ,ok m` .'eke `xw m`y l`eny

dilrxaqc oeyld itl rnyne .owznk ifgin -`

,lirl yxitck xwir d`xp jkle .dheyt ef

dea`e ,dax xizn l`xyi ux`a elit`c

`dc ,rcze .ux`l uega elit` xq` l`enyc

ikd elit`e ,l`xyi ux`a ixiin inlyexid i`ce

qxr la` ,ylc `kid `l` xq` `w `lixy -

`edc ,daxk dkldc d`xpe .lblb epiidc

ixnbl dxnbp i`c ,ixnbl dzyil dxnbp `ly ,lblb `wece .d`xzadcen dax elit` -

aeh mei axrn dqir yld lk :inlyexia `zi` inp ikde .aeh meia dze` oiyixtn oi`c-

yl :xn`we .aeh meia dzlg oiyixtn oi`qxr ,oi` -dxnbpc ,yl `wec :eyexit ikde ,`l -

aeh mei axrnqxr la` ,oiyixtn oi` -aeh mei axrn dyild dxnbp `lc ,`l -.yixtn -

aeh mei axrn ztd on yixtd `le gkyc `kide .qxr enk `edy ,lblba ixiin inp `kde

lkn ztd on xiiyi ok m`e .yixtn jk xg`e jlede lke` ux`l ueg zlgc ol `niiw -

`xikd dl didiy ick dlecb `dzy jixve .dlg yixti xgnle ,x`yd lke`e ,cg`e cg`

dt`c `kide .oixkip dixiy eidiy opirac "ziy`x" (eh xacna) aizkc ,dyxtd xg`

aeh mei axrn dlg yixtd `le gkye ,aeh mei axrn dqir d`ln daixrg` zt xiiyi -z

yixtd `le gky m` ,gqtd axra zevna la` .cg`k olaby iptn ,xgnl cr mlek liaya

lk gipi xgnle ,dnvr ipta zg`e zg` lk oleaiby iptn ,zg`e zg` lkn xiiyl jixv -

lw xac zeyrl dvxi m` ,edine .zg` mlek on yixtie ,dlgl otxvne ,cg` lqa zekizgd

iptn ,dze` ab` zexg`d lk [lr zg`n] yixtie mtxvie ,dze` dt`ie ,zg` dvn dyri -

.eiykr `a daeigy

ïéà,dciv meyn eda zi` mewn lkn ,lenz`n mze` oikd elit` :dniz - mleqd oikilen

miphwa ixiinc :xnel yie !aiig [dilr ipeie] jaey ipei cvd :(`,ck) onwl opixn`ck

.egxt `lyøîàäå`xen` did axc ab lr s` - ax xn` dcedi axjixt mewn lkn -

opg axc `xaq oi` ,l`enyn ueg l`xyil daiyi y`xe execa did lecb axc oeik ,xity

.dilr biltáøå`l ax (daxc`e) exy cigid zeyxae ixq` lld zia elit`e xeq` lkd ixac miaxd zeyxae axc edl zil lld ziac iwenc opg axl dywne :i"yx yxit - i`ny ziak

xaq axc inp ikd oi` :jl xn` opg ax :xnelk ,`id i`pz :ipyne ,jzeek `lce ,eilr giken ekaeyc ,miaxd zeyxa elit` exy lld ziac xn`i `l` ,`zkldk `lc xn`i `lc ,ikd xn`i

axlc :miyxtn yie .cigid zeyxa `l` exizd `lc ,dizeek lld zia dl iwen `pz `edde .axc dil zilc ,ogheyc `pz `edd ik ixn`c `p`e ,ilr bilte ,miaxd zeyxa exy lld ziac

,eed i`pz `aeh i`ny zia `d ?lld zia iabl oerny iaxe xfril` iaxc ediinle` i`nc ,d`xp `le .i`pz ipdk il `xiaq `p`e ,i`ny ziak edl `xiaqc `id i`pz ax jl xn`e ,jixt `w

.mzenk dkld oi` ok it lr s`e
`le
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áøòî äqéò ìbìb eléôà :øîà ìàeîLc deáà .áBè£¦§¥¨©£¦¦§¥¦¨¥¤¤
àîéì .áBè íBéa dúlç äpnî Léøôî ïéà ¯ áBè íBé¥©§¦¦¤¨©¨¨§¥¨
:ìàeîL øîàc ?ìàeîLc deáàcà ìàeîLc àâéìt§¦¨¦§¥©©£¦§¥§¨©§¥
!Léøôî Ck øçàå CìBäå ìëBà õøàì äöeç úlç©©¨¨¨¤¥§¥§©©¨©§¦
äéìò àø÷ íàL ìàeîL äãBî àì éî :àáø øîà£©¨¨¦Ÿ¤§¥¤¦¨¨¨¤¨

?íéøæì äøeñàL íLäðùî:íéøîBà éànL úéa ¥¤£¨§¨¦¥©©§¦
ì CáBMî íleqä úà ïéëéìBî ïéàeähî ìáà ,CáBL ¥¦¦¤©¨¦¨§¨£¨©¥
.ïéøézî ìlä úéáe ,ïBlçì ïBlçîàøîâáø øîà ¥©§©¥¦¥©¦¦¨©©

éànL úéac ,íéaøä úeLøa ú÷Bìçî :éîà øa ïðç̈¨©©¦©£¤¦§¨©¦§¥©©
éøö àeä Bbb çéèäì :øîBà äàBøä :éøáñúéáe ,C ¨§¦¨¤¥§¨¦©©¨¦¥

ëBî BëáBL :éøáñ ìläãéçiä úeLøa ìáà .åéìò çé ¦¥¨§¦¨¦©¨¨£¨¦§©¨¦
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ïBòîL éaøå øæòìà éaø ,íòä ãâðk àì ìáà änça§©¨£¨Ÿ§¤¤¨¨©¦¤§¨¨§©¦¦§
ú÷Bìçî :éîà øa ïðç áø øîà ,éøîàc àkéà .ïéøñBà§¦¦¨§¨§¦¨©©¨¨©©¦©£¤
äãeäé áøc eäì úéà éànL úéac ,ãéçiä úeLøa¦§©¨¦§¥©©¦§§©§¨
.áø øîà äãeäé áøc eäì úéì ìlä úéáe ,áø øîà̈©©¥¦¥¥§§©§¨¨©©
áø àîéì .øeñà ìkä éøác ¯ íéaøä úeLøa ìáà£¨¦§¨©¦¦§¥©Ÿ¨¥¨©
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

מהרצון והחיות שהיה לו בחטא מתהווה נפש הקליפה, וממעשה העבירה מתהווה גוף הקליפה.
ממאמר שבת פרשת נצבים-וילך, ה'תשכ"ז



רל
izni`na cenr h sc ± oey`x wxt`nei

ïéúéðúîiptn ,ecen dkleda ipzwc ,`pz i`d ik e`l - ibilt mleq zkleda ipzwc -

.`id aeh mei jxevyøåñà äéìò ìù ìáà.jixv `ed ebb gihdl :ixn` i`ce `eddc -

åá ïéããîly eilbx oiccn - dihda da my ribn mleqd y`x oi`e ,wegx oelgd m` -

.hrn hrn mleqàúééø÷ì.odizecy ze`xl ,mixtkl -åðéãéì àá íìåñmleq zkled -

.jaeyl dilr lyøáñ àî÷ àðúã ììëîlya -

.dkleda micene ,dxfga ibilt dilräéîòè
ùøôî à÷ àî÷ àðúão`nl `kil dilr lyae -

.ixycéðú÷ãî éàîî`nw `pzc dizlna -

cgeind mleqa :`nl` ,"jaeyl jaeyn"

.i`w oikaeylêáåù ìù íìåñ éðú÷ éîiedpc -

.i`w jaey lyac rnynéðú÷ êáåùì êáåùî-

epkileic :opireny` `zeaxe ,dilr lya mlerle

.oikaey dnkl epnne ,oey`x jaeyl dilrn

äéìò ìù íìåñ éåèäceran jaeyl ekilede -

.oelgl oelgn ezehdl `a eiykre ,meià÷ã éàî
àî÷ àðú øñà,dcedi iax `edc ,`qec iaxc -

`w - jiledl xeq` dilr ly mleqa :xn`c

.zehdl `din `qec iax ixyà÷ã éàî àéä àìå
àî÷ àðú éøù`w - jiledl jaey ly epiidc -

,xeq` - dkled :xninl `z`e .`qec iax xq`

.llk ixii` `l dilr lyae ,ixy - dihd

äèéùä úôìçåîjixve ,ozhiy dtlged o`k -

.mdixac jetdlúôìçåîã éàîîå`iyw i`ne -

i`ny ziac ediinrh `nlc ?opgei iaxl dil

.xeqi` cv `kile ,uerp xwc `ki`c meyn mzd

õåòð ø÷ã àëéìã àëéä ìáàfnx cv `ki`c -

`edy ,gegiz xtra elit`e ,exy `l - dxitg

`ki` `dc ,`py `l inp `kde .cnere xetgk

.ebb gihdlc `cygàì íúä ìáàixfbc -

.dyizk irac oipnf `nlc ,dyizk meynàìà
àéù÷ éàopgei iax jxvedy ,iccd` oizipzn -

.mdixac jetdl jixve ozhiy silgdlàä
àéù÷.dtilgd ef lr -ìåèé àìzelfebd on -

.aeh meiaíåé ãåòáî òðòð ïë íà àìà`le -

onwl yxtnck ,`nlra xeaca dpkda ibq

ediilr qiig ,edl liwy ik xgnl `nlc :`nrh

.jilnne
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àìå"dna" ipzc mewn lk `de :xn`z m`e - yxtn `nw `pzc `nrh wgvi epiaxc `id

.`ziixaa `l la` ,dpyna epiidc :xnel yie !welgl

éàî.iehd `l` ixy `l zenleq x`ya elit`c - `qec iax xq` `w `nw `pz ixy `wc

:xnel yie !zenleq x`ya dkled ixy `nlr ileklc ?o`nk xn`c `qec iax :dnize

lld ziae i`ny zia ewlgp `lc xn`i `qec iaxc

:dnize ,`qec iaxk ol `niiwc rnyn .df xaca

oilhlhn :(mye a,fr) "oelg" wxt oiaexira xn`c

xeq`c rnyn oizrny ilekae ,mleqd z`

elit` xqe` `qec iaxe ,dilr ly mleq lhlhl

,od zenleq ipin ipyc :xnel yie !jaey ly mleq

mzde .(a,fr my) "oelg" wxt `icda rnyn oke

epax axde .milecba ixiin `kde ,miphwa ixiin

,zaya ixiin mzdc :yxit l"ebxean mdxa`

mleqd lhlhl ixq` `nrh i`ncifgnc meyn -

,`yyg `kil zayae ,jixv `ed ebb gihdlc

,aeh meia ixiin `kd la` .uegl e`ivedl xeq`y

.`yyg jd `ki` ok m`e ,uegl e`ivedl xzenc

,aeh meia eply mleqd lhlhl xeq` df itle

jixve .`qec iaxk dkld `nyc ,eziaa elit`e

.oeir

àîìà`xnegl i`ny zia aeh mei zgny iab

jixt `l i`n` :xn`z m`e - 'eke

iabc meyn :qxhpewd yxite ?dclepy dvian

aeh mei zgny da oi`y ,dgny jiiy `l dvia

i`ny zia oixizny dne .jk lkmrhn epiid -

zexitl inc `lc mrhne ,dpkd edl zilc

.eafy oiwynle mixyepd

øîàdhiyd ztlgen opgei iax:yexit -

oi` ixaq lld ziac ,oiqixzc `idd

zeipyn jpd lke .aeh meia oiqixzd oiwlqn

iziinc.i`w i`wck "hgeyd"c dze`e ,silgn -

itl `nwezn ok m`c ,`yexit `cdl `aeh dywe

,iziinc lirlc iwigc iiepy ipd lk `pwqnd

!hgeydc dze` mipt meya silgn `le li`ed

ifgnc meyn xer iab xn`w i`n :dyw cere

(a,`i) onwl `nrh yxtn `d ,dilr `bfnl

ok m`c :dyw cere !ozlgz meyn oteq exizdc

dax ok m` ,dnewna zx`yp hgeydc dze`c

ziac `ail` (a,f lirl) exhe elwy sqei axe

ztlgenc oeik :dyw cere !lecb wgec edfe ,i`ny

oiqixzc `iddoi`c lld zial edl `xiaq -

yixae ,milka dxizqe oipa yic meyn oiwlqn

`pz ol mizq (mye a,akw zay) "milkd lk" wxt

:mz epiax yxit jkl !milka dxizqe oipa oi`c

dhiyd ztlgencziac ,hgeydc `idd epiid -

`gip `zyde ,'eke dqkie xwca xetgi ixaq lld

ekixvd dn lr ip` dinz :mz epiax xne`e ,lkd

ied `l izexrp iniac ip` xekfe ,dpkd mlerd

mixeaqc erhy dn itl dzr j` ,llk oikixvn

lld ziae ,'eke hgeyd` i`w `l ztlgenc

,dpkd era gegiz xtra elit`e ,uerp xwc era i`ny ziae ,`xwirn i`ny zia ixaqc i`n lld zia ixaq zegtd lkl inp eyexit itlc ,epi` df ,edine .dpkd oikixvn jkitl ,`xnegl

m`c ,rcze .qxhpewd yxitck ,dpkd meyn mei ceran uerp xwc i`ny zia era gegiz xtra elit` rnyn ,uerp xwc `ki`c `l` mzd i`ny zia ixn`w `l o`k cr :`kd xn`wcn

uerp xwc el yiy `ede lirl dcedi ax xn`wc `d ,ok `laxc dizln iziinc ab lr s`e .hegyie dlgzkl xwca xetgiy lld zia ixn`c ,`pwqnd itl `ed lld ziac `ail` e`l -

,dligzkl lld zia exy carica i`ny zia exyc `peeb i`dkac .`da `l` lld ziae i`ny zia ibilt `lc `id `xaqe .ziyixtck oizipzn dlek` i`w mewn lkn ,micene iab dcedi

ekxv lk da dyere eztew `lnn (`,g) lirl diteb dcedi ax xn`wcn :di`x cere .dpkd meyn uerp xwc era mlerlex`yac yxtl yiy it lr s`e .zn`d itl dpkd opirac rnyn -

dpkd opira `l mc ieqkl la` ,d`ev ea zeqkl oebk ,ixiin mikxvdti ,ok m`e .oi`xen`d ixac yexit silgdl oi` dhiyd ztlgen xn`c dzr mbe .`pwqnd itl lirl ikd rnyn `l -

dwqedy dxikd xt`n `le ,rwxw ab` lha `edy rwxw iab lry gegiz xtrn `le ,dvia ea zelvl ie`xy e` xt` ly xeavn oebk ,gegiz `edy oken xtra wx zeqkl `ly mlerd ebdp

ea zelvl ie`x epi` m` ,aeh meia?`xnegl lld ziae `lewl i`ny ziac jpd iab zeicr zkqna dl dpen ikid ,`xnegl i`ny ziae ,hgeydc `idd` i`w ztlgenc ,ok m` :dnize .dvia

.dhiyd ztlgenc mcew zipypc zerhd itl dl dpenc :xnel yie
zia
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ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .àpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§
ïéëéìBnL ìlä úéáe éànL úéa íéãBî :øæòìà ïa¤¤§¨¨¦¥©©¥¦¥¤¦¦

ì CáBMî íleqä úà;øéæçäì àlà e÷ìçð àì .CáBL ¤©¨¦¨§¨Ÿ¤§§¤¨§©£¦
:íéøîBà ìlä úéáe ,ïéøéæçî ïéà :íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥©£¦¦¥¦¥§¦
íéøeîà íéøác äna :äãeäé éaø øîà .ïéøéæçî óà©©£¦¦¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
éøác äiìò ìL íleña ìáà ,CáBL ìL íleña ¯§¨¤¨£¨§¨¤£¦¨¦§¥
.ïBlçì ïBlçî eähî :øîBà àñBc éaø .øeñà ìkä©Ÿ¨©¦¨¥©¥¥©§©
éða .Ba ïécãî óà :àñBc éaø íeMî íéøîBà íéøçà£¥¦§¦¦©¦¨©§©¦§¥
:ïBäeáà eäì øîà eúà ék .àúééø÷ì ÷eôð àéiç éaø©¦¦¨§§¦§¨¨¦¨£©§£
,eðéãéì àa íleñ :Bì eøîà ?íëãéì àa äNòî íeìk§©£¤¨§¤§¤¨§¨¨§¨¥
.ízøzäL äî eøñàå eàö :íäì øîà .eäeðøzäå§¦©§¨©¨¤§§¦§©¤¦©§¤

eáñ eäðéàäiìò ìL íleña äãeäé éaø øîà à÷cî :ø ¦§§¦§¨¨©©¦§¨§¨¤£¦¨
,àéä àìå .éâéìt øáñ àn÷ àpúc ììkî ¯ éâéìt àì̈§¦¦¦§¨§©¨©¨¨©§¦¦§¨¦
éànî .Løôî à÷ àn÷ àpúc déîòè äãeäé éaø©¦§¨©£¥§©¨©¨¨§¨¥¦©

ì CáBMî íleqä úà ïéëéìBî :éðú÷cî ¯éàå ,CáBL ¦§¨¨¥¦¦¤©¨¦¨§¨§¦
ïéëéìBî" éàä ,éâéìt äiìò ìL íleña Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§¨¤£¦¨§¦¦©¦¦

ì CáBMî íleqä úàíleqä úà ïéëéìBî" !?"CáBL ¤©¨¦¨§¨¦¦¤©¨
ìCáBL ìL :øîà÷ éëä åàì àlà !déì éòaî "CáBL §¨¦¨¥¥¤¨¨¨¦¨¨©¤¨

íleñ" éðú÷ éî :Cãéàå .àì ¯ äiìò ìL ,ïéà ¯¦¤£¦¨¨§¦¨¦¨¨¥¨
ì CáBMî" ?"CáBL ìLänëì eléôàå ,éðú÷ "CáBL ¤¨¦¨§¨¨¨¥©£¦§©¨

ìL íleñ éehä :Bì eøîà :éøîàc àkéà .ïéëáBL¨¦¦¨§¨§¦¨§¦¨¤
eøñàå eàö :íäì øîà .eäeðøzäå ,eðéãéì àa äiìò£¦¨¨§¨¥§¦©§¨©¨¤§§¦§
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dvia(iying meil)

:dpynd lr zewlegd zerc d`ian `xnbdïéúéðúîepizpyn - ©§¦¦
zkleda `id lld ziae i`ny zia ly mzwelgny da x`eany

,jaeyl jaeyn mleqàpz éàä ék àìc`ziixak zxaeq dpi` - §Ÿ¦©©¨
,ewlgp jka `ly da x`eany oldlyïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤

CáBMî íleqä úà ïéëéìBnL ìlä úéáe éànL úéa íéãBî ,øæòìà¤§¨¨¦¥©©¥¦¥¤¦¦¤©¨¦¨
ìCáBL,`ed aeh mei jxevy iptn ,zelfebd z` lehil ickàì §¨Ÿ

àlà e÷ìçðmb xzen m`døéæçäìz` lhpy xg`l mleqd z` ¤§§¤¨§©£¦
,zelfebdïéøéæçî ïéà íéøîBà éànL úéaLzxfgda oi`y itl ¤¥©©§¦¥©£¦¦

aeh mei jxev mleqd.ïéøéæçî óà íéøîBà ìlä úéáe ,dkiynn ¥¦¥§¦©©£¦¦
:`ziixadíéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîàlkd ixacly ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

zia mixizn dxfg oiprlye ,jaeyl jaeyn mleqd z` mikilen
,lld,CáBL ìL íleñami`exl xkipe ,mikaeyl cgein `edy §¨¤¨

,ebb z` gihdl `le ,jaeyl ekilen `edyäiìò ìL íleña ìáà£¨§¨¤£¦¨
,xzei lecb `edyøeñà ìkä éøác,zelfeb lehil jaeyl ekiledl ¦§¥©Ÿ¨

l yiy meyn ,mixizn mpi` lld zia s`emi`exd exn`iy yeg
.mleqd z` jixv `ed ebb gihdly,øîBà àñBc éaøjiledl xeq` ©¦¨¥

`l` ,llk mleqd z`ïBlçì ïBlçî eähî.cala jaey eze` ly ©¥¥©§©
,àñBc éaø íeMî íéøîBà íéøçàoelgl oelgn exiardl ywanyk £¥¦§¦¦©¦¨

oelgl ribn mleqd y`x oi`e wegx ipyd oelgd m` ,jaey eze`a
,cala dihdaBa ïécãî óàoelgn crv xg` crv mleqd jilen - ©§©¦

.oelgl
:df oiprn dyrn d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷eôð àéiç éaø éða- §¥©¦¦¨¨§¦§¨¨
.mdizecy ze`xl mixtkl e`vieúà ék,exfg xy`k -eäì øîà ¦¨¨©§

ïBäeáà,eipa z` `iig iax l`y -äNòî íeìkdklda dl`y ly £§©£¤
íëãéì àa.ea mzl`ype,Bì eøîàzkled lr dl`y dyrníleñ ¨§¤§¤¨§¨

jaeyl dilr lyíäì øîà .eäeðøzäå ,eðéãéì àa,eipal `iig iax ¨§¨¥§¦©§¨©¨¤
eàödxfga myleøñàåmil`eyl.ízøzäM äî`xnbd zx`an §§¦§©¤¦©§¤

:oekp df wqt oi` recne ewqty dn ewqt recneäðéàipa ,md - ¦§
,`iig iaxøîà à÷cî ,øeáñxn`y dnn -äãeäé éaø`ziixaa ¨¦§¨¨©©¦§¨

yéâéìt àì äiìò ìL íleñamdipy zrcle lld ziae i`ny zia §¨¤£¦¨Ÿ§¦¥
,elhlhl xeq`ììkîcnl dz` dfàn÷ àpúcoa oerny iax - ¦§¨§©¨©¨

`l` ,jk xaq `l xfrl`éâéìt øáñi`ny zia ly mzwelgny - ¨©§¦¥
lkd ixacl ekiledle ,dilr ly mleq zxfgda `id lld ziae
lr exede `nw `pz lr `iig iax ipa eknq okle ,aeh meia xzen

.jaeyl ekiledl xzeny df mleqàéä àìåoky ,jk df oi` -éaø §Ÿ¦©¦
àn÷ àpúc déîòè äãeäé[xfrl` oa oerny iax-],Løôî à÷`le §¨©£¥§©¨©¨¨§¨¥

:zl`ey `xnbd .`a eilr welgleéànîiax zrcl s` ok`y ¦©
zia exizd `le dilr ly mleq jiledl xeq` xfrl` oa oerny

,jaey ly mleq `l` lldéðz÷cî' eixacaéìBîíleqä úà ïéë ¦§¨¨¥¦¦¤©¨
ì CáBMîCzòc à÷ìñ éàå ,'CáBLezrclyéâéìt äiìò ìL íleña ¦¨§¨§¦©§¨©§¨§¨¤£¦¨§¦¥

,lld ziae i`ny ziaéàäxn`y dn -CáBMî íleqä úà ïéëéìBî' ©¦¦¤©¨¦¨
ì,'CáBL,myn ekilene jaey lv` `edy rnynyel did jk ike §¨

`ld ,xnelì íleqä úà ïéëéìBî'¯ déì éòaî 'CáBL,xnel el did ¦¦¤©¨§¨¦¨¥¥
,dilr ly s` mleq lk jiledl xzeny yxtzn did jk jezne

åàì àlày jkn cenll oi` m`d -øîà÷ éëä,ezpeek jk -mleq ¤¨¨¨¦¨¨©
ïéà CáBL ìLla` ,jiledl xzen -.àì ,äiìò ìL:`xnbd zl`ey ¤¨¦¤£¦¨Ÿ

Cãéàås` `nw `pzly xeaql mzrca dlr cvik ,`iig iax ipa - §¦¨
,weic df oi` mzrcl :`xnbd daiyn .ewlgp dilr ly mleqa

y meyn¯ éðz÷ éîxn`p m`d,'CáBL ìL íleñ'' `ldeCáBMî ¦¨¨¥¨¤¨¦¨
ì,éðz÷ 'CáBLdne ,dilr ly elit` ,xaecn mleq lkay rnyne §¨¨¨¥

epnn jiledl xzeny eprinydl `l` `a `l 'jaeyn' siqedy
ïéëáBL änëì eléôàå. ©£¦§©¨¨¦

:df dyrna xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàmixne` yi - ¦¨§¨§¥
,dyrnd did jkyBì eøîàmr dyrny mdia`l `iig iax ipa ¨§

lr dl`yäiìò ìL íleñ éehä,jaey eze`a xg` oelgl df oelgn ¦¨¤£¦¨
,eäeðøzäå ,eðéãéì àaxeq` `edy s` dilr ly mleqy exaqy ¨§¨¥§¦©§

ezehdl xzen ,dkledaíäì øîà .,eipal `iig iaxäî eøñàå eàö ¨©¨¤§§¦§©
,ízøzäMzx`an .ezehdl elit` xeq` dilr ly mleqy meyn ¤¦©§¤

iax ixac xg` :ok xacd oi` recne `iig iax ipa exaq dn `xnbd
xizdy `qec iax ixac mi`aen ,dilr ly mleq zece` dcedi
.xizd mleq dfi`a yxetna x`azp `le ,oelgl oelgn ezehdl

eäðéà,`iig iax ipa -øñà à÷c éàî ,øeáñxq`y dn -àn÷ àpz ¦§¨©§¨¨©©¨©¨
,dilr ly mleq epiidc ,[dcedi iax-]éøL à÷xizd -àñBc éaø ¨¨¥©¦¨

s` zehdl xzeny exed df itle ,eixac lr lwdl `ay ,zehdl
dilr ly mleq¯ àéä àìå .`l` ,jk df oi`àpz éøL à÷c éàî §Ÿ¦©§¨¨¥©¨

àn÷eze` ,ekiledl xzeny ,oikaey ly mleq epiidcéaø øñà à÷ ©¨¨¨©©¦
,àñBcly mleq la` ,ezehdl `l` xizdl oi`y xingdl `ae ¨

:dihda elit` xeq` dilr
* * *

jaeyn mleqd z` oikilen oi` ,mixne` i`ny zia :dpyna epipy
jaeyl'åëå ïBlçì ïBlçî eähî ìáà:oixizn lld ziae £¨©¥¥©§©

:`xnbd zl`eyàîìàly dpyndn gken -éabmrh yiy xac ©§¨©¥
n rpni xacd mle` aeh meia opaxcn exqe`lúéa ,áBè íBé úçîN¦§©¥

éànLmixen,àøîeçìmixqe`eeze`ìlä úéáe ,miwqetàle÷ì ©©§§¨¥¦¥§¨
aeh mei zgny meynéäðéîøe .,(.a) dpyndn zeywdl yie - §¦§¦

áBè íBéa óBòå äiç èçBMäeqk oerh edixde ,meid zcerq jxevli ©¥©¨§§
,mcdø÷ãa øBtçé íéøîBà éànL úéalfxa ly czi oirk-] ¥©©§¦©§§¤¤

[rwxwd z` ea oixtegyäqëéåminkg exfb `le ,xtra mcd z` ¦©¤
,dxitgd z` xeq`lèBçLé àì íéøîBà ìlä úéáemeia sere dig ¥¦¥§¦Ÿ¦§

aeh,íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlàopaxc xeqi`ay ixd ¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§
dfe ,mixingn lld ziae miliwn i`ny zia aeh mei zgny mewna

.mleq zkled iabl mzwelgna x`eand itk `lyd`ian `xnbd
:`iyewl aeyiäèéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàzehiy etlgzd - ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

ote`a `qxibd z` cinrdl yie ,epizpyna lld ziae i`ny zia
jaeyn mleqd z` jiledl mixqe`e mixingnd md lld ziay
oia dxizq `dz `l jke ,mixizny md i`ny ziae ,jaeyl

:`xnbd dgec .zeipyndéànîdpynd z` jetdl gxkdd dn - ¦©
,xtra mcd ieqikn `iyewd gknàîìcy xyt` -àì ïàk ãò ¦§¨©¨Ÿ

íúä éànL úéa éøîà÷,aeh meia xwca xetgl xzenyàëéä àlà ¨¨§¥¥©©¨¨¤¨¥¨
õeòð ø÷c àkéàcuerp xwcd did xaky ote`a xaecny meyn - §¦¨¤¤¨

daiq oi`y i`ny zia mixaeq jk meyne ,mei ceran dnc`a
,llk dxitgl dnec epi`y itl xwca dxitgd z` xeq`lìáà£¨

õeòð ø÷c àkéìc àëéä,mei ceranàìxizd`edy s` i`ny zia e ¥¨§¥¨¤¤¨Ÿ
.aeh mei zgny zripn meyn ea yiy mewnaénð éàåyi oke - §¦©¦

xnele lld zia zrca wlglyàëä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
jaeyl mleqd z` jiledl xzenyàlàmeynåéìò çéëBî BëáBLc ¤¨§¨¦©¨¨

z` xeq`l daiq oi` aey oky oeike ,ebb z` gihdl ywan epi`y
,mleqd zkledíúä ìáàdfa ,xeq`l `xaq yiy xwca dxitga £¨¨¨

y lld zia mixaeqàì`edy t"r` ,xwca xetgl minkg exizd Ÿ
dn el` zewelgnn di`x epl oi`y `vnpe ,aeh mei zgny mewna
mle` opaxcn xeq`l daiq yiy mewna lld ziae i`ny zia zrc
xn` dn lr zx`an `xnbd .aeh mei zgny zripn mexbi xacd

:eixac z` opgei iaxàéL÷ éà àlàxn` dgekny `iyew yi m` - ¤¨¦©§¨
,xn`y dnàéL÷ àä-,xn`p (.i) onwl dpynay ,`iyewd `id ef ¨©§¨

ìBhé àì íéøîBà éànL úéas` aeh meia mhgeyl zelfebd on ¥©©§¦Ÿ¦
,aeh mei zgny jxevl mlhepyòðòð ïk íà àlàz` ynyn - ¤¨¦¥¦£©

zelfebd mze`,íBé ãBòaîic dvwen icin m`ivedly s`e ¦§
dpkd jixv el` zelfebay i`ny zia mixaeq mewn lkn ,dxin`a
ea xefgi mlhiy xg`l `ny miyyegy oeik ,dyrn ici lr
aeh meia lhlhy `vnpe ,mdilr qegiy zngn mhgyl ezpeekn

jxevl `lyíéøîBà ìlä úéáe ,ic `l` dyrna dpkd jixv oi` ¥¦¥§¦
mei cerany epiidc ,dvwen ly dpkd lkk dxin` ici lr dpkda

`diøîBàå ãîBòlfebå äælfebìèBð éðà äæ.xgnlàîìàgken - ¥§¥¤§¤£¦¥©§¨
lyéabmewna opaxc xeqi`éànL úéa ,áBè íBé úçîNmiwqet ©¥¦§©¥©©

àøîeçì,dyrn ici lr dpkd jixvdl exingd okleìlä úéáe §§¨¥¦¥
miwqetàle÷ìici lr dpkda ice jlni `ny yegl `ly exede §¨
dxin`éäðéîøe ,(.a) dpyndn zeywdl yie -óBòå äiç èçBMä §¦§¦©¥©¨¨

,áBè íBéalre ,lirl epx`iay enke ,jtidd `id mzrcy gkeny §
xn` df,äèéMä úôìçeî ,ïðçBé éaø øîàz` jetdl yiy ¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨

dpkda icy miliwn i`ny ziae ,zelfeb zlihp iabl mzwelgn
ld ziae xeaica:`xnbd dgec .dyrn ici lr dpkd mikixvn l
àéä àì àîìãåz` silgdl jxev oi`e ,myn dyw `l `ny - §¦§¨Ÿ¦

y xnel yiy ,zehiydéànL úéa éøîà àì ïàk ãòxetgl xzeny ©¨Ÿ¨§¥¥©©
aeh meia xwcaõeòð ø÷c àkéàc àëéä àlàokle ,aeh mei axrn ¤¨¥¨§¦¨¤¤¨

itl xwca dxitgd z` xeq`l daiq oi`y i`ny zia mixaeq
,dxezd on dxeq`d dxitgl llk dnec epi`y
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àì ,õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáàjk ici lry s` ,i`ny zia exizd £¨¥¨§¥¨¤¤¨Ÿ
mei zgnyn rpni`ny yegl yiy oeik ,zelfeb zpkda oke .aeh

mewnl dnec df ixd ,rxtnl ezpnfd lhaie jlni mlhlhiy xg`
.reprp `la i`ny zia exizd `l jkle ,uerp xwc oi`yénð éà- ¦©¦

y ,ayiil yi lld zia zrca okeàëä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
,zelfeb zpkda lwdlc ïåék àlàmeyn wx mxeqi` lkäö÷eî ¤¨¥¨§§¤

,àeäjkitløîBàå ãîBòazelfebd lrébñ ,ìèBð éðà äæå äæ §¥§¥¤¨¤£¦¥©¦
,aeh meia yeniyl mpinfdle dvwen xcbn m`ivedlàì íúä ìáà£¨¨¨Ÿ

.aeh mei zgny meyn xwca xetgl exizdl lld zia eliwd
xnel opgei iax jxved recn xg` ote`a zx`an `xnbd

:dhiyd ztlgenyàéL÷ éà àlà,zeipynd oia dxizq opgei iaxl ¤¨¦©§¨
.àéL÷ àä,epipy (.`i) oldl dpynaïéìèBð ïéà ,íéøîBà éànL úéa ¨©§¨¥©©§¦¥§¦
éìòä úà[mihg zyizkl ieyrd dar ur ly sc-]åéìò áv÷ì ¤¨¡¦§©¥¨¨

øNa,aeh meia`edy meynzia mixaeqe ,xeqi`l ezk`lny ilk ¨¨
.eteb jxevl s` elhlhl xeq`y i`nyïéøézî ìlä úéáemeyn ¥¦¥©¦¦

.aeh mei zgnyàîìày ,gken ef zwelgnn -áBè íBé úçîN éab ©§¨©¥¦§©
e .àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì éànL úéaef dpynnéäðéîøeywd - ¥©©§§¨¥¦¥§¨§¦§¦

,(.a) lirl epipyy dn lr dxizqóBòå äiç èçBMäoerhe ,aeh meia ©¥©¨¨
,mcd ieqk'eëå éànL úéamcd z` dqkie xwca xetgi mixne` ¥©©§

xtr el did ok m` `l` hegyi `ly mixne` lld ziae .xtra
meyn eliwd i`ny ziay jtidl gken ixd .mei ceran oken

.mixingn lld ziae ,aeh mei zgnyef `iyew meyneéaø øîà̈©©¦
,ïðçBéyäèéMä úôìçeîmd lld ziay epiide ,oldl dpyna ¨¨§¤¤©¦¨

,my mixiznd md i`ny ziae 'ilrd z` oilhep oi`' exn`y
,aeh mei zgny meyn eliwd i`ny zia zeipynd izyay `vnpe

.mdipia dxizq oi`e
:`xnbd dgecéànî,zehiyd z` silgdl yiyàéä àì àîìc- ¦©¦§¨Ÿ¦

c yxtl yi ixdy ,zeipynd oia dxizq oi` `nyàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä éànL úéa éøîà÷,aeh meia xwca xetgl xzenyàëéä àlà ¨¨§¥¥©©¨¨¤¨¥¨

÷c àkéàcõeòð øxeqi` jka oi`y exaqy meyn ,aeh mei axrn §¦¨¤¤¨
,dxitgàì ,õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáàs` i`ny zia exizd £¨¥¨§¥¨¤¤¨Ÿ

ezk`lny 'ilr' zlihp exizd `l mb jkle .aeh mei zgny jxevl
.aeh mei zgny jxev `edy s` xya eilr avwl ick xeqi`léà¦

énðc ,ayiil yi lld zia zrca oke -ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ©¦©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥
àëäaeh meia ilrd lehlha lwdlàlàmeynéìk úøBz àkéàc ¨¨¤¨§¦¨©§¦
,åéìò,xeqi`l ezk`lny meyn `l` eteb zngn dvwen epi`e ¨¨

,eteba yeniy jxevl elhlhl xzed jklàì íúä ìáàzia eliwd £¨¨¨Ÿ
oia dxizq oi`e ,aeh mei zgny meyn xwca xetgl lld

.zeipynd
xnel opgei iax jxved recn xg` ote`a zx`an `xnbd

:dhiyd ztlgenyàéL÷ éà àlàzeipynd oia dxizq opgei iaxl ¤¨¦©§¨
.àéL÷ àä,(.`i) onwl epipyïéðúBð ïéà ,íéøîBà éànL úéameia ¨©§¨¥©©§¦¥§¦

aehøBòä úàmeia ea hytedyïñøBcä éðôìipa zqixc mewna - ¤¨¦§¥©§¨
meia carnk d`xpy meyn ,cqti `le xerd cariy ick ,mc`

.aehådvwen xerdy oeik okepäéaâé àìezhytd xg`l elhlhl §Ÿ©§¦¤
,øNa úéæk åéìò Lé ïk íà àlàxyad iabl xerd lha jkay ¤¨¦¥¥¨¨§©¦¨¨

.lehlha exizneïéøézî ìlä úéáerpni `ly ick ,odizya ¥¦¥©¦¦
.xerd cqtiy yygn aeh mei jxevl hegylnàîìàzwelgnn - ©§¨

,gken efy.àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab©¥¦§©¥©©§§¨¥¦¥§¨
eef dpynnéäðéîø,(.a) lirl epipyy dn lríBéa óBòå äiç èçBMä §¦§¦©¥©¨¨§

'eëå ,áBè,xtra mcd z` dqkie xwca xetgi mixne` i`ny zia §
ceran oken xtr el did ok m` `l` hegyi `l mixne` lld ziae
,aeh mei zgny meyn eliwd i`ny ziay jtidl gken ixd .mei

ef `iyew meyne .mixingn lld ziaeïðçBé éaø øîàyúôìçeî ¨©©¦¨¨§¤¤
ähéMäxerd ozil mixqe`d md lld ziay epiide ,onwl dpyna ©¦¨

.aeh mei zgny meyn mixizn i`ny ziae ,oqxecd iptl
:`xnbd dgecéànî,zehiyd z` silgdl yiy,àéä àì àîìc ¦©¦§¨Ÿ¦

y yxtl yi ixdyéa éøîà÷ àì ïàk ãòíúä éànL úxzeny ©¨Ÿ¨¨§¥¥©©¨¨
,xwca xetglõeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà,aeh mei axrn xtra ¤¨¥¨§¦¨¤¤¨

,dxitg xeqi` jka oi`eàì ,õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáàexizd £¨¥¨§¥¨¤¤¨Ÿ

ozil exizd `l mb jkle .aeh mei zgny jxevl s` i`ny zia
.aeh mei zgny meyn oqxecd iptl xerdénð éàzia zrca oke - ¦©¦

y ,ayiil yi lldàëä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãòzpizpa lwdl ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
,oqxecd iptl xerdàlàz` carnk d`xp epi`y mixaeqy meyn ¤¨

,xerdcxerd ixddéålò àbæîì éæçexn`ie eilr zayl ie`x - §¨¥§¦§¨¦¨¥
,eilr eayiiy ick egheyy mi`exdàì íúä ìáàlld zia exizd £¨¨¨Ÿ

.zeipynd oia dxizq oi`e ,aeh mei zgny meyn xwca dxitg
:xg` ote`a zx`an `xnbdàéL÷ éà àlàoia dxizq opgei iaxl ¤¨¦©§¨

,zeipynd.àéL÷ àä,(:`i) onwl epipyïéà íéøîBà éànL úéa ¨©§¨¥©©§¦¥
ïéñéøzä úà ïé÷lñî[zeiepgd igzt zezlc -]áBè íBéa`l s` §©§¦¤©§¦¦§

.aeh mei zgny jxevlïéøézî ìlä úéáemeyn oiqixzd z` wlql ¥¦¥©¦¦
e .bgd jxevl lk`n ipine oilaz xeknl elkeiy ,aeh mei zgnyóà©

exizdøéæçäì`l m`y .jk xg` zeiepgd z` xebqle oiqixzd z` §©£¦
.aeh mei jxevl dligza geztln erpni ,okàîìàgken - ©§¨

y ,ef zwelgnnìlä úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab©¥¦§©¥©©§§¨¥¦¥
e .àle÷ìef dpynnéäðéîø,(.a) lirl epipyy dn lräiç èçBMä §¨§¦§¦©¥©¨

'eëå ,áBè íBéa óBòåziae ,dqkie xwca xetgi mixne` i`ny zia ¨§§
.mei ceran oken xtr el did ok m` `l` hegyi `l mixne` lld
ziae miliwn i`ny zia aeh mei zgny mewnay jtidl gken ixd

mpn`e .mixingn lldàîìLanéànL úéaoiqixza exq`yúéaà ¦§¨¨¥©©©¥
éànLxwc zxitga exizdyàéL÷ àìwlgl yiy meyn ,dxizq ©©Ÿ©§¨

c ,xneleíúämeyn ,xwca xetgl exizdõeòð ø÷c àkéàcxtra ¨¨§¦¨¤¤¨
,dxitg xeqi` dfa oi`e ,aeh mei axrnla`àëäoiqixz weliqa - ¨¨

õeòð ø÷c àkéìxwc yiy ote`a enk xizdl mrh oi` ,xnelk - ¥¨¤¤¨
i`ny zia zrcl dxizqe oipa xeqi` oweliqa yiy meyn ,uerp

.milka dxizqe oipa yiy mixaeqdàlàn dxizqdúéaà ìlä úéa ¤¨¥¦¥©¥
àéL÷ ìlä.jk lre,ïðçBé éaø øîàoiqixz oiprl onwl dpynay ¦¥©§¨¨©©¦¨¨

,ähéMä úôìçeîz` wlql mixqe`d md lld ziay epiide §¤¤©¦¨
,aeh mei zgny meyn oxifgdl s` oixizn i`ny ziae ,oiqixzd
eliwd `l lld zia mlerly ,ef z` ef zexzeq zeipynd oi` jkle

.aeh mei zgny meyn
:`xnbd dgecàéä àì àîìéc] (éîð éà)[silgdl jxev oi` `ny - ¦§¨Ÿ¦

y ,ayiil xyt`y oeik ,zehiyd z`ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥
àëä,aeh meia oiqixz weliqa lwdlíeMî àlàexaqyïéða ïéàc ¨¨¤¨¦§¥¦§¨

,íéìëa äøéúñ ïéàå íéìëadk`ln icil `eaiy dfa yyg oi`e §¥¦§¥§¦¨§¥¦
.`ziixe`càì íúä ìáàjxevl xwca xetgl lld zia eliwd £¨¨¨Ÿ

zngn miliwn lld zia oi` mlerly meyn ,aeh mei zgny
:zeipynd oia dxizq oi`e ,aeh mei zgny

äðùî
mei axrn jaeyay mipei zpkd ote`a lld ziae i`ny zia ewlgp

.aeh meia mivwen eidi `ly ick ,aehìBhé àì ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ¦
aeh meia mhgyl mipeid z`òðòð ïk íà àlàeicia oda ynyn - ¤¨¦¥¦£©

,íéøîBà ìlä úéáe .íBé ãBòaîic `l` dyrna mpikdl jixv oi` ¦§¥¦¥§¦
`diy.ìèBð éðà äæå äæ ,øîBàå ãîBò¥§¥¤¨¤£¦¥

àøîâ
:lld ziae i`ny zia zwelgn z` zx`an `xnbdøa ïðç áø øîà̈©©¨¨©

äðBLàø äëéøáa ú÷Bìçî ,énàeclepy oey`xd zelfebd bef - ©¦©£¤¦§¦¨¦¨
zeev zeidl jaeya oey`xd bef gipdl mipeid ilcbn jxcy .dpyd

.on`l,éøáñ éànL úéácmlhil jxc oi`y oeikéúà àîìc ïðéøæb §¥©©¨§¥©§¦¨¦§¨¨¥
éëeìnàìqegi aey ,mhgeyl ick aeh meia mlhiyk `ny - §¦§¥

,jaeyl mxifgie mdilr
axrn mda ynyniy ekixvd jkl ,jxevl `ly lhlhy `vnpe

.ea jlniy yyg oi` f`y ,aeh meiïðéøæb àì éøáñ ìlä úéáe`ny ¥¦¥¨§¥Ÿ©§¦¨
.mei ceran rprpl edekixvd `l okle ,ea xefgiäiðL äëéøáa ìáà£¨¦§¦¨§¦¨

,jli`e ipyd befdn -ìkä éøáci`ny zial s` -øîBàå ãîBòa ¦§¥©Ÿ§¥§¥
,àéâñ ,ìèBð éðà äæå äæeidi `ly ick dxin`a mpikdl icy oeik ¤¨¤£¦¥©§¨

.mivwen
:`xnbd zl`eyìèBð éðà äæå äæ øîéîì déì änì ,ìlä úéáe- ¥¦¥¨¨¥§¥©¤¨¤£¦¥

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

118

המשך בעמצד סא



רלג
izni`n` cenr i sc ± oey`x wxt`nei

àì õåòð ø÷ã àëéìã àëéä ìáàdlhlhc gkzy`e ,jilnn `nlc ,`inc `dl inp `de -

.rxtnl dpnfd dl dlha - jilnnc oeikc ,ickaàåä äö÷åîã ïåéë àìàepi`c oeik -

.ibq `nlra dpnfda ,dvwen meyn `l` xeq`éìòä úàea oiyzeke ,cake ar sc -

elit`e elhlhl xeq` :i`ny zia ixaq `we .xeqi`l ezk`ln iede ,ipqihe qibxhl mihg

dk`lnl ilkd sebl jixvy ,eteb jxevl

.meid zxzendåéìò éìë úøåúit lr s`e -

.eteb jxevl elhlhl xzen - xeqi`l ezk`lny

øåòä úà ïéðúåð ïéà.aeh meia hytedy -éðôì
ïñøåãä,milbxd zqixc mewna epghyi `l -

.dqixcd ici lr carzny ,cear jxev edfy

ïéøéúî ììä úéáåmeyn jzrc `wlq `w -

.higy `l - dil zixy `l i`c ,aeh mei zgny

äéìò àâæîìmicba oighey :mzaiyi dzid ok -

odikxa lr oiayeie oiknqpe ,rwxwd iab lr

opibf ded :(`,gw) migqta opixn`ck ,oitetk

.aeh mei jxev ezgihy z`vnpe ,iccdc ikxa`

ïéñéøúoixbeqy ,zeiepg ly zepelgd zezlc -

.meia mze` oiwlqne ,dlila zepelgd oda

oilaz odilr oigheye ,mdiptl oze` oipzepe

ipepgn gwil xzen aeh meiae .miaxl xeknl

.gwn mekq xikfi `ly calae ,eze` xikndóà
øéæçäìjxevl `ly i`ce dxfge .oda xebqle -

`gxh - milka oipa oi` opixn`c elit`e ,`id

meyn dil opixy `we ,ded `din jxev e`lc

aeh mei zgny meyn :`nl` .onwlck ,ozlgz

ieqkc lld zia `iywe ,opiliwn.ø÷ã àëéì àëä
õåòð`wc ,`xizdl `nrh `kil ,xnelk -

.milka oipa yi :ixaqäðùîøîåàå ãîåò-

.mei ceranàøîâäðåùàø äëéøáájxc -

,dpy lk ly dpey`x dkixa gipdl mipei ilcbn

.dn`l zeev zeidlïðéøæâxgnl edl liwy ik -

lehlh dil iede ,ediilr qiige ,ikeln`l iz`

mei ceran oda ynyne rprpyne ,jxevl `ly

opiyiig `l ez - ediilr qg `le dhigyl

.qiigcäëéøámiclei mipeidy .f"rla c"iaew -

xkf zelfeb ipy ode ,ycge ycg lka dkixa

micleie mixfege ,zah ztewza oiwiqtne ,dawpe

.oqipaäøéøá åäì úéì- xgnl liwy ike -

,mlek z` oinfd `l `ede ,oinf` ipd `l `nlc

.ekxv ick `l`äáøä íéçúô åìåmlek -

.mixebq mlek e` migeztíéàîè íìåëlk -

iaer zgz migztd llga migpend milk

epi`y it lr s`e ,mi`nh - gzt ly dxwzd

minkg exfby .znd lr lid`nd bbd zgz

,d`nehd z`ivi jxc `edy mewn lr d`neh

mircei ep` oi` o`ke .my jxc z`vl eteqy

.mi`nh mlek jkld ,ep`ivei dfi`aãçà çúôð
íäî.znd zzin xg`l -àîè àåämilk oia -

el oi`aend seqalc milk oia ,`xwirnc

.ueganíéøåäè ïìåëå.dil witn gztpc `edda i`cec ,uegan ok ixg` okezl mi`aend milka `adle o`kn lkd ecenc ,edl opinwen lkd ixacl -äòáøà ìò äòáøàjka -

.mizn z`vedl ie`xy edexryíéçúôä ìë ìò úìöî`nhln -.gztp eli`kúîä úåîéùî óàzia .daygnl dzin oia mda eidy milkae ,ibilt dxixaac jzrc `wlq `we -

mdn cg` gztpac ol `xiaq `zyd jzrc `wlqc i`nle .xxaed :ixaq lld ziae .migztd x`yl d`nehd dcxi `le ,i`ed ikdl dizrc `xwirnc xxaed opixn` `l :ixaq i`ny

.`adle o`knc milka - lkd ixacl lirl ipz `wc oixedhe ,`xwirnc milka ibilt eed inp'åë äìò øîúà àä,seqalc milk `l` oixdhn oi`e ,xxaed edl zil lld zia elit`e -

`l` mdn dler epi` aey - znd zzina ,daygn iptl migztl d`neh zxez dcxiyn :ixaq `wc ,mipexg`d s` oi`nhn i`ny ziae .mi`nh - mipey`xd la` ,daygn xg`lc

.icin ibilt `l mdn cg` gztpae ,gztp oebk ,dyrn ici lròøôîì íìåòì øîà àáø:xnele xxal jixvc :`nrh epiid oizipzna `kde .dxixa edl zi`c ,lld zia oixdhn inp -

xgnle ,lhep ip` dfe df :xne` jkld ,ekxv icka `l` ezrc did `l ixdy .oinfd `ly dn lhlhn `vnp ,jci` liwye `d wiaye ,mipnyd wceae lhlhn xgnl `nlc .lhep ip` el`

.liwyc ilin ipd digxk lrãîåòá úøîà àäå.yginl `ki` izk`e ,mipnyde miyegkd lenz`n wca `l `nl` ,`ibq rprpn oi`e wegxn -áåè íåé áøòî <éöî äåä> <éìéî éðä>
.opnf `ly ,md oivweny rcei ixdy ,ipixg` liwy `l - mipny ody oia oiyegk ody oia ezc ,opinf`c `ed ipdc aeh mei axrn rcic `kid :xnelk -
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äiðL äëéøáa ìáà .ïðéøæb àì :éøáñ ìlä úéáe ,éëeìîàì éúà àîìc ïðéøæb¯ìkä éøác ¨§¦©¦§¨¨¥§¦§¥¥¦¥¨§¦¨¨§¦©£¨¦§¦¨§¦¨¦§¥©Ÿ
?"ìèBð éðà äæå äæ" øîéîì déì änì ,ìlä úéáe .àéâñ "ìèBð éðà äæå äæ" øîBàå ãîBòa§¥§¥¤¨¤£¦¥©§¨¥¦¥¨¨¥§¥©¤¨¤£¦¥
úéaa únä :ïðúäå ,äøéøa eäì úéì ìlä úéá :àîéz éëå !"øçîì ìèBð éðà ïàkî" àîéì¥¨¦¨£¦¥§¨¨§¦¥¨¥¦¥¥§§¥¨§¨§©©¥©©¦
BàéöBäì áMç .ïéøBäè ïleëå àîè àeä ¯ ïäî ãçà çzôð ,íéàîè ïlek ¯ äaøä íéçút Bìå§§¨¦©§¥¨§¥¦¦§©¤¨¥¤¨¥§¨§¦¦¥§¦
úéa .ïlek íéçútä ìk ìò úìvî ¯ äòaøà ìò äòaøà Ba LiL ïBlça Bà ,ïäî ãçàa§¤¨¥¤§©¤¥©§¨¨©©§¨¨©¤¤©¨©§¨¦¨¥
úeîiMî óà :íéøîBà ìlä úéáe ,únä úeîé àlL ãò BàéöBäì áMçL àeäå :íéøîBà éànL©©§¦§¤¦¥§¦©¤Ÿ¨©¥¥¦¥§¦©¦¤¨
:àéòLBà éaø øîà ïëå .àaäìe ïàkî íéçútä úà øäèì :äaø øîà ,dìò øîzà àä .únä©¥¨¦§©£¨¨©©¨§©¥¤©§¨¦¦¨§©¨§¥¨©©¦©£¨

íéçútä úà øäèìíìBòì :øîà àáø .àì ¯ òøôîì .ïéà ¯ àaäìe ïàkî .àaäìe ïàkî §©¥¤©§¨¦¦¨§©¨¦¨§©¨¦§©§¥©¨¨¨¨©§¨
àìc éãéî ìèìèî à÷å ,÷éáLå ìèìèî ,÷éáLå ìèìèî àîìc :àîòè eðééä àëäå ,òøôîì§©§¥©§¨¨©§©£¨¦§¨§©§¥§¨¥§©§¥§¨¥§¨§©§¥¦¥§¨
,áBè íBé áøòî éléî éðä !"àéâñ ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBòa" zøîà àäå .déì éæç£¦¥§¨¨§©§§¥§¥¤¨¤£¦¥©§¨¨¥¦¥¥¤¤
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רלד
izni`na cenr i sc ± oey`x wxt`nei

áåè íåéá ìáàlr jneqe ,mei ceran eixac xxa `ly xnelk ,aeh meia oxxal `ayk -

.olek z` wecaiy xgn zwicaíéðîù ïéùåçëå ïéùåçë íéðîù éçëúùîã ïéðîéæãmze` -

.mipny mi`vnp miyegkde ,oyenyna oiyegk mi`vnp eipir d`xnl mipny mi`xpd

äéì éæç àìã éãéî.eid mivwen - ekxv lr xzei lhlhy oze` lk -éîð éà.opiqxbéà
ïéùåçë åäìë éçëúùîã ïéðîéæ éîðrpnn `we -

xxa `ly ici lr df lke .aeh mei zgnyn

i` :xnel ,xwy lr jnq jkitl ,eixac lenz`

xgnle ,miaeh dyly e` mipy edi `ly xyt`

xxal ewiwfn dz`yk la` .mirx mlek e`vnp

mipny eid oia ,el` lr `l` jneq epi` aey -

`le ,olhepe `ae ,opnf ok zrcle ,oiyegk e`

.rpnnäðùîíéøåçù ïîæmy did `le -

mipnefnd i`ce - mipal lkd `vn xgnle ,cer

`nlrn edl ez`c mixg` el`e ,mdl ekld

z` xikn epi`e ,dyly `vne mipy oke .jaeyl

.mixeq` mlek - mipkendíéðù àöîå äùìù
íéøúåî`le ,ex`yp mipyde jld cg`d -

,mlek ekld ok - jld cg`de li`ed :opixn`

.md mixg` el`eï÷ä éðôì àöîå ï÷ä êåúá ïîæ
.mixeq` el` ixd ,melk `vn `l owd jezae -

.dl yxtn `xnbaeàøîâíéøåçù ïîæù ïåâë
íéðáìåzevigna oilcaen oipwd lke .oipw ipya .

,daxd zeilr oiieyr oikaey lk jxck ,zeilre

.daxd zevign da yi dilr lkeàöîå íéëùä
'åëea `vne df owa mixegy onf :xn`w ikde -

.mixegy ea `vne ipya onf mipale ,mipaléáøã
àðéðç."xetgi `l"a `xza `aaa -áåø÷å áåø

xaca ezelzl yie ,epiptl dyrn `a m` -

xg` ezelzl yie ,xeq`l e` xizdl el aexwd

xg` jld - aexwd selg ,xg` oiprl aexd

`ki` `dc ,xn` ikd inp oizipzne .aexd

lenz` eidy mze`a mixegy jpdl edpilznl

`le .ektdp xnele ,mipald oke ,ecvay owa

`aexne ez` `nlrn opixn` `l` ,opilz

.eyxitééáà øîàãë.onwl -óãásc yiy -

mi`a mye ,epnn `veie hlea ,jaeyd iptl

qpkil mi`xiy .xicz `nlrnc mipei oiayeie

`ad lk z` miyxbn oway oze`y iptn ,owl

,jkld .oiqpkp el` - jaeyn oi`veiyke .odil`

.mixeq` jkld ,oipwl e`a scd on `ny opiyiig

lif jkld ,owaye scay ,miaexw edlk edl eedc

`aex xza.'åë êùôð äîoizipznc `yexit -

jytp dnc ,mixeq` ikdl :xnelk .`id

] .mxizdlàéä éáø ïéúéðúî àîéì.[eixiagn `le exiagn iaxk dkld :(`,`k zeaezk) ol `niiw op`e .dpyn mzqk dklde ,`id `nzq oizipzn `d -äðî çéðäipy xyrn zernn -

.daizaäæá äæ ïéáøåòî éðù øùòîå ïéìåçzllegn dzxag `dz - `id oileg m`e ,dti ixd - xyrn ly (ef `id) m` :xne`e oday dtid lhepe ,edfi` rcei epi`e ,oileg cg`d -

.dilrïéìåç ìëäxyrn zerne oileg zern gipn mc` oi`y .gkye el` z` aey gipde ,xg` mewna egipde oey`xd z` lhp :xnele ,lwdl oilez - gipdy enk `vn `le li`ed -

.cgiaìèåî äðî.xyrnn dpn jd x`ype -ïéìåç ìëäixg` meld gipdy ,`ed oileg dfe .xg` mewna mgipde olhp mdipye ,dfn df ocixtd `l - milyexil edlrd `le li`ed -

.gkye ,okúåìæåâ éðàù.ex`yp eixage jld cg`d xninl `ki` ikdl -ïééåùòå ìéàåäok m` `l` eil`n jld `l dpn la` .oiqpkpe oi`veie ,cg` cg` oiccn zeidl od milibx -

.mdipy lhp - lhpyke ,elhpäìò ééåðùì éì äîìåedpi` `dc ,`nrh i`d e`la opaxk xity znwezn edcicl `d ?miccna epzpyn mrh zelzl oiwgec dn xfrl` iaxe opgei iax -

cge .ipyd gipde lhp cg`dc ecen - miqik ipya la` .lhp qikd lk - lhpykc opax ixn`wc `ed `edda ,cg` qika oipnd ipy oigpena zwelgn :xn` cg .xyrnc `idda ebilt`

.opiqxb `l i`n i`d :lhen dpne gpen dpn iax xn`wc `ed `edda ,oiqik ipya zwelgn :xn`'åë øîàã ïàîì àîìùá`nlya :eziiyew yxtne ,dizlinl miiqn ineiq dywnd -

opaxk oizipzn mewzc iiepyl jixv - zelfeb ipy eedc oizipznc `ineck epiidc ,oiqik 'aa ediizbelt iwenc o`noiqik ipya xn`c o`nl `l` .zeccl oiieyre li`ed `nrh i`dn

.opiqxb ikd `l` ,opiqxb `l 'ek dne `zyd :opixn`w ikd inp miqik ipya `d ?zeccl oiieyrc meyn iiepyl il dnl `zyd - opax ecenìáà ú÷åìçî ãçà ñéëá øîàã ïàîì àìà
éâéìô àì íéñéë éðùá øîàä äìò ééåðùì éì äîì àúùä ìèåî äðîå çðåî äðî ìëä éøáã íéñéë éðùáepy i`n` lirle ,ikd dnwe` xfrl` iax e` opgei iax e` opax ipdn cge -

?zeccl oiieyre li`ed ediiexz'åë úåìæåâá àëä éùà áø øîàipya la` xn`wce .oixyewn oiqik ipy epiidc ,xn`w cg` qik oirk oiqik ipya - zwelgn cg` qika xn`c o`n -

`l i` ,jkld .mixg` el`e mlek elhp onfy oze` opixn` `le ,oixzen oixzepdc ,rnyn oixyewn zelfeba elit` oizipzne ,oixyewn oi`ya - lhen dpne gpen dpn lkd ixac oiqik

igzpn oiccnc zelfebc ,opaxk xity `nwezn `iepy i`d ab` `zyde .oileg lkd opax ixn` oixyewn miqika `dc ,opaxk `nwezn ded `l - zeccl oiieyre li`ed zelfeb ip`yc

.lhp mdipy - md mixyewnc oeike ,olhpe `a mc`e ,igzpn `l - miqik la` .dil lf`c `ed ediipn cgc `lewl ilznl `ki`e ,iccd`
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àëéà,ilha `l miig ilrac :xnel yie !`aexa lihale :xn`z m`e - eda axrnc cg

el yiy xac lke ,aeh mei xg`l oixizn el yiy xac dil ded :inp i` .iaiygc

oixizn.liha `l sl`a elit` -

ãç:xnel yie ?oixizn el yiy xaca `lewl opilz ike :xn`z m`e - `nlrl lf` ediipn

mnewna mipy ex`ype li`edci`ce -

.`lewl opilz `peeb i`dkaïéìåçipy xyrne

dtid dpn xxea :qxhpewd yxit - dfa df oiaxern

xyrn ly df m` :xn`ie ,mdipyaym`e ,ahen -

xyrn ly xg`d:dnize .df lr llegn df ixd -

oi`c (`,dn `rivn `aa) "adfd" wxta yxtnc

jkl !zern lr zern `le ,sqk lr sqk oillgn

lr xyrn ly dpnd dlgza llgnc :d`xp

dtid dpn lr ellgn jk xg`e ,zygp ly zehext

.mdipyayìëägwl `ed xne` ip`y - oileg

:dnize .edpip ipixg` ipde ,ipy xyrn ly zern

`edyk `l` lwdl "xne` ip`y" opixn` `l `dc

ip`y :xn`wc (`,i) migqta `zi`ck ,opaxcn

xnel lwdl dlez ip` jkitl ,opaxc dnexz

`y oeikc :xnel yie !'eke "xne` ip`y"mc` oi

xyrn lv` oileg gipn,`lewl xity opilz -

jk xg`e ,gkye myn el` gwl i`ce :opixn`e

.my el` gipd
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íéðîL éçkzLîc ïéðîéæc ,øeñà áBè íBéa ìáà£¨§¨§¦§¦§¦§©§¦§¥¦
éæç àìc éãéî ìèìèî÷å ,íéðîL íéLeçëe ,íéLeçk§¦§¦§¥¦§¨§©§¥¦¥§¨£¦
÷éáLå ,íéLeçk eälk éçkzLîc ïéðîéæ éîð éà .déì¥¦©¦¦§¦§¦§©§¦ª§§¦§¨¥

.áBè íBé úçîOî éòeðîàì éúàå ,eäìäðùîïnæ §§¨¥§¦§¥¦¦§©¦¥
íéðL ,íéøBçL àöîe íéðáì ,íéðáì àöîe íéøBçL§¦¨¨§¨¦§¨¦¨¨§¦§©¦

ìL àöîeìL .íéøeñà ¯ äL¯ íéðL àöîe äL ¨¨§¨£¦§¨¨¨§©¦
íàå ,ïéøeñà ¯ ïwä éðôì àöîe ïwä CBúa .íéøzeî¨¦§©¥¨¨¦§¥©¥£¦§¦

íä àlà íL ïéà¯.íéøzeî elà éøäàøîâ ¥¨¤¨¥£¥¥¨¦
ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä :äaø øîà !àèéLt§¦¨£©©¨¨¨§©¨§¦©§
íB÷îa íéøBçL àöîe íékLäå ,íéðáìe íéøBçL ïnfL¤¦¥§¦§¨¦§¦§¦¨¨§¦¦§
éðä :àîéúc eäî .íéøBçL íB÷îa íéðáìe ,íéðáì§¨¦§¨¦¦§§¦©§¥¨¨¥
ðä :ïì òîLî à÷ ,Cetäúà éëetäúàå ,eäðéð eäðéàC ¦§¦§§¦§©¥¦§©¨©§©¨¨¨

déì òéiñî àîéì .eäðéð éðéøçà éðäå ,àîìòì eãæà̈§§¨§¨§¨¥©£¦¥¦§¥¨§©©¥
Clä ¯ áBø÷å áBø :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§¨©¥
íéðL" .óãa éîð àëä ,óãa :ééaà øîàãk .áBøä øçà©©¨§©£©©©¥§©¨¨©¦§©§©¦

ìL àöîeéðéøçà àì éàå ,eäðéð éðéøçà àä ¯ eäðéð éðéøçà éà ,CLôp äî ."ïéøeñà äL ¨¨§¨£¦©©§¨¦©£¦¥¦§¨©£¦¥¦§§¦¨©£¦¥
.eäa áøòîc ãç àkéà àä ¯ eäðéðìL"eäðéà éðä ?àîòè éàî ."ïéøzeî íéðL àöîe äL ¦§¨¦¨©§¦£©§§¨¨¨§©¦¨¦©©§¨¨¥¦§

äðî çépä :àéðúc ,ïðaø àìå àéä éaø ïéúéðúî àîéì .àîìòì ìæà eäéépî ãçå ,eäðéð¦§§©¦©§£©§¨§¨¥¨©§¦¦©¦¦§¨©¨©§©§¨¦¦©¨¤
ìkä :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,äæa äæ ïéáøBòî éðL øNòîe ïéleç ¯ íéúàî àöîe¨¨¨©¦¦©£¥¥¦§¨¦¤¨¤¦§¥©¦©£¨¦§¦©Ÿ
ìkä :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ìheî äðîe çpeî äðî ¯ äðî àöîe íéúàî çépä .ïéleç¦¦¦©¨©¦¨¨¨¤¨¤¨¨¤¨¦§¥©¦§£¨¦§¦©Ÿ
éðàL :eäééåøz éøîàc øæòìà éaøå ïðçBé éaø ,dìò øîzà àä ,ïðaø àîéz eléôà .ïéleç¦£¦¥¨©¨©¨¦§©£¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨§¨§¦©§©§¨¥

ì éì änìå .úBcãì ïééeNòå ìéàBä úBìæBb?úBcãì ïééeNòå ìéàBä úBìæBb éðàL dìò ééepL ¨¦©£¦§©§¨¨¦§¦¥£¨¨¥¨¦©£¦§©
ìáà ,ú÷Bìçî ïéñék éðLa :øîà ãç ;øæòìà éaøå ïðçBé éaøc àéääc dìò øîzà àäå§¨¦§©£¨§©¦§©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¦§¥¦¦©£¤£¨
éøác ¯ ïéñék éðLa ìáà ,ú÷Bìçî ãçà ñéëa :øîà ãçå .ïéleç ìkä éøác ¯ ãçà ñéëa§¦¤¨¦§¥©Ÿ¦§©¨©§¦¤¨©£¤£¨¦§¥¦¦¦§¥
éøèöéàc eðééä ¯ ú÷Bìçî ïéñék éðLa øîàc ïàîì àîìLa .ìheî äðîe çpeî äðî ìkäC ©Ÿ¨¤¨¨¤¨¦§¨¨§©§¨©¦§¥¦¦©£¤©§§¦§§¦

ì,ú÷Bìçî ãçà ñéëa øîàc ïàîì àlà .úBcãì ïééeNòå ìéàBä úBìæBb éðàL àëä ééepL §¦¥¨¨¨¥¨¦©£¦§©¤¨§©§¨©§¦¤¨©£¤
ì éì änì àzLä ,ìheî äðîe çpeî äðî ìkä éøác ¯ ïéñék éðLa ìáààä ?dìò ééepL £¨¦§¥¦¦¦§¥©Ÿ¨¤¨¨¤¨¨§¨¨¨¦§¦¥£¨¨

íéøMe÷î íéñéëå íéøMe÷î úBìæBâa àëä :éLà áø øîà !éâéìt àì ïéñék éðLa zøîà̈§©§¦§¥¦¦¨§¦¦£©©©¦¨¨§¨§¨¦§¦¦§¨¦
ïéðîæ ,éîð ïéñék :Cì øîà éaøå .éããäà éçzðî àì ¯ ïéñék ,éããäà éçzðî ¯ úBìæBb .ïðé÷ñò̈§¦©¨§©§¦©£¨¥¦¦¨§©§¦©£¨¥§©¦¨©¨¦¦©¦¦§¦
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iyiy meil)

ìáàoze` xexalïéðîéæc ,øeñà ,áBè íBéaminrt -c`eaiyk £¨§¨§¦§¦§
mlhiléçkzLîk e`xpy mipei lhpy `vni -íéðîLmd ixde ¦§©§¥§¥¦

å ,íéLeçke`xpy mipei eli`íéLeçëmd ixd,íéðîLgipie §¦§§¦§¥¦
,mipyd lehie mipey`xdåc `vnpdéì éæç àìc éãéî ìèìèî÷- §¨§©§¥¦¦§Ÿ¨¥¥

jxev ick `l` aeh mei axrn epked `l ixdy ,dvwen lhlh
.dcerqdénð éà,aeh mei axra mxxale mpinfdl yiy mrh cer - ¦©¦

c meyn ,dxixa oic lr jenql `leíéLeçk eälk éçkzLîc ïéðîéæ¦§¦§¦§©§¥ª§§¦
eäì ÷éáLåmipeid lky `vni aeh meia `ny yeygl yi - §¨¦§

,hegyln mlek z` gipie ,miyegk jaey eze`ayéòeðnàì éúàå§¨¥§¦§¥
áBè íBé úçîNî: ¦¦§©

äðùî
ïnæzelfeb aeh mei axra,íéøBçL,jaeya mixg` zelfeb eid `le ¦¥§¦

eaeh meiaàöîzelfeb owd eze`aíéðáìoke ,mixegyd mewna ¨¨§¨¦
onif,íéøBçL àöîe íéðáìonif okeìL àöîe íéðL,äLmipte` lka §¨¦¨¨§¦§©¦¨¨§¨

e`vnpy zelfebd el`.íéøeñàoikdy zelfebd i`cey meyn £¦
zenewnn e`a e`vnpy zelfebde ,mdl ekld aeh mei axra

,dvwen md ixde ,mixg`onif m` la`ìL,íéðL àöîe äLixd §¨¨¨§©¦
mipyd,íéøzeîaxra mpinfdy zelfeb mze` mdy milez ep`y ¨¦

zelfeb onif m`e .el jld xqgpy iyilydy `l` ,aeh meiCBúa§
e ,ïwämlhil `aykàöîwx zelfebïwä éðôìhleay owd sca - ©¥¨¨¦§¥©¥

zelfebd ixd ,uegl,ïéøeñàmei axra oikdy zelfebdy oiyyegy £¦
md ixde ,mixg` zenewnn e`a e`vnpy el`e ,mdl ekld aeh

.dvweníL ïéà íàåonify owl jenq aeh mei axra eid `l m` - §¦¥¨
elà éøä ,íä àlàaeh meia owd iptl e`vnpy:íéøzeî ¤¨¥£¥¥¨¦

àøîâ
,mixegy `vne mipal ,mipal `vne mixegy onif :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .mixeq` md ixd,àèéLtzelfeb md i`ce ixdy §¦¨
:`xnbd zayiin .mpinfd `ly mixg`,äaø øîàzpeek oi` ¨©©¨

`l` ,micxtp mipte` ipy md mipal onife mixegy onify dpynd
ïnfL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäzelfebíéøBçL,df owaezelfebíéðáì ¨¨§©©§¦¨§¤¦¥§¦§¨¦

,jaey eze`a eid mipiwd ipye ,xg` owaíékLäåaeh meiaàöîe §¦§¦¨¨
íB÷îa íéøBçLdíB÷îa íéðáìe ,íéðáìd,íéøBçL.mixeq` md ixd §¦¦§§¨¦§¨¦¦§§¦

c ,`ed yecigdeCetäúà éëetäúàå ,eäðéð eäðéà éðä àîéúc eäî- ©§¥¨¨¥¦§¦§§¦§©¥¦§©
,aeh mei axra epnfedy el` md mipiwd ipya e`vnpy zelfebd
mei axra epnfed ixdy ,md mixzene ,mdizenewn etilgdy `l`

.aehïì òîLî à÷`ny miyyegyðäàîìòì eãæà Czelfebd - ¨©§©¨¨¨¨§§¨§¨
onify,mdl ekldéðäå,e`vnpy,eäðéð éðéøçà.md mivwene §¨¥©£¦¥¦§

:`pipg iax zhiyk epizpyna df oicn di`x `xnbd d`ianàîéì¥¨
áBø÷å áBø ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñîep`y xac - §©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§¨

cvk zelzl xyt`e ,xeq`l e` xizdl ,`a `ed oi`n ea miwteqn
mewnn `ay ipyd cvk zelzl e` ,mlerd 'aex'n `ay cg`

if` ,herin wx my yiy 'aexw'áBøä øçà Clä.aexwd xg` `le ©¥©©¨
mipald e` mixegyd zelfebd m` ep` miwteqn epizpyna ixdy
[mdizenewn etilgdy] 'aexw'd owdn e`a mipiwd ipya e`vnpy
'aex'd on e`ay e` ,aeh mei axra epnfed ixdy ,md mixzene
md mixeq`e ,zelfebd miax myy mlera mixg` zenewn epiidc
iaxk gken ixd ,md mixeq`y epipyy xg`ne .dvwen meyn

.'aexw'a `le 'aex'a oilezy `pipgepizpyna :`xnbd dgec
,md 'miaexw' mixeq`d zelfebd s`y xaecneéiaà øîàãkonwl) ¦§¨©©©¥
xaecny dpynd jynda `aend oic lr (.`iénð àëä ,óãas` - §©¨¨©¦

xaecny xnel yi df oicaayiy ote`óãzekaeydn hlead §©
mby `vnpe .eilr gepl zenewn x`yn zelfeb jxce ,dvegd
e`a e`vnpy zelfebdy milez jkle ,md 'miaexw' el` zelfeb
axrn mpnif `l ixdy ,mixeq`e sc eze`n epiidc 'aexwde aexd'n

:`pipg iax ly ellkl epizpynn di`x oi`y `vnpe .aeh mei
onif :dpyna epipyìL àöîe ,íéðL,äLmd ixd:ïéøeñàzx`an §©¦¨¨§¨£¦

n md oixeq`y :`xnbd,CLôð äîokyeäðéð éðéøçà éàlk m` - ¨©§¨¦©£¦¥¦§

,mixg` zenewnn e`a dylydeäðéð éðéøçà àämpi` ixd - ¨©£¦¥¦§
,md mivwene mipnefnås`àì éàdyelyd lk,eäðéð éðéøçà`l` §¦Ÿ©£¦¥¦§

oiicr mewn lkn ,aeh mei axra epnfedy mze` md mdn mipyàä̈
eäa áøòîc ãç àkéà,onfed `ly iyily lfeb o`k axern ixd - ¦¨©§¦£©§

:wtqn mixeq` mlek ,onfed in mixikn ep` oi`y oeike
onif :dpyna epipyìLäL,zelfeb,íéðL àöîeel` ixd:ïéøzeî §¨¨¨§©¦¨¦

:`xnbd zx`anàîòè éàîn ,mixzen mipydzelzl yiy mey ©©£¨
càîìòì ìæà eäéépî ãçå ,eäðéð eäðéà éðämd e`vnpy mipyd - ¨¥¦§¦§§©¦©§¨©§¨§¨

myky miyyeg oi`e ,el jld iyilydy `l` ,mpinfdy el`
.md mixg` el`e ,e`vi zelfeb x`y jk owdn `vi cg`ydywn

ike :`xnbdàîéìcïéúéðúîkàìå àéä éaøkïðaø,oipra ewlgpy ¥¨©§¦¦©¦¦§Ÿ©¨¨
.ipy xyrn zyecw ly zernçépä ,àéðúcdaizaäðîfef d`n - §©§¨¦¦©¨¤

,ipy xyrn lyeonf xg`làöîmyíéúàîmiyyeg ep` ixd ,fef ¨¨¨©¦
cer eilr siqed wxe dligza gpedy xyrn ly edf cg` dpny

el` miz`na jkle ,oileg ly dpnäæ ïéáøBòî éðL øNòîe ïéleç¦©£¥¥¦§¨¦¤
,äæa,oileg ly dfi`e ipy xyrn mdn dfi` reci `l ixdyéøác ¨¤¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .éaømgipdy itk zernd z` `vn `ly oeik ©¦©£¨¦§¦
o`kn lhp xak ipy xyrn ly dpnd z`y zelzl yi ,dligza
,oileg ly mixg` miz`n o`k gipd aeye ,xg` mewna egipde

jkle.ïéleç ìkäoileg ly cg` dpn siqed wx `ny yeygl oi`e ©Ÿ¦
oileg zern gipdl zelibx oi`y meyn ,xyrn ly dpn eze` lr

m`e .cgi ipy xyrn zern mríéúàî çépä,ipy xyrn ly fef ¦¦©¨©¦
eonf xg`làöîwx,äðîxyrn ly miz`nd lky milez ep` oi` ¨¨¨¤

oiyyeg `l` ,aey gpedy oileg ly dpn edfe ,o`kn elhip xak
o`k x`yp xyrn ly miz`n mze`nyå ,çpeî äðîd eli`äðî ¨¤¨§¨¤

ipydìheî,ipy xyrn oick x`ypa bedpl yi jkle ,o`kn lhip - ¨
,ïéleç ìkä ,íéøîBà íéîëçå .éaø éøácdpn dlrd `l i`cey oeiky ¦§¥©¦©£¨¦§¦©Ÿ¦

,mzq dfn df mcixtdy xnel oi` ,epick milyexia ea lek`l cg`
zelzl yi `l`aeye ,xg` mewnl fef miz`nd lk z` lhpy

onifa epizpyn zxaqy `vnpe .oileg ly xg` dpn o`k gipd
ex`yp mipyde jld cg`y oilezy mipy `vne zelfeb dyly
`vne xyrn ly miz`n gipda iax zxaqk `l` dpi` ,lenz`n
myk ,opaxl eli`y .gpen x`yp cg`e lhip cg`y oiyyegy dpn
oi` zelfeba jk ,dfn df ecxtpy xnel oi`y xyrn zerna exaqy
didiy iaxk epizpyn dnzq ji`e .x`yp cg`e jld cg`y xnel
ewlgpy mewna iaxk dkld oi`y epicia llk `lde ,ezenk dkld

:`xnbd zvxzn .eilr opaxàîéz eléôàepizpynykïðaøyi ,`id £¦¥¨©¨¨
c ,zernl zelfeb oia wlgløæòìà éaøå ïðçBé éaø ,dìò øîzà àä̈¦§©£¨©¦¨¨§©¦¤§¨¨

,eäééåøz éøîàcmixg`de jld cg`y zelzl yi zelfeba wxy §¨§¥©§©§
c meyn ,ex`ypå ìéàBä úBìæBb éðàLmdúBcãì ïééeNòcg` lk ©¦¨¦§£¦§©

mze` elhp `l` mdil`n ekld `ly oeik ,zern la` ,envr ipta
.cg`k mdipy z` elhpy xazqn ,o`kn

:df uexiz lr `xnbd zl`eyéì änìåopgei iax ekxved recn - §¨¨¦
xfrl` iax e`ì.úBcãì ïééeNòå ìéàBä úBìæBb éðàL ,dìò ééepL §©¥£¨©¦¨¦©£¦§©

å`ldàéääc dìò øîzà àäly zerna opaxe iax zwelgn lr - §¨¦§©£¨§©¦
,ipy xyrncewlgpøæòìà éaøå ïðçBé éaø,mzwelgn xe`iaaãç §©¦¨¨§©¦¤§¨¨©

ú÷Bìçî ïéñék éðLa ,øîàipta qik did dpn lkly ote`a wx - ¨©¦§¥¦¦©£¤
,x`yp cg`e lhip cg`y xaeqe opax lr iax wleg ,envrìáàm` £¨

mdipy eid,ïéleç ìkä éøác ,ãçà ñéëa`ly dcen iax s`y §¦¤¨¦§¥©Ÿ¦
,qikd jezn cg` dpn lhpe cixtdy xazqnlhp i`ce `l`

.`ed oileg ly `vnpd dpnde ,mdipyøîà ãçåwxy ,jtidl §©¨©
mdipy eidy ote`aú÷Bìçî ,ãçà ñéëaiax lr minkg ewlg - §¦¤¨©£¤

,mdipy elhipy milezy exaqeìáàeidykïéñék éðLa,micxtp £¨¦§¥¦¦
,ìheî äðîe çpeî äðî ìkä éøáco`k oi`y micen minkg s`y ¦§¥©Ÿ¨¤¨¨¤¨
.cg`k mdipy elhipy xnel dxaqepizpyn oecip z` `ld dzrne

,exiaga ielz cg` lfeb oi` ixdy ,micxtp miqik ipyl zencl yi
eú÷Bìçî ïéñék éðLa øîàc ïàîì àîìLadyw ok` ,opaxe iax ¦§¨¨§©§¨©¦§¥¦¦©£¤

jkle ,opaxk `le `id iax zrck epizpynyéøèöéàc eðééäCiax ©§§¦§§¦
xfrl` iax e` opgeiì.úBcãì ïééeNòå ìéàBä úBìæBb éðàL àëä ééepL §©¥¨¨©¦¨¦©£¦§©

ìkä éøác ïéñék éðLa ìáà ,ú÷Bìçî ãçà ñéëa øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¦¤¨©£¤£¨¦§¥¦¦¦§¥©Ÿ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בעמצד רא



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dvia(ycew zay meil)

eäééøè÷ ìkòúîc,eil`n wxtzne mdly xywd xzip minrt - §¦§©¥¦§©§
my `vnpy dpnde ,el jlde cg` qik `l` lhp `l ,lehil `ade
oic ea bedpl yi jkle ,dligza my gpedy ipy xyrn ly `ed

:ipy xyrn
* * *

zelfeb onif :dpyna epipye ,ïwä CBúamlhil `aykàöîzelfeb §©¥¨¨
scd lr wx,ïwä éðôìmd ixd,ïéøeñàoeikzelfebdy milez ep`y ¦§¥©¥£¦

md ixde ,xg` mewnn e`a el`e ,mdl ekld aeh mei axra oikdy
iax zhiyk epizpynn `xnbd dgiken :dvwen meyn mixeq`

:`pipgáBø÷å áBø ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§¨
xyt`e ,xeq`l e` xizdl `a `ed oi`n ea miwteqn ep`y xac
`ay ipyd cvk zelzl e` ,mlerd aexn `ay cg` cvk zelzl

if` ,herin wx my yiy aexw mewnnáBøä øçà Cläxg` `le ©¥©©¨
iptl e`vnpy zelfebd m` ep` miwteqn ,epizpyna oke .aexwd
mpinfd ixdy ,mixzen md ixde 'aexw' `edy owd jezn e`a owd
mixg` zenewnn epiidc 'aex'd on e`ay e` .aeh mei axra
ixd oixeq`y epipyy oeike .dvwen meyn mixeq` md ixde ,mlera

:`xnbd dgec .'aexw'a `le 'aex'a oilezy `pipg iaxk gkenøîà̈©
,éiaàdpyna xaecnayiy ote`óãmipeie dvegd jaeydn hlead ©©¥§©

mpi`y zelfebd mb ,df ote`ae .eilr gepl okxc jaeydn mpi`y
owd iptl e`vnpy zelfebdy milez jkle ,md 'miaexw' jaeyd on

ei axrn mpnif `l ixdy ,mixeq`e sc eze`n e`a`vnpe .aeh m
.`pipg iax ly ellkl epizpynn di`x oi`y`xnbd dgec cer

:xg` ote`aøîà àáødpyna xaecn ,aea yiy jaeyïép÷ éðL ¨¨¨©§§¥¦¦
miiepad,ïðé÷ñò Bfî äìòîì Bæaeh mei axra zelfeb mdipya eide §©§¨¦©§¦¨

owd jeza zelfeb `vn `l ,aeh meia `ayke ,odn zg`n wx onife
zelfeb `vn `l onif `ly owa eli`e ,owd eze` iptl `l` onify
zelfebdy mbe ,mnewna mpi` epkedy zelfebdy oeike .llk
e`vnpy mewnl 'miaexw' oipiwd ipye ,mpiwn e`vi mivwend
dl`e ,mdl ekld epnefy zelfebd `ny oiyyeg ,zelfebd
llk di`x oi` dzrne .onif `ly owdn e`a owd iptl e`vnpy
x`ane .md 'miaexw' mdipy epizpyna oky ,`pipg iax ly ellkl

:eyexit itl dpynd yecig z` `axàéòaî àìåjxved `l - §Ÿ¦©§¨
y dxwn lr epic z` ycgl `pzdïnæzelfebäðBzçzaowa - ¦¥©©§¨

oezgzdäðBzçza àöîe ,äðBéìòa ïnæ àìåoezgzd owd iptl -àìå §Ÿ¦¥¨¤§¨¨¨©©§¨§Ÿ
äðBéìòa àöîheyt df ote`ay ,llk zelfeb,ïøéñàcmeyn ¨¨¨¤§¨©£¦¨

ðä ,ïðéøîàcCoezgzdn onify zelfebd -ðäå ,àîìòì eìæàC- §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨§¨¨
,mivwend oeilrd zelfebúeçðå áeaøzLà éáeaøzLàeaaxzyp - ¦§©§¥¦§©§§¨

.jka mkxc ixdy ,oezgzd owd iptly scl ecxieeléôà àlà¤¨£¦
y ,jetd dxwnaïnæy zelfebïnæ àìå äðBéìòay zelfeb,äðBzçza ¦¥¨¤§¨§Ÿ¦¥©©§¨

äðBéìòa àöîe àáeoeilrd owd iptl -äðBzçza àöî àìåzelfeb ¨¨¨¨¤§¨§Ÿ¨¨©©§¨
owdn e`a e`vnpy zelfebdy xazqn xzeiy s` lr ,llk
qthl mkxc oi` miphw zelfeb ixdy ,mixzene zpnefnd dpeilrd

c `pzd eprinyd ,dpeilrl dpezgzdnðäéøéñà énð Cote`a s` - ¨¨©¦£¦¥
oeik ,mixeq` dfðä ïðéøîàcàîìòì eìæà Conify oze`y oiyyeg - §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨

,mdl ekldðäåéøñ éëeøñ Ce÷éìñe Ceqtih dpezgzd zelfeb - §¨¨§¥¨¦§¦
oi`y mixne` oi`e mixeq` md ixde ,oeilrd owd iptly scl elre

:qthl zelfebd jxc
* * *

:dpyna epipyíL ïéà íàåaeh mei axra onify owd zeaiaqa - §¦¥¨
ïä àlà,cala onify zelfebd -øäelà émeia `vny zelfebd - ¤¨¥£¥¥

owd iptl aeh,ïéøzeî:lenz`n onify el` mdy milez ep`y ¨¦
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn mipei el`a -ïéçøBôîa àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¦

mipei dpynd dxizd recn ,wegxnl zegxetd zelecb mipei -
`ld ,el`ðä ,øîéîì àkéàClenz` onify zelfeb,àîìòì eìæà ¦¨§¥©¨¨¨§§¨§¨

éðäåowd iptl e`vnpy,eäðéð éðéøçà.md mivweneàlàgxkda §¨¥©£¦¥¦§¤¨
xaecnazelfebïécãîoi` jkle ,xie`a migxet mpi`y miphw - §§©¦

.wegxn e`ay oiyyeg,xaecn ote` dfi`a `xnbd zxxan oiicre
ï÷ àkéàc éàepked `ly zelfeb ly xg`änà íéMîç CBúaowdn ¦§¦¨¥§£¦¦©¨

xyt` ixd ,e`vnpy el` zelfeb dpynd dxizd recn ,onify

l`e ,mdl ekld onify el`y`vny eeccà ééeccàowd on e`a - ¦©¥¦©
dn` miying cr zeccl mkxc miphw zelfeb mb ixdy ,xg`d

.mdly jaey mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéìc éàåok m` §¦§¥¨¥§£¦¦©¨
c àèéLtmdïéà äcãnä ìk ,àîç øa àá÷eò øî øîàc ,ïéøzeî §¦¨§¨¦§¨©©§¨©¨¨¨©§©¤¥

,änà íéMîçî øúBé äcãî`le o`kn e`a el` zelfeb i`cee §©¤¥¥£¦¦©¨
:`xnbd zx`an .xg` mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéàc íìBòì§¨§¦¨¥§£¦¦©¨

úéåæ ïø÷a àîéé÷c ïBâëe,oipa ly zief oxw wiqtn owl ow oiay - §§©§¨§¤¤¨¦
.df owl df own ze`xl xyt` i` jk meyneyecigd df ote`ae

,`edàîéúc eäîyi ,dn` miying jeza xg` jaey yiy oeik ©§¥¨
e`vnpy zelfebdy yeygleccà ééeccàeze`n eribde ecic - ¦©¥¦©

,md mivwene jaeyïì òîLî à÷ly ekxc oky ,jkl yegl oi`y ¨©§©¨
wxy lfebäcãî dép÷ì éæç øãäå äcãîc àëéä ìk`ed cer lk - ¨¥¨¦§©¤§¨©¨¥§¦¥§©¤

,dccn `ed ixd ,`vi epnny owd z` d`ex.äcãî àì ,àì éàå§¦ŸŸ§©¤
zelfebdy yeygl oi` ,df z` df mi`ex mipiwd oi`y oeik jkle

.:mixzen md ixde ,myn e`aª

äðùî
éìòä úà íéìèBð ïéà ,íéøîBà éànL úéamiyzeky urn dar sc - ¥©©§¦¥§¦¤¨¡¦

eaick ,mihigáv÷ìjezgl -,øNa åéìòilk `ed ilrdy oeik §©¥¨¨¨¨
,eteb jxevl s` elhlhl i`ny zia mixqe`e ,xeqi`l ezk`lny

.aeh meia zxzend zxg` dk`lnl ea ynzydl epiidcìlä úéáe¥¦¥
ïéøézîexq` `ly ,xya eilr avwl ick eteb jxevl elhlhl ©¦¦

oebk envr ilkd jxevl `l` xeqi`l ezk`lny ilk lhlhl
.lvl dngn exiardl
:xg` oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaaeh meia dnda hgy ¥©©§¦

dxer z` hiytdeïñøBcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéàmewna - ¥§¦¤¨¦§¥©§¨
lbxd zqixcy ,lwlwzi `ly cin ecarl ick mc` ipa zqixc

.eceair zligz `id xeraepäéaâé àìå,ezhytd xg` elhlhl §Ÿ©§¦¤
,`ed dvweny,øNa úéæk Bnò Lé ïk íà àlàlha ok ici lry ¤¨¦¥¥¦§©¦¨¨

.lehlha exizne xyad iabl xerdïéøézî ìlä úéáemdipya ¥¦¥©¦¦
zenda hegyln rpni ,el xizp `l m`y .aeh mei zgny meyn¨

:xerd z` ciqti `ly ick ,bgd jxevl aeh meia
* * *

àøîâ
ilr lehil xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgpy dpyna epipy

:jk lr `xnbd d`ian .xya eilr avwlàðz,`ziixaaïéåLåzia ¨¨§¨¦
lld ziae i`nyíàLxakøNa åéìò áv÷aeh mei jxev el oi`e ¤¦¦¥¨¨¨¨

,ilraBìèìèì øeñàLdngn exiardl oebk envr ilkd jxevl ¤¨§©§§
.lvl

ú÷Bìçî ,éiaà øîà`l` dpi` lld ziae i`ny ziaìáà ,éìòa ¨©©©¥©£¤¤¡¦£¨
adpeknd ilkéîøb àøaúeilr avwl ieyr `ede ,zenvr xaey - §©¨¨©§¥

l xyaøzeî ìkä éøácxya eilr avwl ick elhil.zl`ey ¦§¥©Ÿ¨
:`xnbdàèéLtwx ixd ,xzenyïðz 'éìò',i`ny zia edexq`y §¦¨¡¦§©

xya eilr avwl ieyrd ilk la` ,xeqi`l ezk`lny meyn
,dfa yecigd :`xnbd zayiin .`ed xzidl ezk`ln,àîéúc eäî©§¥¨

énð éîøb àøaz eléôàc ïécä àeäick elhlhl i`ny zia exq` ©¦©£¦©¨¨©§¥©¦
,eilr avwi `le ea xefgi eplhiy xg`l `ny yygn ,eilr avwl

,jxevl `ly aeh meia gxhy `vnpeéðz÷c éàäåepyy dne - §©§¨¨¥
epizpyna'éìò'`l` ,'inxb `xaz' hrnl dpeekd oi`ïçk EòéãBäì ¡¦§¦£Ÿ¨

xzidd gk -eléôàc ,ìlä úéác`edy 'ilr'aBzëàìîL øác §¥¦¥©£¦¨¨¤§©§
eøL énð øeqéàì,inxb `xaza mb mixqe` i`ny zia j` ,lld zia §¦©¦¨

ïì òîLî à÷avwl ick 'inxb `xaz' lhlhl exizd i`ny ziay - ¨©§©¨
.ea

éøîàc àkéà.'`hiyt' el eywdy dn lr aiyd envr iia`yøîà ¦¨§¨§¥¨©
,éiaàmpn`àëøöð àìxzen 'inxb `xaz'y ycgl izkxved `l - ©©¥Ÿ¦§§¨

.'inxb `xaz' `le xeq` 'ilr' wxy epy ixdy ,lkd ixaclàlà¤¨
y `ed ixaca yecigdézãç éîøb àøaz eléôàzia exizd ,ycg - £¦©¨¨©§¥©§¥
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dvia(iying meil)

eäééøè÷ ìkòúîc,eil`n wxtzne mdly xywd xzip minrt - §¦§©¥¦§©§
my `vnpy dpnde ,el jlde cg` qik `l` lhp `l ,lehil `ade
oic ea bedpl yi jkle ,dligza my gpedy ipy xyrn ly `ed

:ipy xyrn
* * *

zelfeb onif :dpyna epipye ,ïwä CBúamlhil `aykàöîzelfeb §©¥¨¨
scd lr wx,ïwä éðôìmd ixd,ïéøeñàoeikzelfebdy milez ep`y ¦§¥©¥£¦

md ixde ,xg` mewnn e`a el`e ,mdl ekld aeh mei axra oikdy
iax zhiyk epizpynn `xnbd dgiken :dvwen meyn mixeq`

:`pipgáBø÷å áBø ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§¨
xyt`e ,xeq`l e` xizdl `a `ed oi`n ea miwteqn ep`y xac
`ay ipyd cvk zelzl e` ,mlerd aexn `ay cg` cvk zelzl

if` ,herin wx my yiy aexw mewnnáBøä øçà Cläxg` `le ©¥©©¨
iptl e`vnpy zelfebd m` ep` miwteqn ,epizpyna oke .aexwd
mpinfd ixdy ,mixzen md ixde 'aexw' `edy owd jezn e`a owd
mixg` zenewnn epiidc 'aex'd on e`ay e` .aeh mei axra
ixd oixeq`y epipyy oeike .dvwen meyn mixeq` md ixde ,mlera

:`xnbd dgec .'aexw'a `le 'aex'a oilezy `pipg iaxk gkenøîà̈©
,éiaàdpyna xaecnayiy ote`óãmipeie dvegd jaeydn hlead ©©¥§©

mpi`y zelfebd mb ,df ote`ae .eilr gepl okxc jaeydn mpi`y
owd iptl e`vnpy zelfebdy milez jkle ,md 'miaexw' jaeyd on

ei axrn mpnif `l ixdy ,mixeq`e sc eze`n e`a`vnpe .aeh m
.`pipg iax ly ellkl epizpynn di`x oi`y`xnbd dgec cer

:xg` ote`aøîà àáødpyna xaecn ,aea yiy jaeyïép÷ éðL ¨¨¨©§§¥¦¦
miiepad,ïðé÷ñò Bfî äìòîì Bæaeh mei axra zelfeb mdipya eide §©§¨¦©§¦¨

owd jeza zelfeb `vn `l ,aeh meia `ayke ,odn zg`n wx onife
zelfeb `vn `l onif `ly owa eli`e ,owd eze` iptl `l` onify
zelfebdy mbe ,mnewna mpi` epkedy zelfebdy oeike .llk
e`vnpy mewnl 'miaexw' oipiwd ipye ,mpiwn e`vi mivwend
dl`e ,mdl ekld epnefy zelfebd `ny oiyyeg ,zelfebd
llk di`x oi` dzrne .onif `ly owdn e`a owd iptl e`vnpy
x`ane .md 'miaexw' mdipy epizpyna oky ,`pipg iax ly ellkl

:eyexit itl dpynd yecig z` `axàéòaî àìåjxved `l - §Ÿ¦©§¨
y dxwn lr epic z` ycgl `pzdïnæzelfebäðBzçzaowa - ¦¥©©§¨

oezgzdäðBzçza àöîe ,äðBéìòa ïnæ àìåoezgzd owd iptl -àìå §Ÿ¦¥¨¤§¨¨¨©©§¨§Ÿ
äðBéìòa àöîheyt df ote`ay ,llk zelfeb,ïøéñàcmeyn ¨¨¨¤§¨©£¦¨

ðä ,ïðéøîàcCoezgzdn onify zelfebd -ðäå ,àîìòì eìæàC- §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨§¨¨
,mivwend oeilrd zelfebúeçðå áeaøzLà éáeaøzLàeaaxzyp - ¦§©§¥¦§©§§¨

.jka mkxc ixdy ,oezgzd owd iptly scl ecxieeléôà àlà¤¨£¦
y ,jetd dxwnaïnæy zelfebïnæ àìå äðBéìòay zelfeb,äðBzçza ¦¥¨¤§¨§Ÿ¦¥©©§¨

äðBéìòa àöîe àáeoeilrd owd iptl -äðBzçza àöî àìåzelfeb ¨¨¨¨¤§¨§Ÿ¨¨©©§¨
owdn e`a e`vnpy zelfebdy xazqn xzeiy s` lr ,llk
qthl mkxc oi` miphw zelfeb ixdy ,mixzene zpnefnd dpeilrd

c `pzd eprinyd ,dpeilrl dpezgzdnðäéøéñà énð Cote`a s` - ¨¨©¦£¦¥
oeik ,mixeq` dfðä ïðéøîàcàîìòì eìæà Conify oze`y oiyyeg - §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨

,mdl ekldðäåéøñ éëeøñ Ce÷éìñe Ceqtih dpezgzd zelfeb - §¨¨§¥¨¦§¦
oi`y mixne` oi`e mixeq` md ixde ,oeilrd owd iptly scl elre

:qthl zelfebd jxc
* * *

:dpyna epipyíL ïéà íàåaeh mei axra onify owd zeaiaqa - §¦¥¨
ïä àlà,cala onify zelfebd -øäelà émeia `vny zelfebd - ¤¨¥£¥¥

owd iptl aeh,ïéøzeî:lenz`n onify el` mdy milez ep`y ¨¦
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn mipei el`a -ïéçøBôîa àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¦

mipei dpynd dxizd recn ,wegxnl zegxetd zelecb mipei -
`ld ,el`ðä ,øîéîì àkéàClenz` onify zelfeb,àîìòì eìæà ¦¨§¥©¨¨¨§§¨§¨

éðäåowd iptl e`vnpy,eäðéð éðéøçà.md mivweneàlàgxkda §¨¥©£¦¥¦§¤¨
xaecnazelfebïécãîoi` jkle ,xie`a migxet mpi`y miphw - §§©¦

.wegxn e`ay oiyyeg,xaecn ote` dfi`a `xnbd zxxan oiicre
ï÷ àkéàc éàepked `ly zelfeb ly xg`änà íéMîç CBúaowdn ¦§¦¨¥§£¦¦©¨

xyt` ixd ,e`vnpy el` zelfeb dpynd dxizd recn ,onify

l`e ,mdl ekld onify el`y`vny eeccà ééeccàowd on e`a - ¦©¥¦©
dn` miying cr zeccl mkxc miphw zelfeb mb ixdy ,xg`d

.mdly jaey mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéìc éàåok m` §¦§¥¨¥§£¦¦©¨
c àèéLtmdïéà äcãnä ìk ,àîç øa àá÷eò øî øîàc ,ïéøzeî §¦¨§¨¦§¨©©§¨©¨¨¨©§©¤¥

,änà íéMîçî øúBé äcãî`le o`kn e`a el` zelfeb i`cee §©¤¥¥£¦¦©¨
:`xnbd zx`an .xg` mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéàc íìBòì§¨§¦¨¥§£¦¦©¨

úéåæ ïø÷a àîéé÷c ïBâëe,oipa ly zief oxw wiqtn owl ow oiay - §§©§¨§¤¤¨¦
.df owl df own ze`xl xyt` i` jk meyneyecigd df ote`ae

,`edàîéúc eäîyi ,dn` miying jeza xg` jaey yiy oeik ©§¥¨
e`vnpy zelfebdy yeygleccà ééeccàeze`n eribde ecic - ¦©¥¦©

,md mivwene jaeyïì òîLî à÷ly ekxc oky ,jkl yegl oi`y ¨©§©¨
wxy lfebäcãî dép÷ì éæç øãäå äcãîc àëéä ìk`ed cer lk - ¨¥¨¦§©¤§¨©¨¥§¦¥§©¤

,dccn `ed ixd ,`vi epnny owd z` d`ex.äcãî àì ,àì éàå§¦ŸŸ§©¤
zelfebdy yeygl oi` ,df z` df mi`ex mipiwd oi`y oeik jkle

.:mixzen md ixde ,myn e`aª

äðùî
éìòä úà íéìèBð ïéà ,íéøîBà éànL úéamiyzeky urn dar sc - ¥©©§¦¥§¦¤¨¡¦

eaick ,mihigáv÷ìjezgl -,øNa åéìòilk `ed ilrdy oeik §©¥¨¨¨¨
,eteb jxevl s` elhlhl i`ny zia mixqe`e ,xeqi`l ezk`lny

.aeh meia zxzend zxg` dk`lnl ea ynzydl epiidcìlä úéáe¥¦¥
ïéøézîexq` `ly ,xya eilr avwl ick eteb jxevl elhlhl ©¦¦

oebk envr ilkd jxevl `l` xeqi`l ezk`lny ilk lhlhl
.lvl dngn exiardl
:xg` oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaaeh meia dnda hgy ¥©©§¦

dxer z` hiytdeïñøBcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéàmewna - ¥§¦¤¨¦§¥©§¨
lbxd zqixcy ,lwlwzi `ly cin ecarl ick mc` ipa zqixc

.eceair zligz `id xeraepäéaâé àìå,ezhytd xg` elhlhl §Ÿ©§¦¤
,`ed dvweny,øNa úéæk Bnò Lé ïk íà àlàlha ok ici lry ¤¨¦¥¥¦§©¦¨¨

.lehlha exizne xyad iabl xerdïéøézî ìlä úéáemdipya ¥¦¥©¦¦
zenda hegyln rpni ,el xizp `l m`y .aeh mei zgny meyn¨

:xerd z` ciqti `ly ick ,bgd jxevl aeh meia
* * *

àøîâ
ilr lehil xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgpy dpyna epipy

:jk lr `xnbd d`ian .xya eilr avwlàðz,`ziixaaïéåLåzia ¨¨§¨¦
lld ziae i`nyíàLxakøNa åéìò áv÷aeh mei jxev el oi`e ¤¦¦¥¨¨¨¨

,ilraBìèìèì øeñàLdngn exiardl oebk envr ilkd jxevl ¤¨§©§§
.lvl

ú÷Bìçî ,éiaà øîà`l` dpi` lld ziae i`ny ziaìáà ,éìòa ¨©©©¥©£¤¤¡¦£¨
adpeknd ilkéîøb àøaúeilr avwl ieyr `ede ,zenvr xaey - §©¨¨©§¥

l xyaøzeî ìkä éøácxya eilr avwl ick elhil.zl`ey ¦§¥©Ÿ¨
:`xnbdàèéLtwx ixd ,xzenyïðz 'éìò',i`ny zia edexq`y §¦¨¡¦§©

xya eilr avwl ieyrd ilk la` ,xeqi`l ezk`lny meyn
,dfa yecigd :`xnbd zayiin .`ed xzidl ezk`ln,àîéúc eäî©§¥¨

énð éîøb àøaz eléôàc ïécä àeäick elhlhl i`ny zia exq` ©¦©£¦©¨¨©§¥©¦
,eilr avwi `le ea xefgi eplhiy xg`l `ny yygn ,eilr avwl

,jxevl `ly aeh meia gxhy `vnpeéðz÷c éàäåepyy dne - §©§¨¨¥
epizpyna'éìò'`l` ,'inxb `xaz' hrnl dpeekd oi`ïçk EòéãBäì ¡¦§¦£Ÿ¨

xzidd gk -eléôàc ,ìlä úéác`edy 'ilr'aBzëàìîL øác §¥¦¥©£¦¨¨¤§©§
eøL énð øeqéàì,inxb `xaza mb mixqe` i`ny zia j` ,lld zia §¦©¦¨

ïì òîLî à÷avwl ick 'inxb `xaz' lhlhl exizd i`ny ziay - ¨©§©¨
.ea

éøîàc àkéà.'`hiyt' el eywdy dn lr aiyd envr iia`yøîà ¦¨§¨§¥¨©
,éiaàmpn`àëøöð àìxzen 'inxb `xaz'y ycgl izkxved `l - ©©¥Ÿ¦§§¨

.'inxb `xaz' `le xeq` 'ilr' wxy epy ixdy ,lkd ixaclàlà¤¨
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המשך בעמוד חלב

ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
`izni`nרש"י                                                                                                                                      תוספות cenr `i sc ± oey`x wxt`nei

åäééøè÷ ìëòúîãoixyewn `l `ny - lhpe `ade .eil`n wxtzne mdly xywd xzip -

.el jlde cg`d shge ,m`vnï÷ä éðôìhlea dilrd sc on hrn zeidl oikaey lk jxc -

.owl mixfege ,mpevxk my migepe xie`l mi`vei mipeid mye ,owe ow lk ly dvignl ueg

áåøä øçà êìäiptll aexw `edy owd jeza onfy oze` el` opixn` `lc ,`kd ik -

.ez` `nlrn opixn` `l` ,owdóãáedlkc -

`ki`c ,aexd xg` jld jkld ,edpip aexw

.izxzøîà àáø.opireny`l jixhv` `l `d -

,zelfeb mdipyae ,efn dlrnl ef oipw ipya `l`

`le `a xgnle ,efay z` onf `le ,efay z` onfe

`ly eze`ae ,eiptl `l` onfy owd jeza `vn

jkld .ekezl `le eiptl `l `vn `l onf,ixiq`

xg`n `l` .`nlrc ipeic `yyg meyn `le

dvwend xg`d oway cere ,onewna o`vn `ly

`vny el` `ny yegl yi - melk `vn `l

jezn `l` ,e`vi ekezn `l - okend owd iptl

`l` ,opiqxb `l xn`w `irain `le :dvwend

.opiqxb ikdïîæ àìå äðåúçúá ïîæ àéòáéî àìå
'åë äðåéìòájixhv`c `pze ,xnelk -

ly z` onfyk e`l - mixeq` opireny`l

`le diptl dpezgza `vn xgnle dpezgz

jixhv` melk dpeilra `vn `le ,dkeza

oinf`c ipd `nlc opiyiigc ,ixiq`c xninl

,e`a dpeilr lyn diptl `vny jpde ,edl ecf`

`l `d - ezigpe dhnl aeaxzy` iaeaxzy`e

onf `le ,dkeza dpeilra onf elit`c ,jixhv`

diptl dpeilra `vn xgnle ,dpezgz ly z`

,ixiq` - llk dpezgza `vn `le ,dkeza `le

ocera wqine jxqnl ediigxe` e`l `niz `le

dpezgzd on jexq ikexq opixn` `l` ,miphw

.dpeilrd iptl ewilqe ,dvwendíù ïéà íàå
ïä àìà.od `l` lenz` mdizeaiaq oi` m` -

íéøúåî åìà éøäjeza oinfdy od el` i`cec -

.diptl e`ae owdíéçøåôîmigxete ,milecb -

.wegxnlåããà ééåããà.`kdl ez`e ow eze`n -

.dccn dn` miyng crc ,lif`e yxtnckïø÷á
úéåæziad ziefy -

on d`ldl hlea

ea onfy df owe ,jaeyd

i`c ,oiccvl cner

`l - `kdl iz` ded

,dipwl ifg ded

zia ly ziefdy

.eiptl zcneräðùî
éìò,zyzkna yezkl ,xeqi`l ezk`ln -

.i`ny zia dil ixq` ikd meynàøîâ
åìèìèì øåñàù.aeh mei jxev dil ciarz`c -

éîøâ àøáúá.xya dilr avwl zcgeind -åäî
àîéúãixq` inxb `xaz elit`c oicd `ed -

`le jilnn dlhlhc xza `nlc ,i`ny zia

gxhc gkzy`e ,xaz.ickaøîà éøîàã àëéà
'åë ééáàipy ,opz ilr `hiyt dipiaze` ik -

la`" opixn`c `d `kxvp `l :ikd diteb iia`

.jlnne dlr qiigc yginl `ki`c ,mlern dilr avw `ly ,izcg inxb `xazl `l` ,"xzen lkd ixac inxb `xazéëåìîàì éùééç àì.iia`l jixte ,dinza -çáè ïéëéìåî ïéà
'åëå ïéëñå.jilnn gixhc [xza] `nlc ,dfn df miwegx eid m` -êåãî.dkecna oilaz ea oikecy `pkea -äøã÷ éàä ÷áùð.milvae xya oebk ,oilaz jixv `diy df liyaz oin -

ïéìáú àéòá àìã äøã÷ ãáòàå.ztle aexk oebk -øîéîì àëéà éàî.opiqxb `l ol rnyn `w 'iqxbåéìò ïéçìåîù.cearl liren glndy it lr s`e -éìöìeze` oiglen oi`c -

.dtiøåñà äøã÷ ïéòë éìöì åìéôàã ïì òîùî à÷ àä,dxcw jxevly xya zgilnl aexw dti dti ilv glend mc` oebk ,xn`w dxcw oirk ilv - iia` xn`wc dxcwl la` i`d -

.ixy ilv lk `niz `lcíéáìçä úà ïéçìåî ïéà.aeh meia dndad dhgyp elit`e ,egixqi `ly ick aeh meia -ïñøåãä éðôì øåòî àðù éàîå`l i`c meyn ,lld zia exyc -
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ok `l m`c ,`awer xnck xnel oikixv ep` jgxk lrc :xnel yie ?`xen` `edy

.(a,bk `xza `aa) "xetgi `l"c oizipzn `nwezn `lïéàjixv `d :dnize - ilrd oilhep

enewnl e` etebl jixvy ilk lke ,dtebl!aeh meia eze` oilhep xeq`l ezk`ln elit` -

(mye `,bkw zay) "milkd lk" wxtac :xnel yie

ilekc ,qik oexqg ea yiy dvwena dil opinwen

citwc ixefne ixif ikiq oebk ,xeq`c ecen `nlr

oixizny lld ziae .ediilrmeyn `wec epiid -

.`xnba yxtnck ,aeh mei zgnyïéåùå
jixvc meyn e`l - ilvl xya eilr oigleny

`l` ,(`,`iw) oilega yxtnck ,ilvl dgiln

.mrh ozil ick eglnl ebdpy meyn
mixrn
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ïwä éðôì àöîe ïwä CBúa" .eäééøè÷ ìkòúîc§¦§©¥¦§©§§©¥¨¨¦§¥©¥
éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî àîéì ."ïéøeñà£¦¥¨§©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦
:ééaà øîà .áBøä øçà Clä ¯ áBø÷å áBø :àðéðç£¦¨§¨©¥©©¨£©©©¥

ìòîì Bæ ïép÷ éðLa :øîà àáø .óca.ïðé÷ñò Bfî ä ©©¨¨£©¦§¥¦¦§©§¨¦¨§¦©
àöîe ,äðBéìòa ïnæ àìå äðBzçza ïnæ àéòaî àìå§¨¦¨£¨¦¥©©§¨§Ÿ¦¥¨¤§¨¨¨

äðBéìòa àöî àìå äðBzçza¯:ïðéøîàc ,ïøéñàc ©©§¨§Ÿ¨¨¨¤§¨©£¦¨§¨§¦©
ðäðäå ,àîìòì eìæà C.úeçðe áeaøzLà éáeaøzLà C ¨¨¨§§¨§¨§¨¨¦§©§¥¦§©§§

¯ äðBzçza àöî àìå äðBéìòa àöîe àáe ,äðBzçza ïnæ àìå äðBéìòa ïnæ eléôà àlà¤¨£¦¦¥¨¤§¨§Ÿ¦¥©©§¨¨¨¨¨¤§¨§Ÿ¨¨©©§¨
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dvia(iying meil)

eäééøè÷ ìkòúîc,eil`n wxtzne mdly xywd xzip minrt - §¦§©¥¦§©§
my `vnpy dpnde ,el jlde cg` qik `l` lhp `l ,lehil `ade
oic ea bedpl yi jkle ,dligza my gpedy ipy xyrn ly `ed

:ipy xyrn
* * *

zelfeb onif :dpyna epipye ,ïwä CBúamlhil `aykàöîzelfeb §©¥¨¨
scd lr wx,ïwä éðôìmd ixd,ïéøeñàoeikzelfebdy milez ep`y ¦§¥©¥£¦

md ixde ,xg` mewnn e`a el`e ,mdl ekld aeh mei axra oikdy
iax zhiyk epizpynn `xnbd dgiken :dvwen meyn mixeq`

:`pipgáBø÷å áBø ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî àîéì- ¥¨§©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨§¨
xyt`e ,xeq`l e` xizdl `a `ed oi`n ea miwteqn ep`y xac
`ay ipyd cvk zelzl e` ,mlerd aexn `ay cg` cvk zelzl

if` ,herin wx my yiy aexw mewnnáBøä øçà Cläxg` `le ©¥©©¨
iptl e`vnpy zelfebd m` ep` miwteqn ,epizpyna oke .aexwd
mpinfd ixdy ,mixzen md ixde 'aexw' `edy owd jezn e`a owd
mixg` zenewnn epiidc 'aex'd on e`ay e` .aeh mei axra
ixd oixeq`y epipyy oeike .dvwen meyn mixeq` md ixde ,mlera

:`xnbd dgec .'aexw'a `le 'aex'a oilezy `pipg iaxk gkenøîà̈©
,éiaàdpyna xaecnayiy ote`óãmipeie dvegd jaeydn hlead ©©¥§©

mpi`y zelfebd mb ,df ote`ae .eilr gepl okxc jaeydn mpi`y
owd iptl e`vnpy zelfebdy milez jkle ,md 'miaexw' jaeyd on

ei axrn mpnif `l ixdy ,mixeq`e sc eze`n e`a`vnpe .aeh m
.`pipg iax ly ellkl epizpynn di`x oi`y`xnbd dgec cer

:xg` ote`aøîà àáødpyna xaecn ,aea yiy jaeyïép÷ éðL ¨¨¨©§§¥¦¦
miiepad,ïðé÷ñò Bfî äìòîì Bæaeh mei axra zelfeb mdipya eide §©§¨¦©§¦¨

owd jeza zelfeb `vn `l ,aeh meia `ayke ,odn zg`n wx onife
zelfeb `vn `l onif `ly owa eli`e ,owd eze` iptl `l` onify
zelfebdy mbe ,mnewna mpi` epkedy zelfebdy oeike .llk
e`vnpy mewnl 'miaexw' oipiwd ipye ,mpiwn e`vi mivwend
dl`e ,mdl ekld epnefy zelfebd `ny oiyyeg ,zelfebd
llk di`x oi` dzrne .onif `ly owdn e`a owd iptl e`vnpy
x`ane .md 'miaexw' mdipy epizpyna oky ,`pipg iax ly ellkl

:eyexit itl dpynd yecig z` `axàéòaî àìåjxved `l - §Ÿ¦©§¨
y dxwn lr epic z` ycgl `pzdïnæzelfebäðBzçzaowa - ¦¥©©§¨

oezgzdäðBzçza àöîe ,äðBéìòa ïnæ àìåoezgzd owd iptl -àìå §Ÿ¦¥¨¤§¨¨¨©©§¨§Ÿ
äðBéìòa àöîheyt df ote`ay ,llk zelfeb,ïøéñàcmeyn ¨¨¨¤§¨©£¦¨

ðä ,ïðéøîàcCoezgzdn onify zelfebd -ðäå ,àîìòì eìæàC- §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨§¨¨
,mivwend oeilrd zelfebúeçðå áeaøzLà éáeaøzLàeaaxzyp - ¦§©§¥¦§©§§¨

.jka mkxc ixdy ,oezgzd owd iptly scl ecxieeléôà àlà¤¨£¦
y ,jetd dxwnaïnæy zelfebïnæ àìå äðBéìòay zelfeb,äðBzçza ¦¥¨¤§¨§Ÿ¦¥©©§¨

äðBéìòa àöîe àáeoeilrd owd iptl -äðBzçza àöî àìåzelfeb ¨¨¨¨¤§¨§Ÿ¨¨©©§¨
owdn e`a e`vnpy zelfebdy xazqn xzeiy s` lr ,llk
qthl mkxc oi` miphw zelfeb ixdy ,mixzene zpnefnd dpeilrd

c `pzd eprinyd ,dpeilrl dpezgzdnðäéøéñà énð Cote`a s` - ¨¨©¦£¦¥
oeik ,mixeq` dfðä ïðéøîàcàîìòì eìæà Conify oze`y oiyyeg - §©§¦¨¨¨¨§§¨§¨

,mdl ekldðäåéøñ éëeøñ Ce÷éìñe Ceqtih dpezgzd zelfeb - §¨¨§¥¨¦§¦
oi`y mixne` oi`e mixeq` md ixde ,oeilrd owd iptly scl elre

:qthl zelfebd jxc
* * *

:dpyna epipyíL ïéà íàåaeh mei axra onify owd zeaiaqa - §¦¥¨
ïä àlà,cala onify zelfebd -øäelà émeia `vny zelfebd - ¤¨¥£¥¥

owd iptl aeh,ïéøzeî:lenz`n onify el` mdy milez ep`y ¨¦
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn mipei el`a -ïéçøBôîa àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨¦§¨¦

mipei dpynd dxizd recn ,wegxnl zegxetd zelecb mipei -
`ld ,el`ðä ,øîéîì àkéàClenz` onify zelfeb,àîìòì eìæà ¦¨§¥©¨¨¨§§¨§¨

éðäåowd iptl e`vnpy,eäðéð éðéøçà.md mivweneàlàgxkda §¨¥©£¦¥¦§¤¨
xaecnazelfebïécãîoi` jkle ,xie`a migxet mpi`y miphw - §§©¦

.wegxn e`ay oiyyeg,xaecn ote` dfi`a `xnbd zxxan oiicre
ï÷ àkéàc éàepked `ly zelfeb ly xg`änà íéMîç CBúaowdn ¦§¦¨¥§£¦¦©¨

xyt` ixd ,e`vnpy el` zelfeb dpynd dxizd recn ,onify

l`e ,mdl ekld onify el`y`vny eeccà ééeccàowd on e`a - ¦©¥¦©
dn` miying cr zeccl mkxc miphw zelfeb mb ixdy ,xg`d

.mdly jaey mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéìc éàåok m` §¦§¥¨¥§£¦¦©¨
c àèéLtmdïéà äcãnä ìk ,àîç øa àá÷eò øî øîàc ,ïéøzeî §¦¨§¨¦§¨©©§¨©¨¨¨©§©¤¥

,änà íéMîçî øúBé äcãî`le o`kn e`a el` zelfeb i`cee §©¤¥¥£¦¦©¨
:`xnbd zx`an .xg` mewnn,änà íéMîç CBúa ï÷ àkéàc íìBòì§¨§¦¨¥§£¦¦©¨

úéåæ ïø÷a àîéé÷c ïBâëe,oipa ly zief oxw wiqtn owl ow oiay - §§©§¨§¤¤¨¦
.df owl df own ze`xl xyt` i` jk meyneyecigd df ote`ae

,`edàîéúc eäîyi ,dn` miying jeza xg` jaey yiy oeik ©§¥¨
e`vnpy zelfebdy yeygleccà ééeccàeze`n eribde ecic - ¦©¥¦©

,md mivwene jaeyïì òîLî à÷ly ekxc oky ,jkl yegl oi`y ¨©§©¨
wxy lfebäcãî dép÷ì éæç øãäå äcãîc àëéä ìk`ed cer lk - ¨¥¨¦§©¤§¨©¨¥§¦¥§©¤

,dccn `ed ixd ,`vi epnny owd z` d`ex.äcãî àì ,àì éàå§¦ŸŸ§©¤
zelfebdy yeygl oi` ,df z` df mi`ex mipiwd oi`y oeik jkle

.:mixzen md ixde ,myn e`aª

äðùî
éìòä úà íéìèBð ïéà ,íéøîBà éànL úéamiyzeky urn dar sc - ¥©©§¦¥§¦¤¨¡¦

eaick ,mihigáv÷ìjezgl -,øNa åéìòilk `ed ilrdy oeik §©¥¨¨¨¨
,eteb jxevl s` elhlhl i`ny zia mixqe`e ,xeqi`l ezk`lny

.aeh meia zxzend zxg` dk`lnl ea ynzydl epiidcìlä úéáe¥¦¥
ïéøézîexq` `ly ,xya eilr avwl ick eteb jxevl elhlhl ©¦¦

oebk envr ilkd jxevl `l` xeqi`l ezk`lny ilk lhlhl
.lvl dngn exiardl
:xg` oica ewlgp cer,íéøîBà éànL úéaaeh meia dnda hgy ¥©©§¦

dxer z` hiytdeïñøBcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéàmewna - ¥§¦¤¨¦§¥©§¨
lbxd zqixcy ,lwlwzi `ly cin ecarl ick mc` ipa zqixc

.eceair zligz `id xeraepäéaâé àìå,ezhytd xg` elhlhl §Ÿ©§¦¤
,`ed dvweny,øNa úéæk Bnò Lé ïk íà àlàlha ok ici lry ¤¨¦¥¥¦§©¦¨¨

.lehlha exizne xyad iabl xerdïéøézî ìlä úéáemdipya ¥¦¥©¦¦
zenda hegyln rpni ,el xizp `l m`y .aeh mei zgny meyn¨

:xerd z` ciqti `ly ick ,bgd jxevl aeh meia
* * *

àøîâ
ilr lehil xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgpy dpyna epipy

:jk lr `xnbd d`ian .xya eilr avwlàðz,`ziixaaïéåLåzia ¨¨§¨¦
lld ziae i`nyíàLxakøNa åéìò áv÷aeh mei jxev el oi`e ¤¦¦¥¨¨¨¨

,ilraBìèìèì øeñàLdngn exiardl oebk envr ilkd jxevl ¤¨§©§§
.lvl

ú÷Bìçî ,éiaà øîà`l` dpi` lld ziae i`ny ziaìáà ,éìòa ¨©©©¥©£¤¤¡¦£¨
adpeknd ilkéîøb àøaúeilr avwl ieyr `ede ,zenvr xaey - §©¨¨©§¥

l xyaøzeî ìkä éøácxya eilr avwl ick elhil.zl`ey ¦§¥©Ÿ¨
:`xnbdàèéLtwx ixd ,xzenyïðz 'éìò',i`ny zia edexq`y §¦¨¡¦§©

xya eilr avwl ieyrd ilk la` ,xeqi`l ezk`lny meyn
,dfa yecigd :`xnbd zayiin .`ed xzidl ezk`ln,àîéúc eäî©§¥¨

énð éîøb àøaz eléôàc ïécä àeäick elhlhl i`ny zia exq` ©¦©£¦©¨¨©§¥©¦
,eilr avwi `le ea xefgi eplhiy xg`l `ny yygn ,eilr avwl

,jxevl `ly aeh meia gxhy `vnpeéðz÷c éàäåepyy dne - §©§¨¨¥
epizpyna'éìò'`l` ,'inxb `xaz' hrnl dpeekd oi`ïçk EòéãBäì ¡¦§¦£Ÿ¨

xzidd gk -eléôàc ,ìlä úéác`edy 'ilr'aBzëàìîL øác §¥¦¥©£¦¨¨¤§©§
eøL énð øeqéàì,inxb `xaza mb mixqe` i`ny zia j` ,lld zia §¦©¦¨

ïì òîLî à÷avwl ick 'inxb `xaz' lhlhl exizd i`ny ziay - ¨©§©¨
.ea

éøîàc àkéà.'`hiyt' el eywdy dn lr aiyd envr iia`yøîà ¦¨§¨§¥¨©
,éiaàmpn`àëøöð àìxzen 'inxb `xaz'y ycgl izkxved `l - ©©¥Ÿ¦§§¨

.'inxb `xaz' `le xeq` 'ilr' wxy epy ixdy ,lkd ixaclàlà¤¨
y `ed ixaca yecigdézãç éîøb àøaz eléôàzia exizd ,ycg - £¦©¨¨©§¥©§¥
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åäééøè÷ ìëòúîãoixyewn `l `ny - lhpe `ade .eil`n wxtzne mdly xywd xzip -

.el jlde cg`d shge ,m`vnï÷ä éðôìhlea dilrd sc on hrn zeidl oikaey lk jxc -

.owl mixfege ,mpevxk my migepe xie`l mi`vei mipeid mye ,owe ow lk ly dvignl ueg

áåøä øçà êìäiptll aexw `edy owd jeza onfy oze` el` opixn` `lc ,`kd ik -

.ez` `nlrn opixn` `l` ,owdóãáedlkc -

`ki`c ,aexd xg` jld jkld ,edpip aexw

.izxzøîà àáø.opireny`l jixhv` `l `d -

,zelfeb mdipyae ,efn dlrnl ef oipw ipya `l`

`le `a xgnle ,efay z` onf `le ,efay z` onfe

`ly eze`ae ,eiptl `l` onfy owd jeza `vn

jkld .ekezl `le eiptl `l `vn `l onf,ixiq`

xg`n `l` .`nlrc ipeic `yyg meyn `le

dvwend xg`d oway cere ,onewna o`vn `ly

`vny el` `ny yegl yi - melk `vn `l

jezn `l` ,e`vi ekezn `l - okend owd iptl

`l` ,opiqxb `l xn`w `irain `le :dvwend

.opiqxb ikdïîæ àìå äðåúçúá ïîæ àéòáéî àìå
'åë äðåéìòájixhv`c `pze ,xnelk -

ly z` onfyk e`l - mixeq` opireny`l

`le diptl dpezgza `vn xgnle dpezgz

jixhv` melk dpeilra `vn `le ,dkeza

oinf`c ipd `nlc opiyiigc ,ixiq`c xninl

,e`a dpeilr lyn diptl `vny jpde ,edl ecf`

`l `d - ezigpe dhnl aeaxzy` iaeaxzy`e

onf `le ,dkeza dpeilra onf elit`c ,jixhv`

diptl dpeilra `vn xgnle ,dpezgz ly z`

,ixiq` - llk dpezgza `vn `le ,dkeza `le

ocera wqine jxqnl ediigxe` e`l `niz `le

dpezgzd on jexq ikexq opixn` `l` ,miphw

.dpeilrd iptl ewilqe ,dvwendíù ïéà íàå
ïä àìà.od `l` lenz` mdizeaiaq oi` m` -

íéøúåî åìà éøäjeza oinfdy od el` i`cec -

.diptl e`ae owdíéçøåôîmigxete ,milecb -

.wegxnlåããà ééåããà.`kdl ez`e ow eze`n -

.dccn dn` miyng crc ,lif`e yxtnckïø÷á
úéåæziad ziefy -

on d`ldl hlea

ea onfy df owe ,jaeyd

i`c ,oiccvl cner

`l - `kdl iz` ded

,dipwl ifg ded

zia ly ziefdy

.eiptl zcneräðùî
éìò,zyzkna yezkl ,xeqi`l ezk`ln -

.i`ny zia dil ixq` ikd meynàøîâ
åìèìèì øåñàù.aeh mei jxev dil ciarz`c -

éîøâ àøáúá.xya dilr avwl zcgeind -åäî
àîéúãixq` inxb `xaz elit`c oicd `ed -

`le jilnn dlhlhc xza `nlc ,i`ny zia

gxhc gkzy`e ,xaz.ickaøîà éøîàã àëéà
'åë ééáàipy ,opz ilr `hiyt dipiaze` ik -

la`" opixn`c `d `kxvp `l :ikd diteb iia`

.jlnne dlr qiigc yginl `ki`c ,mlern dilr avw `ly ,izcg inxb `xazl `l` ,"xzen lkd ixac inxb `xazéëåìîàì éùééç àì.iia`l jixte ,dinza -çáè ïéëéìåî ïéà
'åëå ïéëñå.jilnn gixhc [xza] `nlc ,dfn df miwegx eid m` -êåãî.dkecna oilaz ea oikecy `pkea -äøã÷ éàä ÷áùð.milvae xya oebk ,oilaz jixv `diy df liyaz oin -

ïéìáú àéòá àìã äøã÷ ãáòàå.ztle aexk oebk -øîéîì àëéà éàî.opiqxb `l ol rnyn `w 'iqxbåéìò ïéçìåîù.cearl liren glndy it lr s`e -éìöìeze` oiglen oi`c -

.dtiøåñà äøã÷ ïéòë éìöì åìéôàã ïì òîùî à÷ àä,dxcw jxevly xya zgilnl aexw dti dti ilv glend mc` oebk ,xn`w dxcw oirk ilv - iia` xn`wc dxcwl la` i`d -

.ixy ilv lk `niz `lcíéáìçä úà ïéçìåî ïéà.aeh meia dndad dhgyp elit`e ,egixqi `ly ick aeh meia -ïñøåãä éðôì øåòî àðù éàîå`l i`c meyn ,lld zia exyc -

.higy `le rpnn dil zixy
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רלח
izni`na cenr `i sc ± oey`x wxt`nei

àúìéî àçëåî àì íúädil exyc i`d :xn` xninc ,cear jxevl ezgihy `dzy -

ifgc aeh mei jxev ezgihy s`y ,exizd aeh mei jxev iptn - dqixcd iptl ezzl opax

mialgd oewzly `zln `gken - ogheyl zixy ik ,mialg iab `kd la` .dilr `bfnl

opzc ,cear ea yiy xaca `id zek`ln zea`n dgilne .edpiglnnl inp iz`e ,ezxzd

.ecarnde eglende :(`,br zay)úçà úáá-

.edlkl `gxh cgcíéøòîef glny xg`l -

dlk`l ilr daxr dzxag :xne` ,meid dlk`l

.dglene xfege ,meidúåéåðç,od zeaiz enk -

.rwxwl zexaegn opi`e ,weya zecnereïéñéøú
.odigzt zezlc -ïôåñ åøéúäjxev epi`y -

.aeh meiïúìçú íåùî.aeh mei jxev `edy -

.ozlgz ciar `l - oteq zixy `l i`eéðôì øåò
ïñøåãä.ozhigy meyn ozgihy dxzed -

úåéåðç éñéøú.welq meyn ozxfg dxzed -

äéèø úøæçå(a,dr) "lecb llk" wxt zaya -

meyn aiig - zaya dihx gxnnd :exn`

.wgnnùã÷îájixve ,ecia dwly odkl -

`dz `ly ,eci lrn dihx lehile dcear cearl

xg`l dihxd xifgn - dcearl eci oia dvivg

liwy `l - dxifgdl dil zixy `l i`c .dcear

.`xwirn diläãåäé éáø øîà àáçøåyi -

wtq d`iyp dcedi iaxc dinyn wtq :miyxtn

`agx d`x `l :xne` ip`e .dcedi axc dinyn

,ded `zicanetn `dc ,d`iyp dcedi iax z`

ik :cere .l`xyi ux`l dlry epivn `le

`nlra opixn`dinetn 'zzrny xnbe wiicc

xninl ol ded - `zicanetc `agxk diaxc

axca opixn`ck ,qixb ixabc iwitq elit`c

d`xpe .(a,gi oileg) "oihgey lkd"a dcedi

cnel did `le ,did wdaen eaxc meyn :ipira

diwtqp `lc ,"iax" dil ixw ded ,xg` axn

.`pixg` dcedi axcaåúéáç úà çúåôä óà-

ilerl exkk e` epii xeknl ligzdyk xag

mr z`nehe .lkd ci da iynynne ,lbxa milbx

dnae .lbxd zeni lk dxedh lbxa ux`d

dcedi iax ewlgp lbxd xg`l x`ypyminkge

dcedi iax .(`,ek dbibg) "ycwa xneg" wxta

xdfie ,mc` lkle mixagl dpxknie xenbi :xne`

`l :mixne` minkge .cer ux`d mr rbi `ly

lbxa z`nhpc meyn ,cer dpxkni `le xenbi

lbxd zeni lkc idpe .ux`d mr rbna

lbxd xg`l edin - myiial `ly ,i`xzy`

`l dcedi iaxc ,`agx opirny`e .rxtnl dlg

zixy `l i`c ,ozligz meyn `l` xenbi xn`

.`xwirn dil gzt `l - dilàðéðú-

`wtp i`n `lerne ,oixizn lld ziae :oizipzna

.oláåè íåéòî åìéôàå.mei ceran hytedy -

àì áåè íåé áøòãmeyn xfbinl `kilc -

.mei ceran ehgeyl leki `dc ,aeh mei axrn hegyln rpnp epi` - dil zixy `l inp i`c ,ozligzàðéðú.oizipzna -øéæçäì óà ïéøéúî ììä úéáå.opiqxbíéìëá ïéðá ïéàãoi` -

`ed m` e` .dk`ln xnb lkl aeig `edy ,aiignc `ed yihta dkn meyn - zaya e` aeh meia exneb e` ilk dyerde .edc lk oipaa aiigpc mizaa `l` ,milka dxizqe oipa xeqi`

zay) opzc `dc .dxfge welqa iaeig`l eda jiiy `l - dxizqe oipa la` .xtez e` jqn e` bxe` oke ,jzgn meyn aiig - revw jixv m`e ,wgnn meyn aiig - ewilgn `edy xac

oi`c ab lr s`c `ler ol rnyn `w ,aeh mei zgnyl e`lc ab lr s`e ,xifgdle odizezlc wlql exy ziad zeaiza elit` lld zia ,jklde .opz mizaa - `edy lk dpead :(a,aw

.`l - ziad ilk iqixz la` ,oi` - miax ikxv ody zeiepgc .ozlgz meyn e`l i` ,opaxcn lld zia dil ixq`w - milka dxizqe oipaàðéðúla` ycwna dihx oixifgn :oiaexira -

.dpicna `làîòè àîéúã åäîdxifb ze`etx lka minkg exfby `ed ,zeay `l` dk`ln oi`y ,d`etx xac lk oke dihx xeywle ,ycwnay zeayd lr exfb `lc meyn `xizdc -

.oipnq zwigy meynàðéðú.dbibga -ïðáø äéåù äøäèëligzd `lc ab lr s`e ,`liig dxcd `lc meyn - dcedi iaxc `nrhe .(k mihtey) "mixag cg` yi`k" `xw` deknq`c -

.`ed ozlgz meync `agx ol rnyn `w ,lbxd xg`l elit`e ,d`nhn erbn oi`c dcedi iax inp xn`w - lbxa ux`d mr da rbpy rxi`e ,dxkenl lbxd ab lrà÷ àì àúâåìôá
éøééî.dlr opax ibilt `de -ïéúéðúî.`pz i`d ik e`l ,ibilt inp welqa ipzwc -øéö ïäì ùéùá.oipal zenecc ,oiy`x ipyl zeci -àéðúäå,lld zia ixyc `ed xiv odl oi`ya -

.'ek yiya la`ééáà øîà.lld ziae i`ny ziac `zbelt ol iyxtc ,`ziixac i`pz jpd ediiexz ,`nlr ilekc -øåñà ìëä éøáãzia ,lkd ixac - xwir lk xiv odl oi`yae -

.lld ziae i`nyòöîàá øéö ïäì ùéùá.daizd gzt otec rvn`ay xega eze` oiageze ,`"hilt oirk -
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íéøòî,zlebpxzd on hrn oilke`e oinixrny ,mlerd oilibx oke - `nxb `nxb glne

la` ,dlik` mcew `wec epiid :xne` did l`eny epax axd ,edine .cakd oilke`e

dlik` xg`.`l -

øîàmeyn ,`pyil i`d xn`w ikdlc miyxtn yi :i"yx yxit - dcedi iax xn` `agx

iaxn z`f dreny rny m` wteqn didy

`agxc :`xidp `le .dcedi axn e` `iypd dcedi

.l`xyi ux`l dlry epivn `le `zicaneta did

`zzrny xnbe wiicc (a,ap) migqta epivn :cere

,ok m`e .'ek `zicanetc `agxk diaxc dinetn

xnel el did ,dreny rny inn wteqn didy

(a,gi) oilega xn`ck ,qixb ixabc iwitq elit`c

iax xn` jklc il d`xp jkl !znxbenc oizrnya

dcedixn`wc `de .wdaen eax didy meyn -

dinetn `zzrny xnbeeihq xn`wc `d` i`w -
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ז  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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íéìëá [æò שלא כלי כל היינו בכלים, מוקצה גדר –

וגם  עצמו מצד מיועד הוא אליו לשימוש בשבת ראוי
(מחמת  אחר לתשמיש בשבת בו להשתמש בדעתו אין
ראוי  עוד כל אך – לסחורה) שעומד מחמת או מיאוס

בטלטול  מותר – בשבת המותר אחר ואם 76לשימוש ,
אסור  – שימוש שום בו לעשות שלא עליו מקפיד

.77בטלטול 
ìåèìèá íéøúåî [çò להשתמש בדעתו שאין אף –

בשבת  .78בהם
øåñà [èò דבר לשום בו להשתמש שלא מקפיד כי –

בשבת. המותר
ùîúùäìî [ô לסחורה העומד כלי כגון –79.

éòéáø äö÷åî [àô.בכלים גם השייך –

øåñéà úîçî [áô לטלטלו שאסור דולק נר כגון –
לשלהבת  בסיס שנעשה מחמת 80מחמת כמוקצה ודינו ,

שדולק. בשעה המותר שימוש שום לו אין שהרי גופו
øåñéàä åì êìäå [âô,השבת במהלך הנר שכבה כגון –

היתר  של לשימוש ראוי עצמו מצד .81והנר
úáùá [ãô מלהשתמש שהקצהו ככלי הנר דין וכעת –
בשבת  .82בו

øéîçäìå ì÷äì [äô שנאסר דבר בין חילוק יש –
לאחר  גם בטלטול שאסור ומרצונו מדעתו בטלטול

האיסור  לו בעל 83שהלך טלטולו שאיסור דבר לבין ,
לו  שהלך לאחר בטלטול המותר מדעתו ושלא כרחו

.84האיסור 

zetqede mipeiv
אם 76) גם בטלטול אסור גופו מחמת המוקצה חפץ אבל

עצמו  מצד מיועד שיהיה עד בשבת המותר לשימוש ראוי
בשבת. המותר לשימוש

ראוי 77) אינו מחשבתו) מחמת (ולא עצמו שמצד כלי
הוא  אלא כלל כלי גדר לו אין – בשבת שימוש לשום

פב). הערה (כדלהלן גופו מחמת מוקצה
עליהם.78) מקפיד שלא כל
כי 79) "מוקצה", בכלל אינו לאיסור" שמלאכתו "כלי

המותר  לדבר אפילו בו להשתמש בדעתו שאין היינו מוקצה
כלי  משא"כ בטלטול), מותר עליו מקפיד לא שאם (אלא
בשבת  המותר משימוש כלל מקצהו שלא לאיסור שמלאכתו
הרי  – כיס חסרון מחמת המותר משימוש מקצהו אם (אבל
טלטול  גם הגבילו מקום ומכל בטלטול), ואסור מוקצה הוא
דלעיל  ומהטעמים יב סעיף כדלהלן לאיסור שמלאכתו כלי

א. סעיף
ס"א.80) רעט סי'
בו 81) לכסות שראוי שמן] בו שהדליקו [מתכת נר כגון

כלים.

בכלים 82) "מוקצה" כמין נחשב אינו דולק שהנר בשעה
מחמת  מוקצה הוא אלא מחשבתו מחמת לא איסורו שהרי
איסור  שאז הנר שכבה לאחר ורק עז), הערה (כדלעיל גופו
– השמשות בין בשעת במחשבתו שדחאו מחמת טלטולו
משמע  (כן בכלים מוקצה של רביעי כסוג בו לדון יש
אינו  לכן שקודם היינו בשבת" האיסור לו "והלך ממ"ש:
להקל  זה בדבר "ויש ממ"ש וכן בכלים, מוקצה בגדר
מצינו  שלא (אף בדעתו תלוי שהמוקצה שמודגש ולהחמיר"
שהלך  לאחר והותר בטלטול אסור שהיה כלי שי בסימן
ס"י  סוף להלן משא"כ פד)), הערה להלן (וראה האיסור
סי' יו"ט נימוקי ביאור עם יו"ט הלכות הרב שו"ע (עיין

נ)). עמוד ג אות ז ס"ק לקו"א ביאור תוספת תצה
הדלקתו 83) ידי על טלטולו לאיסור גרם שהוא נר כגון

השבת. קודם
בשבת 84) שנשחטו חיים בעלי לעניין ס"ו שי סי' ראה

נר  המדליק לעניין ס"ה רעט סי' לעיל ועיין חולה, לצורך
בשבת. שיכבה בידיעה

•
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בשבת  הבורר דין שיט סימן חלק

Â ו אוכלים מיני ב' נקראים דגים מיני בידו שני לברור אסור
מסעודה  ולא לאלתר לאכלו שרוצה המין אותו אלא

כל  וניכרות גדולות הן אחד מין של שהמין ואע"פ לסעודה
אעפ"כ  כלל ברירה כאן שייך שלא ואפשר עצמה בפני אחת

הוא. חטאת חיוב ספק כי להקל אין
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מתוך  גדולות חתיכות שבורר אע"פ אחד מין שהוא כל אבל
לאכילה  ראוי והכל הואיל כלל ברירה נקראת אינה קטנות
כדי  אפילו שירצה ענין בכל לברור ומותר פסולת כאן ואין
ובורר  מינים שני היו ואפילו ביום בו זמן לאחר לאכול
ואיננו  הואיל מותר הקטנות מתוך הגדולות יחד משניהם

מחבירו: אחד מין בורר

Ê מפני חייב שלהם פסולת מתוך תורמסין הבורר
עמהם  אותם כשישלקו אותם ממתקת שלהם שהפסולת
פסולת  חשובים הם לפיכך מאד מרים הם כן ומבלעדי
כבורר  ונמצא אוכל חשובה אותם הממתקת שלהם ופסולת
לאכול  כדי בידו בורר אפילו וחייב אוכל מתוך פסולת

לאלתר:

Á דברים בשאר ישנו כך באוכלין ברירה איסור שיש כשם
מינים  ב' שהם או שלהם הפסולת עם המעורבים
ורוצה  מעורבים כלים מיני ב' לפניו היו אם כגון מעורבים
חשוב  זה מין הרי בו להשתמש כדי מחבירו אחד מין לברור
מתוך  האוכל לברור וצריך כפסולת חשוב והשני כאוכל
וניכר  מחבירו גדול מהם שאחד אעפ"י להפך ולא הפסולת
לאלתר  בו להשתמש כדי שיברור צריך וגם עצמו בפני

אוכלין: מיני בשני כמ"ש

Ë שבלים לשפשף דהיינו בחול כדרכן מלילות מוללין אין
בשינוי  מולל אלא מהן הזרע שיפול כדי ידיו בכפות
מתוך  האוכל שמפרק ואע"פ אצבעותיו בראשי מעט
כמ"ש  בכלי הדש תולדת הוא ביד והמפרק בידים השבלים
כדי  יד כלאחר אלא מפרק שאינו כיון מקום מכל ש"ה בסי'
כדרכו  ימלול שמא משום גזרו ולא מותר (לאלתר) לאכול
כיון  יד כלאחר מפרק אלא אינו כדרכו המולל שאף מפני
שמולל  אלא ממש בידו ומפרקו האוכל נוטל שאינו
המיוחד  בכלי אלא כן לעשות דרך ואין נופל והדגן השבולת
לא  שינוי וע"י סופרים מדברי אסור שאעפ"כ אלא לדישה

גזרו.

* * *
וכן  תבואה של שבלים כלל למלול שלא מחמירין ויש
אסור  ולכן אצבעותיו בראשי אפילו קטניות של שרביטין
קליפתן  מתוך גדולים אגוזים או לוזים אגוזים לפרק
אפילו  והעבה הקשה קליפה גבי שעל הירוקה העליונה
לשברן  שיכול מאחר להחמיר וטוב אצבעותיו בראשי

פירוק. בלא כך ולאכלן

הפרי  גבי שעל הדקה קליפה מהן ולקלוף לשבר מותר אבל
אלא  שייך מפרק איסור שאין הנשברת הקשה הקליפה תחת
קטניות  ומיני תבואה לקלוף מותר וכן העליונה בקליפה
שלא  שיזהר רק שבת מערב והשרביטין מהשבלים שנמללו
לאחר  לאכול כדי ולא לאלתר לאכול שצריך מה אלא יקלוף

שכ"א. בסי' שיתבאר כמו שעה

ולהוציא  בשבת השרביטין לפרק אסור הכל) (לדברי אבל
נהגו  והעולם גמור) מפרק זהו כי (בידים מתוכן הקטניות
ואף  לחין שעודן כיון זכות עליהם שלמדו ויש בדבר היתר
מאוכל  אוכל כמפריד אלא אינו לאכילה ראויין השרביטין
מיני  אבל ש"ה בסי' שנתבאר כמו מפרק משום בזה ואין

כלל  היתר אין לאכילה ראויין השרביטין שאין קטניות
הקטניות  אין כן אם אלא בשבת מתוכם הקטניות להוציא
שבת  מערב מהם ניתקה שכבר בשרביטין כלל מחוברות
כל  מהם להוציאה מותר אזי בתוכם כך מונחת שהיא אלא
לאחר  לאכול כדי לא אבל לאלתר ממנה לאכול שרוצה מה

ברירה: איסור משום שעה

È הם ועדיין מהשבלים שבת מערב שנמללו חטים לו היו
שמא  גזרה תמחוי או בקנון ינפה לא במוץ מעורבים
דהיינו  ידיו בשתי אפילו ולא חייב שהוא וכברה בנפה ינפה
בידו  מנפה אלא המוץ מן להפרידן כדי לחבירתה מיד לנערן
לנפות  יבא (ולא החול מדרך שישנה כדי כחו בכל אחת

בנפה):

‡È שיפול כדי במים ליתנם אסור המעורבין ופסולת אוכל
שיצוף  כדי או עפר הוא שהפסולת כגון למטה הפסולת
אותם  שורין אין הכרשינים וכן תבן שהוא כגון למעלה
אותם  שפין ולא למעלה שלהם הפסולת להציף כדי במים
בכברה  נותנן אבל כבורר שהוא מפני הפסולת להסיר ביד
מתברר  ונמצא הכברה נקבי דרך נופל שהפסולת אע"פ

מאליו:

* * *
·È תולדת זה הרי במשמרת המסנן דהיינו שמרים המשמר

נפה  ע"י הפסולת מתוך אוכל תולדת בורר או וכברה
שבת  מערב שמרים במשמרת נתן אם אבל וחייב מרקד

לזוב: צלולין שיחזרו כדי בשבת מים עליהם ליתן מותר

‚È כדי במשמרת לסננן מותר צלולים שהם מים או יין
היין  שע"פ הקמחין מפני אפילו או יותר צלולין שיהיו
וראוי  הואיל כבורר חשוב ואינו דקין קסמין בו שנפלו או

זו. ברירה בלא אדם בני לרוב לשתיה

בהם  וכיוצא לבן יין או המים את לסנן אסור בסודרין אבל
משא"כ  כיבוסו זהו הבגד ששריית ליבון איסור משום
אינו  וגם לסחטה חושש ואינו לכך עשויה שהיא משמרת
לאסור  כלום חשוב ליבונה אין ולפיכך כלל לליבונה חושש
זהו  הבגד ששריית להאומרים אף כך בשביל שרייתה

כיבוסו.

שאין  מלבנין שאין משקין שאר או שכר או אדום יין אבל
לסננן  מותר שם שנתבאר מטעם לסחיטה בהם חוששין
שותין  אין אדם בני שרוב קצת עכורים הם אפילו בסודרין
ע"י  כך לשתותם שאפשר כיון אעפ"כ סינון בלא אותם
דהיינו  שינוי ע"י והתירוהו גמורה ברירה זו אין הדחק
הם  אם אבל לדבריהם לחוש וטוב בזה אוסרים ויש בסודרין
שמרים  בהם שיש או כך לשתותם אפשר שאי לגמרי עכורים

הכל: לדברי בסודר אפילו אסור

„È בשמריה חבית טורף תוסס שהוא זמן כל מגיתו ויין
תוסס  שהוא זמן שכל מפני המשמרת לתוך אפילו ונותן
כגוף  היין וכל יפה יפה השמרים מן היין נפרשו לא עדיין
ראוי  הוא וגם פסולת מתוך אוכל בורר כאן ואין הוא אחד
היינות  שכל הגיתות בשעת בכך ודרכו סינון בלא לשתיה

סינון. בלא כך אותו שותין אדם בני ורוב עכורים

קצת  עב כשהוא אף ממנו להשתמש דרכו כן  שגם חומץ וכן
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בלא  כלל ראוי שאינו הרבה עב הוא אם אבל לסננו מותר
כתושים  שקדים משקה וכן בסודר אפילו לסננו אסור סינון
סינון: בלא לשתותן שיכולין כיון לסננו מותר שבת מערב

* * *
ÂË שלא ליזהר צריך קצת עכור משקה בסודר כשמסננין

עליו  ישפוך אלא המשקה לקבל בסודר גומא יעשה
החול: מדרך לשנות כדי מעצמו ישקע והוא

ÊË בכפיפה לסננו מותר בסודר לסננו שמותר משקה כל
התחתון  כלי משולי הכפיפה יגביה שלא ובלבד מצרית
כנפה  העשוי כלי אותו אבל החול מדרך לשנות כדי טפח
שאין  כמשמרת דינו לכך מיוחד והוא הואיל בו ומסננין
שנתבאר: כמו שמרים בו שאין צלול משקה אלא בה מסננין

ÊÈ קשין בפיו יהדק לא מהחבית יין לתוכו שמריקין כלי
שאינה  אע"פ למשמרת שדומה מפני בחוזק וקסמין
הואיל  מקום מכל שמרים בה עוברים שהרי ממש משמרת
למשמרת  דומה זו הרי בה עוברים שאין וטנופת קסמין ויש
דקין  קסמין אלא טנופת בו שאין צלול יין הוא אם אבל
למעלה: שנתבאר כמו גמורה במשמרת אפילו לסננו מותר

ÁÈ שהפסולת כדי לחבירו מכלי בנחת לערות מותר
שיזהר  ובלבד הכלי בשולי ישארו והשמרים
קטנות  ניצוצות לירד ומתחילין הקילוח שכשיפסיק
עם  ויניחם יפסיק אזי הפסולת מתוך באחרונה הנישופות
מוכיחים  אלו ניצוצות הרי כן יעשה לא שאם השמרים
לאו  ניכר הפסולת כשאין העירוי בתחלת אבל בורר שהוא

הוא. בורר

שקורין  החלב פי על הצף שומן לקלוט מותר ולכן
ממנה  קצת יניח לחלב סמוך וכשיגיע מלמעלה (שמעטנע)
אם  אבל ביום בו לאכלו צריך זה ששומן והוא החלב עם
שיפסיד  חושש ואם לחול משבת לטרוח אסור לה צריך אינו
הטורח  שאיסור מפני נכרי ע"י לעשותו מותר יתקלקל או
ובמקום  סופרים מדברי שבות הוא לחול משבת וההכנה
סופרים  מדברי שבות בכל לנכרי אמירה להתיר יש הפסד

ש"ז. בסי' שנתבאר כמו

עם  כלום ממנה להניח צריך אינו לאלתר לאכלו רוצה ואם
להפסיק  צריך אינו לחבירו מכלי משקה המערה וכן החלב
משקה  או אוכל לברור מותר שהרי הניצוצות כשיורדין
כל  לאלתר לשתותו או לאכלו כשרוצה הפסולת מתוך
אף  וכאן שנתבאר כמו בידו אלא כלי ע"י בורר שאינו
ידיו  ע"י נעשה הברירה עיקר מקום מכל לכלי מכלי שמערה
כפיפה  או בסודר כשמסננן אלא בכלי בורר חשוב ואינו

בהן: וכיוצא

* * *
ËÈ כולו לערותו אסור התבשיל גבי על הצף שומן אבל

מיני  שני שהן מפני לאלתר התבשיל לאכול כדי אפילו
נקרא  והשני אוכל נקרא לאלתר שאוכל המין ואותו אוכלין
בורר  זה הרי לאכלו רוצה שאינו השומן וכשמערה פסולת

אוכל: מתוך פסולת

Î ממנה שיקלח כדי דבר איזה על החבית להגביה מותר

אינו  השמרים מתוך גם יין יורד זה ידי שעל ואף היטב היין
לירד  מתחילין הניצוצות שאין זמן כל כבורר חשוב
שמרים  גבי על מים ליתן מותר וכן שנתבאר כמו מהשמרים
ובלבד  בורר משום בזה ואין היין טעם שיקלטו שבחבית

ביום: בו מהם שישתה

‡Î הם שגם אע"פ שלו מהסובין החרדל את מסננין אין
בו  ואין כלל פסולת הסובין ואין לאכילה ראויים
סופרים  מדברי אסור כן פי על אף התורה מן בורר משום
כדי  ומסנן הואיל הפסולת מתוך אוכל כבורר שנראה מפני

הסובין. ולהשליך החרדל לאכול

בה  ליתן מותר שבת מערב במסננת החרדל נתן  אם אבל
שהחלמון  אע"פ בתוכה המסתנן החרדל מראה לתקן ביצה
למעלה  נשאר קשור שהוא והחלבון החרדל עם למטה יורד
מפני  הפסולת מתוך אוכל כבורר נראה אינו הפסולת עם
החלמון  מסנן ואינו הם אוכלין שניהם והחלבון שהחלמון
את  ולא החלמון את לאכול חפץ שהוא מחמת החלבון מן
החרדל  מראה לתקן מועיל שהחלמון מחמת אלא החלבון
ואוכל  הפסולת עם החלבון שמשליך ואף החלבון ולא
בשביל  אינו שהסינון כיון מקום מכל החרדל עם החלמון
אוכל  כבורר נראה אינו המראה תיקון בשביל אלא האכילה

הם: אחד אוכל מין שניהם שבאמת כיון מפסולת

·Î אסור היה לא האכילה בשביל הסינון היה אם ואף
מקום  מכל עליו אוכל ששם אף שהחלבון כאן אלא
עם  להשליכו רגילין וגם שהוא כמות כך לאכלו ראוי אינו
כמו  הנאכל החלמון לגבי כפסולת נראה הוא לכן הפסולת
אין  אחר בענין אבל סופרים מדברי ואסור החרדל עם שהוא
אחד  אוכל מין בברירת סופרים מדברי אפילו כלל איסור
גדולות  חתיכות מתוך קטנות חתיכות בורר אפילו דהיינו
כפסולת  נראין אינן ארצה הקטנות שמשליך אע"פ קצת

לאכל  הוא ורגילות לאכילה ראויין והן הואיל כך ן:בשביל

* * *
‚Î בי"ד שנתבאר ע"ד האסורים תולעים בהם שיש מים

כלל  אפשר אי שהרי בסודר  אפילו לסננן אסור פ"ד  סי'
מהם. אחד יבלע שמא סינון בלא לשתותן

ומשמר  בורר איסור שאין מפני מפה ע"י לשתותן מותר אבל
ראוי  שיהיה שתיה או אכילה קודם הענין במתקן אלא
שתיה  בשעת אם אבל מלאכה דרך שזהו לשתיה או לאכילה
מעין  זה אין פיו לתוך יכנוס שלא הפסולת את מעכב
כיבוסו  זהו בגד שריית משום לאסור ואין ומותר מלאכה
הנשרה  הוא מועט שדבר כיון יסחוט שמא גזרה משום ולא
שנתבאר  כמו לחוש אין מועט ובדבר פיו להנחת כדי במים
שריית  משום מועט בדבר אפילו שם ולהאוסרין ש"ב בסי'
בעל  שכל שם נתבאר וכבר אסור כאן אף כיבוסו זהו בגד

שאפשר: במקום לעצמו יחמיר נפש

„Î מן לבדן הזבובים יוציא לא לכוס זבובים נפלו אם
שאסור  האוכל מתוך פסולת כבורר זה שהרי הכוס
עמהם  קצת המשקה מן גם יקח אלא מיד לאכול כדי אפילו

למעלה: שנתבאר כמו כלל כבורר נראה אינו שאז

‰Î לחבצו כדי קיבה בו ונותן חלב שלוקח דהיינו המחבץ
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נתן  אם וכן החלב מן הקום הפריש שהרי בורר משום חייב
תולדת  זה הרי מתוכו נוטפים החלב ומי גמי כלי בתוך הקום
ואע"פ  וחייב וכברה נפה ע"י הפסולת מתוך אוכל בורר
כלל  פסולת כאן ואין אחד אוכל מין שניהם והחלב שהקום
יפה  מתערבים שהם לחים דברים והם הואיל כן פי על אף
אוכל  במפריד כמו בורר משום בזה יש מפרידן והוא

מפסולת:

ÂÎ המקבץ שכל בונה משום חייב גבינה ועשאו גבנו ואם
זה  הרי אחד גוף שיעשה עד הכל ודבק חלק אל חלק

בונה: תולדת

ÊÎ יחבצם שלא ובלבד לדבש ואגוזים שומשמין נותנין
בידיו:

ÁÎ שראוי אע"פ להעמידו כדי במשקה שמרים ליתן אסור
שמרי  גם יורדין כן ידי שעל מפני בשבת לשתותו
המחבץ: כמו בורר תולדת זה והרי הכלי לשולי עצמו המשקה

ËÎ זורה משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח הרוקק
פטור  לגופה צריכה שאינה מלאכה שכל ולהאומרים
אינו  אפילו סופרים מדברי אסור אבל פטור כאן אף עליה

ימות: ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך מתכוין

* * *

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק

מהן ‡ להוציא ענבים או שמן מהם להוציא זיתים הסוחט
בסי' נתבאר וכבר מהפרי המשקה שמפרק מפני חייב יין
הרי  בו שנתכסה ממקום משקה או אוכל המפרק שכל ש"ה
התורה  מן לסחטן מותר פירות שאר אבל הדש תולדת זה
תורת  עליהם אין פירות מי שכל מפני מימיהם להוציא
תורת  אלא בלבד הענבים ומן הזיתים מן היוצא אלא משקה
משום  בו שאין מאוכל אוכל כמפריד זה והרי עליהם אוכל

שם. שנתבאר כמו מפרק

מפני  ורמונים תותים אפילו לסחוט אסור סופרים ומדברי
הם  ורימונים תותים הרבה להם שיש אדם בני שמקצת
כן  היו ואילו וענבים כזיתים משקה לשם אותן סוחטין
משקה  לשם לסחטם רגילין כן גם היו אדם בני לשאר הרבה
להיות  מחשבתו מועלת משקה לשם שסוחטן מי כל לפיכך

דעתו  בטלה אומרים ואין סופרים מדברי עליהם משקה שם
בל"א) בערני"ס (שקורין אגסים אותם וכן אדם כל אצל
לסחטן  אסור מקומות במקצת משקה לשם לסחטן שרגילין
העולם  לכל היה שאם שאפשר כולו העולם בכל בשבת
לשם  אותם סוחטין ג"כ היו שם כמו כך כל מהם הרבה

אלו. בפירות כיוצא כל וכן משקה

משקה  לשם לסחטן העולם דרך שאין פירות שאר אבל
להם  שיש אף תענוג או צמא מחמת מימיהם לשתות דהיינו
שם  עליהם אין לרפואה לסחטן רגילין ואפילו מהם הרבה
לסחטן  ומותר סופרים מדברי אפילו כך בשביל משקה
שזה  ואע"פ מאוכל אוכל כמפריד שהוא מפני בשבת

אדם. כל אצל דעתו בטלה משקה לשם מתכוין הסוחטן

משקה  לשם פרי איזה לסחוט שנהגו במקום מקום ומכל
באותו  בשבת לסחטו ואסור ורמונים כתותים שם דינו הרי
שכל  כיון הסוחט זה דעת בטלה שלא משקה לשם מקום
מותר  מקומות בשאר אבל בחול כן עושין מקומו אנשי
שיש  אף משקה לשם לסוחטו רגילין ואין הואיל לסחטו

ממנו. הרבה להם

סופרים  מדברי לסחטן אסור הפירות שכל אומרים ויש
מימיהם  על דעתו הסוחט שזה שכיון מימיהם לצורך
לרפואה) אפילו (או תענוג מחמת או צמא מחמת לשתותם
בטלה  אומרים ואין סופרים מדברי משקה חשובים הם הרי
המאכל  בהם לטבל כדי דעתו אם (אבל אדם כל אצל דעתו
הפרי  למתק אלא סוחט אינו אם אבל שיתבאר) כמו מותר

שותה ול  ואפילו הפירות כל בשאר מותר המשקה לצורך א
בשביל  בסחיטתו מתכוין שאינו כיון מותר הנסחט המשקה
(מהפירות  בהן וכיוצא ורימונים מתותים חוץ השתיה
משקה  לשם אותם סוחטין הרבה להן שיש אדם בני שמקצת
היו  אדם בני לשאר הרבה כן היה ואילו וענבים כזיתים
לסחוט  אסרו שבהם משקה) לשם לסחטן כן גם רגילין
לצורך  כן גם יסחוט שמא גזרה בלבד למתקן כדי אפילו
הרבה  להם שיש אדם בני אותן שעושין (כמו המשקה

מהם).

כסברא  העיקר אבל הרבה במקומות להחמיר נוהגין וכן
לשנות: אין להחמיר שנהגו במקום מקום ומכל הראשונה
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bpFre mrhÎaEh mdA WIW micbn iPin'כּוgMn rRWp KM , ¦¥§¨¦¤¥¨¤©©§¤¨¦§©¦Ÿ©

oFilrÎbEprY zENBzd iPin lM dpFilrd ux`AW gnFSd©¥©¤¨¨¤¨¤§¨¨¦¥¦§©©£¤§
bpFr `Ede .`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiBn oipdp EidIW¤¦§¤¡¦¦¦¥¨§¤
ocrÎobAW bEprY lr ENit` ixdW ,uw oi`l `ltp¦§¨§¥¥¤£¥£¦©©£¤§©¥¤

DipiIcilC aHEn" :Exn` oFYgYd'47"כּוixEQi lM i`cMW , ©©§¨§¨§¦©§¥¤§©¨¦¥
mPdiB'48כּו`alÎcizrl didIW iENibA oMW lM .כּו', ¥¦Ÿ¨¤¥§¦¤¦§¤§¨¦¨Ÿ

lr wx inWBd ux`AW gnFSd gM iENiB oi`W FnkE§¤¥¦Ÿ©©¥©¤¨¨¤©©§¦©©
dpFilrdÎux` gM iENiB `Ed ok FnM ,oirxBd zrixf ici§¥§¦©©©§¦§¥¦Ÿ©¤¤¨¤§¨

zFvOd dUrn lW drixf ici lr `weC'49כּוaEzMW Edfe . ©§¨©§¥§¦¨¤©£¥©¦§§¤¤¨
(`i ,`q dirWi)dirExf dPbkE Dgnv `ivFY ux`k iM" : §©§¨¦¨¨¤¦¦§¨§©¨¥¤¨

rxGd zEdOn dlrn dlrnl `id dginSdW ,"ginvz©§¦©¤©§¦¨¦§©§¨©§¨¦¨©¤©
.DA rExGd©¨©¨

" aEzMX dn dPdedirExfoFWl ± "dirExf" ,"ginvz §¦¥©¤¨¥¤¨©§¦©¥¤¨§
miAx:zFrixf iPin 'a Wi iM oiprd , ©¦¨¦§¨¦¥¦¥§¦

zrixf ± cg`d,devOd dUrn lW DtEBgnvp dGnE ¨¤¨§¦©¨¤©£¥©¦§¨¦¤¦§©
eiGde xF`d iENiBocrÎobA50oFYgYd51. ¦¨§©¦§©¥¤©©§

`Ede ,xzFi zEIpgEx drixf `Ed ± 'ade.zFvOd zpeEM §©§¦¨¨¦¥§©¨©©¦§
dpeEM zFkixv zFvOd lk iM52FAlA `id dpeEMde , ¦¨©¦§§¦©¨¨§©©¨¨¦§¦

,devOd dUrn lW DtEBn xzFi ipgEx oipr `EdW ,FgFnE¤¦§¨¨¦¥¦¨¤©£¥©¦§¨
ici lr KxAzi FA dwacl `Ed dpeEMd xTir ixd iM¦£¥¦©©©¨¨§¨§¨¦§¨¥©§¥

;z`Gd devOd dUrn©£¥©¦§¨©Ÿ
`NW `Ed dpeEMd zpigA ,dUrzÎ`l zFvnA oke§¥§¦§Ÿ©£¤§¦©©©¨¨¤Ÿ
FnM .KxAzi FzEcg`e FcEgIn df ici lr cxtp zFidl¦§¦§¨©§¥¤¦¦§©§¦§¨¥§

aEzMW(hl ,eh glW)ExEzz `le" `mYכּו': xW`mipFf;" ¤¨§©§Ÿ¨£¤©¤¦
Dlral dxEq`W dpFfM53lAwl cFr Fl xWt` i` KM ± §¨¤£¨§©£¨¨¦¤§¨§©¥

oFilrdÎWcw zpigAn'כּו. ¦§¦©Ÿ¤¨¤§
xF`d gnvpe KWnp zFvOd zpeEMn dPdeocrÎobA §¦¥¦©¨©©¦§¦§¨§¦§©¨§©¥¤

oFilrd'כּוdPbkE" Edfe .dirExf"ginvz`l Drxf ± ¨¤§§¤§©¨¥¤¨©§¦©©§¨Ÿ
l"Pd zFrixf 'a Epiid ,dirExf `N` ,xn`p54. ¤¡©¤¨¥¤¨©§§¦©©
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(42x"Enc` ixn`n .c ,cp xF` dxFY .k oniq WcTd zxB` oM mB d`x)§¥©¥¦¤¤©Ÿ¤¦¨¨©©§¥©§

.(aryz cEOr a KxM `xwIe irvn`d̈¤§¨¦©¦§¨¤¤©

(43.a ,fpw .` ,dpw .a ,ft a wlg xdf d`x .wix mFwnA dxFW dkxAd oi`W)¤¥©§¨¨¨§¨¥§¥Ÿ©¥¤

.(a ,fhx ` wlg .` ,cl b wlg¥¤¥¤

"לא 44) ּפסּוק על העליֹונה": "ארץ ּפירּוׁש מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ(עּיין
"ּבארצ ועקרה מׁשּכלה c)תהיה ,gr mihRWn xF` dxFY) ּפסּוק ועל . ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָ¨¦§¨¦ְַָ

יעקב" יׁשרׁש `)"הּבאים ,`q xF` dxFY)"הּקדׁש ּוב"אּגרת .(g oniq) ּדּבּור ְֲִֵַַַָֹ¨ְִֶֶֶַֹ¦¨ִ
צדקֹות"). "זֹורע ְְִֵַַַָהּמתחיל

(45.(f dpWn ,` wxR dxivi xtq)¥¤§¦¨¤¤¦§¨

רענן"46) ּכברֹוׁש "אני ּגּבי הּוא" ׁשּבתֹון "ׁשּבת הּמתחיל ּבדּבּור ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָועּיין
(b ,hq mixERMd mFi oOwl). §©¨©¦¦

(47.(a ,eh dbibg ."iz`C `nlrl izile")§¥¥§¨§¨§¨¥£¦¨

(48dn ± Wcg a"i lM")liaWA ± mPdiB lW W`A miXXn cg` EpNW W`W ¨Ÿ¤©¤¥¤¨¤¨¦¦¦§¥¤¥¦Ÿ¦§¦

dOkaE .c ,` gNWA xF` dxFY lirl ."oFYgYd ocr obA mb bpFrd lAwIW¤§©¥¨¤©§©¥¤©©§§¥¨§©©§©¨

.(zFnFwn§

הּנ"ל).49) יׁשרׁש" "הּבאים ּפסּוק על ּבאריכּות זה ענין ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָ(ּכּמבֹואר

(50.(` ,fi zFkxA d`x)§¥§¨

יגּדל 51) "ועּתה ּפסּוק על הּתחּתֹון: ּגן־עדן מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ(ועּיין
b)נא" ,hl glW lirl)"'כּו סיני ּבמדּבר כּו' "וידּבר ּפסּוק ועל .lirl) ָ§¥§©ְְְְִִֵַַַַַָ§¥

(a ,a xAcOA.( ©¦§¨

(52.(` ,bi zFkxA d`x)§¥§¨

(53.(a ,ek dhFq)¨

ל"ח.54) ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַועּיין



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

,'b dbxcn Epiid "Dgnv `ivFY ux`M" WExiR dPde§¦¥¥¨¨¤¦¦§¨©§©§¥¨
Epiide .llM drixf iYlA gnvEY xW` dginSd `ide§¦©§¦¨£¤§©¦§¦§¦¨§¨§©§
FnM ,xrId zFxiR FnM oke ,odil`n milFrd miaUr FnM§£¨¦¨¦¥£¥¤§¥§¥©©©§
ilA onvrn oignvpe milicBW ,xrId ivrAW migERYd©©¦¤©£¥©©©¤§¥¦§¦§¨¦¥©§¨§¦
md drihPde drixGd ici lrW zFxiRd K` ,drixf§¦¨©©¥¤©§¥©§¦¨§©§¦¨¥

odil`n milFrdn c`n c`n migAEWn'כּו. §¨¦§Ÿ§Ÿ¥¨¦¥£¥¤

:oaEi lWnPde§©¦§¨¨

ilA miUrPW zFIUrn zFvn oipr Epiid ,'bd Ff dpigaC¦§¦¨©©§¦§©¦§©£¦¤©£¦§¦
xn`PW oiprkE ,KxAzi FA dwacl dpeEM mEW(bi ,hk dirWi): ©¨¨§¨§¨¦§¨¥§¦§¨¤¤¡©§©§¨

izF` mz`xi idYe"dcOEln miWp` zevndf ixdW ," ©§¦¦§¨¨¦¦§©£¨¦§¨¨¤£¥¤
ux`"d ok iR lr s`e ,llM drixf zpigA o`M oi` EN`M§¦¥¨§¦©§¦¨§¨§©©¦¥¨¨¤

ici lr "Dgnv `ivFYzxYEqnd dad`s` ,mc`A WIW ¦¦§¨©§¥©£¨©§¤¤¤¥§¨¨©
mlrdn dad`d `ivFd `NW oeiM ixnbl zxYEqn `idW¤¦§¤¤§©§¥¥¨¤Ÿ¦¨©£¨¥¤§¥
lrW xg`n mFwn lMn ,KxAzi FA dwacl oiEkl iENibl§¦§©¥§¨§¨¦§¨¥¦¨¨¥©©¤©
`ivFY ux`"d dPd ,zxYEqnd dad`d FA Wi mipR lM̈¨¦¥¨©£¨©§¤¤¦¥¨¨¤¦

dPB"X dnl llM inC `l mFwn lMnE ."DgnvdirExf ¦§¨¦¨¨Ÿ¨¥§¨§©¤©¨¥¤¨
dpeEkA EUrPW zFvOd mdW "ginvz'55כּו. ©§¦©¤¥©¦§¤©£§©¨¨

xaFr" zFvOd zMxA oiprA lirl x`AzPX dn Edfe§¤©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§©©¦§¥
dUrn lW `YzlCÎ`zExrz` zFidl icMW ,"oziIWrl©£¦¨¨¤§¥¦§¦§£¨¦§©¨¤©£¥
oipr `Ed df ± `NirlCÎ`zExrz` iENiB xxFrn devOd©¦§¨§¥¦¦§£¨¦§¥¨¤¦§©

."mlFrd Kln Epiwl` 'd dY` KExA" dkxAd©§¨¨¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨

xdfA aEzMW FnM :WExiR('א קכ "ב , (דף א ' wEqRחלק lr ¥§¤¨©Ÿ©ֵֶַ©¨
(g ,d zldw)"carp dcUl Kln:" Ÿ¤¤¤¤§¨¤¤¡¨

o`n"KlnxAgz`C `EdÎKixA `WcEw `C ?dcUl ©¤¤¨§¨§¦§¦§©©§¨¤
Edi` cMcarpo`n .dcU`C ?(fk ,fk zFclFY)xW` dcU ©¦¤¡¨©¨¤¨§¨¤£¤
'd FkxA"56. ¥§

xW`" :WExiR'd FkxA,zFvOd zMxA oipr Epiid " ¥£¤¥§©§¦§©¦§©©¦§
gM iENiB zFidl dlrn dlrnNn dpFilr dkWnd `EdW¤©§¨¨¤§¨¦§©§¨©§¨¦§¦Ÿ©
ici lr zFrEWi ginvdl ,dpFilrd ux`A xW` gnFSd©¥©£¤¨¨¤¨¤§¨§©§¦©§©§¥

xF`d iEAixA devOd dUrn'57כּו.: ©£¥©¦§¨§¦¨

dPde .b"dirExf dPbkE ,Dgnv `ivFY ux`k iM §¦¥¦¨¨¤¦¦§¨§©¨¥¤¨
ginvzzFvOd dUrOOW dginSd zpigA Epiid " ©§¦©©§§¦©©§¦¨¤¦©£¥©¦§

oilBqn l`xUIWM dpXd lkA KWnPd zFvOd zpeEMnE¦©¨©©¦§©¦§¨§¨©¨¨§¤¦§¨¥§©§¦
;zFvnE dxFY¨¦§

"dNdzE dwcv ginvi d"ied i"pc` oM`Ede ," ¥©§©£¨¨©§¦©§¨¨§¦¨§
ÎmFie dpXdÎW`xA dlrnNW xF`d iENibe dginSd©§¦¨§¦¨¤§©§¨§Ÿ©¨¨§
dnExY xdfA aEzMW FnkE .daEWY ini zxUre mixERMd©¦¦©£¤¤§¥§¨§¤¨©Ÿ©§¨

א') "(קע"ז , :`pnf i`dA58zFNgd dY` d"ied i"pc`' §©¦§¨©§©£¨¨©¨©¦¨
(ck ,b oPgz`e)'כּוmiNBzn ± d"ied i"pc` ± EN` zFnW 'aW ,"' ¨¤§©©¤§¥¥©§©£¨¨¦§©¦

ginvi" zFidl Epiide ,mixERMd mFie dpXdÎW`xAdwcv §Ÿ©¨¨§©¦¦§©§¦§©§¦©§¨¨
dNdzE"'כּו. §¦¨

:daEWYÎilrA zpigA oipr miCwdA df oaEie§¨¤§©§¦¦§©§¦©©£¥§¨
dUFre rxn xq `Ed mc`dWM `id l"Pd lM dPdC§¦¥¨©©¦§¤¨¨¨¨¥¨§¤

zFwcv rxFf" drixGd oipr `Ed f`W ,aFh'כּוx`W oke ;" ¤¨¦§©©§¦¨¥©§¨§¥§¨
FnkE ,llM Kxc dwcv mWA mi`xwp dxFYd zFvn lM̈¦§©¨¦§¨¦§¥§¨¨¤¤§¨§

aEzMW(dk ,e oPgz`e)E" :dwcvzFUrl xFnWp iM EpN didY ¤¨¨¤§©©§¨¨¦§¤¨¦¦§©£
z`devOd lMz`Gd'59"כּוlr zFidl drixf zpigA odW , ¤¨©¦§¨©Ÿ¤¥§¦©§¦¨¦§©

dUrzÎ`l zFvn mEIw mB oke ;"zFrEWi ginvn" df ici§¥¤©§¦©§§¥©¦¦§Ÿ©£¤
aEzMW FnM ,drixf `xwp(a ,a dinxi)ux`A" :drExf `l," ¦§¨§¦¨§¤¨¦§§¨§¤¤Ÿ§¨

dxiar xaFr Fpi`e aWFIX dn EpiidC ,"`N"d zpigAW60 ¤§¦©©Ÿ§©§©¤¥§¥¥£¥¨
iUFrA FnM dpFilrdÎux`A drixf zpigA oM mB `Ed©¥§¦©§¦¨¨¨¤¨¤§¨§§¥

devn'כּו. ¦§¨
dUrÎzevn lHanE mFlWeÎqg `hFg mc`dWM la £̀¨§¤¨¨¨¥©§¨§©¥¦§©£¥

`xwp`hFgoFWloFxQg61.l"Pd drixf zpigA xCrde ¦§¨¥§¦¨§¤§¥§¦©§¦¨©©
"oFr" `xwPW ,dUrzÎ`l zevn lr FxarA oMW lke§¨¤¥§¨§©¦§©Ÿ©£¤¤¦§¨¨

"FMxC derd" oFWln62Kxc"e zEEir oipr `EdW , ¦§¤¡¨©§¤¦§©¦§¤¤
"oFzNwr63aEzMW FnkE ,mipFvigl dwipi KiWnOW ,dirWi) £©¨¤©§¦§¦¨©¦¦§¤¨§©§¨

(ck ,eqmirWFRd" :iA"`MlnC `tEb"A ± dfכּו'64" lre . ©§¦¦§¨§©§¨§©¤
xn`p(i ,al Epif`d)ux`A Ed`vni" :xAcnmFwn `EdW ," ¤¡©©£¦¦§¨¥§¤¤¦§¨¤¨

aEzMW FnkE ,llM drixfl iE`x Fpi`W(ak ,hk EpzWxR)`l" : ¤¥¨¦§¦¨§¨§¤¨¨¨¨¥Ÿ
aUr lM Da dlri `le ,ginvz `le rxGz'65"כּו. ¦¨©§Ÿ©§¦©§Ÿ©£¤¨¨¥¤
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ועל 55) כּו'" זרּועיה "ּוכגּנה ּפסּוק על ב') (קס"ו, ּתרּומה ּבזהר ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹ(ועּיין
כּו'".ּפסּוק  זרּוע "אֹור ַָָ

כּו'" יֹוסף "וילּקט ּפסּוק על וּיּגׁש ּבפרׁשת מּזה: ּׁשּנתּבאר מה (dxFYועּיין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ¨

(a ,cn WBIe xF`ּפסּוק על הּׁשירים ּובׁשיר .(g ,e) מלכֹות הּמה "ׁשּׁשים ©¦©ְְִִִִִֵַַָָָ
Kli`e)כּו'" ` ,gl)..(שכ"א סימן חסידים ּבספר ועּיין ¨¥¨ְְֲִִִֵֵֶַָ

(56Edin .carp `EdWM dcUl xAgzdW `EdÎKExA WFcTd df ?dcU `Ed in)¦¨¤¤©¨¨¤¦§©¥§¨¤§¤¤¡¨¦

b hkw irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`iaA x`Azp .'d FkxA xW` dcU df ?dcÜ¤¤¨¤£¤¥§¦§¨¥§¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦

.(Kli`e [a ,dk]¨¥©

ּפסּוק 57) על אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר נׂשאּוכמֹו ּבפרׁשה ה'" יברכ",ek) ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
(aÎ` ,fk .b.ׁשם עּיין ,ֵַָ

(58.(xE`iAA oOwl ± ."mW oiIr ,dpXdÎW`xe mixERMdÎmFiA EpiidC")§©§§©¦¦§Ÿ©¨¨©¥¨§©¨©¥

"אׁשירה"59) הּמתחיל ּבדּבּור ּבׁשּלח ּבפרׁשת מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ(ועּיין
(a ,bq xF` dxFY)(. ¨

(60U Fl mipzFp dxiar xar `le aWi" :a ,hl oiWECw)dUFrM xk.("devn ¦¦¨©§Ÿ¨©£¥¨§¦¨¨§¤¦§¨

(61FnM dlFcBd on oirEpnE mixqg ± mi`Hg" :`k ,` ` mikln i"Wx d`x)§¥©¦§¨¦©¨¦£¥¦§¦¦©§¨§

.("`hgi `le dxrVd l` :(fh ,k mihtFW)§¦¤©©£¨§Ÿ©£¦

(62zEEr oFWNn ± EErd" :oFIv zcEvnaE ."mMxC z` Eerd" :`k ,b dinxi d`x)§¥¦§§¨¤¡¤©§¨¦§©¦¤¡¦§¦

zFHn lirl d`x ± oFrl `hg oiA lCadd .i oniq WcTd zxB` ,`ipY ."mETre§¦©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨©¤§¥¥¥§§¨§¥§¥©

.(ety'` cEOr dpXd W`x dxFYd xF` .` ,at©¨Ÿ©¨¨©

(63oFzNwr" :` ,fk dirWi oFIv zcEvn d`x .cFre .a ,k dbibg `xnBd oFWl)§©§¨¨£¦¨§§¥§©¦§©§¨£©¨

.("(e ,d mihtFW) zFNwlwr zFgx` FnM zEEre mETr oipr -¦§©¦§¦§¢¨£©§©§¦

(64.(a ,gt a wlg xdf .KlOd sEB)©¤¤Ÿ©¥¤

לדֹודי"65) "אני הּמתחיל ּבדּבּור "מדּבר": מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ(ועּיין
(bÎa ,al d`x zWxR lirl)."יעיר "ּכנׁשר הּמתחיל Epif`dּובדּבּור oOwl) §¥¨¨©§¥ְְְִִִֶֶַַָ§©¨©£¦

(b ,gr .b ,fr.(



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

FPw xiri xWpM" df lM lr K`'66"כּוdfl mB iM EpiidC , ©©¨¤§¤¤¨¦¦§©§¦©¨¤
gxd zFCn b"i" zENBzd ici lr ± dvr Wiici lr "min ¥¥¨©§¥¦§©¦¨©£¦©§¥

xTir odW ,daEWz ini zxUrA hxtaE ,daEWY zpigA§¦©§¨¦§¨©£¤¤§¥§¨¤¥¦©
aEzMW FnM miaXd zlAwl onGd(e ,dp dirWi)'d EWxC" : ©§©§©¨©©¨¦§¤¨§©§¨¦§

F`vOdA'67"כּו. §¦¨§
b"i" zENBzd onf `Ed daEWz ini zxUrA dPd iM¦¦¥©£¤¤§¥§¨§©¦§©

aEzMW FnM ,"mingxd zFCn(e ,cl `VY)" :xarIelr d"ied ¦¨©£¦§¤¨¦¨©©£Ÿ£¨¨©
" WExiR ."`xwIe eipRxFarIeFnvr cSn KWnPW :" ¨¨©¦§¨¥©©£¤¦§¨¦©©§

oi` dpXd lkA iM ,cal `NirlCÎ`zExrz` zpigaA¦§¦©¦§£¨¦§¥¨§©¦§¨©¨¨¥
`NirlCÎ`zExrz` zpigAn wx xF` iENiBdici lrW ©¦©¦§¦©¦§£¨¦§¥¨¤©§¥
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`Ed miwiCvA '`d WFcwC iENiBdW ,`Ed ,(mkzXEcTn dlrnNW izXEcw)§¨¦¤§©§¨¦§©§¤¤©¦§¨¨§©¦¦
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,DEnY `Ed ipFnk EidIW KYrc `wlq `w ENit`W ,`zi` dxFYd xF`aC ,oaEn¨¦§©¨¦¨¤£¦¨¨§¨©§¨¤¦§¨¦¨©
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c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ביאור.‰Â‰(יז) בתוס' הנ"ל הדברים כל שרש להבין
(משלי  מ"ש הפסוק באור להקדים יש הנה
דהנה  בתבונה. שמים כונן ארץ יסד בחכמה ה' יט) ג,
וגשמיות  רוחניות בבחי' שהן וארץ שמים בענין ידוע
מקום  בכל שהמשפיע ומקבל משפיע בבחי' דהיינו
הגשמיות  בבחי' הוא והמקבל הרוחניות בבחי' הוא
צומח  בחי' כמו שזהו הרוחניות מן מקבל והגשמיות
שכל  בחוש רואים אנו הנה הענין וביאור בכלל. ודומם
מן  נמשך הכל בה אשר וכל הארץ פרי ברכת שפע
קבועים  שהמזלו' המזלות מגלגל והוא דוקא. השמים
בארץ  רוחני שפע כל נמשך ומהם שמים. הנק' ברקיע
והם  השמים את אענה כג) ב, (הושע וכמ"ש הגשמי
וכמו  כידוע. הוא שפע לשון זו וענייה הארץ את יענו
הרי  כו'. וממגד שמש תבואות וממגד יד) לג, (דברים
שצומחי' הארץ שבתבואות השפע כח רוחניות נשפע
בארץ  זריעה שע"י אע"פ השמש. חום ע"י הארץ מן
הכל  כמ"ש הכל להצמיח שבארץ הצומח מכח נמשך
הארץ  מן שיצמח גופא זה אבל דוקא. העפר מן היה
דוקא  שברקיע דמזלות רוחני העליון מכח בא זה
מלמעלה  מזל לו שאין מלמטה עשב לך אין וכמאמר
כחות  הן שברקיע שהכו"מ לפי כו'. ואומר אותו שמכה
לעשות  ומצמיח המגדל כח דוקא בהם ויש רוחניים
גם  דצח"מ חלקי בכל הארץ פרי וכל תבואות רבוי
ובארץ  מחכים מזל א) קנו, (שבת כמ"ש המדבר בחלק
דצח"מ  טבעי שנוי והן כו'. וטפשים חכמים מגדלת
אקלימי  על גלגלים סבובי משינוי הכל ורבויים וגידולם
(הגם  הארץ שכדור מזה יובן ונמצא כידוע. הארץ
שפע  כל השמים כדור לגבי חרדל כגרגיר רק שהוא
(תהלים  ע"פ בסדור וכמ"ש בה. נמשך דשמים רוחניות
מקבל  בחי' הוא ארץ) גבולות כל הצבת אתה יז) עד,
משפיע  בחי' הוא והשמים גשמי דומם בחי' והוא
בו  יש שהצומח הדומם על הצומח בחי' כערך רוחני
וריבוי  בהתפשטות וצומח גדול להיותו רוחניות איזה
ומזה  הגשמיים. וארץ שמים ענין וזהו כו'. ליש מאין
משפיע  ובכל העליונים וארץ בשמים גם עכ"פ יובן
כארץ  דומם בחי' הוא המקבל שבחי' העליונים ומקבל
(וכגשמים  ולהוליד להגדיל צומח בחי' הוא והמשפיע
את  והרוה י) נה, (ישעיה כמ"ש בארץ שמצמיחים

להצמיח  המים שטבע לפי והצמיחה והולידה הארץ
להצמיח  שבכחו דדכורא מ"ד בחי' וכמו"כ כו'.
כי  אשה כמ"ש תוליד שהאשה אע"פ ולד ולהוליד
בכחו  שיש שבארץ הצומח כח כמו וילדה תזריע
ע"י  כ"א מעצמה להוליד לה א"א מ"מ כו'. להצמיח

דו  דדכורא מ"ד דומם בחי' בחי' כמו רק ואינה קא
קרקע  אסתר ב) עד, (סנהדרין כענין המ"ד שפע לקבל
בחי' בכללות למעלה יובן וכך כו'). היתה עולם
הרוחני' העליונים וארץ שמים שנק' ומקבל משפיע
שבחי' בכלל זו"נ בחי' שזהו בכלל ונוק' דכר בחי'
כו' ומים מאש שכלול עלאה שמים נק' דז"א המדות
שנק' דאצי' המל' לבחי' הרוחניות משפיע בחי' הוא
הדבור  אותיות בחי' והן דומם בחי' שנק' עלאה ארץ
צמיחה  שום הדבור באותיות אין שהרי דומם בחי' שהן
הרי  כי כדומם לבד כהווייתן הן רק וכלל כלל ורבוי
כל  אלא אותיות וד' ג' א' מאות ונתרבה ניתוסף לא
ריבוי  בו ואין בהווייתו נשאר שהוא כמו ואות אות
ה' כמו אבנים האותיות נקרא וע"כ כלל והתפשטות
אור  הארת הדבור באותיות שיש (דהגם כו' אבנים
הזאת  השפע מקבלים אבל כו'. דאוי"ר והמדות השכל
דומם  בחי' עצמן והן והלב המוח מן בהן שנשפע כמו
נקרא  ולפעמים עצמו מצד יתוספו בלי כו' לבד לקבל
שמקבל  כתלמיד הדבור מן המקבל לגבי משפיע הדבור
כלל  וגרעון תוס' הדבור בזה אין מ"מ הרב מדבור
דז"א  ממדות שמקבלת דמה למעלה המל' בענין כידוע
כו'). זאת כל ואמונה אמת וזהו כו'. לעולמות משפיע
נקרא  דאצי' דז"א שבמדות ומוחין המדות בחי' אבל
רואים  שאנו מה והוא כו'. ומרבה שמגדל צומח בחי'
ורבוי  והתפשטות צמיחה בחי' שבלב במדות שיש
בקטנות  מדותיו הקטן התינוק שהרי לגדלות מקטנות
גדלות  ערך כפי עמו מדותיו יגדלו וכשיגדל ביותר
יהולל  שכלו לפי ח) יב, (משלי וכמ"ש שלו. השכל
לאילן  והיה מעט מעט שיגדל קטן עץ כדמיון איש
כו' השדה עץ האדם כי יט) כ, (דברים וכמ"ש גדול
תכלית  שהאזוב ואזוב ארז עץ בענין במ"א (וכמ"ש
שבמדות  הצמיחה גדלות תכלית והארז הצמיחה קטנות
אשר  הארז מן העצים על וידבר יג) ה, (מ"א וכמ"ש

וד"ל): כו' בקיר יצא אשר האזוב ועד בלבנון
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dfaE30:df z` df mixzFqM mi`xPd miaEzM 'a oaEi ¨¤¨§¦©¦§¦§§¦¤¤¤
xnF` cg` aEzM31ux`d lk `ln" :FcFaM"FcFak"E ," ¨¤¨¥§Ÿ¨¨¨¤§§

" :FnEBxYeifaEzke ± cal dx`de eif zpigA ,"Dixwi ©§¦§¨¥§¦©¦§¤¨¨§©§¨
xnF` cg`32ux`d z`e minXd z`" :ip`"ip`"e ,"`ln ¤¨¥¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥©£¦

!WOn KxAzi FzEnvre FzEdn rnWn©§¨¨§©§¦§¨¥©¨
zpigaA Epiid "`ln ip`" iM ,oiprdeaaFq,mlrde §¨¦§¨¦£¦¨¥©§¦§¦©¥§¤§¥

"ux`e minW" xnF` oM lre ,cg`M zFnlFr 'cl aaFqe§¥§¨§¤¨§©¥¥¨©¦¨¨¤
`N` dpi` iENiB zpigaAW dx`dd la` .zg` d`eeWdA§©§¨¨©©£¨©¤¨¨¤¦§¦©¦¥¨¤¨
"oinlr lM `Nnn" zpigA ± "Dixwi eif" ,"FcFaM" zpigAn¦§¦©§¦§¨¥§¦©§©¥¨¨§¦

: l"PM©©

EdfeoiproMWOd zFrixiz`xWd did mdAW , §¤¦§©§¦©¦§¨¤¨¤¨¨©§¨©
mitiTOdmiIg urA `zi`cke ,33mz`xWd milEBirdW : ©©¦¦§¦§¦¨§¥©¦¤¨¦¦©§¨¨¨

dide .mW oiIr ,zFlkiddAmiWcw ycw lkidzpigA ± §©¥¨©¥¨§¨¨¥©Ÿ¤¢¨¦§¦©
zFpFW`x 'bC mitiTn" `xwPd mFwOde .Wcw`Ed ± " ©¦¦§¦§©¨©¦§¨Ÿ¤

z"bgC mitiTn. ©¦¦§©©
lirl xMfPM ,zFxitq 'i Wi mitiTOdA mBW rEcIke34. §©¨©¤©§©©¦¦¥§¦©¦§¨§¥

oipr xg` mFwnA oM mB x`AzPW FnkEzFxitq xUr §¤¦§¨¥©¥§¨©¥¦§©¤¤§¦
oFvxAWdnkg zpigA Edf dnkg liv`dl oFvxd : ¤§¨¨¨§©£¦¨§¨¤§¦©¨§¨

,'Ek oFvxAWxE`iAA oiir35zFnW dWxR xdf xn`nl36lr , ¤§¨©¥©¥§©£©Ÿ©¨¨¨§©
wEqR37"dpn` W`xn ixEWY". ¨¨¦¥Ÿ£¨¨

'Ek dxFpOde oFx`d FnM ,milMdemdAW milM md §©¥¦§¨¨§©§¨¥¥¦¤¨¤
iENiB didinipR xF`dwlg "mixn` ihETl"A `zi`cM . ¨¨¦¨§¦¦¦§¦¨§¦¥£¨¦¥¤

W ,b"p wxR '`oFx`AX zFgENA`NW zEwl` iENiB did ¤¤¤©¤¨¨¨¨¦¡Ÿ¤Ÿ
`N` ,dIUre dxivin zFnlFrd zElWlYWd KxcM§¤¤¦§©§§¨¨¦¦¨©£¦¨¤¨

KkitlE .oFx`AW zFgENA WOn EWAlzp d`ixaC c"AgW¤©©¦§¦¨¦§©§©¨©¤¨¨§¦¨
lhA did mFwOd iM ,llM mFwn qtFY oFx`d did `lŸ¨¨¨¨¥¨§¨¦©¨¨¨¨¥
.mFwn zpigAn dlrnNW zEdl` iENiB iAbl zE`ivnA¦§¦§©¥¦¡Ÿ¤§©§¨¦§¦©¨

:_l"Pke ,gAfnE oglEWe dxFpOA mB df KxC lr oke§¥©¤¤¤©©§¨§§¨¦§¥©§©©

dYre (a38oiadl WimilMd ihxR: §©¨¥§¨¦§¨¥©¥¦
dPd39oFvigd gAfnzpigA `EdzEklnzlRWPW , ¦¥¦§¥©©¦§¦©©§¤¦§¤¤

sxh oYYe" :aEzMW FnM ,DbFp ixExiA xxal r"iaA§¦©§¨¥¥¥©§¤¨©¦¥¤¤
"Dzial40oipr did ok FnkE .o"n cFqA mzF` zilrnE , §¥¨©£¥¨§©§¥¨¨¦§©

`idW dndAdW ,oFvigd gAfnA miaxwp zFpAxTd©¨§¨¦§¨¦©¦§¥©©¦¤©§¥¨¤¦
dgcp zlFqRde ,zxxAznE W`A ztxUp DbFp zpigAn¦§¦©©¦§¤¤¨¥¦§¨¤¤§©§¤¦§¤

"oWCd znExY" oiprA x`FaOM ,mipFvigl41dnE , ©¦¦©§¨§¦§©§©©¤¤©
.dlrnNW W`A zEdl`A llkp ± xxAzPX¤¦§¨¥¦§¨¤¡Ÿ¨¥¤§©§¨

vigd gAfn did okle,"Wcw" `xwPd mFwOl uEg oF §¨¥¨¨¦§¥©©¦©¨©¦§¨Ÿ¤
"rx LxEbi `l" zEliv`A iM42iM mikiIW `l mixExiAde , ¦©£¦Ÿ§§¨§©¥¦Ÿ©¨¦¦

zpigaAW inipRd gAfOd lr okle .'Ek r"iaA m ¦̀§¦©§¨¥©©¦§¥©©§¦¦¤¦§¦©
aizM zEliv`43,"eilr EkQz `l Kqpe dgpnE dlFre" : £¦§¦§¨¦§¨§¥¤Ÿ¦§¨¨

,(c"w oniq) dEvY xcqA aEzMW FnM ,dUrzÎ`l `Ede§Ÿ©£¤§¤¨§¥¤§©¤¦¨
zxhw m` iM44i`WgA `Ed zxhTd oiprW ,45`Ede , ¦¦§Ÿ¤¤¦§©©§Ÿ¤©£¨¦§

oFWNnzExXwzd46.dfA df mixWwp zFnlFrdW , ¦§¦§©§¤¨¨¦§¨¦¤¨¤
`xihw cgA" :i"AWx xn`X dn KxC lr `Ede§©¤¤©¤¨©©§¦§©§¦¨

"`Ed KixA `WcEwA DiA `pxHwz`47xnFl dvFx , ¦§©©§¨¥§§¨§¦¤©
,rxd cixtdl xExiA zpigaA `le ,d`ltp zExXwzd¦§©§¦§¨¨§Ÿ¦§¦©¥§©§¦¨©
unF` siqFi rx zFaFxrY lM cixtd xaMW xg` mB `N ¤̀¨©©©¤§¨¦§¦¨©£¨¦¤

.'dA zExXwzde§¦§©§©

(30.zFnFwn dOkaE .` ,cl d`x .` ,dn glW .` ,fh ev dxFY ihETl mb d`x§¥©¦¥¨©§©§¥§©¨§

(31.b ,e dirWi§©§¨

(32.ck ,bk dinxi¦§§¨

(33mb d`xE .c ,fl glW dxFY ihETl d`xE .b wxR an xrW miIg ur d`x§¥¥©¦©©¤¤§¥¦¥¨§©§¥©

.`qw cEOr x"zr` mixn`Od xtq .(` ,lw) k oniq oFxg` qxhpEw `ipY©§¨§§¥©£¦¨¥¤©©£¨¦©

(34.miciqg zpWOn xn`Od zNigzA¦§¦©©©£¨¦¦§©£¦¦

(35.Kli`e c ,e wxR irvn`d x"Enc`l xdGd ixE`A¥¥©Ÿ©§©§¨¤§¨¦¤¤¨¥¨

(36.` ,b `xwIe a wlg xdfŸ©¥¤©¦§¨

(37.g ,c mixiXd xiW¦©¦¦

(38:a wxRc"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± "`xw E`x" ligzOd xEAC lr cQEin ¤¤§¨©¦©©§¦§¨¨©©§¥©§©¨¥

.bx'a .btw'a cEOr ldwIe dxFYd xF` ± zFdBd mr xg` gqFp ;Kli`e dq cEOr©¨¥¨©©¥¦©¨©¨©©§¥©

`e qxz cEOr a wlg zFnW irvn`d x"Enc` ixn`n mb d`xEmiIg zxFY .Kli §¥©©©§¥©§¨¤§¨¦§¥¤©¨¥¨©©¦

.Kli`e `x cEOr d"qxz mixn`Od xtq .Kli`e b ,ety ldwIe zWxR Wix¥¨¨©©©§¥¨¥¨¥¤©©£¨¦©¨¥¨

(39aNd zFIpFvig md inipRd gAfnE oFvigd gAfnC oNdl x`FaOd zEllkl¦§¨©§¨§©¨§¦§¥©©¦¦§¥©©§¦¦¥¦¦©¥

zxFY .c ,et zxvr ipinW .c ,gr zFMEq dxFz ihETl mb d`x .aNd zEIniptE§¦¦©¥§¥©¦¥¨§¦¦£¤¤©

KWnd .Kli`e fkx'a cEOr ldwIe dxFYd xF` .Kli`e ` ,bnz dnExY miIg©¦§¨¨¥¨©¨©©§¥©¨¥¨¤§¥

hTln mixn`Od xtq .`y cEOr c"nxz .dq cEOr b"nxz .bÎaix miwxR a"xrz¤¤©©¥¤©©£¨¦§ª¨

.185 cEOr e wlg zFgiU ihETl mb d`xE .Kli`e 164 cEOr (oeWgÎixWY) ` wlg¥¤¦§¥¤§¨©¨¥¨§¥©¦¥¦¥¤©

.221 cEOr `k wlg¥¤©

(40.eh ,`l ilWn¦§¥

(41."oWCd znExY oipr oiadl" ligzOd xEAC .b ,l g"`c mr xECiq d`x§¥¦¦©¦©©§¦§¨¦¦§©§©©¤¤

.134 cEOr dk wlg zFgiU ihETl mb d`xE§¥©¦¥¦¥¤©

(42.hn xrW miIg ur .b ,b xAcOA dxFY ihETl d`xE .d ,d miNdY§¦¦§¥¦¥¨©¦§¨¥©¦©©

(43.h ,l dEvY§©¤

(44."miOq zxhw oxd` eilr xihwde" :f my§¦§¦¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦

(45.` ,fh oikxr "i`ygay" d"c i"yx .` ,cn `nei d`x£¨¦

(46± ."Dici lr zxhwE ± (gk ,gl) aWIe zWxtA "Fci lr xWwYe" mEBxY iM"¦©§©¦§Ÿ©¨§¨¨©©¥¤§¨©©¨¥

:xdFGA aEzMW FnM" .c ,e `xwIe dxFY ihETl`lFkc `xEWwx"Enc` ixn`n ± " ¦¥¨©¦§¨§¤¨©©¦¨§¨©£¨¥©§
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ÈÎ,לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב
יהיו  אם בני הקב"ה א"ל זה ע"פ ברבות וארז"ל
קרובים, אתכם קורא אני אף לכם קרובים תורה דברי
ובלבבך  התורה. דבור על שקאי בפיך תיבת פי' וזהו
החוש, נגד דהוא פי"ז בסש"ב שהקשה מה צ"ל
שאמרו  שכר מקיבול להבין יש וכן נצחי', היא והתורה
העושה  בין יש הפרש מאהבה, עשה ואהבת בספרי
כפול  שכרו מאהבה שהעושה מיראה לעושה מאהבה
האהבה  היא ובלבבך שפי' בסש"ב ותירץ ומכופל.
הלא  צ"ל ולכאו' יעו"ש. המצות עשיית לידי המביאה
מי  א"ל לומר שדקדק מה וגם כ"כ, בנקל אינה ג"ז
ז"ל  שאמרו גיסא לאידך דוק לבו, ברשות כו' שהוא
וקרא  הבינוני, משא"כ ברשותם לבם דוקא הצדיקים

הבינונים. על גם משמע אליך קרוב דכי
Í‡,לעשותו ובלבבך בפיך מ"ש בהקדם יובן הענין

הוא  ובלבבך דיבור, הוא בפיך מחדו"מ, על שקאי
הלב  ברבות ע"ז וארז"ל איש בלב מח' רבות כמ"ש מח'
אחרי  תתורו ולא כמ"ש הלב על חזק הציווי ולכן חושב,

תרין  וליבא עינא כי כו', אשר עיניכם ואחרי לבבכם
לי  לבך תנה בני שלמה אמר ולכן דחטאה, סרסורין
לא  מדוע וצ"ל מעשה. בחי' הוא לעשותו כו', ועיניך
ראשונה  בפ' דכתי' וע"ד כסדר, ומעשה דבור מח' אמר
ודברת  ואח"כ מח', בחי' לבבך בכל ואהבת תחלה דק"ש
וקשרתם  ואח"כ דיבור, בחי' מדבר הכתוב בד"ת בם
וכאן  מעשה, בחי' לתפילין כולה התורה כל שהוקשה
בלבבך  והל"ל למח', קודם דיבור בפיך לומר הקדים

ומח'. דבור מעשה מלמטלמ"ע, או לעשותו, ובפיך
Ô·ÂÈÂ את לבדך ה' הוא אתה ט') (נחמי' דכתי' בהקדם

מלא  הא' אתה כולם, את מחי' ואתה כו' עשית
ה"א  מלא ואתה אמר ואח"כ ה"א, חסר והב' ה"א
לבדך  ה' הוא אתה שבחי' הוא והענין וא"ו. ובתוס'
לבדך, היא זו שבחי' בחכמה, אוא"ס השראת על קאי
העולמות  התהוות שורש כי כלל, לעולמות שייך ואינה

עולמים. כל מלכות מלכותך מבחי' רק הוא
המאמ  (הב')[המשך אליך קרוב כי בד"ה לקמן ר

גמירא]. עד ה', הוא אתה דכתיב הוא והענין פיסקא:
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àåää íåéá 'éäå" והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע
בירושלים" הקודש בהר .1לה'

כמו  האחרונה, הגאולה של הימים אחרית על ברוךֿהוא ה' בשם אומר הנביא שישעיהו הנבואה זו
הקודם  בפסוק הגלויות 2שכתוב (מן תלוקטו ישראל 3"ואתם עם הגלות, בזמן ישראל". בני אחד לאחד (

שכתוב  כמו הארץ, קצות בכל ה'".4התפזר נאום אתכם פרשתי השמים רוחות כארבע "כי
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יג.1) כז, ישעיהו
יב.2) שם,

רש"י.3)
י.4) ב, זכריה
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שימצאו  אלה וגם הארץ, של נידחות וגם שונות בפינות שימצאו היהודים הגאולה, זמן יגיע כאשר
כדי  הם גם אז יתקבצו בודדים, יהודים רק ימצאו שבהם במקומות גם וכן מאוד, רחוקים קטנים באיים

ישראל. כלל תוך אל להתקבל

ובאיי  הארץ של שונות נידחות בפינות שימצאו בודדים אותם בפרט מועטים, יהודים שאותם הגם
הטובים  מבתיהם לצאת ירצו ולא בכלל, מיהדות ורחוקים העולם, בעניני ושקועים מגושמים מאוד יהיו הים,
המאושרת  הגאולה אודות לשמוע ירצו לא בכלל הם ישראל, לארץ צדקנו משיח אל להצטרף והמסודרים

צדקנו; משיח עלֿידי מהגלות

בהן  הארצות תושבי בין ויתבולל מאוד יתגשם ישראל מבני חלק הגאולה, עת יתקרב כאשר שכן,
לדעת,ימצאו  ירצו לא או ישכחו, שלעיתים עד רעים, מנהיגים או רעים חברים כמו שונות, סיבות בשל ,

היהודי; מוצאם את

יחזרו  שהם – יתברך ה' בשם אומר הנביא שישעיהו הקדושֿברוךֿהוא של הבטחתו תתקיים כיצד
כולם. את שיזעזע הגדול השופר קול וייקלט שישמע השניה, הנבואה אומרת כך על לעמם?

האנושות  שכל עד חזק כה בזעזוע הגאולה, ערב העולם, את יזעזע יתברך שה' היא, הראשונה הנבואה
יהודים. הינם ביותר הנשכחים היהודים שגם להכרה, יביא הפלאי הזעזוע תרעד.

תשוקה  תהיה להם שגם והנידחים, האובדים את גם יעורר הגדול שהשופר היא, השניה הנבואה
בירושלים. הקדושה האלקות לפני להשתחוות

.øåöé÷.יהודים שהם יכירו ביותר הרחוקים היהודים גם ואז העולם, את יסעיר יתברך ה' הגאולה ערב
ונדחים. אובדים יהודים אצל גם היהדות, נקודת את יעורר הגדול השופר

.a
הגדול? השופר של ענינו מהו להבין; צריך

תימן".5כתוב  בסערות והלך יתקע בשופר הוי' "ואדנֿי

ענין  ומהו האחרונה, הגלות של הימים אחרית על הנביא, זכריה עלֿידי נבואה, הוא גם זה פסוק
את  להחריב שצריך מלחמה של בשופר עוסקת יתקע" בשופר הוי' "ואדנֿי הנבואה הגדול? השופר
השופר  קול תימן": בסערות "והלך שכתוב זהו בפרט. ישראל עם וכנגד בכלל, הרבה שחטאו הארצות
הארצות  את להחריב עומד הוא תימן". בסערות ש"והלך מלחמה שופר הוא יתקע", בשופר הוי' ש"ואדנֿי

החוטאות.

דין, שם הוא אדנֿי שם הוי'. ושם אדנֿי שם – הקב"ה של משמותיו שניים מוזכרים זו בנבואה
הרחמים  שם הוא הוי' .6ושם

מתנקים  שהחוטאים זאת שמלבד רחמים, הוא הדין באמת אך דין, ענינם ומלחמה שחורבן למרות
משיח  עלֿידי השלימה  לגאולה מסוימת והכשרה הכנה הם שלה, הסוערים והזעזועים המלחמה מחטאיהם,

צדקנו;

הגדול. השופר של ענינו זהו
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ויתעלה  ישתפר ומצבו, מעמדו עלֿפי אחד, שכל היהדות, נקודת את היהודים כל אצל יעורר הוא
הכתוב  יקויים אזי בקרוב, יבוא צדקנו וכשמשיח יהודיים, ומצוות תורה ממלכת 7בחיי לי תהיו "ואתם

הגדול  והשופר שהצטבר, הלכלוך מכל ישראל עם את ומנקים ניקו המשיח חבלי כי קדוש", וגוי כהנים
האלקית. הקדושה את ולקלוט לשמוע כולם את יעורר

והתבוללו  ישראל מעם לחלוטין שהתרחקו והנדחים האובדים שגם יגרמו תימן וסערות השופר קול
'יהודי', בשם להקרא מתביישים שהם עד מטה, מטה ונפלו רחוק, כה שנדחו אלו גם זרים. בעמים
ומיהודים  מיהדות להבדל כדי האפשרי כל את ועושים היהודי מוצאם את להם מזכירים כאשר ומתרגזים

יהודים. שהם להכרה יגיעו הם גם –

ויקרבו  ליהדות, קירבו מסויימת ובמידה כולם, את זעזעו המשיח שחבלי במוחש, רואים שאנו כפי
המשיח. חבלי של היסורים הם אלו זה כל שעם אלא יותר. עוד

והנידחים. לאובדים גם היהודים, לכל שתגיע יתברך ה' של האבהית חיבה קריאת הוא הגדול השופר

øåöé÷ להחריב תימן", בסערות ש"והלך המלחמה של השופר קול הוא יתקע" בשופר הוי' "ואד' .
הוי' המשיח, חבלי – דין הוא אד' שהתרחקו. היהודים את ישראל לכלל ולהחזיר החוטא העולם את
לכל  האלקית וחיבה תשובה קריאת הוא גדול" בשופר ה"יתקע השלימה. לגאולה ההכנה – רחמים הוא

היהודים.

.b

úàéø÷ שהיא זאת שמלבד עזה, כה תהיה המשיח, חבלי לאחר שתהיה לתשובה האלקית החיבה
לקיום  עלֿאנושית להתמסרות לאלקות; רגילים לא בגעגועים המצוה ושומרי התורה בני את תעורר
ישראל  ואהבת  ברוךֿהוא הבורא אהבת  שמים, ביראת להתעלות עזה ולתשוקה התורה, ולימוד המצוות

העולם. תאוות בטינוף ושקעו מטה מטה שנפלו לאלו גם תגיע היא – טובות מידות עם

אלו  מצרים", בארץ והנדחים אשור בארץ ל"האובדים גם תגיע לתשובה האלקית החיבה קריאת
ותעורר  ביותר, הגדולים למעשיֿהרצח המביאים מופקרים, חיי-תאוה של ביותר העמוק בבוץ הנמצאים
הקדושה  אל להשתחוות יהיה שלהם הפנימי הגעגוע ומצוות. תורה של יהודיים לחיים התשוקה את בהם גם

מצרים". בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים "ובאו זהו בירושלים. האלקית

ש  בעלי חלקים לשני נחלקים הכלליים האנושות שלווה חטאי התענגות היא אחת שונות: תכונות תי
והמיושב  הקר העונג מקור שונים. מקורות שני יש אלו תכונות לשתי סוערת. נלהבת התמכרות והשניה
הוא  בוערת כאש גשמיות לתאוות הסוערת ההתמכרות ומקור שכל, בעיקרו הוא גשמיות תאוות של

מידות. בעיקרו

והתאוות  העונג הוא העיקר שבשניהם שלמרות היא, מידות' ו'בעיקרו שכל' 'בעיקרו הביטוי כוונת
התמכרות  של עונג או ומיושב, קר עונג זהו האם ביטוי. לידי באים הם אופן באיזה הוא החילוק הגשמיות,

בוערת. כאש

שהוא  עד ויותר יותר התאוה בעל את מושך והשובע התאוה, בעל את משביע והמיושב הקר העונג
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אשור  – אשור" "בארץ האובד זהו בזה. שקוע אובד 8נעשה הוא לתאוות המתמסר ואושר. עונג משמעו
אשור"; "בארץ

לתאוות, יותר צמא התאווה בעל את עושה בוערת כאש גשמיות לתאוות התלהבות מתוך ההתמכרות
מצרים  – מצרים" "בארץ הנידח זהו פשעים. של הנחות לבוץ מתדרדר שהוא הנחות 9עד הבוץ משמעו

חטאים. של ביותר

הרחוקים  ואת בכלל היהודים את לזעזע יתקע", בשופר הוי' "ואד' של המשיח חבלי הם בתחילה
את  שתעורר לתשובה, האבהיתֿאלקית החיבה קריאת – גדול" בשופר ה"יתקע יהיה ואחרֿכך בפרט,
משיח  עם ילכו שכולם בפרט, ונידחים אובדים שהיו אלה ואצל בכלל, היהודים כל אצל היהדות נקודת

בירושלים. הקודש בהר לה' להשתחוות ממש בקרוב צדקנו

.øåöé÷,לתשובה מאוד חזקה אלקית חיבה קריאת תבוא והמחרידים, המבהילים המשיח חבלי אחרי
כאש  בהתלהבות מכורים או ומיושבים קרירים שהם ביותר, הרחוקים על וגם היהודים כל על שתשפיע
יוביל  צדקנו משיח כולם ואת ומצוות, תורה לחיי ישובו הם וגם ביותר, הנחותות לתאוותֿההפקרות בוערת

היטב. שנוקתה ישראל לארץ ממש בקרוב

[b"yz'd ixyz] lecb xteya rwzi `edd meia 'ide
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לקוטי 8) אדמו"ר]. כ"ק [הערת ביתך יושבי אשרי מלשון
ע"א. ס, השנה ראש תורה,

כמו 9) ביותר, הנחותים בחטאים שקועה היתה מצרים

יחזקאל  גם ראה גו'. מצרים ארץ כמעשה ג) יח, (ויקרא שנאמר
אדמו"ר]. כ"ק [הערת ועוד ב מט, קידושין מסכת כג,

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

.Â תלמידיו עם פעם נסע הבעל־שם־טוב מורנו
שישב  פרוש גר ישוב באותו רחוק, לישוב הצדיקים
העולם, מענייני כליל והתנזר העבודה, ועל התורה על
יכול  היה מאליהו. קיבלתי כך אומר: היה דבר כל ועל

פשוט. לאיש אפילו אחד, לכל עניין להסביר
נבילות, פושט פשוט, איש גם גר ישוב באותו
עבודתו, בשעת רק תהלים. הרבה אומר שהיה
הבעל־ תהלים. אמר לא מאוד, מלוכלכות היו כשידיו
הפשוט, האיש של לביתו תלמידיו עם נכנס שם־טוב
האחד  ידיהם ולהניח עיניהם את לעצום להם והורה
שראו. מה ראו והם ניגון, לנגן והחל חברו, כתף על
קטנה  ל'חורבה' מגיע כיצד מאד, התלמידים התפלאו

כזה. גדול שמיימי יריד כזו,
תלמידיו  עם הבעל־שם־טוב הלך מכן, לאחר
את  לעצום להם הורה ושוב הפרוש, של לביתו
וניגנו  חברו כתף על אחד כל ידיהם ולהניח עיניהם
ועקרבים. נחשים בפניהם ראו ותלמידיו בלחש, ניגון
שכתוב  למרות הבעל־שם־טוב, להם הסביר

אליהו' דבי רצופים 8ב'תנא ימים ארבעים הצם ,
זוכה  ושפחה, עבד הוא אם גם העולם, מענייני ופורש
אבל  אליהו, גילוי לו שיהיה יכול הנה אליהו. לגילוי
הם  שראו, והעקרבים הנחשים הנשמה. גילוי לא
של  מהניצוצות שזה פרוש, אותו של רוחו מגסות

הקדמוני. הנחש
לתלמידיו: הבעל־שם־טוב אמר מכן, לאחר
בוקעות  שלו המלים כי זה, פשוט מאיש ברכה שימעו
הפרוש  של פטירתו בשעת זמן, משך כעבור 9רקיעים.

ונסע  מתלמידיו עשרה אליו הבעל־שם־טוב צירף
בקבורה. עסק ובעצמו ישוב לאותו

.Ê בהן תקכ"ד־כ"ה, הראשונים, השנים בשתי
כ  הוד המגיד נסע הרב  כ"ק להוד הזקן רבינו "ק

שמסר  כפי פרטי, ענין שום לו מסר לא ממזריטש,
במקומות  שליחות ענייני שביצעו התלמידים, לשאר
בו  מיוחד, מקום המגיד הרב  הועיד אחד לכל שונים.

הארץ" "פרי בעל ולהדריך. לחנך עליו נולד 10היה
והרב  במינסק, והתחתן בסמרגון למד בוויטבסק,
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אברהם  ר' הרה"ק בהורודוק. להיות לו הורה המגיד
סנדר, אלכסנדר ר' אביו בקאליסק. נולד מקאליסק
הרב  אל לנסוע רצה ולא הנסתרים הצדיקים אל נסע
את  סנדר אלכסנדר ר' אתו לקח אחת פעם המגיד.
שאמר  הנסתר, שמערל ר' אל אברהם ר' הרה"ק בנו
סע  – במוחין חיות לך שתהיה ברצונך אם לו:
הרב  אל אברהם הר' הרה"ק נסע אז למזריטש.
אברהם  הר' של – ההנהגה חריפות ממזריטש. המגיד
ר' הרב  הנסתר. שמערל מר' אליו באה – מקאליסק
לו  הוסיף המגיד והרב   בליובאוויטש היה דוב, ישכר

והארקי. הורודנא
רבינו  כ"ק הוד שאל השנים, שתי של סיומן לפני
ענה  עבודתו? להיות צריכה מה המגיד, הרב  את הזקן
רבינו  נסע דרך. בעצמך סלל אתה המגיד: הרב  לו
הרב  אל כששב אתם. ולמד אברכים ואסף הזקן
איך  כבר, לו יש שאבנים הזקן, רבינו לו אמר המגיד,
לו  ענה המדבק. הכוח רק חסר יודע, הוא – לסדרם
אקח  מהרבי, כוח לקחת צריכים כך על המגיד: הרב 
לך. ואתן – הבעל־שם־טוב על הכוונה – מהרבי
לברכה  זקוק אתה המגיד: הרב  לו אמר למחרת
מנגדים. הרבה לך יהיו אותך, לשבור ירצו כפולה,
לו: ואמר הכוונות, כל עם כהנים בברכת אותו ובירך
של  האזור את לך יש אך מנגדים, הרבה לך יהיו
הכבדות. עניני כל את לצלוח חזקים, ומתניים אליהו
על  אמר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

ורחבה. סלולה דרך שזו כך,
הוד  של דרכו ניכרת להיות החלה תק"ל בשנת
של  לדרך שלו הדרך בין וההבדל הזקן, רבינו כ"ק

המגיד. הרב  תלמידי שאר

"פרי  בעל אצל הזקן רבינו כ"ק הוד כשהיה
הזקן  רבינו כ"ק והוד לך? מנין הא לו: אמר הארץ",
הארץ", "פרי בעל של מקפידתו פחד הוא לו . ענה לא
תהיה  אולי המגיד, הרב  את ושאל למזריטש נסע
הרב  ענה כך על הארץ". "פרי לבעל הדעת חלישות

לא. הזקן: רבינו כ"ק להוד המגיד
הרב  אצל הארץ" "פרי בעל כשהיה מכן, לאחר
חבר  אתם המגיד: הרב  לו אמר במזריטש, המגיד
תלמיד  – הזקן רבינו כ"ק הוד על הכוונה – הוא שלי,
ומתלמידי   מחבירי מרבותי, למדתי "הרבה שלי.

ואמר מכולם". של יותר בלשון הארץ" "פרי לבעל
בזה. חלק אתם גם קחו בקשה:

בפני  'תורה' אמר הארץ" "פרי בעל יותר, מאוחר
כ"ק  והוד ה'תורה', את קלטו לא והם התלמידים,
"פרי  בעל 'תורה'. אותה על בפניהם חזר הזקן רבינו
על  חוזר הזקן רבינו כ"ק הוד איך הקשיב  הארץ"

ברמיזא" לחכימא ה"ודי את וראה ואת 11'תורותיו', ,
עוד" ויחכם לחכם לא 12ה"תן החזרה, בעצם ,

החזרה  באופן אלא ה'תורה', את שהסביר בהסברה
עניין. בכל ההפסקה הרב , דברי על

.Á ב'לקוטי שנדפס וינוס" ראה "הים המאמר
הזקן 13תורה' רבינו כ"ק הוד אמר – בשינויים –

היו  פעם לנשיאותו. הראשון פסח' של ב'שביעי
את  פסח, של שביעי בליל ללמוד לאברכים מורים

ראה". "הים המאמר
להם  יהיה אם אדמו"ר כ"ק מסר הסעודה, אחרי
של  שביעי בליל כעת ילמדו שכל, – הנאספים אנ"ש –
ויתדבקו  ברבים, וינוס" ראה "הים המאמר את פסח,

ברבי.
gqt ly iriay lil
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לנסיעה  בהכנות מוויאזנא ברוך החל מזאמושטש, הבעלֿשם יואל לרבי לנסוע החלטתו עם
מלאים. חדשים שישה יואל רבי אצל ברוך ר' התעכב לזאמושטש בהגעתו זו.

שהוא  עליו ניכר היה חיות, תוספת קיבל ברוך רבי כי הכל הבחינו לאחוזתו, שב כאשר
זו. מנסיעה רצון שבע מאוד
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- "הבטלנים" עשרת את "משך" ואף הקבלה, לתורת יותר עוד להתמסר החל ברוך רבי
זו. תורה ללימוד - שבאחוזתו המדרש בבית שהחזיק

כל  ובמשך מזאמושטש. הבעלֿשם יואל לרבי נסיעתו את ברוך ערך מאז חלפו שנים ַָעשר
ועיירות. ערים פני על כנסתרים שנדדו הבעלֿשם, תלמידי עם מתמיד בקשר עמד הללו השנים

גדול. כמקובל ברוך רבי התפרסם הזמן במשך

בנה  ובה שנה, עשרה חמש חי שבה האחוזה את לעזוב בדעתו כי ברוך ר' הודיע לפתע
נוסף  מדרשו. בית של הבטלנים לעשרת וגנים בתים והעניק נחלותיו, את מכר הוא יהודי. יישוב 
הכל  סודר כאשר הסמוכה. העיר בסמילא, החשובים היהודיים למוסדות גדולות תרומות נתן לכך

מהמקום. משפחתו עם עקר

ביתֿמדרש  בנה שם גם מסלוצק, וויארסט עשרה במרחק שרכש באחוזה השתקע ברוך ר'
שהוחזקו  חדשים בטלנים עשרה בביתֿהמדרש לו היו חודשים מספר תוך אורחים. הכנסת ְִַַָָובית

דאגות. וללא במנוחה בתורה שיעסקו במגמה צרכיהם, בכל ידו על

גדול  שהוא רק הוא לאנשים נודע אשר כל הגיע. מניין לאיש ברוך סיפר לא החדש במקומו
גדול. צדיק וגם בתורה

כי  החליט עתה נבחרים. תלמידים לפני בתורה שיעור לומר ברוך של נפשו חשקה מכבר
באחוזתו. ישיבה ייסד גם ולכן לכך, השעה הגיעה

כישרונות  בעלי רק לא להיות צריכים היו התלמידים חדש. צביון בעלת ישיבה זו היתה
מבוגרים  ולא שנה חמשֿעשרה מגיל צעירים לא מאוד, מסוים בגיל גם להיות אלא מיוחדים
שנים, משש פחות לא בישיבה לשהות להתחייב צריך היה תלמיד כל שנה. ששֿעשרה מגיל
לשבת  להתחייב עליהם היה כן אחד. ליום אפילו הישיבה את לעזוב לא השנים שש ובמשך

דב  לשום לב לשים מבלי בהתמדה בישיבה.וללמוד אותם שילמדו בדרך ולנהוג ר

בריווח. והנעלה ובהלבשה באש"ל התלמידים את להחזיק התחייב מצידו ברוך ר'

שהיה  ישראל, מנשה ר' את ברוך ר' איתו לקח בסמילא באחוזתו שהיו הבטלנים עשרת מבין
רבי  של המובהקים מתלמידיו היה ישראל מנשה ר' ברוך. ר' של הקרוב אימונו ואיש גדול למדן

יואל. רבי של בישיבתו טובות שנים כמה למדו בניו וגם מזאמושטש, הבעלֿשם יואל,

ולמדנים  ושלמים יראים הבעלֿשם, מישיבת ששבו בנים, שלושה ישראל מנשה לר' לו היו
ישראל  מנשה לר' ישיבתו של ניהולה את מסר ברוך ר' הנסתר. בתורת וגם בנגלה גדולים

התלמידים. לפני שיעורים בהשמעת הסתפק עצמו ברוך ר' בניו. ושלושת

בשנה  כבר ברוך. ר' של ישיבתו תלמידי להיות נבחרו צעירים בחורים ושישה עשרים
ר' של כרצונו היתה הצעירים התנהגות  הישיבה. השפעת הצלחת סימני בהם ניכרו הראשונה

מאוד. אותו ששימח דבר ברוך,

השנים  שש במשך וכך תלמידים, של דומה מספר עוד לישיבתו ברוך ר' קיבל השנייה לשנה
וששת  עשרים חזרו שנים שש כעבור וכאשר, לשנה, משנה אפוא, גדלה, הישיבה הבאות.
בשנה  לישיבה שהתקבלו החדשים התלמידים עם יחד הרי לבתיהם , הראשונים התלמידים

מכן. לאחר גם וכן השישית, בשנה שהיו כפי תלמידים מספר אותו בישיבה נשארו השביעית
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גם  אחדים ובמקרים שכר, הוא עסקיו. את הזניח לא בישיבה, טיפל ברוך שר' בשעה בה
פרנסה. להם ולספק יהודים בהן להושיב במגמה חדשות, אחוזות קנה,

החכיר  וליהודים הדגים , בריכת את השכיר לאחרים אדמות, בעיבוד העסיק רבים יהודים
כתוצאה  התעשרו אף רבים לפרנסתו. מקור אחד כל מצא כך המרזח. ובתי הקמח טחנות את

מכך.

כחתניהם  יתקבלו מתלמידיו שרבים לכך דאג ברוך ור' ברוך, ר' של ישיבתו אודות ידעו הכל
הסביבה. על הישיבה השפעת וגדלה הלכה כזה באופן האחוזות. יושבי של

כחתנים  בסביבה נשארו רובם למאות. הגיע ברוך ר' תלמידי ומספר חלפו, שנה חמשֿעשרה
מיוחדת  בדרך הנוהגים ושלמים, יראים גדולים, למדנים והיו חותנם, שולחן על הסמוכים

כולה. בסביבה הדהד התורה קול בישיבתו. ברוך ר' לימדם אותה הבורא, ִֵבעבודת

אסיפה  - היהודיים החיים על גדולה השפעה לו שהיתה - הארצות", "ועד קיים זמן באותו
הדרך  על ברוך לר' והערכתו ברכתו את להביע לנכון מצא ועד אותו סלוצק. בעיר שהתקיימה

מצל  הוא בה רק הנאה לא ודואג ארץ, דרך עם תורה מקשר הוא כאשר תורה, בהרבצת יח
וצויינו  היטב ידועים היו כבר ברוך ר' של מעשיו היהודים. של לגשמיות גם כיֿאם לרוחניות

לשבח. מאוד

לנסתרים, ובמיוחד בקבלה, לעוסקים גדולה התנגדות שגילו הערים אחת אז היתה סלוצק
עניין  עלה אחת לא הבורא. לעבודת ההמונים את ולעורר הישובים פני על לנדוד נהגו אשר
התגלו  אלו באסיפות הגדולים. בירידים שהתקיימו הכלליות האסיפות של יומן סדר על הנסתרים

הנסתרים. אל ליחס באשר שפתיים, לריב גלשו אשר דעות, חילוקי

כאכסניה  ששימשו מיוחדים חדרים היו הקהל בבית בלמדניה. אז מפורסמת היתה סלוצק
וייאמר  הרגיל. בביתֿהכנסתֿהאורחים להתאכסן כבודם לפי היה שלא למדנים אורח ְַַָלעוברי
בית  היה האמת למען ללמדנים. מיוחד מקום היה הכנסתֿהאורחים בבית שגם ומיד ְַַָתיכף
אגפים: לשלושה מחולק - אחרות יהודיות בקהילות גם היה וכך - בסלוצק הכנסתֿהאורחים

תורה. לגדולי ואחד תורה  לבני אחד רגילים, לאורחים אחד

מן  תורה למופלגי לשניים: חלוקים היו הקהל, בבית אשר המיוחדים האכסניה חדרי אף
מפורסמים. תורה ולגדולי השורה

תמיד  זו היתה בה שהחזיקו והשקפה דעה כל בקנאותם. ידועים היו הסלוצקאים הלמדנים
ולנסתרים: למקובלים בהתנגדותם גם היה כך טעמים. מיני בכל ידם על והוצדקה גדולה, בקנאות

אסור. דבר כל עליהם והעלילו אותם ביזו להם, לעגו פשוט הם

בסלוצק  ּכּונּו מזאמושטש, הבעלֿשם יואל רבי וממשיכו, מוורמייזא, הבעלֿשם אליהו, רבי
כאחד  וגידפוהו חירפוהו נסתר, או במקובל שם נתקלו כאשר ביותר. הגרועים הגנאי בתארי
הכוונה  היתה "סלוצקאי", שהוא מישהו על אמרו שכאשר כך כדי עד הגיעו הדברים הריקים.

אחריהם. והנוהים בעליֿהשם לשני וחריף מושבע מתנגד הינו אחד שאותו זו, באמירה

הסלוצקאים. של והתנהגותם בשנאתם מאוד מעט התחשבו הם, מצידם והנסתרים  המקובלים
רק  אך סלוצק. קנאי קלקלו אשר את ולתקן לנסות כדי לסלוצק להגיע מנסים אף היו תכופות
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כלפי  וביטול שנאה של בארס מורעלים היו שם שהמוחות כיוון לפעול. יכלו מאוד מעט
והנסתרים. המקובלים

עד  בידעו ישיבתו. את ופתח סלוצק ליד התיישב ברוך שר' לאחר ניכר להיות החל שינוי
עצמו  הוא היותו את ברוך ר' הסתיר ולנסתרים, למקובלים סלוצק תושבי של שנאתם גדולה כמה

מזאומשטש. הבעלֿשם תלמידי לנסתרים, קשור היותו ואת מקובל

למחנה". "מחוץ ומיד תיכף נעמד היה אחרת ישיבתו, תלמידי עם קבלה מללמוד נזהר הוא
את  להכין היה יכול לנסתרים, וקשריו מקובל עצמו הוא היותו את חשש כל שסילק לאחר רק

סלוצק. קנאי השפעת החלשת - והיא - חדשה למשימה ישיבתו תלמידי

החל, וויאזנער ברוך ר' סביבה. לאותה להגעתו העיקרית המטרה דבר, של לאמיתו היתה, זו
- את להפחית צריך היה הזמן עם אשר הכוח את סלוצק של בגבולותיה בחשאי להכין פשוט,

ולנסתרים. למקובלים ההתנגדות - ייצגה שסלוצק מה

בעקיפין  בהשיגו משימתו, את ברוך ר' מילא הזמן במשך אך מאוד, קשה משימה זו היתה
את  החזיק אף ברוך ר' אליהם. השנאה את להקטין ישיר, באופן לעשות ניסו שהנסתרים מה את

עבורם. בנה אשר מיוחד בבית בביתו, שהתאכסנו הנודדים והנסתרים המקובלים
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פ"ג  אלול ט' ב"ה

אי"א  וו"ח העלה הרב ידידי כבוד

שי' ח ישראל מוהר"ר

וברכה, שלום

בטח  והה אדע, לא כתב מתי מכתבו, הגיעי היום

שי' הרי"ל העלה ידידו ע"י השוים מכתביי העתק יקבל

ידוע  והכל הוא, אפשרי בלתי הדברי' לחזור והה ראסקין.

ביסודי  להתחזק אחת אלא בעולמו לו אין כי ברור,

רבותיו  אבותיו כ"ק הוד החילוו אשר והעבודה הדעת

ברכת  בו טובה, בו אורה, בו זי"ע, בג"מ זצוקללה"ה הק'

לקיים  אדמות, עלי האדם יחי' חי' ובזה מעל, שמים

האלקים  לו שם אשר התעודה את בחיים בפועל ולהביא

התורה  לימוד אמצעות ע"י מדותו ולזכך לבביו לפאר

המצות. וקיום

לקבוע  הלזאת העבודה עליך מעמיס הי וכהיום

והוא  דויסק, וילא, קאווא, בפלך דא"ח לומדי אגודות

אשר  התעוררות, בדברי שבכתב דברים בחליפות לבוא

שי' א"ש וידידיו שי' מתלמידיו הרבה מצאו בטח

הפק  ולמען דא"ח. ולשמוע ללמוד צמאים גם התאבים

ית' ובעזרתו "בל עצמו על יקח שלמים וכן רבים רצון

בע"פ  דא"ח לחזור ההן, במקומות מקומן באיזה להיות
וחיבת  אהבה בדברי אמים ורעים אוהבים עם ולשוחח
וביקורו  ביאתו להם יהי' תחי' לטל אשר ספק ובלי הקדש,
הדרושי' על לחזור מראש הכה צריך אשר וכמובן הטוב.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מפי לשמוע זכה אשר

זי"ע. בג"מ זצוקללה"ה

ואל  כתיתם, דברים הרב, דברי לשמור וישתדל
והגידו  אחו, מביים בלתי לאמר, מלחשים לקול ַישמע
להם, להסביר צריכים בין, אחו שגם כאלו דברים לו
זה  בשביל ולא הקדושים, רבותיו כ"ק חפץ באלה  לא כי

האמיתית, הכווה להחליף אפשר

מדברים  עושים, הדעת וחסרי מהשוטים רבים ַ(כאשר
שיהי', מי יהי' לאדם המובן בסגון רוחם, על העולה ככל
ע"י  האמר ד' דבר אשר כל חסידות. זה אשר ואומרים
להם, יבוז בוז לו, קדוש הק' רבותיו אבותיו כ"ק הוד
לעת  רק הרב. דברי לשות עוז ירהיבו איך יחרפם. ַוחרף
בהתעוררות  הייו בעבודה, הוגעים בדברים העיתים מן
הדברים  לברר האדם לו ירשה כי היות יכול טובות, ֶַמדות
אלו  כמו לא אבל שוות, ובדוגמאות יותר, קל בלשון

באר  תהלך ולשום פה בעיי המרחיבים ולרחבה לארכה ץ
משלים  מחוללי של דוגמאות או הבל, של וחקירות מחקר,
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אוי  חסידות. בגדר כס והכל בטלים, שיחות ומגידי
כי  זאת לבד אשר כלימה, לאותה ואוי בושה לאותה
הה  חכמים, וכבוד האמיתית התורה בכבוד פוגמים
עם  פאר מיא הבל, בדברי השומעים מוחי מפטמים
וטובי  שמחי הולכים השומעים ואלו ועלט. דיא הארץ'ט
בשביל  מקדם ימים האלו, דימים החדשות ראו לאמר לב,
הביו, אחדים ורק ועבודה יגיעה ע"י צריכים היו להבין
וחצי, שעה או שעה שעה חצי קצרים, היו והדיבורים
אשר  עד ושלש פעמיים לחזור צריכים היו השמיעה ואחרי
היו  ובמילא הרבי, דברי שחזר המשפיע דברי על עמדו
מאחרים  היו התפלה ועצם זמן, באיחור להתפלל עומדים
פעם  ובכל הפעם, ועוד הפעם עוד חזרו ואח"כ ביותר,
שומעים  הלא ועתה אחדות. תיבות עוד זכרים היו ופעם
עמוק  עין מחקרי, בסדר ומסודרים ארוכים דברים
מדרש, עיקרים, ,"מו חקירה, מאמרי כמה עם ומחוטב
משלים  של תילים בתלי ומשובץ הזהר, מספר גם ולפעמי'
ביכולתך  לבוא, יכולים שהכל בזמן ואמר ורעיוות,
ולדבר  חדשות לשמוע עיך כל ולעשות ש"ק בבקר לעמוד
כהרגלו) איש איש התפלה, באמצע (וגם התפלה קודם
חטופה, תפלה להתפלל, ואח"כ וכו' בעיר העשה מכל
ערב  לעת אח"כ שתחפוץ, כמה ולישן ש"ק סעודת לסעוד
הרעיוות, בעל הדרשן את תשמע הכוכבים, יצאו עדי
הטפה, מוסר, דרוש, חקירה, וחמש, ארבע על המהלך
לעלמא  להם ואוי דין בעלמא לאלו אוי מה, יודע מי ועוד
שאים  להם די לא בשת, ידעו לא האלו השוטים ַדאתי.
כפשוטן  הדברים ולפרש לשמאלם, מימים בעצמם יודעים
מביים  אים האלו מהדרשים דרובא רובא (אשר ממש
ראשוה  בהשקפה רק כפשוטו, דא"ח של המלות פירוש
ולחדש  מה להגיד חפצים הם האמור, יביו טרם בעוד
מחשבה  שום מבלי שלהם ההבל ומפיקים חידושים,
המה), כשרים השטותים וכל ידבר, בשכל האם מראש,
מחליפים  הם ובזה שוות, להמצאות הם מוכרחים ובכן

האמיתית). מהכווה ויוצאים בחשך האור

יטו  אשר אורות, בטל פשם ויחיו יעשו זאת אם ַכי
הרבי  שדברי המשפיע, ישמיע אשר הגה לכל קשבת ַאזן
דברים  הם האלו והדברים גרוו, מתוך מדברת ָכאמירתן
הלב  את ומקיימים הפש את מחיים וקיימים, חיים
באשר  איש איש תפלה, זו שבלב בעבודה ית' לעבדו והמוח
ית' עולמים צור לפי בתחון בתפלה יתעורר זה יוכל,
עתים  בקביעות סדר עשיית על פועל עוד ובזה ויתעלה,

במשך  הה כזה ובאופן על לתורה, לעמוד יכול הזמן
שהוא. כמו הדבר אמיתת

טובה  הה שי' א"ש לידידיו הזה הביאור אחרי והה

העיקר  יבוא כי והב' הרב, דברי שידעו הא' יגיעם, כפולה
שי' מא"ש כאו"א אשר הוא ודאי ודבר הטוב. פועל שהוא
יותר  להתקרב ישתדל מהם איש איש האמת, על יודע

הק'. רבותיו אבותיו כ"ק כוות אל ויותר

אשר  דרושים לבחור המשפיעים על אחרת ועוד זאת
דברים  הם רובם אשר יחיו, השומעים קהל לפ"ע יהי'
שהשוטים  לא (אם הבריא שכל לכל ומובים ברורים
בהם  ובגלותם בהבליהם מאמיתתן הדברים את מוציאים

כהלכה). שלא פים

על  חובה וחובת שי' א"ש כל על מצוה חובת
בכל  בדא"ח לימוד שיעורי לסדר ביחוד שי' ֵַהתמימים
והמיעוט, הריבוי עם התחשב מבלי שי' א"ש מושב מקום
יעזרו, רעהו את איש ורעות אהבה בדברי בייהם ויתדברו

ידברו. רעהו את ואיש

יביא  בוא הגה, גם אף מדברת ולשון בכתב דיבור כל
כל  פש. ועדידת רוח הקמת מאליפות, ברכות אלפי בכפיו
פה  ח"ו, בודד איו הוא, יחידי לא כי ימצא ואחד אחד
המה, דעים תמימים ומיודעיו, מכיריו ואוהביו, ריעיו ושם
עוז  מלאים כולם זה, את זה אוהבים כולם בחורים, כולם
הורא  ההוא בו דשביק קדישא רוחא מההוא תעצומות
- יצרם בראם אשר קום רצון יפיקו וכולם עילאה,
בפועל  להביא אדמות עלי - טובים ושים ימים לאריכות
העולם, בריאת בסוד שהיתה הכווה את דין עלמא בחיי

ית'. לו דירה לעשות

ההתאחדות  ומרודו. עיו רישו, ישכח אחד כל
יזכרו  כאחד וכולם חבירו, בזרוע איש ישליב וההתאגדות,
הוד  ד' עבד לפי אחד כאיש כולו בעמדיו מקדם ימים
בהיכל  זי"ע, בג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק
קדושים  בסוד יושב צבאות ד' מלאך רואות עייו אור,
שומעים  תמימים המון מרגשת מאד שערה וסביבה רבה,
מאתפשטותא  גרוו מתוך מדברת שכיה י"ה, שפתי יב
דבר  לשמוע עסוקים ומוחות לבות ומאות שבדרא, דמשה
דברי  תפלה, זו שבלב העבודה במעלת להבים, דברים ד',
לב  להמיס כוות עצות קטה, העיר לכבוש איך מדע
עול  לקבל אפל, בבית אורה להכיס ערל, לב להכיע ברזל,
גבור  יאמר והחלש ולעשות, לפעול באמת, שמים מלכות

ובזולתו. בעצמו ד' דבר את להקים אי

אביו  הוא, חי רביו היום, גם אור יאהיל הזה הזכרון
אבות  תפארת עטרת בלוית וזכותו אתו, הוא חי מת, לא
ללמד  ללמוד ופעל עשה זה ובכחיו יזרח, עליו קדושים

ומצוה. התורה דברי כל את ולקיים לעשות לשמור

ci jxk v"iixden w"b`
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úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éåìéðùãïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−

:íúàäíäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½
:íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëkåeöîàå e÷æç §¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½

ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:jáæréñ ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

ּבּתֹורה  ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָאל

יֹוציא  אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין עליו ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוזכרֹונֹו;

הּדין. ּפסק ְִֶַַאת

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

לחדר  יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ועּין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָסמּו

ìàøùééùéìùæåéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈
àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðérì§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ
ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«
çéðôì Cìää | àeä ýåýéåCnr äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈

:úçú àìå àøéú àì jáæré àìå Etøé àì¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«
è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤

ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®
:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå
éùéîç-ïåùàø

§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
לאחרי  מׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנקל

ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ועׂשרים ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹמאה

יֹותר. עֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ּב"וּיל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון?

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîaàéàBáa §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´

ðt-úà úBàøì ìàøNé-ìëéäìà ýåýé éE ¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâðáéírä-úà ìä÷ä ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈
éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®

ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäâéeãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe ©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
íéøár ízà øLà äîãàä-ìr íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

:dzLøì änL ïcøiä-úàôìåçá ë"ò ¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ÏÈ‰˜‰Ï] Ì‰È„Èa ·‰Ê ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ . . ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ

[Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÚ‰ ח)‡˙ ז, סוטה העּקרי (ּתֹוספּתא ּתפקידֹו ∆»»¿≈«ƒ¿»ְְִִִֶַָָָ

ּכפי  לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשל

ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

:("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻּבּה

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את ראּויה (זהר)מעבירה אינּה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

ְֵּביֹותר.

éùéîçãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»



iriayרסד ,iyiy - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå rLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ
:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéàeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàä:çéàeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½
íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä-ìk ìr©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçàèéúàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå £¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ
ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMä él-äéäz¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi jxk zegiy ihewl)

˙B¯ˆÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ Èz¯zÒ‰Â(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»

הּוא  מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל ּפני"),zÒÓ¯˙על ("והסּתרּתי ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

éùéùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´

-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤
àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´

úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
:ínz ãr øôñ-ìr©¥®¤©−ª¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl jxk zegiy ihewl)

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו Bz¯‰(לא, ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»
ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡¯ „·Îa ·LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜ כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר Ï‡¯NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈
רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה ‰Lw¯היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆
ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéåëäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½

íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:ãrì Ea íL-äéäåæëéøî-úà ézrãé éëðà ékE §¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½

íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íaèëéøçà ézrãé ék ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNrîa Bñérëäììéðæàa äLî øaãéå §©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzttt ª¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥



רסה xihtn - `l - jlie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 378 'nr ,h jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««

הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי

ׁשל  חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מּיד מתחיל יהּודי ְְִִִִֵֶֶַָָילד

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
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úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«
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('zay z`xwl' jezn -
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וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם

ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹאליו

ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמות"

ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט

מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט

עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,

ּכלּֿכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוהֿאמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפיֿזה

נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנאֿליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר

"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו

ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",

ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ

מׁשה". הּוא ויׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹיׂשראל,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 
ברוקלין.

ש"ב הרה"צ הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוחנן שי'

שלום וברכה!

ידוע לו מספור כ"ק מו"ח אדמו"ר  בנועם קבלתי מכתבו מח"י אלול, חדש הרחמים, ובטח 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר זהו יום הולדת כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן, והאי יומא הוא 
דקגרים ח"י, שמכניס חיות בחדש אלול בכל סוגי העבודה דאלול, דתשובה תורה עבודה וגמ"ח וכנרמז 
בר"ת אלו"ל המובא בספה"ק, את לבבך ואת לבב, אנה לידו ושמתי לך, איש לרעהו ומתנות לאביונים, 

אני לדודי ודודי לי, וכמבואר בארוכה בשיחת התועדות דח"י אלול.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 
ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ באמונה כו' מהו"ר דב יהודא שי' 
וכל המשתתפים עמו ביום הבהיר ח"י אלול, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו, בו מודיע אשר עשו התועדות ח"י אלול, וקראו שיחות הקדש מכ"ק 
ישראל, אהבת התורה  ג"כ התעוררות לאהבת  ובטח היתה  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר 
ואהבת השי"ת, אשר כולא חד, ונתגלה זה ע"י כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק מורנו אדמו"ר הזקן בעל 
יגשם  מאתנו  שכאו"א  מהשי"ת  ויה"ר  אלול,  ח"י  ביום  הוא  שלהם  ההולדת  שיום  והתניא,  השו"ע 

בפועל את כל ההחלטות הטובות בתורה ומצות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולב"ב שיחיו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום
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ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',
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לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



רעי

ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpydÎy`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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