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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

áé÷
:úåéøáì êøèöé àìù åøëùå ä÷ãö ïúé êàéäå íãà åì øåáéù úåáåè úåãî ìò øôñîå ,ùìù íéðåøçà éðùáå úåéúåà éðù ÷åñô ìëá ,á"àá øîàð øåîæîä äæ íâ

à:ãàî õôç åéúåöîa ýåýé-úà àøé Léà-éøLà | déeììäáøBc Bòøæ äéäé õøàa øBab ©«§¨̧©§¥−¦¨¥´¤§Ÿ̈®¹§¦§ŸÀ̈¨¥¬§«Ÿ¦´−¨¨¤¦«§¤´©§®−
:Cøáé íéøLéâ:ãrì úãîò Bú÷ãöå Búéáa øLòå-ïBäãïepç íéøLéì øBà CLça çøæ §¨¦´§Ÿ̈««¨¬Ÿ¤§¥®§¹¦§¨ÀŸ¤¬¤¨©«»̈©³©´Ÿ¤−©§¨¦®©−
:÷écöå íeçøåä:ètLîa åéøác ìkìëé äåìîe ïðBç Léà-áBèåøëæì èBné-àì íìBòì-ék §©´§©¦«−¦¥´©§¤®§©§¥−§¨¨´§¦§¨«¦§¨¬Ÿ¦®§¥¬¤

:÷écö äéäé íìBòæ:ýåýéa çèa Baì ïBëð àøéé àì ärø äreîMîçàøéé àì Baì Ceîñ ¹À̈¦«§¤¬©¦«¦§¨´−¨¨´Ÿ¦¨®¨¬¦¹À¨ª¬©©«Ÿ̈«¨´−¦´Ÿ¦¨®
:åéøöá äàøé-øLà ãrè:ãBáëa íeøz Bðø÷ ãrì úãîò Bú÷ãö íéðBéáàì ïúð | øft ©−£¤¦§¤´§¨¨«¦©³»̈©³¨«¤§¦À−¦§¨Ÿ¤´¤¨©®©¹§À¨¬§¨«

é:ãáàz íérLø úåàz ñîðå ÷øçé åépL ñrëå | äàøé òLø̈»¨³¦§¤̧§¨©À¦¨´©«£´Ÿ§¨¨®©«£©−§¨¦´Ÿ¥«

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:äåäé íL-úà eììä äåäé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî äåäé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:äåäé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr äåäé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà äåäék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

:ïBéáà íéøé útLàî ìcç:Bnr éáéãð íò íéáéãð-ír éáéLBäìèúéaä úø÷r | éáéLBî ¨®¥« ¹©§ÀŸ¨¦¬¤§«§«¦¦¬¦§¦¦®¦¹À§¦¥¬©««¦¦̧£¤Ä¤©©À¦
:déeììä äçîN íéðaä-íà¥©¨¦¬§¹¥À̈©«§¨«

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ש, יהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ללימוד בהתמדה 

דוקא,  בשמחה  צ"ל  הנ"ל  שכל  ומובן  התפלה,  בעבודת  ולהתעסקות  בהידור  המצות  לקיום  ושקידה, 

כמ"ש עבדו את הוי' בשמחה, ועוד, ועבודת השם היא לא רק בעת התפלה והלימוד וקיום המצוות, אלא 

בכל דרכיך, שמזה מובן שצ"ל ענין השמחה תמיד, וכמבואר בתניא בכ"מ, ועיין ג"כ שו"ע או"ח בסופו. 

וזכות התעסקותו עם אחרים לקרב לבם לחסידות ועניני' - תעמוד לו להצלחתו הוא בכל האמור. 

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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מוגה) בלתי (הנחה

È„Bc ּבּׁשֹוׁשּנים הרֹועה לֹו ואני הּנה 1לי , ƒֲִִִִֵֶַַַָ

רּבה  ּומדרׁש על 2ּברׁש"י ׁשּקאי ּפירׁשּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

לי  ּדֹודי היה ׁשאז ניסן, ׁשּבחֹודׁש מצרים ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָיציאת

ּכתיב  ּפעם ּכי לי,3ּתחילה, ודֹודי לדֹודי אני ְְְְֲִִִִִִִַַָ

אלּול  הּתׁשּובה,4ראׁשיּֿתבֹות זמן הּוא ׁשאז , ְְֱֵֵֶַַָָָ

לדֹודי' 'אני ולכן למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיא

'ּדֹודי  היה ּבפסח מצרים ּביציאת אבל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּתחילה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, מּלמעלה ׁשּזהּו ּתחילה, 5לי' ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

מקּפץ  ההרים על מדּלג ּבא זה הּנה ּדֹודי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָקֹול

ׁשל  ּומּצבם מעמדם ׁשּמּצד והינּו הּגבעֹות, ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָעל

ׁשּזהּו ּדילּוג, ׁשל ּבענין צֹור היה - יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבני

'ּדֹודי  ּתחילה היה ולכן למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּגילּוי

לֹו' 'אני ואחרּֿכ למּטה) (מּלמעלה ְְְְֲִִִַַַַָָָלי'

מהר"ׁש אדמּו"ר כ"ק ּומביא למעלה). ְְְְֲִִֵַַַַָָָ(מּלמּטה

תרכ"ז  הּגדֹול ּדׁשּבת ׁשנה),6ּבּמאמר מאה (לפני ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו לי,2מה ּדֹודי הּפסּוק על ְִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר  לאב, לי הּוא לבן. לֹו ואני לאב לי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָהּוא

אבינּו אּתה לאב 7ּכי ליׂשראל הייתי ּכי ואני 8, . ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל  ּבכֹורי ּבני לבן, להוי'9לֹו אּתם ּבנים , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

לר 10אלקיכם  לי הּוא יׂשראל . רֹועה ֹועה, ְְֱִִֵֵֵֶֶָֹ

ׁשּנאמר 11האזינה  לצאן, לֹו ואני צאני 12. ואּתן ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

ּובן  אב ּבין הּדמיֹון להבין וצרי מרעיתי. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹצאן

ׁשל  והחביבּות ההׁשּגחה ׁשהרי ורֹועה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹלצאן

ׁשל  וחביבּות להׁשּגחה ּבער אינּה לצאן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹרֹועה

ּבזמן  זהּו ּובן ׁשאב הּוא, הענין א לבן. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאב
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טז.1) ב, עה"פ.2)שה"ש ג.3)שהש"ר ו, ראשית 4)שה"ש עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

ועוד. סתקפ"א. או"ח לטור ב"ח ב)). (קטו, יש עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער ח.5)חכמה ב, ע'6)שה"ש תרכ"ז סה"מ

שם). שנסמנו הדרושים גם (וראה טז.7)רכב סג, ח.8)ישעי' לא, כב.9)ירמי' ד, א.10)שמות יד, ראה תהלים 11)פ'

ב. לא.12)פ, לד, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

BÏ È‡Â ÈÏ È„Bc"דודי" – הוא ברוך הקדוש על אומרת ישראל כנסת ƒƒ«¬ƒ
הקדוש  את ומשבחים אליו ומתקרבת פונה ואני אליי ומתקרב פונה אהובי

שהוא  הוא ÌÈpLBMaברוך ‰ÚB¯‰1, ישראל בני את הנהגתו כלומר, »∆««ƒ
ומוביל  רועה הוא כאילו עליהם חביבה

שושנים בין È"L¯aאותם ‰p‰ƒ≈¿«ƒ
‰a¯ L¯„Óe2È‡wL eL¯Èt ƒ¿««»≈¿∆»≈

מכוון  זה ÈˆÈ‡˙שפסוק ÏÚ«¿ƒ«
Ê‡L ,ÔÒÈ L„BÁaL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿∆ƒ»∆»
,‰ÏÈÁz ÈÏ È„Bc ‰È‰»»ƒƒ¿ƒ»
ובני  הוא ברוך הקדוש בין ההתקרבות

ניסן  בחודש מצרים יציאת בעת ישראל

היתה  הקירוב שתחילת באופן היתה

"דודי  הוא, ברוך הקדוש של מצידו

התקרבו  ישראל בני כך ואחר לי",

לו", "ואני ÌÚtאליו, Èk במקום ƒ««
השירים' ב'שיר בסדר È˙k3·אחר ¿ƒ

È„B„Ïהפוך  È‡ כך ואחר תחילה, ¬ƒ¿ƒ
˙B·zŒÈL‡¯ ,ÈÏ È„B„Â¿ƒƒ»≈≈

ÏeÏ‡4, בני התקרבות של זה וסדר ¡
באופן  הוא ברוך הקדוש אל ישראל

כך  ואחר האדם מצד היא שההתחלה

ברוך  הקדוש מצד ההתקרבות באה

הרוחנית  העבודה לתוכן בהתאם הוא

אלול  חודש ÔÓÊשל ‡e‰ Ê‡L∆»¿«
‡È‰L ,‰·eLz‰ של עבודה «¿»∆ƒ

לה' האדם hÓlÓ‰התקרבות מצד ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,הוא ברוך הקדוש ÔÎÏÂאל ¿«¿»¿»≈

‰ÏÈÁz 'È„B„Ï È‡' כך ואחר ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
לי", ÈˆÈa‡"ודודי Ï·‡ÌÈ¯ˆÓ ˙ ¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈÁz 'ÈÏ È„Bc' ‰È‰ ÁÒÙa¿∆«»»ƒƒ¿ƒ»
BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»¿«»¿

·e˙kL5 ב'שיר אחר בפסוק ∆»
a‡השירים' ‰Ê ‰p‰ È„Bc ÏB˜ƒƒ≈∆»

ÏÚ ıt˜Ó ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó¿«≈«∆»ƒ¿«≈«
,˙BÚ·b‰ החסידות בתורת ומבואר «¿»

האלוקית  להתגלות מתאים זה שתיאור

לבני  הוא ברוך הקדוש של וההתקרבות

מצרים  ביציאת שהיתה ¿»¿eÈ‰Âישראל
ÏL Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ „vnL∆ƒ««¬»»«»»∆

Ï‡¯NÈ Èa- מצרים בטומאת שקועים שהיו שעה ˆC¯Bבאותה ‰È‰ ¿≈ƒ¿»≈»»∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb e‰fL ,‚eÏÈc ÏL ÔÈÚa למה ומעבר מעל ¿ƒ¿»∆ƒ∆∆ƒƒ¿«¿»¿«»
עצמם, מצד ראויים (ÏÚÓlÓ‰שהיו 'ÈÏ È„Bc' ‰ÏÈÁz ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿ƒ»ƒƒƒ¿«¿»
CkŒ¯Á‡Â (‰hÓÏ אותם ורומם העלה מלמעלה שהגילוי לאחר רק ¿«»¿««»

ישראל  בני של התקרבות גם היתה שיעור לאין נעלה למצב הירוד ממצבם

מצידם  BÏ'לאלקות È‡'¬ƒ
.(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ)ƒ¿«»¿«¿»

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»
ÏB„b‰ ˙aLc ¯Ó‡na««¬»¿«»«»

Ê"Î¯˙6‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) לפני ƒ¿≈≈»»»
בשנת  הגדול בשבת זה מאמר אמירת

¯eÈ˙Baתשכ"ז  e¯Ó‡M ‰Ó ,(«∆»¿«≈
Ï"Ê2 במדרשÈ„Bc ˜eÒt‰ ÏÚ «««»ƒ
ÈÏ לו ‰e‡ואני הוא , ברוך הקדוש ƒ

È‡Â ·‡Ï ÈÏישראל Ô·Ï.בני BÏ ƒ¿»«¬ƒ¿≈
ומפרט  ממשיך ÈÏוהמדרש ‡e‰ƒ

‰z‡ Èk ¯Ó‡pL ,·‡Ï¿»∆∆¡«ƒ«»
eÈ·‡7, נאמר נוסף Èkובפסוק »ƒƒ

·‡Ï Ï‡¯NÈÏ È˙ÈÈ‰8È‡Â . »ƒƒ¿ƒ¿»≈¿»«¬ƒ
,Ô·Ï BÏ שנאמר È¯BÎaכמו Èa ¿≈¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ9, נוסף בפסוק שכתוב וכפי ƒ¿»≈

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï Ìz‡ ÌÈa10. »ƒ«∆«¬»»¡…≈∆
,‰ÚB¯Ï ÈÏ ‡e‰ שכתוב כמו ƒ¿∆

‰ÈÊ‡‰ Ï‡¯NÈ ‰ÚB¯11È‡Â . ≈ƒ¿»≈«¬ƒ»«¬ƒ
,Ô‡ˆÏ BÏ כמו¯Ó‡pL12 בפסוק ¿…∆∆¡«

ישראל Ôz‡Âאחר  ˆ‡Ôבני È‡ˆ ¿«≈…ƒ…
.È˙ÈÚ¯Ó«¿ƒƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ דברי משמעות את ¿»ƒ¿»ƒ
הוא  ברוך הקדוש את המדמה המדרש

שלכאורה  דימויים בשני ישראל ובני

להבין  וצריך מזה, זה שונים הם

Ô‡ˆÏ Ô·e ·‡ ÔÈa ÔBÈÓc‰«ƒ¿≈»≈¿…
‰ÁbL‰‰ È¯‰L ,‰ÚB¯Â¿∆∆¬≈««¿»»
Ô‡ˆÏ ‰ÚB¯ ÏL ˙e·È·Á‰Â¿«¬ƒ∆∆¿…

C¯Úa dÈ‡ יחס כל לה אין ≈»¿∆∆
e·È·ÁÂ˙והשוואה ‰ÁbL‰Ï««¿»»«¬ƒ

Ô·Ï ·‡ ÏL הרבה ברמה שהיא ∆»¿≈
המדרש  כן אם ולמה גבוהה, יותר

ביניהם.? משווה

Ô·e ·‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»≈
הוא  ברוך הקדוש בין היחס של הדימוי

ונעלה  קרוב קשר שהוא ובן לאב ישראל ‰Ïe‡b‰ובני ÔÓÊa e‰Ê כאשר ∆ƒ¿««¿»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה  מפתח  כללי

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

ג  .........................  קיד, קיג, מזמורי תהלים קיב  )ב

    דודי לי ואני לוה "מאמר ד  )ג

ה  .....................  ז"כתש'ה ,ניסן ב"י,  אחרישבת פרשת 

כא  ................................  מ"תשד'ה, ניסן א"ימכתב כללי   )ד

  ,אחריפ "ששיחת   )ה

כו   .............................  ז"כתש'ה, ניסןב "י, שבת הגדול

  אחריפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

מא  ..............................................  ביכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ז

מו  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

מח  .............. אחריפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

מט  ............  אחריפרשת לשבוע שיעור יומי חומש   )ט

עד  .................  אחריפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

עה  .....................................  אחריפרשת לשבוע  

פב  .............  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

פה  ...............  אחריפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

פו  .............................................  ברכת האילנות  )יד

פז  ...........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

צ   ...............  אחריפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טז

כק  ............  אחריפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )יז

כזק  ..............  אחריפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

לגק  ................................  יחקתהלים פרק , יפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )כ

להק  .............................................   ביאור קהתי

מגק  .................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כא

  אורים עם בי הביצמסכת   )כב

מדק  ................................................  יגף עד דז מדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כג

עבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כד

עבק  .................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כה

עדק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

עהק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

עוק  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

עזק  .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

עחק  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )ל

פק  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )לא

פק  ..............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

פאק  ...................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )לב

   אגרות קודש  )לג

פגק  .........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

פדק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

צק  .........................  אחריפרשת לשבוע לוח זמנים   )לה

עהק  .......  שבת קודש ת הדלקת נרות לערבצוסדר מ  )לו

zay ,ixg` zyxt zay .c"qa
f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd

מוגה) בלתי (הנחה

È„Bc ּבּׁשֹוׁשּנים הרֹועה לֹו ואני הּנה 1לי , ƒֲִִִִֵֶַַַָ

רּבה  ּומדרׁש על 2ּברׁש"י ׁשּקאי ּפירׁשּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָ

לי  ּדֹודי היה ׁשאז ניסן, ׁשּבחֹודׁש מצרים ְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָיציאת

ּכתיב  ּפעם ּכי לי,3ּתחילה, ודֹודי לדֹודי אני ְְְְֲִִִִִִִַַָ

אלּול  הּתׁשּובה,4ראׁשיּֿתבֹות זמן הּוא ׁשאז , ְְֱֵֵֶַַָָָ

לדֹודי' 'אני ולכן למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָׁשהיא

'ּדֹודי  היה ּבפסח מצרים ּביציאת אבל ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָּתחילה,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּטה, מּלמעלה ׁשּזהּו ּתחילה, 5לי' ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

מקּפץ  ההרים על מדּלג ּבא זה הּנה ּדֹודי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָקֹול

ׁשל  ּומּצבם מעמדם ׁשּמּצד והינּו הּגבעֹות, ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָעל

ׁשּזהּו ּדילּוג, ׁשל ּבענין צֹור היה - יׂשראל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבני

'ּדֹודי  ּתחילה היה ולכן למּטה, מּלמעלה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּגילּוי

לֹו' 'אני ואחרּֿכ למּטה) (מּלמעלה ְְְְֲִִִַַַַָָָלי'

מהר"ׁש אדמּו"ר כ"ק ּומביא למעלה). ְְְְֲִִֵַַַַָָָ(מּלמּטה

תרכ"ז  הּגדֹול ּדׁשּבת ׁשנה),6ּבּמאמר מאה (לפני ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו לי,2מה ּדֹודי הּפסּוק על ְִִֵֶַַַַַָָ

ׁשּנאמר  לאב, לי הּוא לבן. לֹו ואני לאב לי ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָהּוא

אבינּו אּתה לאב 7ּכי ליׂשראל הייתי ּכי ואני 8, . ְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָ

יׂשראל  ּבכֹורי ּבני לבן, להוי'9לֹו אּתם ּבנים , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

לר 10אלקיכם  לי הּוא יׂשראל . רֹועה ֹועה, ְְֱִִֵֵֵֶֶָֹ

ׁשּנאמר 11האזינה  לצאן, לֹו ואני צאני 12. ואּתן ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

ּובן  אב ּבין הּדמיֹון להבין וצרי מרעיתי. ְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹצאן

ׁשל  והחביבּות ההׁשּגחה ׁשהרי ורֹועה, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹלצאן

ׁשל  וחביבּות להׁשּגחה ּבער אינּה לצאן ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹרֹועה

ּבזמן  זהּו ּובן ׁשאב הּוא, הענין א לבן. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָאב
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טז.1) ב, עה"פ.2)שה"ש ג.3)שהש"ר ו, ראשית 4)שה"ש עה"פ. שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

ועוד. סתקפ"א. או"ח לטור ב"ח ב)). (קטו, יש עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער ח.5)חכמה ב, ע'6)שה"ש תרכ"ז סה"מ

שם). שנסמנו הדרושים גם (וראה טז.7)רכב סג, ח.8)ישעי' לא, כב.9)ירמי' ד, א.10)שמות יד, ראה תהלים 11)פ'

ב. לא.12)פ, לד, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

BÏ È‡Â ÈÏ È„Bc"דודי" – הוא ברוך הקדוש על אומרת ישראל כנסת ƒƒ«¬ƒ
הקדוש  את ומשבחים אליו ומתקרבת פונה ואני אליי ומתקרב פונה אהובי

שהוא  הוא ÌÈpLBMaברוך ‰ÚB¯‰1, ישראל בני את הנהגתו כלומר, »∆««ƒ
ומוביל  רועה הוא כאילו עליהם חביבה

שושנים בין È"L¯aאותם ‰p‰ƒ≈¿«ƒ
‰a¯ L¯„Óe2È‡wL eL¯Èt ƒ¿««»≈¿∆»≈

מכוון  זה ÈˆÈ‡˙שפסוק ÏÚ«¿ƒ«
Ê‡L ,ÔÒÈ L„BÁaL ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆¿∆ƒ»∆»
,‰ÏÈÁz ÈÏ È„Bc ‰È‰»»ƒƒ¿ƒ»
ובני  הוא ברוך הקדוש בין ההתקרבות

ניסן  בחודש מצרים יציאת בעת ישראל

היתה  הקירוב שתחילת באופן היתה

"דודי  הוא, ברוך הקדוש של מצידו

התקרבו  ישראל בני כך ואחר לי",

לו", "ואני ÌÚtאליו, Èk במקום ƒ««
השירים' ב'שיר בסדר È˙k3·אחר ¿ƒ

È„B„Ïהפוך  È‡ כך ואחר תחילה, ¬ƒ¿ƒ
˙B·zŒÈL‡¯ ,ÈÏ È„B„Â¿ƒƒ»≈≈

ÏeÏ‡4, בני התקרבות של זה וסדר ¡
באופן  הוא ברוך הקדוש אל ישראל

כך  ואחר האדם מצד היא שההתחלה

ברוך  הקדוש מצד ההתקרבות באה

הרוחנית  העבודה לתוכן בהתאם הוא

אלול  חודש ÔÓÊשל ‡e‰ Ê‡L∆»¿«
‡È‰L ,‰·eLz‰ של עבודה «¿»∆ƒ

לה' האדם hÓlÓ‰התקרבות מצד ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ,הוא ברוך הקדוש ÔÎÏÂאל ¿«¿»¿»≈

‰ÏÈÁz 'È„B„Ï È‡' כך ואחר ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
לי", ÈˆÈa‡"ודודי Ï·‡ÌÈ¯ˆÓ ˙ ¬»ƒƒ«ƒ¿«ƒ

,‰ÏÈÁz 'ÈÏ È„Bc' ‰È‰ ÁÒÙa¿∆«»»ƒƒ¿ƒ»
BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ e‰fL∆∆ƒ¿«¿»¿«»¿

·e˙kL5 ב'שיר אחר בפסוק ∆»
a‡השירים' ‰Ê ‰p‰ È„Bc ÏB˜ƒƒ≈∆»

ÏÚ ıt˜Ó ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó¿«≈«∆»ƒ¿«≈«
,˙BÚ·b‰ החסידות בתורת ומבואר «¿»

האלוקית  להתגלות מתאים זה שתיאור

לבני  הוא ברוך הקדוש של וההתקרבות

מצרים  ביציאת שהיתה ¿»¿eÈ‰Âישראל
ÏL Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ „vnL∆ƒ««¬»»«»»∆

Ï‡¯NÈ Èa- מצרים בטומאת שקועים שהיו שעה ˆC¯Bבאותה ‰È‰ ¿≈ƒ¿»≈»»∆

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÈeÏÈb e‰fL ,‚eÏÈc ÏL ÔÈÚa למה ומעבר מעל ¿ƒ¿»∆ƒ∆∆ƒƒ¿«¿»¿«»
עצמם, מצד ראויים (ÏÚÓlÓ‰שהיו 'ÈÏ È„Bc' ‰ÏÈÁz ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»¿ƒ»ƒƒƒ¿«¿»
CkŒ¯Á‡Â (‰hÓÏ אותם ורומם העלה מלמעלה שהגילוי לאחר רק ¿«»¿««»

ישראל  בני של התקרבות גם היתה שיעור לאין נעלה למצב הירוד ממצבם

מצידם  BÏ'לאלקות È‡'¬ƒ
.(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ)ƒ¿«»¿«¿»

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ˜"Î ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»
ÏB„b‰ ˙aLc ¯Ó‡na««¬»¿«»«»

Ê"Î¯˙6‰L ‰‡Ó ÈÙÏ) לפני ƒ¿≈≈»»»
בשנת  הגדול בשבת זה מאמר אמירת

¯eÈ˙Baתשכ"ז  e¯Ó‡M ‰Ó ,(«∆»¿«≈
Ï"Ê2 במדרשÈ„Bc ˜eÒt‰ ÏÚ «««»ƒ
ÈÏ לו ‰e‡ואני הוא , ברוך הקדוש ƒ

È‡Â ·‡Ï ÈÏישראל Ô·Ï.בני BÏ ƒ¿»«¬ƒ¿≈
ומפרט  ממשיך ÈÏוהמדרש ‡e‰ƒ

‰z‡ Èk ¯Ó‡pL ,·‡Ï¿»∆∆¡«ƒ«»
eÈ·‡7, נאמר נוסף Èkובפסוק »ƒƒ

·‡Ï Ï‡¯NÈÏ È˙ÈÈ‰8È‡Â . »ƒƒ¿ƒ¿»≈¿»«¬ƒ
,Ô·Ï BÏ שנאמר È¯BÎaכמו Èa ¿≈¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ9, נוסף בפסוק שכתוב וכפי ƒ¿»≈

ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï Ìz‡ ÌÈa10. »ƒ«∆«¬»»¡…≈∆
,‰ÚB¯Ï ÈÏ ‡e‰ שכתוב כמו ƒ¿∆

‰ÈÊ‡‰ Ï‡¯NÈ ‰ÚB¯11È‡Â . ≈ƒ¿»≈«¬ƒ»«¬ƒ
,Ô‡ˆÏ BÏ כמו¯Ó‡pL12 בפסוק ¿…∆∆¡«

ישראל Ôz‡Âאחר  ˆ‡Ôבני È‡ˆ ¿«≈…ƒ…
.È˙ÈÚ¯Ó«¿ƒƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ דברי משמעות את ¿»ƒ¿»ƒ
הוא  ברוך הקדוש את המדמה המדרש

שלכאורה  דימויים בשני ישראל ובני

להבין  וצריך מזה, זה שונים הם

Ô‡ˆÏ Ô·e ·‡ ÔÈa ÔBÈÓc‰«ƒ¿≈»≈¿…
‰ÁbL‰‰ È¯‰L ,‰ÚB¯Â¿∆∆¬≈««¿»»
Ô‡ˆÏ ‰ÚB¯ ÏL ˙e·È·Á‰Â¿«¬ƒ∆∆¿…

C¯Úa dÈ‡ יחס כל לה אין ≈»¿∆∆
e·È·ÁÂ˙והשוואה ‰ÁbL‰Ï««¿»»«¬ƒ

Ô·Ï ·‡ ÏL הרבה ברמה שהיא ∆»¿≈
המדרש  כן אם ולמה גבוהה, יותר

ביניהם.? משווה

Ô·e ·‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆»≈
הוא  ברוך הקדוש בין היחס של הדימוי

ונעלה  קרוב קשר שהוא ובן לאב ישראל ‰Ïe‡b‰ובני ÔÓÊa e‰Ê כאשר ∆ƒ¿««¿»
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f"kyz'dו ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ליׂשראל, הייתי ּכי הּפסּוק הּובא ולכן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהּגאּולה,

על  ׁשּקאי יבאּו, ּבבכי הּוא ּדקרא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשריׁשיּה

יׂשראל, ּבכֹורי ּבני הּפסּוק וגם העתידה. ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּגאּולה

לגאֹול  ּפרעה אל ׁשליחּותֹו ּבתחּלת למׁשה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַֹֹנאמר

נמׁשלּו הּגלּות ּבזמן אבל יׂשראל. ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת

ּכביכֹול  והּקּב"ה צאן, לבחינת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׁשמֹות

מהּו ׁשּלהבין ּבּמאמר, ּוממׁשי רֹועה. ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָלבחינת

מה  ּבהקּדם יּובן ורֹועה, מּצאן הּמׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹענין

לי, ּדֹודי הּפסּוק ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש עֹוד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשּנתּבאר

מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא - ּדבר לי ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹלכׁשּיהיה

מל13ׁשּנאמר  וּימת ההם הרּבים ּבּימים ויהי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וּיזעקּו העבֹודה מן יׂשראל ּבני וּיאנחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמצרים

אּלא  אֹותֹו ּתבע לא - ּדבר לֹו ּוכׁשהיה ְְֶֶַָָָָָָֹוגֹו',

יׂשראל  עדת ּכל אל ּדּברּו ׁשּנאמר ּומּידי, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמּני

גֹו' ׂשה איׁש להם ויקחּו גֹו' אל 14לאמר ּדּבר , ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ

ּתרּומה  לי ויקחּו יׂשראל להבין,15ּבני וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָ

ּכנסת  על ׁשּקאי  ּדבר, לי ּכׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבׁשלמא

אבל  כּו', מּידֹו אּלא ּתבעּו לא ּבּגלּות, ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹיׂשראל

ּדבר  לֹו ּכׁשהיה הּקּב"ה, על ּכן לֹומר ׁשּי ְֵֵֶַַַַָָָָָָָאי

ׁשלימּותא  הּוא אנּת הלא מּמּני, אּלא ּבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא

כּו',16ּדכּוּלהּו ּדבר לי ּכׁשהיה לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְִֵֶַַָָָָָ

ּכביכֹול. ּדבר לֹו ְִֵֶָָָָׁשחסר

ּביאּור ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָ

ואחד  יחיד ּבין ּכמֹו17החילּוק , ְְִִֵֶַָָ

ֿ 18ׁשאֹומרים  ּובקריאת ,מל העֹולמים חי יחיד ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע אֹומרים ְְְְֱֲֲִִֵֵַַָָָָָֹׁשמע

ּומיּוחד 19אחד  יחיד ׁשהּוא ּפירּוׁשֹו ׁשּיחיד , ְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּכתב  ּכמֹו הינּו ואחד כּו', ּבדּוגמתֹו ְְְְְֵֶֶֶַַָָָׁשאין

יֹוסף' על 20ה'ּבית רֹומזת ח' ׁשאֹות הּסמ"ק ּבׁשם ְְֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּדלמעלה  הענין (ּכללּות וארץ רקיעים ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשבעה

העֹולם, רּוחֹות ד' על רֹומזת ד' ואֹות ְְֶֶַַָָָּולמּטה),
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כג.13) ב, ג.14)שמות יב, תרומה.15)בא ב).16)ר"פ (יז, בהקדמה תקו"ז ואילך.17)ראה ב נה, וארא תו"א ראה

שאמר.18) ברוך ברכת ד.19)נוסח ו, סמ"ק).20)ואתחנן כתב (ד"ה סא סימן או"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל, ובני הוא ברוך הקדוש בין הקשר על ומסתירים שמעלימים דברים אין

‡·e‰ ÔÎÏÂ לכך dÈLÈ¯Lכראיה ,Ï‡¯NÈÏ È˙ÈÈ‰ Èk ˜eÒt‰ ¿»≈»«»ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈∆≈≈
‡¯˜c הפסוק של (תחילתו) e‡·Èשראשו ÈÎ·a ‡e‰ הפסוק (ובהמשך ƒ¿»ƒ¿ƒ»…

כי  בה יכשלו לא ישר בדרך מים נחלי אל אוליכם אובילם "ובתחנונים –

בכורי  ואפרים לאב לישראל הייתי

מכווןÈ‡wLהוא"), זה ÏÚשפסוק ∆»≈«
Ì‚Â .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»¿«

˜eÒt‰ לכך כראיה שהובא הנוסף «»
¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈ È¯BÎa Èa¿ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¡«

‰LÓÏÏ‡ B˙eÁÈÏL ˙lÁ˙a ¿…∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏB‡‚Ï ‰Ú¯t«¿…ƒ¿∆¿≈ƒ¿»≈
שמסמלת  לגאולה קשור הוא שגם כך

הקדוש  אל ישראל בני של גדול קירוב

הוא. ‰eÏb˙ברוך ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿««»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL eÏLÓƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰"aw‰Â ,Ô‡ˆ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…¿«»»

‰ÚB¯ ˙ÈÁ·Ï ÏBÎÈ·k שהקשר ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆
נמוכה  יותר הרבה ברמה הוא ביניהם

יש  הגלות בזמן כי ובן, אב בין מהקשר

והשייכות  הקשר על והסתרים העלמות

הוא. ברוך הקדוש עם ישראל בני של

CÈLÓÓeמהר"ש Ó‡na¯הרבי «¿ƒ««¬»
תרכ"ז, e‰ÓכדיLמשנת ÔÈ·‰l ∆¿»ƒ«

ÔÈÚ של הפנימי ‰ÏLnהתוכן ƒ¿««»»
Ìc˜‰a Ô·eÈ ,‰ÚB¯Â Ô‡vÓ יש ƒ…¿∆»¿∆¿≈

BÚ„להקדים  ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈
È„Bc ˜eÒt‰ Le¯ÈÙa L¯„na«ƒ¿»¿≈«»ƒ

,ÈÏ הקדוש על אומרת ישראל כנסת ƒ
הוא c·¯ברוך ÈÏ ‰È‰iLÎÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»

- כלשהו דבר צריכה אני …Ï‡כאשר
,B„iÓ ‡l‡ ÈzÚ·z מבקשת אני »«¿ƒ∆»ƒ»

ממנו  Ó‡pL13ÌÈÓia¯רק È‰ÈÂ ∆∆¡««¿ƒ«»ƒ
Ì‰‰ ÌÈa¯‰ והשעבוד הגלות בימי »«ƒ»≈

ÌÈ¯ˆÓבמצרים  CÏÓ ˙ÓiÂ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa eÁ‡iÂ«≈»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ

,'B‚Â e˜ÚÊiÂ ‰„B·Ú‰ ובהמשך) »¬»«ƒ¿»¿
האלקים  אל שועתם "ותעל – הפסוק

העבודה") BÏמן ‰È‰LÎe לקדוש ¿∆»»
הוא  -c·¯ברוך כלשהי Ï‡דרישה »»…

,È„iÓe ÈpnÓ ‡l‡ B˙B‡ Ú·z»«∆»ƒ∆ƒƒ»ƒ
ישראל  ‡Ïמבני e¯ac ¯Ó‡pL∆∆¡««¿∆

'B‚ ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„Ú Ïk»¬«ƒ¿»≈≈…

'B‚ ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ14ÈÏ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac , ¿ƒ¿»∆ƒ∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
‰Óe¯z15 הוא מסוים, לדבר כביכול, זקוק, הוא ברוך הקדוש שכאשר הרי ¿»

המדרש. דברי כאן עד ישראל. לבני כך על בבקשה פונה

CÈ¯ˆÂ‡ÓÏL·c ,ÔÈ·‰Ï המדרש לדברי ולהסכים להבין שניתן נכון ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚ È‡wL ,¯·c ÈÏ ‰È‰Lk¿∆»»ƒ»»∆»≈«

˙eÏba Ï‡¯NÈ ˙Òk לה כשיש ¿∆∆ƒ¿»≈«»
מיוחדות, ובקשות eÚ·zקשיים ‡Ï…»¿

צרכיהם  את ישראל B„iÓבני ‡l‡∆»ƒ»
Ôk ¯ÓBÏ CiL CÈ‡ Ï·‡ ,'eÎ¬»≈«»«≈

משקל  ‰aw"‰,באותו ÏÚ««»»
¯·c BÏ ‰È‰Lk,מסוים צורך ¿∆»»»»

ÈpnÓכביכול, ‡l‡ Lwa ‡Ï…ƒ≈∆»ƒ∆ƒ
ישראל, הזוהר ‰Ï‡מבני כדברי ¬…

e‰leÎc ‡˙eÓÈÏL ‡e‰ z‡16 «¿¿¿≈»¿¿
הכל, שלימות הוא CiLאתה CÈ‡Â¿≈«»

יתכן  c·¯איך ÈÏ ‰È‰Lk ¯ÓBÏ«¿∆»»ƒ»»
ÏBÎÈ·k ¯·c BÏ ¯ÒÁL ,'eÎ∆»≈»»ƒ¿»
לו  חסר ולא הכל שלימות הוא והרי

דבר.? שום

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
˜eÏÈÁ‰ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ההבדל ¿ƒ»ƒ«ƒ

„Á‡Â „ÈÁÈ ÔÈa17, הם ששניהם ≈»ƒ¿∆»
אבל  ה' אחדות את המבטאים ביטויים

משמעותי, מאד הבדל ביניהם יש

הוא  ÌÈ¯ÓB‡L"יחיד" BÓk18 ¿∆¿ƒ
,CÏÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ „ÈÁÈ»ƒ≈»»ƒ∆∆
ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜·eƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡19BLe¯Èt „ÈÁiL , ∆»∆»ƒ≈
ÔÈ‡L „ÁeÈÓe „ÈÁÈ ‡e‰L∆»ƒ¿»∆≈

'eÎ B˙Ó‚e„a,לו דומה Á‡Â„אין ¿¿»¿∆»
˙Èa'‰ ·˙kL BÓk eÈ‰«¿¿∆»««≈

'ÛÒBÈ20˜"Óq‰ ÌLa ֿ ספר ≈¿≈«¿«
Á'מצוותֿקטן ˙B‡L שבמילה ∆

שמונה, בגימטריא ∆∆¯ÊÓB˙"אחד",
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆

שמונה הם והארץ (שביחד הרקיעים

את  ‰ÔÈÚמסמלים ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏc'שה להורות ƒ¿«¿»¿«»

בעולמות  למעלה הן אחד הוא

בארץ  למטה והן B‡Â˙העליונים ,(¿
ארבע „' בגימטריא ∆∆¯ÊÓB˙שהיא
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ּבטלים  ּומּטה ּומעלה סטרין ד' ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואחד

אחד), ׁשּבתיבת הראׁשֹונה (האֹות האל"ף ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל

ראׁשֹון, ּכמֹו הּוא ׁשאחד והינּו, עֹולם. ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָאּלּופֹו

אחד  ׁשּיׁש אּלא ׁשני, לאחריו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכריח

נאמר  לֹו,21ׁשעליו אין ואח ּבן ּגם ׁשני, ׁשאין ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

 ֿ מּכל אבל האחדּות, על מֹורה אחד ּתיבת ְֲִִֵֶַַַָָָָָּכי

ׁשהּוא  אּלא העֹולם, מציאּות ּגם יׁשנּה ְְִֶֶֶַָָָָָמקֹום

ׁשהּוא  ּכמֹו הינּו יחיד מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְִֵֵֵֶֶַַָָּבטל

הּבריאה  ּכללּות לפני ּובפרט עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבפני

ְְְְִַַוההׁשּתלׁשלּות.

עלּֿדרp‰Â‰ג) הם ואחד, ּדיחיד הּבחינֹות ב' ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּמצינּו ּוברּו ּדקדֹוׁש הּבחינֹות ְְִִֶַָָָב'

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין הּקּב"ה. ׁשּקדֹוׁש22ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

המׁשכה. לׁשֹון הּוא ּוברּו מּובדל, לׁשֹון ְְְְַָָָָהּוא

הּספירֹות  ספירת 23ּובענין על קאי ּברּו הּנה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

הּתפארת. ספירת על קאי וקדֹוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּמלכּות,

ספירת  על קאי ּברּו הּנה יֹותר, ְְְִִֵֵֵַַַָָָּולמעלה

הּזהר  ּכמאמר ואיהי 24החכמה, ּברּו איהּו ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

ּברכה. נקראת מלכּות, הינּו איהי  ּפירּוׁש: ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּברכה,

ּברּו נקרא אּבא, יסֹוד הינּו קאי 25ואיהּו וקדֹוׁש , ְְְְְִִֵַַָָָָָ

על  קאי ׁשּקדֹוׁש הא' ּפירּוׁש לפי וגם הּכתר. ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

הּוא  הּתפארת ׁשּׁשרש לפי זה הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹּתפארת,

הּכתר  וזֹוהי 26מּבחינת האמצעי, מהּקו הּוא ּכי , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

וכּידּוע  הּקּוין, ב' על הּתפארת ׁשאף 27מעלת ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָ
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ח.21) ד, ובכ"מ.22)קהלת א). (סו, פמ"ו תניא ג.23)ראה כב, תזריע לקו"ת (ברע"מ).24)ראה ב רסד, ח"ג א. קסב, ח"ב
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,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„ ÏÚ דרום צפון מערב, שגם Á‡Â„מזרח, העובדה «»»¿∆»

"אחד" במילה רמוזים הרוחות ארבע וגם הארץ וגם ÏkLהרקיעים eÈ‰«¿∆»
ÔÈ¯ËÒ העולם,צדדים „' צידי ארבעת hÓe‰היינו ‰ÏÚÓe העולמות ƒ¿ƒ«¿»«»

והתחתונים  העליונים (‰‡B˙והנבראים Û"Ï‡‰ Ï‡ ÌÈÏËa¿≈ƒ∆»»∆»
,(„Á‡ ˙·È˙aL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿≈«∆»
הוא  ברוך הקדוש על רומזת והאל"ף

eÈ‰Â,הנקרא  .ÌÏBÚ ÏL BÙel‡«∆»¿«¿
,ÔBL‡¯ BÓk ‡e‰ „Á‡L∆∆»¿ƒ

L של במובן "אחד" הביטוי ∆משמעות
ÂÈ¯Á‡Ï"ראשון" LiL ÁÈ¯În«¿ƒ«∆≈¿«¬»

„Á‡ LiL ‡l‡ ,ÈL מן יוצא ≈ƒ∆»∆≈∆»
במובן  "אחד" מהמלה ושונה הכלל

Ó‡¯הרגיל ÂÈÏÚL21ÔÈ‡L ∆»»∆¡«∆≈
ÈL ובלשון לו, בדומה כמוהו, ≈ƒ

שני", ואין אחד "יש - בקהלת הפסוק

הפסוק  בהמשך שכתוב Ôaוכמו Ìb«≈
,BÏ ÔÈ‡ Á‡Â לא אחד שאף היינו ¿»≈

לו  BÓ¯‰דומה „Á‡ ˙·Èz Èkƒ≈«∆»»
˙e„Á‡‰ ÏÚ אחד שהוא זה במובן «»«¿

לו, דומה ואין ŒÏkÓומיוחד Ï·‡¬»ƒ»
˙e‡ÈˆÓ Ìb dLÈ ÌB˜Ó»∆¿»«¿ƒ

ÌÏBÚ‰ נאמר שעליה ה' ואחדות »»
את  לחלוטין שוללת לא "אחד"

העולם, e‰L‡מציאות ‡l‡ העולם ∆»∆
כמציאות  שברא ÏËaשקיים לה' »≈

מציאותו  בטל, שהעולם וכיון אותו.

ה' לאחדות סתירה לא eÎ'.היא
„ÈÁÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הקדוש כאשר «∆≈≈»ƒ

ה  הכוונה ברוך כ"יחיד" מתואר וא

נעלה  יותר הרבה באופן ה' לאחדות

,BÓˆÚ ÈÙa ‡e‰L BÓk eÈ‰«¿¿∆ƒ¿≈«¿
למעלה  הוא ברוך שהקדוש כפי

לעולמות  התייחסות כל ללא מהעולם,

כמציאות ÈÙÏולנבראים Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈
˙eÏLÏzL‰‰Â ‰‡È¯a‰ ˙eÏÏk ביחס שאת ביתר חל "יחיד" התואר ¿»«¿ƒ»¿«ƒ¿«¿¿

האלוקי  האור השתלשלות ולפני הבריאה לפני שהוא כפי הוא ברוך לקדוש

שמעליה  מזו משתלשלת דרגה כל כאשר הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

בזו. זו האחוזות שלשלת של טבעות כמו

˙BÈÁa‰ '· C¯cŒÏÚ Ì‰ ,„Á‡Â „ÈÁÈc ˙BÈÁa‰ '· ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿∆»≈«∆∆«¿ƒ
‰"aw‰ ÌLa eÈˆnL Ce¯·e LB„˜c"הוא ברוך "הקדוש בתואר ¿»»∆»ƒ«≈«»»

ל"אחד", שמקביל ו"ברוך" ל"יחיד" שמקביל "קדוש" – שונים ענינים שני יש

ומבאר. שהולך כפי

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â22 החסידות ÔBLÏבתורת ‡e‰ LB„wL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆»¿
Ï„·eÓ מהעולמות ונבדל נעלה הוא ברוך שהקדוש העובדה את המבטא ¿»

‰ÎLÓ‰והנבראים, ÔBLÏ ‡e‰ Ce¯·e בדיני חז"ל חכמינו לשון כמו »¿«¿»»
וכך  למטה, העץ ענפי את ומכופף מוריד היינו הגפן", את "המבריך כלאים

למטה. מלמעלה האלוקי האור והמשכת ירידת על מורה »¿ÔÈÚ·e¿ƒ"ברוך"
˙B¯ÈÙq‰23 העליונות בספירות שהוא כפי ו"ברוך" "קדוש" בין ההבדל «¿ƒ

È‡˜ Ce¯a ‰p‰ מכווןÏÚ ƒ≈»»≈«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿

המצמצמת  הספירות מעשר והתחתונה

למטה  אותו ומורידה האלוקי האור את

˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ LB„˜Â¿»»≈«¿ƒ«
˙¯‡Ùz‰ העליונות המידות שבה «ƒ¿∆∆

ומתגלות. BÈ˙¯,מאירות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
בספירות  יותר גבוהה ≈p‰ƒ‰בדרגה

È‡˜ Ce¯a מכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ »»≈«¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ מבין והנעלית הראשונה «»¿»

הספירות ‰f‰¯כל ¯Ó‡Ók24 ¿«¬««…«
e‰È‡הואÈ‰È‡Â Ce¯a והיא ƒ»¿ƒƒ

eÈ‰ È‰È‡ :Le¯Èt ,‰Î¯a¿»»≈ƒƒ«¿
˙eÎÏÓ מהספירות שמקבלת «¿

לנקבה, ונמשלה ממנה שלמעלה

‰Î¯a ˙‡¯˜.נקבה בלשון ƒ¿≈¿»»
e‰È‡Â והוא‡a‡ „BÒÈ eÈ‰ ¿ƒ«¿¿«»

החכמה  ספירת של הפנימית הנקודה

המקור  היותה שם (על "אבא" שנקראת

שבספירות), ההארה של וההתחלה

Ce¯a ‡¯˜25 זכר ,בלשון ƒ¿»»
È‡˜ LB„˜Â מכוון¯˙k‰ ÏÚ ¿»»≈««∆∆

מעשר  שלמעלה עליון' 'כתר בחינת

(שהכתר  החכמה מעל והוא הספירות

והמוח). הראש מעל מקומו הגשמי

'‡‰ Le¯Èt ÈÙÏ Ì‚Â לפי ¿«¿ƒ≈»
המפרש  לעיל האמור הראשון הפירוש

ו"ברוך" "קדוש" בין ההבדל את

עצמן  ÏÚבספירות È‡˜ LB„wL∆»»≈«
˙¯‡Ùz הספירות מעשר אחת שהיא ƒ¿∆∆

לכך  שהטעם כיון הספירות, שמעל בדרגות קשור הדבר זאת בכל עצמן,

התפארת  לספירת מכוון ‰Ùz‡¯˙ש"קדוש" ˘¯ML ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆…∆«ƒ¿∆∆
¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰26, הכתר ולספירת לבחינת ישיר קשר יש התפארת ƒ¿ƒ««∆∆

הספירות  שאר מאשר ‰e‡יותר Èk התפארתÈÚˆÓ‡‰ Âw‰Ó כמבואר ƒ≈««»∆¿»ƒ
חכמה  חח"נ, כלליים: 'קוין' לשלושה נחלקות שהספירות החסידות בתורת

דעת  דת"י, השמאל; בקו הוד גבורה, בינה, בג"ה, הימין; בקו – נצח חסד

האמצעי, בקו יסוד ‰ÔÈewתפארת '· ÏÚ ˙¯‡Ùz‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬««ƒ¿∆∆«««ƒ
מידת  (שעיקרו השמאל וקו החסד) מידת (שעיקרו הימין קו האחרים,

האמצעי בקו היותה היא התפארת ומעלת משני הגבורה), יותר בכתר הקשור

של  וחיבור שילוב היא שתפארת בכך ביטוי לידי שבא (דבר האחרים הקוין
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ז f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ליׂשראל, הייתי ּכי הּפסּוק הּובא ולכן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהּגאּולה,

על  ׁשּקאי יבאּו, ּבבכי הּוא ּדקרא ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשריׁשיּה

יׂשראל, ּבכֹורי ּבני הּפסּוק וגם העתידה. ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָהּגאּולה

לגאֹול  ּפרעה אל ׁשליחּותֹו ּבתחּלת למׁשה ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַֹֹנאמר

נמׁשלּו הּגלּות ּבזמן אבל יׂשראל. ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאת

ּכביכֹול  והּקּב"ה צאן, לבחינת יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹנׁשמֹות

מהּו ׁשּלהבין ּבּמאמר, ּוממׁשי רֹועה. ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָלבחינת

מה  ּבהקּדם יּובן ורֹועה, מּצאן הּמׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹענין

לי, ּדֹודי הּפסּוק ּבפירּוׁש ּבּמדרׁש עֹוד ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּׁשּנתּבאר

מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא - ּדבר לי ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹלכׁשּיהיה

מל13ׁשּנאמר  וּימת ההם הרּבים ּבּימים ויהי ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וּיזעקּו העבֹודה מן יׂשראל ּבני וּיאנחּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָמצרים

אּלא  אֹותֹו ּתבע לא - ּדבר לֹו ּוכׁשהיה ְְֶֶַָָָָָָֹוגֹו',

יׂשראל  עדת ּכל אל ּדּברּו ׁשּנאמר ּומּידי, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּמּני

גֹו' ׂשה איׁש להם ויקחּו גֹו' אל 14לאמר ּדּבר , ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ

ּתרּומה  לי ויקחּו יׂשראל להבין,15ּבני וצרי . ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָ

ּכנסת  על ׁשּקאי  ּדבר, לי ּכׁשהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבׁשלמא

אבל  כּו', מּידֹו אּלא ּתבעּו לא ּבּגלּות, ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹיׂשראל

ּדבר  לֹו ּכׁשהיה הּקּב"ה, על ּכן לֹומר ׁשּי ְֵֵֶַַַַָָָָָָָאי

ׁשלימּותא  הּוא אנּת הלא מּמּני, אּלא ּבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹלא

כּו',16ּדכּוּלהּו ּדבר לי ּכׁשהיה לֹומר ׁשּי ואי , ְְְְִֵֶַַָָָָָ

ּכביכֹול. ּדבר לֹו ְִֵֶָָָָׁשחסר

ּביאּור ÔÈ·‰Ïeב) ּתחילה להקּדים יׁש זה ¿»ƒְְְִִִֵֶַָ

ואחד  יחיד ּבין ּכמֹו17החילּוק , ְְִִֵֶַָָ

ֿ 18ׁשאֹומרים  ּובקריאת ,מל העֹולמים חי יחיד ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע אֹומרים ְְְְֱֲֲִִֵֵַַָָָָָֹׁשמע

ּומיּוחד 19אחד  יחיד ׁשהּוא ּפירּוׁשֹו ׁשּיחיד , ְִִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּכתב  ּכמֹו הינּו ואחד כּו', ּבדּוגמתֹו ְְְְְֵֶֶֶַַָָָׁשאין

יֹוסף' על 20ה'ּבית רֹומזת ח' ׁשאֹות הּסמ"ק ּבׁשם ְְֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּדלמעלה  הענין (ּכללּות וארץ רקיעים ְְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשבעה

העֹולם, רּוחֹות ד' על רֹומזת ד' ואֹות ְְֶֶַַָָָּולמּטה),
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל, ובני הוא ברוך הקדוש בין הקשר על ומסתירים שמעלימים דברים אין

‡·e‰ ÔÎÏÂ לכך dÈLÈ¯Lכראיה ,Ï‡¯NÈÏ È˙ÈÈ‰ Èk ˜eÒt‰ ¿»≈»«»ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈∆≈≈
‡¯˜c הפסוק של (תחילתו) e‡·Èשראשו ÈÎ·a ‡e‰ הפסוק (ובהמשך ƒ¿»ƒ¿ƒ»…

כי  בה יכשלו לא ישר בדרך מים נחלי אל אוליכם אובילם "ובתחנונים –

בכורי  ואפרים לאב לישראל הייתי

מכווןÈ‡wLהוא"), זה ÏÚשפסוק ∆»≈«
Ì‚Â .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b‰«¿»»¬ƒ»¿«

˜eÒt‰ לכך כראיה שהובא הנוסף «»
¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈ È¯BÎa Èa¿ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¡«

‰LÓÏÏ‡ B˙eÁÈÏL ˙lÁ˙a ¿…∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏB‡‚Ï ‰Ú¯t«¿…ƒ¿∆¿≈ƒ¿»≈
שמסמלת  לגאולה קשור הוא שגם כך

הקדוש  אל ישראל בני של גדול קירוב

הוא. ‰eÏb˙ברוך ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿««»
Ï‡¯NÈ ˙BÓL eÏLÓƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰"aw‰Â ,Ô‡ˆ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…¿«»»

‰ÚB¯ ˙ÈÁ·Ï ÏBÎÈ·k שהקשר ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆
נמוכה  יותר הרבה ברמה הוא ביניהם

יש  הגלות בזמן כי ובן, אב בין מהקשר

והשייכות  הקשר על והסתרים העלמות

הוא. ברוך הקדוש עם ישראל בני של

CÈLÓÓeמהר"ש Ó‡na¯הרבי «¿ƒ««¬»
תרכ"ז, e‰ÓכדיLמשנת ÔÈ·‰l ∆¿»ƒ«

ÔÈÚ של הפנימי ‰ÏLnהתוכן ƒ¿««»»
Ìc˜‰a Ô·eÈ ,‰ÚB¯Â Ô‡vÓ יש ƒ…¿∆»¿∆¿≈

BÚ„להקדים  ¯‡a˙pM ‰Ó«∆ƒ¿»≈
È„Bc ˜eÒt‰ Le¯ÈÙa L¯„na«ƒ¿»¿≈«»ƒ

,ÈÏ הקדוש על אומרת ישראל כנסת ƒ
הוא c·¯ברוך ÈÏ ‰È‰iLÎÏƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»

- כלשהו דבר צריכה אני …Ï‡כאשר
,B„iÓ ‡l‡ ÈzÚ·z מבקשת אני »«¿ƒ∆»ƒ»

ממנו  Ó‡pL13ÌÈÓia¯רק È‰ÈÂ ∆∆¡««¿ƒ«»ƒ
Ì‰‰ ÌÈa¯‰ והשעבוד הגלות בימי »«ƒ»≈

ÌÈ¯ˆÓבמצרים  CÏÓ ˙ÓiÂ«»»∆∆ƒ¿«ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa eÁ‡iÂ«≈»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ

,'B‚Â e˜ÚÊiÂ ‰„B·Ú‰ ובהמשך) »¬»«ƒ¿»¿
האלקים  אל שועתם "ותעל – הפסוק

העבודה") BÏמן ‰È‰LÎe לקדוש ¿∆»»
הוא  -c·¯ברוך כלשהי Ï‡דרישה »»…

,È„iÓe ÈpnÓ ‡l‡ B˙B‡ Ú·z»«∆»ƒ∆ƒƒ»ƒ
ישראל  ‡Ïמבני e¯ac ¯Ó‡pL∆∆¡««¿∆

'B‚ ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„Ú Ïk»¬«ƒ¿»≈≈…

'B‚ ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ14ÈÏ eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac , ¿ƒ¿»∆ƒ∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ
‰Óe¯z15 הוא מסוים, לדבר כביכול, זקוק, הוא ברוך הקדוש שכאשר הרי ¿»

המדרש. דברי כאן עד ישראל. לבני כך על בבקשה פונה

CÈ¯ˆÂ‡ÓÏL·c ,ÔÈ·‰Ï המדרש לדברי ולהסכים להבין שניתן נכון ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚ È‡wL ,¯·c ÈÏ ‰È‰Lk¿∆»»ƒ»»∆»≈«

˙eÏba Ï‡¯NÈ ˙Òk לה כשיש ¿∆∆ƒ¿»≈«»
מיוחדות, ובקשות eÚ·zקשיים ‡Ï…»¿

צרכיהם  את ישראל B„iÓבני ‡l‡∆»ƒ»
Ôk ¯ÓBÏ CiL CÈ‡ Ï·‡ ,'eÎ¬»≈«»«≈

משקל  ‰aw"‰,באותו ÏÚ««»»
¯·c BÏ ‰È‰Lk,מסוים צורך ¿∆»»»»

ÈpnÓכביכול, ‡l‡ Lwa ‡Ï…ƒ≈∆»ƒ∆ƒ
ישראל, הזוהר ‰Ï‡מבני כדברי ¬…

e‰leÎc ‡˙eÓÈÏL ‡e‰ z‡16 «¿¿¿≈»¿¿
הכל, שלימות הוא CiLאתה CÈ‡Â¿≈«»

יתכן  c·¯איך ÈÏ ‰È‰Lk ¯ÓBÏ«¿∆»»ƒ»»
ÏBÎÈ·k ¯·c BÏ ¯ÒÁL ,'eÎ∆»≈»»ƒ¿»
לו  חסר ולא הכל שלימות הוא והרי

דבר.? שום

ÌÈc˜‰Ï LÈ ‰Ê ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ∆≈¿«¿ƒ
˜eÏÈÁ‰ ¯e‡Èa ‰ÏÈÁz ההבדל ¿ƒ»ƒ«ƒ

„Á‡Â „ÈÁÈ ÔÈa17, הם ששניהם ≈»ƒ¿∆»
אבל  ה' אחדות את המבטאים ביטויים

משמעותי, מאד הבדל ביניהם יש

הוא  ÌÈ¯ÓB‡L"יחיד" BÓk18 ¿∆¿ƒ
,CÏÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ „ÈÁÈ»ƒ≈»»ƒ∆∆
ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡ ÚÓLŒ˙‡È¯˜·eƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿«
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡19BLe¯Èt „ÈÁiL , ∆»∆»ƒ≈
ÔÈ‡L „ÁeÈÓe „ÈÁÈ ‡e‰L∆»ƒ¿»∆≈

'eÎ B˙Ó‚e„a,לו דומה Á‡Â„אין ¿¿»¿∆»
˙Èa'‰ ·˙kL BÓk eÈ‰«¿¿∆»««≈

'ÛÒBÈ20˜"Óq‰ ÌLa ֿ ספר ≈¿≈«¿«
Á'מצוותֿקטן ˙B‡L שבמילה ∆

שמונה, בגימטריא ∆∆¯ÊÓB˙"אחד",
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆

שמונה הם והארץ (שביחד הרקיעים

את  ‰ÔÈÚמסמלים ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»
‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏc'שה להורות ƒ¿«¿»¿«»

בעולמות  למעלה הן אחד הוא

בארץ  למטה והן B‡Â˙העליונים ,(¿
ארבע „' בגימטריא ∆∆¯ÊÓB˙שהיא
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ּבטלים  ּומּטה ּומעלה סטרין ד' ׁשּכל הינּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָואחד

אחד), ׁשּבתיבת הראׁשֹונה (האֹות האל"ף ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָאל

ראׁשֹון, ּכמֹו הּוא ׁשאחד והינּו, עֹולם. ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָאּלּופֹו

אחד  ׁשּיׁש אּלא ׁשני, לאחריו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמכריח

נאמר  לֹו,21ׁשעליו אין ואח ּבן ּגם ׁשני, ׁשאין ְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

 ֿ מּכל אבל האחדּות, על מֹורה אחד ּתיבת ְֲִִֵֶַַַָָָָָּכי

ׁשהּוא  אּלא העֹולם, מציאּות ּגם יׁשנּה ְְִֶֶֶַָָָָָמקֹום

ׁשהּוא  ּכמֹו הינּו יחיד מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. ְְִֵֵֵֶֶַַָָּבטל

הּבריאה  ּכללּות לפני ּובפרט עצמֹו, ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבפני

ְְְְִַַוההׁשּתלׁשלּות.

עלּֿדרp‰Â‰ג) הם ואחד, ּדיחיד הּבחינֹות ב' ¿ƒ≈ְְְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשּמצינּו ּוברּו ּדקדֹוׁש הּבחינֹות ְְִִֶַָָָב'

ידּוע  ּדהּנה ּבזה, והענין הּקּב"ה. ׁשּקדֹוׁש22ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

המׁשכה. לׁשֹון הּוא ּוברּו מּובדל, לׁשֹון ְְְְַָָָָהּוא

הּספירֹות  ספירת 23ּובענין על קאי ּברּו הּנה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָ

הּתפארת. ספירת על קאי וקדֹוׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהּמלכּות,

ספירת  על קאי ּברּו הּנה יֹותר, ְְְִִֵֵֵַַַָָָּולמעלה

הּזהר  ּכמאמר ואיהי 24החכמה, ּברּו איהּו ְְְֲִִִַַַַַָָָֹ

ּברכה. נקראת מלכּות, הינּו איהי  ּפירּוׁש: ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּברכה,

ּברּו נקרא אּבא, יסֹוד הינּו קאי 25ואיהּו וקדֹוׁש , ְְְְְִִֵַַָָָָָ

על  קאי ׁשּקדֹוׁש הא' ּפירּוׁש לפי וגם הּכתר. ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

הּוא  הּתפארת ׁשּׁשרש לפי זה הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹּתפארת,

הּכתר  וזֹוהי 26מּבחינת האמצעי, מהּקו הּוא ּכי , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

וכּידּוע  הּקּוין, ב' על הּתפארת ׁשאף 27מעלת ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָ
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ח.21) ד, ובכ"מ.22)קהלת א). (סו, פמ"ו תניא ג.23)ראה כב, תזריע לקו"ת (ברע"מ).24)ראה ב רסד, ח"ג א. קסב, ח"ב

פ"אֿב.25) הברכות שער ד.26)פע"ח כ, שה"ש לקו"ת גם ואילך.27)ראה רכ ס"ע ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ '„ ÏÚ דרום צפון מערב, שגם Á‡Â„מזרח, העובדה «»»¿∆»

"אחד" במילה רמוזים הרוחות ארבע וגם הארץ וגם ÏkLהרקיעים eÈ‰«¿∆»
ÔÈ¯ËÒ העולם,צדדים „' צידי ארבעת hÓe‰היינו ‰ÏÚÓe העולמות ƒ¿ƒ«¿»«»

והתחתונים  העליונים (‰‡B˙והנבראים Û"Ï‡‰ Ï‡ ÌÈÏËa¿≈ƒ∆»»∆»
,(„Á‡ ˙·È˙aL ‰BL‡¯‰»ƒ»∆¿≈«∆»
הוא  ברוך הקדוש על רומזת והאל"ף

eÈ‰Â,הנקרא  .ÌÏBÚ ÏL BÙel‡«∆»¿«¿
,ÔBL‡¯ BÓk ‡e‰ „Á‡L∆∆»¿ƒ

L של במובן "אחד" הביטוי ∆משמעות
ÂÈ¯Á‡Ï"ראשון" LiL ÁÈ¯În«¿ƒ«∆≈¿«¬»

„Á‡ LiL ‡l‡ ,ÈL מן יוצא ≈ƒ∆»∆≈∆»
במובן  "אחד" מהמלה ושונה הכלל

Ó‡¯הרגיל ÂÈÏÚL21ÔÈ‡L ∆»»∆¡«∆≈
ÈL ובלשון לו, בדומה כמוהו, ≈ƒ

שני", ואין אחד "יש - בקהלת הפסוק

הפסוק  בהמשך שכתוב Ôaוכמו Ìb«≈
,BÏ ÔÈ‡ Á‡Â לא אחד שאף היינו ¿»≈

לו  BÓ¯‰דומה „Á‡ ˙·Èz Èkƒ≈«∆»»
˙e„Á‡‰ ÏÚ אחד שהוא זה במובן «»«¿

לו, דומה ואין ŒÏkÓומיוחד Ï·‡¬»ƒ»
˙e‡ÈˆÓ Ìb dLÈ ÌB˜Ó»∆¿»«¿ƒ

ÌÏBÚ‰ נאמר שעליה ה' ואחדות »»
את  לחלוטין שוללת לא "אחד"

העולם, e‰L‡מציאות ‡l‡ העולם ∆»∆
כמציאות  שברא ÏËaשקיים לה' »≈

מציאותו  בטל, שהעולם וכיון אותו.

ה' לאחדות סתירה לא eÎ'.היא
„ÈÁÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó הקדוש כאשר «∆≈≈»ƒ

ה  הכוונה ברוך כ"יחיד" מתואר וא

נעלה  יותר הרבה באופן ה' לאחדות

,BÓˆÚ ÈÙa ‡e‰L BÓk eÈ‰«¿¿∆ƒ¿≈«¿
למעלה  הוא ברוך שהקדוש כפי

לעולמות  התייחסות כל ללא מהעולם,

כמציאות ÈÙÏולנבראים Ë¯Ù·eƒ¿»ƒ¿≈
˙eÏLÏzL‰‰Â ‰‡È¯a‰ ˙eÏÏk ביחס שאת ביתר חל "יחיד" התואר ¿»«¿ƒ»¿«ƒ¿«¿¿

האלוקי  האור השתלשלות ולפני הבריאה לפני שהוא כפי הוא ברוך לקדוש

שמעליה  מזו משתלשלת דרגה כל כאשר הדרגתית בצורה למטה מלמעלה

בזו. זו האחוזות שלשלת של טבעות כמו

˙BÈÁa‰ '· C¯cŒÏÚ Ì‰ ,„Á‡Â „ÈÁÈc ˙BÈÁa‰ '· ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿ƒ¿»ƒ¿∆»≈«∆∆«¿ƒ
‰"aw‰ ÌLa eÈˆnL Ce¯·e LB„˜c"הוא ברוך "הקדוש בתואר ¿»»∆»ƒ«≈«»»

ל"אחד", שמקביל ו"ברוך" ל"יחיד" שמקביל "קדוש" – שונים ענינים שני יש

ומבאר. שהולך כפי

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â22 החסידות ÔBLÏבתורת ‡e‰ LB„wL ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆»¿
Ï„·eÓ מהעולמות ונבדל נעלה הוא ברוך שהקדוש העובדה את המבטא ¿»

‰ÎLÓ‰והנבראים, ÔBLÏ ‡e‰ Ce¯·e בדיני חז"ל חכמינו לשון כמו »¿«¿»»
וכך  למטה, העץ ענפי את ומכופף מוריד היינו הגפן", את "המבריך כלאים

למטה. מלמעלה האלוקי האור והמשכת ירידת על מורה »¿ÔÈÚ·e¿ƒ"ברוך"
˙B¯ÈÙq‰23 העליונות בספירות שהוא כפי ו"ברוך" "קדוש" בין ההבדל «¿ƒ

È‡˜ Ce¯a ‰p‰ מכווןÏÚ ƒ≈»»≈«
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ האחרונה ¿ƒ«««¿

המצמצמת  הספירות מעשר והתחתונה

למטה  אותו ומורידה האלוקי האור את

˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ LB„˜Â¿»»≈«¿ƒ«
˙¯‡Ùz‰ העליונות המידות שבה «ƒ¿∆∆

ומתגלות. BÈ˙¯,מאירות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
בספירות  יותר גבוהה ≈p‰ƒ‰בדרגה

È‡˜ Ce¯a מכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ »»≈«¿ƒ«
,‰ÓÎÁ‰ מבין והנעלית הראשונה «»¿»

הספירות ‰f‰¯כל ¯Ó‡Ók24 ¿«¬««…«
e‰È‡הואÈ‰È‡Â Ce¯a והיא ƒ»¿ƒƒ

eÈ‰ È‰È‡ :Le¯Èt ,‰Î¯a¿»»≈ƒƒ«¿
˙eÎÏÓ מהספירות שמקבלת «¿

לנקבה, ונמשלה ממנה שלמעלה

‰Î¯a ˙‡¯˜.נקבה בלשון ƒ¿≈¿»»
e‰È‡Â והוא‡a‡ „BÒÈ eÈ‰ ¿ƒ«¿¿«»

החכמה  ספירת של הפנימית הנקודה

המקור  היותה שם (על "אבא" שנקראת

שבספירות), ההארה של וההתחלה

Ce¯a ‡¯˜25 זכר ,בלשון ƒ¿»»
È‡˜ LB„˜Â מכוון¯˙k‰ ÏÚ ¿»»≈««∆∆

מעשר  שלמעלה עליון' 'כתר בחינת

(שהכתר  החכמה מעל והוא הספירות

והמוח). הראש מעל מקומו הגשמי

'‡‰ Le¯Èt ÈÙÏ Ì‚Â לפי ¿«¿ƒ≈»
המפרש  לעיל האמור הראשון הפירוש

ו"ברוך" "קדוש" בין ההבדל את

עצמן  ÏÚבספירות È‡˜ LB„wL∆»»≈«
˙¯‡Ùz הספירות מעשר אחת שהיא ƒ¿∆∆

לכך  שהטעם כיון הספירות, שמעל בדרגות קשור הדבר זאת בכל עצמן,

התפארת  לספירת מכוון ‰Ùz‡¯˙ש"קדוש" ˘¯ML ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆…∆«ƒ¿∆∆
¯˙k‰ ˙ÈÁaÓ ‡e‰26, הכתר ולספירת לבחינת ישיר קשר יש התפארת ƒ¿ƒ««∆∆

הספירות  שאר מאשר ‰e‡יותר Èk התפארתÈÚˆÓ‡‰ Âw‰Ó כמבואר ƒ≈««»∆¿»ƒ
חכמה  חח"נ, כלליים: 'קוין' לשלושה נחלקות שהספירות החסידות בתורת

דעת  דת"י, השמאל; בקו הוד גבורה, בינה, בג"ה, הימין; בקו – נצח חסד

האמצעי, בקו יסוד ‰ÔÈewתפארת '· ÏÚ ˙¯‡Ùz‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ¿ƒ«¬««ƒ¿∆∆«««ƒ
מידת  (שעיקרו השמאל וקו החסד) מידת (שעיקרו הימין קו האחרים,

האמצעי בקו היותה היא התפארת ומעלת משני הגבורה), יותר בכתר הקשור

של  וחיבור שילוב היא שתפארת בכך ביטוי לידי שבא (דבר האחרים הקוין
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f"kyz'dח ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

 ֿ מּכל הּכתר, מּבחינת ׁשרׁשן הּספירֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

הּכתר  מּפנימּיּות הּוא הּתפארת ׁשרׁש .28מקֹום ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבחינת  על ׁשּקאי קדֹוׁש הּנה - העֹולמֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובענין

מהׁשּתלׁשלּות  ּומּובּדל קדֹוׁש הּוא ְְְְִֵֶֶַָָּכתר,

- החכמה ּבחינת על ׁשּקאי ּוברּו ְְִֵֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות,

ּבכלל  הּוא ׁשּגם האצילּות, עֹולם ענין ְְֲִִִֶַַָָָהּוא

ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְִִַַַּבחינת

ׁשעֹולם 29הענין e‡È·e¯ד) אף ּדהּנה , ≈ְְִִֵֶַָָָ

מעלה  למעלה הּוא ְְְֲִַַָָָהאצילּות

ד' ּבענין וכּידּוע ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָמעֹולמֹות

ׁשהם  אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֵֶָָָָעֹולמֹות

ּכנגד  הּוא האצילּות ׁשעֹולם הּיסֹודֹות, ד' ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָּכנגד

האׁש ׁשּכתּוב 30יסֹוד ּוכמֹו אׁש31, אלקי הוי' ּכי ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָֹ

מּׁשאר  מּובדל האׁש ׁשּיסֹוד ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֶָָָָאֹוכלה,

וצרי למעלה, לעלֹות ׁשּטבעֹו ּבכ ְְְְְְֲִִֶַַַָָָהּיסֹודֹות

האׁש את להמׁשי ּבכדי  ּתחּבּולֹות ּכּמה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלעׂשֹות

מּובדל  הּוא האצילּות עֹולם ּכ למּטה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשּיּׁשאר

הּוא  מּכלֿמקֹום ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְֲִִִִֵָָָָָָמעֹולמֹות

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות עם הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָּבבחינת

מד' אחד הּוא האׁש ׁשּיסֹוד ּוכמֹו ְְֲִִֵֶֶָָָעׂשּיה,

וׁשּיכ  ער לֹו ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ּות הּיסֹודֹות, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

 ֿ אצילּות עֹולמֹות ּׁשד' מה ּגם וזהּו ְֲֲִֵֶֶֶַַָאליהם.

ׁשם  אֹותּיֹות ד' ּכנגד הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

יּו"ד.32הוי' אֹות ּכנגד הּוא האצילּות ועֹולם , ְְֲֲִֶֶָָָָ

(ּכדאיתא  יּו"ד ׁשל קּוצֹו ּכנגד רק לא ְְְְִִֶֶֶַַָֹוהינּו,

אחר  ּבהעלם 33ּבמקֹום ׁשּבא ּבלבד, קֹוץ ׁשהּוא ,( ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

עצמּה, יּו"ד האֹות ּכנגד אּלא ּבלבד, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָּוברמז
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.152 ע' תש"ז סה"מ ואילך. תשמב ע' ד"ה 28)ח"ב בלקו"ת כמ"ש קדוש נק' "ת"ת א'שצד: ע' ח"ג תער"ב המשך ראה

לשם". בהגהות וכמ"ש הכתר, פנימיות מבחי' נמשך שהת"ת מפני והוא מפלגי, תער"ב 29)קא המשך ראה - לקמן בהבא

ואילך. א'שצב ע' וש"נ.30)שם לא. ע' תרח"ץ סה"מ ד. ד, שה"ש כד.31)לקו"ת ד, מב 32)ואתחנן שער חיים עץ ראה

ו'. דרוש אבי"ע דרושי הקדמות שער ספ"ד. אבי"ע) כללות (שער שם פי"ג. אבי"ע) דרושי שער 33)(שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפכים) שני הם עצמם שמצד וגבורה החסידות Úe„iÎÂ27חסד בתורת ¿«»«

˙B¯ÈÙq‰ ÏkL Û‡L'ההשתלשלות 'סדר ÈÁaÓ˙לפי ÔL¯L ∆«∆»«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ˙¯‡Ùz‰ L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙k‰28 «∆∆ƒ»»…∆«ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«∆∆

הכתר"). מ"חיצוניות (בשונה עצמו בכתר יותר והפנימית העמוקה הדרגה

˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚ·e שההבדל כפי – ¿ƒ¿«»»
בעולמות  הוא ו"ברוך" "קדוש" בין

È‡wL LB„˜ ‰p‰ שהוא כפי ƒ≈»∆»≈
‰e‡מכוון  ,¯˙k ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«∆∆

˙eÏLÏzL‰Ó Ïc·eÓe LB„»̃¿»≈ƒ¿«¿¿
,˙BÓÏBÚ‰ הוא שכתר כאמור »»

מהספירות  È‡wLלמעלה Ce¯·e»∆»≈
‡e‰ - ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««»¿»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ העולם ƒ¿«»»¬ƒ
העולמות  מארבעת ביותר העליון

 ֿ (אצילותֿבריאהֿיצירה הרוחניים

‰e‡עשיה), ÌbL מעלתו כל עם ∆«
בסדר  שתחתיו לעולמות ביחס

ÈÁa˙המדריגות ÏÏÎaƒ¿»¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור ולכן «ƒ¿«¿¿

כ"קדוש" מוגדר אינו בו המאיר

אלא  ונבראים מעולמות ומובדל

העולמות  בתוך הנמשך כ"ברוך"

להלן. שיתבאר וכפי והנבראים,

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e מצד ,29„) כיצד ≈»ƒ¿»
נעלה  עולם הוא האצילות עולם אחד

"קדוש" בענין שני ומצד ביותר

ולא  "ברוך" נחשב הוא ו"ברוך"

ומובדל  ‡Û"קדוש" ‰p‰c¿ƒ≈«
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ביותר נעלה ¿«¿»«¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÓ≈»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ,במהותו מהם Úe„iÎÂושונה ¬ƒ»¿«»«
Œ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ '„ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬ƒ
Ì‰L ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈

˙B„BÒi‰ '„ „‚k נברא שמהם ¿∆∆«¿
עפר, מים, רוח, אש, «∆ÌÏBÚLהעולם

˙eÏÈˆ‡‰ בחסידות מוסבר עליו »¬ƒ
ממש" "אלקות ‰‡Lשהוא „BÒÈ „‚k ‡e‰30·e˙kL BÓÎe ,31 ¿∆∆¿»≈¿∆»

,‰ÏÎB‡ L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Èk לאש נמשלה שהאלקות ÌLÎcהרי ƒ¬»»¡…∆≈¿»ƒ¿≈
Ï„·eÓ L‡‰ „BÒiL ושונה˙B„BÒi‰ ¯‡MÓ עפר רוח, CÎaמים, ∆¿»≈¿»ƒ¿»«¿¿»

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·hL האחרים היסודות שלושת של שטבעם בעוד ∆ƒ¿«¬¿«¿»
למטה, מלמעלה לרדת È„Îaהוא ˙BÏeaÁz ‰nk ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬«»«¿ƒ¿≈

‰hÓÏ ¯‡MiL L‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï,למעלה ותתעלה תכלה ולא ¿«¿ƒ∆»≈∆ƒ»≈¿«»
להאחז, במה יהיה שלאש כדי שונים באמצעים צורך שיש ÌÏBÚהיינו Ck»»

Ï„·eÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ושונה »¬ƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÓ≈»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ בו המאיר האלוקי והאור ¬ƒ»
נעלה  באופן במקורו ודבוק קשור

יותר  המצומצם האור מאשר בהרבה

בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות המאיר

האצילות, מעולם «ŒÏkÓƒשלמטה
‡e‰ ÌB˜Ó האצילות עולם »

ÌÚ ˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
באופן  ממנו ומשתלשלים באים והם

ישירה, שייכות ביניהם ¿BÓÎeשיש
L‡‰ „BÒiL שונה היותו עם ∆¿»≈

והעפר  והמים הרוח ‰e‡מיסודות
‰fnL ,˙B„BÒi‰ '„Ó „Á‡∆»ƒ«¿∆ƒ∆
˙eÎiLÂ C¯Ú BÏ LiL Ô·eÓ»∆≈∆∆¿«»

Ì‰ÈÏ‡ נימנה האש שיסוד והראיה ¬≈∆
מהם. וכאחד איתם יחד

e‰ÊÂ האצילות שעולם לעיל האמור ¿∆
אבל  שתחתיו מהעולמות נעלה אכן

הוא  בהם וקשור להם דומה זאת בכל

Ìb על BÓÏBÚ˙הטעם '„M ‰Ó ««∆»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚k Ì‰≈¿∆∆ƒ≈

'ÈÂ‰32˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÂ , ¬»»¿»»¬ƒ
מביניהם  ‡B˙העליון „‚k ‡e‰¿∆∆

„"eÈ'הוי שם של הראשונה האות

ה"א, יו"ד האותיות מארבעת המורכב

ה"א. האצילות eÈ‰Â,וא"ו שעולם ¿«¿
ÏLמכוון  Bˆe˜ „‚k ˜¯ ‡Ï…«¿∆∆∆

‡˙È‡„k) „"eÈ כמובאÌB˜Óa ƒ¿ƒ»¿»
¯Á‡33 האות בין ההבדל פרטי לגבי «≈

יו"ד' של ל'קוצו עצמה ),יו"ד
,„·Ïa ıB˜ ‡e‰L על ומורה אות של בציור שאינו ומצומצם קטן קו ∆ƒ¿«

נעלה  אלוקי Ïa·„,אור ÊÓ¯·e ÌÏÚ‰a ‡aL מכדי נעלה הוא כי ∆»¿∆¿≈¿∆∆ƒ¿«
בגילוי  ולבוא הוא ‡l‡לרדת האצילות eÈ"„עולם ˙B‡‰ „‚k ∆»¿∆∆»
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mipyeya drexd el ip`e il icec

הּׁשּיכּות  על ּומֹורה ּבגילּוי, ׁשּבאה אֹות ְִִֶֶַַַָָָָׁשהיא

ּבכללּות  ׁשהּוא ּכמֹו והּנה כּו'. המציאּות ְְְְְְִִִִֵֶַַָלענין

ּכן  אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְֲֲִִִִֵָָָָד'

לאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּבנֹוגע ּגם ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּוא

ׁשּבאצילּות  ׁשאצילּות ּכּידּוע ּגּופא, ֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבאצילּות

ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה  החכמה, ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהיא

זעירֿאנּפין  ּבינה, ּבחינֹות הם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבאצילּות

ּכבר  ׁשּיכת החכמה ספירת ּגם הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּומלכּות,

ׁשּלמּטה  ּבבחינֹות ׁשהיא ּכמֹו המציאּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָלענין

הּבינה  התהּוּות ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהימּנה.

היא  ּבינה  ׁשהרי מאין, יׁש ּבדר היא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהחכמה

והינּו אין, ּבחינת היא וחכמה יׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת

ּבחכמה  ּכי ּכלי, ּבלי אֹור ּבחינת היא ְְְְְְִִִִִֶַָָָָׁשחכמה

איהּו ּבענין וכּידּוע האֹור, ּכמֹו הּוא הּכלי ְְְְְִִִַַַַַָָּגם

חד  וגרמֹוהי איהּו חד, ׁשאחד 34וחּיֹוהי , ְְְִִִֶַַַַַַ

ּבזה  ּבחינת 35הּפירּוׁשים על קאי ׁשחּיֹוהי הּוא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחינת  הּוא החכמה ּכלי ׁשּגם והינּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָהחכמה,

ּגרמֹוהי  ּבחינת ּבחכמה ואין (אֹורֹות), ְְְְִִִֵַַַַָָחּיֹוהי

מּספירת  הּוא הּכלים ענין והתחלת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ(ּכלים),

הּוא  אצילּות ּדהּנה הּוא, הענין וׁשרׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹהּבינה.

מהּכלים, ׁשּלמעלה האֹור והינּו האֹור, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבחינת

ֿ 36וכּידּוע  ּבריאה ׁשהן מדרגֹות, ג' יׁש ׁשּבּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ג' ּדהינּו מדרגֹות, ד' יׁש ּובאֹור ְְְְְֲִִֵֵַַָָיצירהֿעׂשּיה,

ּומדרגה מדר  ּבכלים, הּמתלּבׁשים ּבאֹורֹות גֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

מהּכלים. ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת היא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהד'
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פ"א. למהרח"ו) אצילות סדר (שער סע"ב).34)ג (ג, בהקדמה 35.161)תקו"ז ע' תש"ח סה"מ ביאוה"ז 36)ראה ראה

צז. ע' ענינים אוה"ת סד. ע' ח"א להצ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓe ,ÈeÏÈ‚a ‰‡aL ˙B‡ ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ∆»»¿ƒ»«««»

'eÎ ˙e‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ הוא האותיות באחת ומתלבש שיורד האלוקי האור ¿ƒ¿««¿ƒ
מתגלה  הוא ולכן ונבראים עולמות של למציאות ששייך יותר מצומצם אור

אות. של ו'לבוש' 'כלי' בתוך

'„ ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿»
Œ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ האצילות שעולם ¿ƒ»¬ƒ»
קשור  הוא גם אבל מהם שונה אמנם

של  בהגדרה ונכלל השתלשלות' ל'סדר

Ú‚Ba'ברוך' Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿≈«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡Ï«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚ,עצמו ¬ƒ»∆«¬ƒ»

Úe„ik חלוקת בין הקבלה שקיימת «»«
האצילות  שבעולם האלוקי האור

לארבעת  החלוקה ובין שונות לספירות

כך  האמורים eÏÈˆ‡L∆¬ƒ˙העולמות
˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒƒ¿ƒ«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»¿ƒ»
˙BÈÁa Ì‰ ˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚ¬ƒ»∆«¬ƒ≈¿ƒ

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,‰Èa פניםֿזעירות, ƒ»¿≈«¿ƒ
גבורה, (חסד, העליונות המידות היינו

לאור  שביחס יסוד) הוד, נצח, תפארת,

ארוכות, פנים אנפין", "אריך של

למוחין  ביחס וכן מהספירות שלמעלה

המאיר  האור מהמידות שלמעלה

ומצומצם  מועט 'זעיר', במידות

˙¯ÈÙÒ Ìb ‰p‰ ,˙eÎÏÓe«¿ƒ≈«¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ מעלותיה כל ÎiL˙עם «»¿»«∆∆

˙e‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ ¯·k עולמות ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
מוגדרת מציאות עם ¿BÓkונבראים

‰hÓlL ˙BÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ∆¿«»
‰pÓÈ‰ כפי ואילך, הבינה ספירת ≈∆»

ומבאר. שהולך

,‰Êa ÔÈÚ‰Â החכמה ספירת כיצד ¿»ƒ¿»»∆
הספירות  משאר נעלית אחד מצד היא

הספירות  שאר כל של גדרים לאותם שייכת שני ‰˙‰ee˙ומצד ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰Ó ‰Èa‰ שהיחס היינו מלאֿדבר, דבר «ƒ»≈«»¿»ƒ¿∆∆≈≈«ƒ

באופן  אלא ישירה ותוצאה סיבה כמו ישיר יחס איננו והבינה החכמה בין

המתהווה  בדבר וניכר נראה לא המהוה Èa‰שהמקור È¯‰L שהיא ∆¬≈ƒ»
לפרטים השכלי הרעיון LÈהרחבת ˙ÈÁa ‡È‰,וניכרת מוגדרת מציאות ƒ¿ƒ«≈

‰ÓÎÁÂ הרעיון של ראשונית נקודה ‡ÔÈשהיא ˙ÈÁa ‡È‰ שאיננה ¿»¿»ƒ¿ƒ««ƒ
מוגדרת  ‡B¯וניכרת,מציאות ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁL eÈ‰Â מופשט ¿«¿∆»¿»ƒ¿ƒ«

ÈÏk ÈÏa,ומתלבש נתפס האור ‰e‡שבו ÈÏk‰ Ìb ‰ÓÎÁa Èk ¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»««¿ƒ
מוגדרת  ולא מופשטת ÔÈÚaמציאות Úe„iÎÂ ,¯B‡‰ BÓk האמור ¿»¿«»«¿ƒ¿«

ה' אחדות אודות Á„בזוהר È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡34, ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
האור  שבהם והכלים והוא אחד האור, ממנו, הנובעת והחיות הוא הוא מאיר

Êa‰אחד. ÌÈLe¯Èt‰ „Á‡L35 ∆«««≈ƒ»∆
È‡˜ È‰BiÁL ‡e‰ מכווןÏÚ ∆«ƒ»≈«

ÌbL eÈ‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿«¿∆«
‰ÓÎÁ‰ ÈÏkהאור רק ‰e‡ולא ¿ƒ«»¿»

ÔÈ‡Â ,(˙B¯B‡) È‰BiÁ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿≈
È‰BÓ¯b ˙ÈÁa ‰ÓÎÁa«»¿»¿ƒ««¿ƒ

(ÌÈÏk) את המגבילים הם הכלים כי ≈ƒ
מוגדרת  למציאות אותו והופכים האור

נקודה  הוא ענינה כל החכמה ואילו

מסויים, ו'ציור' הגדרה ללא מופשטת

ÌÈÏk‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â כמי ¿«¿»«ƒ¿««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את שמגדירים

והגדרה 'ציור' ספירה לכל ‰e‡יש
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ עצמה שהיא ƒ¿ƒ««ƒ»

לפרטים  החכמה נקודת של ירידה

מוגדרת. מציאות היוצרים

,‡e‰ ÔÈÚ‰ L¯LÂ לעיל האמור ¿…∆»ƒ¿»
אכן  האצילות עולם אחד שמצד -

בריאהֿיצירהֿעשיה  מעולמות נעלה

הוא  וגם להם דומה הוא שני מצד אבל

הנמשך  והאור השתלשלות' 'סדר בכלל

- "ברוך" נקרא ולכן למטה מלמעלה

האצילות  עולם של מעניינו נובע

הדברים  ‡ˆeÏÈ˙בשורש ‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ
eÈ‰Â ,¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿«¿
,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«≈ƒ
מאירות  העליונות הספירות כלומר,

אלקיות  והשפעות (הארות כאורות

ההארה  את (המגבילים בכלים עליונות)

להיות  אותה ו'מלבישים' וההשפעה

עולם  בין וההבדל מוגדרת) מציאות

האצילות  עולם כללי שבאופן הוא בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות האצילות

לכלים  שייכים בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות ל'אורות' Úe„iÎÂ36שייך ¿«»«
החסידות LÈבתורת ÌÈÏkaL כללי Ô‰Lבאופן ,˙B‚¯„Ó '‚ ∆«≈ƒ≈«¿≈∆≈

הכלים,iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰העולמות בפעולת אופנים שלושה שהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
LÈ ¯B‡·e כללי B‚¯„Ó˙באופן '‚ eÈ‰c ,˙B‚¯„Ó שהם „' ¿≈«¿≈¿«¿«¿≈

‰„'אופנים שלושה  ‰‚¯„Óe ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡a¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¿≈»«
ÓlLבאורות ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡È‰ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚ ללא ומאיר ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»≈«≈ƒ
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ט f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

 ֿ מּכל הּכתר, מּבחינת ׁשרׁשן הּספירֹות ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּכל

הּכתר  מּפנימּיּות הּוא הּתפארת ׁשרׁש .28מקֹום ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבחינת  על ׁשּקאי קדֹוׁש הּנה - העֹולמֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּובענין

מהׁשּתלׁשלּות  ּומּובּדל קדֹוׁש הּוא ְְְְִֵֶֶַָָּכתר,

- החכמה ּבחינת על ׁשּקאי ּוברּו ְְִֵֶַַַָָָָָָהעֹולמֹות,

ּבכלל  הּוא ׁשּגם האצילּות, עֹולם ענין ְְֲִִִֶַַָָָהּוא

ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְִִַַַּבחינת

ׁשעֹולם 29הענין e‡È·e¯ד) אף ּדהּנה , ≈ְְִִֵֶַָָָ

מעלה  למעלה הּוא ְְְֲִַַָָָהאצילּות

ד' ּבענין וכּידּוע ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָמעֹולמֹות

ׁשהם  אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְֲֲִִִִֵֶָָָָעֹולמֹות

ּכנגד  הּוא האצילּות ׁשעֹולם הּיסֹודֹות, ד' ְְְֲִֶֶֶֶֶַָָּכנגד

האׁש ׁשּכתּוב 30יסֹוד ּוכמֹו אׁש31, אלקי הוי' ּכי ְְֱֲִֵֵֶֶָָָָֹ

מּׁשאר  מּובדל האׁש ׁשּיסֹוד ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֶָָָָאֹוכלה,

וצרי למעלה, לעלֹות ׁשּטבעֹו ּבכ ְְְְְְֲִִֶַַַָָָהּיסֹודֹות

האׁש את להמׁשי ּבכדי  ּתחּבּולֹות ּכּמה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלעׂשֹות

מּובדל  הּוא האצילּות עֹולם ּכ למּטה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָׁשּיּׁשאר

הּוא  מּכלֿמקֹום ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְֲִִִִֵָָָָָָמעֹולמֹות

 ֿ ּבריאהֿיצירה עֹולמֹות עם הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְִִִִִִַַָָָּבבחינת

מד' אחד הּוא האׁש ׁשּיסֹוד ּוכמֹו ְְֲִִֵֶֶָָָעׂשּיה,

וׁשּיכ  ער לֹו ׁשּיׁש מּובן ׁשּמּזה ּות הּיסֹודֹות, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָ

 ֿ אצילּות עֹולמֹות ּׁשד' מה ּגם וזהּו ְֲֲִֵֶֶֶַַָאליהם.

ׁשם  אֹותּיֹות ד' ּכנגד הם ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

יּו"ד.32הוי' אֹות ּכנגד הּוא האצילּות ועֹולם , ְְֲֲִֶֶָָָָ

(ּכדאיתא  יּו"ד ׁשל קּוצֹו ּכנגד רק לא ְְְְִִֶֶֶַַָֹוהינּו,

אחר  ּבהעלם 33ּבמקֹום ׁשּבא ּבלבד, קֹוץ ׁשהּוא ,( ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

עצמּה, יּו"ד האֹות ּכנגד אּלא ּבלבד, ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָּוברמז
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפכים) שני הם עצמם שמצד וגבורה החסידות Úe„iÎÂ27חסד בתורת ¿«»«

˙B¯ÈÙq‰ ÏkL Û‡L'ההשתלשלות 'סדר ÈÁaÓ˙לפי ÔL¯L ∆«∆»«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ«
¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ ‡e‰ ˙¯‡Ùz‰ L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,¯˙k‰28 «∆∆ƒ»»…∆«ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ«∆∆

הכתר"). מ"חיצוניות (בשונה עצמו בכתר יותר והפנימית העמוקה הדרגה

˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚ·e שההבדל כפי – ¿ƒ¿«»»
בעולמות  הוא ו"ברוך" "קדוש" בין

È‡wL LB„˜ ‰p‰ שהוא כפי ƒ≈»∆»≈
‰e‡מכוון  ,¯˙k ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ«∆∆

˙eÏLÏzL‰Ó Ïc·eÓe LB„»̃¿»≈ƒ¿«¿¿
,˙BÓÏBÚ‰ הוא שכתר כאמור »»

מהספירות  È‡wLלמעלה Ce¯·e»∆»≈
‡e‰ - ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««»¿»

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ ÔÈÚ העולם ƒ¿«»»¬ƒ
העולמות  מארבעת ביותר העליון

 ֿ (אצילותֿבריאהֿיצירה הרוחניים

‰e‡עשיה), ÌbL מעלתו כל עם ∆«
בסדר  שתחתיו לעולמות ביחס

ÈÁa˙המדריגות ÏÏÎaƒ¿»¿ƒ«
˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור ולכן «ƒ¿«¿¿

כ"קדוש" מוגדר אינו בו המאיר

אלא  ונבראים מעולמות ומובדל

העולמות  בתוך הנמשך כ"ברוך"

להלן. שיתבאר וכפי והנבראים,

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e מצד ,29„) כיצד ≈»ƒ¿»
נעלה  עולם הוא האצילות עולם אחד

"קדוש" בענין שני ומצד ביותר

ולא  "ברוך" נחשב הוא ו"ברוך"

ומובדל  ‡Û"קדוש" ‰p‰c¿ƒ≈«
‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ביותר נעלה ¿«¿»«¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÓ≈»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ,במהותו מהם Úe„iÎÂושונה ¬ƒ»¿«»«
Œ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ '„ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬ƒ
Ì‰L ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈

˙B„BÒi‰ '„ „‚k נברא שמהם ¿∆∆«¿
עפר, מים, רוח, אש, «∆ÌÏBÚLהעולם

˙eÏÈˆ‡‰ בחסידות מוסבר עליו »¬ƒ
ממש" "אלקות ‰‡Lשהוא „BÒÈ „‚k ‡e‰30·e˙kL BÓÎe ,31 ¿∆∆¿»≈¿∆»

,‰ÏÎB‡ L‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Èk לאש נמשלה שהאלקות ÌLÎcהרי ƒ¬»»¡…∆≈¿»ƒ¿≈
Ï„·eÓ L‡‰ „BÒiL ושונה˙B„BÒi‰ ¯‡MÓ עפר רוח, CÎaמים, ∆¿»≈¿»ƒ¿»«¿¿»

‰ÏÚÓÏ ˙BÏÚÏ BÚ·hL האחרים היסודות שלושת של שטבעם בעוד ∆ƒ¿«¬¿«¿»
למטה, מלמעלה לרדת È„Îaהוא ˙BÏeaÁz ‰nk ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬«»«¿ƒ¿≈

‰hÓÏ ¯‡MiL L‡‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï,למעלה ותתעלה תכלה ולא ¿«¿ƒ∆»≈∆ƒ»≈¿«»
להאחז, במה יהיה שלאש כדי שונים באמצעים צורך שיש ÌÏBÚהיינו Ck»»

Ï„·eÓ ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ושונה »¬ƒ¿»
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚÓ≈»¿ƒ»¿ƒ»

‰iNÚ בו המאיר האלוקי והאור ¬ƒ»
נעלה  באופן במקורו ודבוק קשור

יותר  המצומצם האור מאשר בהרבה

בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות המאיר

האצילות, מעולם «ŒÏkÓƒשלמטה
‡e‰ ÌB˜Ó האצילות עולם »

ÌÚ ˙eÏLÏzL‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
באופן  ממנו ומשתלשלים באים והם

ישירה, שייכות ביניהם ¿BÓÎeשיש
L‡‰ „BÒiL שונה היותו עם ∆¿»≈

והעפר  והמים הרוח ‰e‡מיסודות
‰fnL ,˙B„BÒi‰ '„Ó „Á‡∆»ƒ«¿∆ƒ∆
˙eÎiLÂ C¯Ú BÏ LiL Ô·eÓ»∆≈∆∆¿«»

Ì‰ÈÏ‡ נימנה האש שיסוד והראיה ¬≈∆
מהם. וכאחד איתם יחד

e‰ÊÂ האצילות שעולם לעיל האמור ¿∆
אבל  שתחתיו מהעולמות נעלה אכן

הוא  בהם וקשור להם דומה זאת בכל

Ìb על BÓÏBÚ˙הטעם '„M ‰Ó ««∆»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ÌL ˙Bi˙B‡ '„ „‚k Ì‰≈¿∆∆ƒ≈

'ÈÂ‰32˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÂ , ¬»»¿»»¬ƒ
מביניהם  ‡B˙העליון „‚k ‡e‰¿∆∆

„"eÈ'הוי שם של הראשונה האות

ה"א, יו"ד האותיות מארבעת המורכב

ה"א. האצילות eÈ‰Â,וא"ו שעולם ¿«¿
ÏLמכוון  Bˆe˜ „‚k ˜¯ ‡Ï…«¿∆∆∆

‡˙È‡„k) „"eÈ כמובאÌB˜Óa ƒ¿ƒ»¿»
¯Á‡33 האות בין ההבדל פרטי לגבי «≈

יו"ד' של ל'קוצו עצמה ),יו"ד
,„·Ïa ıB˜ ‡e‰L על ומורה אות של בציור שאינו ומצומצם קטן קו ∆ƒ¿«

נעלה  אלוקי Ïa·„,אור ÊÓ¯·e ÌÏÚ‰a ‡aL מכדי נעלה הוא כי ∆»¿∆¿≈¿∆∆ƒ¿«
בגילוי  ולבוא הוא ‡l‡לרדת האצילות eÈ"„עולם ˙B‡‰ „‚k ∆»¿∆∆»
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mipyeya drexd el ip`e il icec

הּׁשּיכּות  על ּומֹורה ּבגילּוי, ׁשּבאה אֹות ְִִֶֶַַַָָָָׁשהיא

ּבכללּות  ׁשהּוא ּכמֹו והּנה כּו'. המציאּות ְְְְְְִִִִֵֶַַָלענין

ּכן  אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְֲֲִִִִֵָָָָד'

לאצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  ּבנֹוגע ּגם ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּוא

ׁשּבאצילּות  ׁשאצילּות ּכּידּוע ּגּופא, ֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשּבאצילּות

ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה  החכמה, ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַָָָָָהיא

זעירֿאנּפין  ּבינה, ּבחינֹות הם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָׁשּבאצילּות

ּכבר  ׁשּיכת החכמה ספירת ּגם הּנה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּומלכּות,

ׁשּלמּטה  ּבבחינֹות ׁשהיא ּכמֹו המציאּות ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָלענין

הּבינה  התהּוּות ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהימּנה.

היא  ּבינה  ׁשהרי מאין, יׁש ּבדר היא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהחכמה

והינּו אין, ּבחינת היא וחכמה יׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָּבחינת

ּבחכמה  ּכי ּכלי, ּבלי אֹור ּבחינת היא ְְְְְְִִִִִֶַָָָָׁשחכמה

איהּו ּבענין וכּידּוע האֹור, ּכמֹו הּוא הּכלי ְְְְְִִִַַַַַָָּגם

חד  וגרמֹוהי איהּו חד, ׁשאחד 34וחּיֹוהי , ְְְִִִֶַַַַַַ

ּבזה  ּבחינת 35הּפירּוׁשים על קאי ׁשחּיֹוהי הּוא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחינת  הּוא החכמה ּכלי ׁשּגם והינּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָהחכמה,

ּגרמֹוהי  ּבחינת ּבחכמה ואין (אֹורֹות), ְְְְִִִֵַַַַָָחּיֹוהי

מּספירת  הּוא הּכלים ענין והתחלת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ(ּכלים),

הּוא  אצילּות ּדהּנה הּוא, הענין וׁשרׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹהּבינה.

מהּכלים, ׁשּלמעלה האֹור והינּו האֹור, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבחינת

ֿ 36וכּידּוע  ּבריאה ׁשהן מדרגֹות, ג' יׁש ׁשּבּכלים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ג' ּדהינּו מדרגֹות, ד' יׁש ּובאֹור ְְְְְֲִִֵֵַַָָיצירהֿעׂשּיה,

ּומדרגה מדר  ּבכלים, הּמתלּבׁשים ּבאֹורֹות גֹות ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָ

מהּכלים. ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת היא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָהד'
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צז. ע' ענינים אוה"ת סד. ע' ח"א להצ"צ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓe ,ÈeÏÈ‚a ‰‡aL ˙B‡ ‡È‰L ,dÓˆÚ«¿»∆ƒ∆»»¿ƒ»«««»

'eÎ ˙e‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ הוא האותיות באחת ומתלבש שיורד האלוקי האור ¿ƒ¿««¿ƒ
מתגלה  הוא ולכן ונבראים עולמות של למציאות ששייך יותר מצומצם אור

אות. של ו'לבוש' 'כלי' בתוך

'„ ˙eÏÏÎa ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿»
Œ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ ˙BÓÏBÚ»¬ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ האצילות שעולם ¿ƒ»¬ƒ»
קשור  הוא גם אבל מהם שונה אמנם

של  בהגדרה ונכלל השתלשלות' ל'סדר

Ú‚Ba'ברוך' Ìb ‡e‰ Ôk≈«¿≈«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡Ï«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚ,עצמו ¬ƒ»∆«¬ƒ»

Úe„ik חלוקת בין הקבלה שקיימת «»«
האצילות  שבעולם האלוקי האור

לארבעת  החלוקה ובין שונות לספירות

כך  האמורים eÏÈˆ‡L∆¬ƒ˙העולמות
˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒƒ¿ƒ«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»¿ƒ»
˙BÈÁa Ì‰ ˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚ¬ƒ»∆«¬ƒ≈¿ƒ

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ,‰Èa פניםֿזעירות, ƒ»¿≈«¿ƒ
גבורה, (חסד, העליונות המידות היינו

לאור  שביחס יסוד) הוד, נצח, תפארת,

ארוכות, פנים אנפין", "אריך של

למוחין  ביחס וכן מהספירות שלמעלה

המאיר  האור מהמידות שלמעלה

ומצומצם  מועט 'זעיר', במידות

˙¯ÈÙÒ Ìb ‰p‰ ,˙eÎÏÓe«¿ƒ≈«¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ מעלותיה כל ÎiL˙עם «»¿»«∆∆

˙e‡ÈˆÓ‰ ÔÈÚÏ ¯·k עולמות ¿»¿ƒ¿««¿ƒ
מוגדרת מציאות עם ¿BÓkונבראים

‰hÓlL ˙BÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ∆¿«»
‰pÓÈ‰ כפי ואילך, הבינה ספירת ≈∆»

ומבאר. שהולך

,‰Êa ÔÈÚ‰Â החכמה ספירת כיצד ¿»ƒ¿»»∆
הספירות  משאר נעלית אחד מצד היא

הספירות  שאר כל של גדרים לאותם שייכת שני ‰˙‰ee˙ומצד ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«
ÔÈ‡Ó LÈ C¯„a ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰Ó ‰Èa‰ שהיחס היינו מלאֿדבר, דבר «ƒ»≈«»¿»ƒ¿∆∆≈≈«ƒ

באופן  אלא ישירה ותוצאה סיבה כמו ישיר יחס איננו והבינה החכמה בין

המתהווה  בדבר וניכר נראה לא המהוה Èa‰שהמקור È¯‰L שהיא ∆¬≈ƒ»
לפרטים השכלי הרעיון LÈהרחבת ˙ÈÁa ‡È‰,וניכרת מוגדרת מציאות ƒ¿ƒ«≈

‰ÓÎÁÂ הרעיון של ראשונית נקודה ‡ÔÈשהיא ˙ÈÁa ‡È‰ שאיננה ¿»¿»ƒ¿ƒ««ƒ
מוגדרת  ‡B¯וניכרת,מציאות ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓÎÁL eÈ‰Â מופשט ¿«¿∆»¿»ƒ¿ƒ«

ÈÏk ÈÏa,ומתלבש נתפס האור ‰e‡שבו ÈÏk‰ Ìb ‰ÓÎÁa Èk ¿ƒ¿ƒƒ¿»¿»««¿ƒ
מוגדרת  ולא מופשטת ÔÈÚaמציאות Úe„iÎÂ ,¯B‡‰ BÓk האמור ¿»¿«»«¿ƒ¿«

ה' אחדות אודות Á„בזוהר È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡34, ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
האור  שבהם והכלים והוא אחד האור, ממנו, הנובעת והחיות הוא הוא מאיר

Êa‰אחד. ÌÈLe¯Èt‰ „Á‡L35 ∆«««≈ƒ»∆
È‡˜ È‰BiÁL ‡e‰ מכווןÏÚ ∆«ƒ»≈«

ÌbL eÈ‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««»¿»¿«¿∆«
‰ÓÎÁ‰ ÈÏkהאור רק ‰e‡ולא ¿ƒ«»¿»

ÔÈ‡Â ,(˙B¯B‡) È‰BiÁ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ¿≈
È‰BÓ¯b ˙ÈÁa ‰ÓÎÁa«»¿»¿ƒ««¿ƒ

(ÌÈÏk) את המגבילים הם הכלים כי ≈ƒ
מוגדרת  למציאות אותו והופכים האור

נקודה  הוא ענינה כל החכמה ואילו

מסויים, ו'ציור' הגדרה ללא מופשטת

ÌÈÏk‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â כמי ¿«¿»«ƒ¿««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את שמגדירים

והגדרה 'ציור' ספירה לכל ‰e‡יש
‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ עצמה שהיא ƒ¿ƒ««ƒ»

לפרטים  החכמה נקודת של ירידה

מוגדרת. מציאות היוצרים

,‡e‰ ÔÈÚ‰ L¯LÂ לעיל האמור ¿…∆»ƒ¿»
אכן  האצילות עולם אחד שמצד -

בריאהֿיצירהֿעשיה  מעולמות נעלה

הוא  וגם להם דומה הוא שני מצד אבל

הנמשך  והאור השתלשלות' 'סדר בכלל

- "ברוך" נקרא ולכן למטה מלמעלה

האצילות  עולם של מעניינו נובע

הדברים  ‡ˆeÏÈ˙בשורש ‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ
eÈ‰Â ,¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿«¿
,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«≈ƒ
מאירות  העליונות הספירות כלומר,

אלקיות  והשפעות (הארות כאורות

ההארה  את (המגבילים בכלים עליונות)

להיות  אותה ו'מלבישים' וההשפעה

עולם  בין וההבדל מוגדרת) מציאות

האצילות  עולם כללי שבאופן הוא בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות האצילות

לכלים  שייכים בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות ל'אורות' Úe„iÎÂ36שייך ¿«»«
החסידות LÈבתורת ÌÈÏkaL כללי Ô‰Lבאופן ,˙B‚¯„Ó '‚ ∆«≈ƒ≈«¿≈∆≈

הכלים,iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰העולמות בפעולת אופנים שלושה שהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
LÈ ¯B‡·e כללי B‚¯„Ó˙באופן '‚ eÈ‰c ,˙B‚¯„Ó שהם „' ¿≈«¿≈¿«¿«¿≈

‰„'אופנים שלושה  ‰‚¯„Óe ,ÌÈÏÎa ÌÈLaÏ˙n‰ ˙B¯B‡a¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¿≈»«
ÓlLבאורות ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‡È‰ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚ ללא ומאיר ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»≈«≈ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



f"kyz'dי ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ּבכלים  הּמתלּבׁש ׁשהאֹור ׁשּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהחילּוק

אבל  הּכלים, מהּות לפי ּבהגׁשמה ּבא הּוא ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהרי

ׁשהּוא  ּכמֹו האֹור הּוא מהּכלים ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֶֶַַָָָהאֹור

אצילּות  ּבחינת החכמה, ּבחינת ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבעצם,

ׁשּלמעלה  האֹור ּבחינת ּגם אמנם, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשּבאצילּות.

ּוכמֹו הּכלים. אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהּכלים,

ׁשעצמּות  ׁשאףֿעלּֿפי הּנפׁש, ּבכחֹות ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹׁשרֹואים

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  הּמּדֹות, מן מּובדל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּׂשכל

מּכלֿמקֹום  ּומעׂשה, ּדיּבּור מּמחׁשבה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּמּובדל

ׁשּמהּׂשכל  הינּו לזה, מּזה הסּתעפּות ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכיון

למחׁשבה  נמׁש ּומהּמּדֹות הּמּדֹות, ְְְִִִֵַַַָָָָנֹולדֹות

ּביניהם. וׁשּיכּות ער קצת יׁש ּומעׂשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדיּבּור

הּלׁשֹון  והרי ראׁשית, נקראת ׁשהחכמה ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו

אל  ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש מֹורה ּגּופא ִֵֵֶֶַָָָראׁשית

יׁש37האחרית  (ראׁשית) החכמה ׁשּבחינת והינּו , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

(אחרית), הּמלכּות ּבחינת עם אפילּו ׁשּיכּות ְְֲֲִִִִַַַַַָָלּה

אפילּו ׁשּיכּות לֹו יׁש הּׂשכל עצמּות ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּנ"ל

ענין  הּוא ׁשּבכללּות ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלמחׁשבה

ּבכלל  הּוא האצילּות ׁשעֹולם ונמצא, ְְְְֲִִִֶַַַָָָהּמלכּות.

עׂשר  ׁשעל וזהּו והּמציאּות. ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַענין

עׂשר  ּדאּפיקת הּוא אנּת נאמר ּדאצילּות ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַספירֹות

ענין 38ּתיקּונין  והרי הּגילּוי, ענין הּוא ּדאּפיקת , ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַ

והגּבלה. מציאּות על מֹורה מקֹום ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָהּגילּוי

אינם  ּדאצילּות הּכלים ׁשאפילּו היֹות ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָועם

ּוכמֹו הּגבּול, ּכח רק אּלא מּמׁש, ּגבּול ְְְְִִֶַַַַַָָֹּבבחינת

 ֿ מּכל עדין, ּגבּול ּבבחינת ׁשאינֹו ּבהעצם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָהּגבּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכלים. Ì‰ÈÈaL,התלבשות ˜eÏÈÁ‰Â הדרגות שלושת בין ההבדל ¿«ƒ∆≈≈∆

מלובש  שאינו האור של הרביעית לדרגה בכלים מלובש כן האור שבהם

הוא  ÓL‚‰a‰בכלים ‡a ‡e‰ È¯‰ ÌÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡‰L∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¬≈»¿«¿»»
ÌÈÏk‰ ˙e‰Ó ÈÙÏ הרי האור, את ומצמצמים מגבילים שהכלים כיון ¿ƒ««≈ƒ

בו  פועלת בכלים האור התלבשות

(בתור  הגשמה של מסוימת מידה

מוגדרת), ‰‡B¯מציאות Ï·‡¬»»
ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL יורד ולא ∆¿«¿»≈«≈ƒ

בהם BÓkומתלבש ¯B‡‰ ‡e‰»¿
ÌˆÚa ‡e‰L,עצמו e‰ÊÂמצד  ∆¿∆∆¿∆

˙ÈÁa ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««»¿»¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡aL ˙eÏÈˆ‡ עצמה ¬ƒ∆«¬ƒ

כלים. ללא אור שנחשבת

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ìb ,ÌÓ‡»¿»«¿ƒ«»
BÏ LÈ ,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈ƒ≈

C¯ÚÂ ˙eÎiL יחס.ÌÈÏk‰ Ï‡ «»¿∆∆∆«≈ƒ
,LÙp‰ ˙BÁÎa ÌÈ‡B¯L BÓÎe¿∆ƒ¿…«∆∆
ÏÎO‰ ˙eÓˆÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿«≈∆
עצמו  מצד שהוא כפי השכלי הרעיון

˙Bcn‰ ÔÓ Ï„·eÓ מהן ורחוק ¿»ƒ«ƒ
נבדלת  מהות הוא שכלי רעיון שהרי

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰מהרגש,
¯eaÈc ‰·LÁnÓ Ï„·enL∆¿»ƒ«¿»»ƒ

‰NÚÓe של חיצוניים לבושים שהם «¬∆
שהם  והרגש מהשכל ורחוקים הנפש

פנימיים, ÔÂÈkכוחות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
˙eÙÚzÒ‰ LiL והשפעה‰fÓ ∆≈ƒ¿«¬ƒ∆

˙B„ÏB ÏÎO‰nL eÈ‰ ,‰ÊÏ¿∆«¿∆≈«≈∆»
CLÓ ˙Bcn‰Óe ,˙Bcn‰«ƒ≈«ƒƒ¿»

והרגש  eaÈc¯השכל ‰·LÁÓÏ¿«¿»»ƒ
‰NÚÓe שדרכם האמצעים שהם «¬∆

הרי  ביטוי, לידי באים והרגש השכל

בדברים  מדובר מהותם שבעצם למרות

זאת בכל מזה, זה ורחוקים ≈LÈשונים
˙eÎiLÂ C¯Ú מסוים ˜ˆ˙ ויחס ¿»∆∆¿«»

Ì‰ÈÈa בין ההבדל לגבי גם וכך ≈≈∆
שאמנם  הספירות לשאר חכמה בין ולהבדל ועשיה לבריאהֿיצירה אצילות

ולגבי מדו  יחד נכללים הם זאת בכל ושונים ונבדלים מיוחדים בדברים בר

כאחד. ונחשבים נמנים מסוימים דברים

e‰ÊÂ אחת היא גם מעלתה כל שעם החכמה ספירת אודות לעיל המבואר ¿∆
הוא  עמהם ונמנית לכך Ìbמהספירות ˜¯‡˙הטעם ‰ÓÎÁ‰L «∆«»¿»ƒ¿≈

ÔBLl‰ È¯‰Â ,˙ÈL‡¯ הביטוי‡Ùeb ˙ÈL‡¯ עצמוLiL ‰¯BÓ ≈ƒ«¬≈«»≈ƒ»∆∆≈
˙È¯Á‡‰ Ï‡ ˙eÎiL BÏ37, של והתחילה הראש היינו "ראשית" שהרי «»∆»«¬ƒ

והסוף  (¯‡ÈL˙)האחרית ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL eÈ‰Â נעלית היותה עם ¿«¿∆¿ƒ««»¿»≈ƒ

eÎiL˙ביותר  dÏ LÈ אלא במדריגה העליונות הספירות עם רק לא ≈»«»
(˙È¯Á‡) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÌÚ eÏÈÙ‡ התחתונה הספירה שהיא ¬ƒƒ¿ƒ«««¿«¬ƒ

לעיל Ï"pÎÂביותר, שנתבאר ‰ÏÎOוכפי ˙eÓˆÚ ÌbL ענין שהוא ¿««∆««¿«≈∆
ביותר  ופנימי eÎiL˙עמוק BÏ LÈ הנחותים הנפש ולבושי לכוחות ≈«»

LÁÓÏ·‰והחיצוניים  eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¿»»
‰NÚÓe ¯eaÈc האמצעים שהם ƒ«¬∆

לידי  באה הנפש שבהם והלבושים

ÔÈÚביטוי, ‡e‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿«
˙eÎÏn‰ שדרכה הספירה שהיא ««¿

העליונים  המוחין העליונות, הספירות

לידי  ובאים יורדים העליונות, והמידות

ונבראים. בעולמות «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,גילוי
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL המקביל ∆»»¬ƒ
העליונה  החכמה אמנם ‰e‡לספירת

 ֿ בריאה לעולמות ביחס מאד נעלה

הוא  גם זאת ועם »¿ÏÏÎaƒיצירהֿעשיה
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ האור של ƒ¿««ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה  הדרגתי האלוקי בסדר

˙e‡Èˆn‰Â ונבראים עולמות של ¿«¿ƒ
NÚ¯מוגדרים. ÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«∆∆

¯Ó‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ בזוהר ¿ƒ«¬ƒ∆¡«
אליהו") ‰e‡(ב"פתח z‡«¿¿

ÔÈe˜Èz ¯NÚ ˙˜Èt‡c38,,אתה ¿«ƒ«¬«ƒƒ
'תיקונים' עשרה שהוצאת הוא הקב"ה,

ÔÈÚ(תכשיטים) ‡e‰ ˙˜Èt‡c¿«ƒ«ƒ¿«
ÈeÏÈb‰ היה לכן שקודם מה של «ƒ

ÏÎaנעלם, ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ‰¯BÓ ÌB˜Ó»∆«¿ƒ

‰Ïa‚‰Â כל של והפנימיות העצם ¿«¿»»
חלקים  ורק בהעלם נשארת דבר

ונמצא  מתגלים, מוגבלים חיצוניים

מציאות  הוא בגילוי שבא שמה

מוגבלת.

האמור  על לתמוה יש שלכאורה אלא

בעולם  שהן כפי הספירות עשר שגם

מוגבלת: מציאות הן האצילות

Ïe·b ˙ÈÁ·a ÌÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰ eÏÈÙ‡L ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆¬ƒ«≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«¿
BÈ‡L ÌˆÚ‰a Ïe·b‰ BÓÎe ,Ïe·b‰ Ák ˜¯ ‡l‡ ,LnÓ«»∆»«…««¿¿«¿¿»∆∆∆≈

,ÔÈ„Ú Ïe·b ˙ÈÁ·a האצילות עולם בין המהותי להבדל ביחס כלומר, ƒ¿ƒ«¿¬«ƒ
אורות  שבהם ה'כלים' גם שבאצילות מבואר בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

כיון  האור, את להגביל הוא הכלים ענין שכל אף הרי מאירים, הספירות

המוגבלים  העולמות בין מוגדר ואינו ממש" "אלקות הוא אצילות שבכללות

הגבול  כוח של ביטוי אלא ואינם ממש" "גבול אינם שבו הכלים גם הרי ממש,

הוא  שאמנם האלקות בעצמיות שהוא כפי הגבול לענין בדומה סוף, האין של
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mipyeya drexd el ip`e il icec

הּנה  ולכן הּגבּול. ּכח ּבחינת זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמקֹום

ונמׁשכים  ּבאים ּדאצילּות והאֹורֹות ְְְֲִִִִִֵַַָָָהּכלים

זה  ּׁשאין היֹות ועם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

האֹור  ּבחינת רק ּדאצילּות, העצמּות אֹור ְְְֲִִִַַַַַָָּבחינת

הרי  מּכלֿמקֹום ּדאצילּות, ּדמלכּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּכלים

ּבאים  ּדאצילּות והאֹורֹות הּכלים ְְֲִִִִֵַַַָָּבחינת

ּבּב ואף ונמׁשכים ריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְְֲִִִִִַַָָָָ

ענין  הרי הּפרסא, עלֿידי היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהמׁשכתם

ּבלבד, והעלמֹו האֹור הגׁשמת רק הּוא ְְְְְִֵַַַַַַָָָָהּפרסא

האֹור  ׁשהּוא האֹור ּבמהּות ׁשינּוי זה ְְִֵֶֶַָָואין

חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב (ּומה ׁשהאֹור 39ּדאצילּות ְֲִִֵֶֶַַַָָ

מבֹואר  הרי ּבלבד, ּתֹולדה ׁשל אֹור הּוא ְְְֲִִִֵֶַָָָָּדבריאה

אחר  אֹורֹות 40ּבמקֹום ּבחינת ׁשּזהּו לֹומר ּדיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָ

ּבחינת  הּוא הּנׁשמה אֹור אבל ורּוח, ְְְְֲִֶֶַַַָָָּדנפׁש

ֲִאצילּות).

ÌÓ‡ מאצילּות להמׁשכה ּבנֹוגע הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ער להם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

עׂשר  להאצלת ּבנֹוגע אבל לזה, זה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשּיכּות
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פ"ב.39) אבי"ע) דרושי (שער מב א'תע.40)שער ע' ח"ג תרמז. ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיש  וכשם הכל שלימות הינו הוא ברוך הקדוש (כי בעצם גם ומושרש קיים

הגבול  לכוח אין בעצם אבל הגבול), כוח את לו יש כך הבליֿגבול  כוח את לו

הכלים  שפועלים ההגבלה גם וכך מגביל, לא הוא ולמעשה בפועל ביטוי שום

ואם  ממש", "גבול ולא הגבול" "כח היא האצילות בעולם הספירות עשר של

נחשב  אצילות הכל אחרי מדוע כן

העולמות? השתלשלות מסדר כחלק

המענה: בא כך על

ÌB˜ÓŒÏkÓ הכלים שאכן למרות ƒ»»
כמו  ממש" "גבול אינם דאצילות

בכל  בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות

‰Ïe·bזאת  Ák ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«…««¿
של  באופן אפילו הגבול, ענין ועצם

מסוימת "כ  במידה שייך כבר הגבול" ח

עולמות  של השתלשלות' ל'סדר

מוגבלים. ‰p‰ונבראים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰Â ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¬ƒ
Œ‰‡È¯·a ÌÈÎLÓÂ ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ בהם היתה לא ואילו ¿ƒ»¬ƒ»
כלל  שייכים היו ולא כלל הגבלה

אפשרות  היתה לא אלו, לעולמות

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות ויתגלו שירדו

Ê‰עשיה  ÔÈ‡M ˙BÈ‰ ÌÚÂ ,¿ƒ¡∆≈∆
˙eÓˆÚ‰ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿
¯B‡‰ ˙ÈÁa ˜¯ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«¿ƒ«»
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc ÌÈÏkaL∆«≈ƒ¿«¿«¬ƒ
את  לדחות מקום היה שלכאורה אף

ושייך  קשור האצילות שעולם ההוכחה

בהם, נמשכים דאצילות והאורות שהכלים מכך בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

באצילות  המאיר האור לא הוא בבריאהֿיצירהֿעשיה שנמשך שמה בטענה

הוא  חיצוני, והכי נחות הכי החלק רק הוא שנמשך ומה עצמו מצד שהוא כפי

הספירה  מלכות, של בכלים המאיר האור רק עצמו ובו בכלים המאיר האור

עצמו  האצילות שעולם מזה להוכיח אין אולי כן ואם והתחתונה, האחרונה

ההוכחה  דבר של שלאמתו המענה בא כך על ממנו, שלמטה בעולמות קשור

כי ֿ ÌB˜ÓŒÏkÓקיימת בריאהֿיצירה בעולמות האצילות שהארת למרות ƒ»»
דאצילות  המלכות של בכלים המאיר מהאור היא בסופו ‰¯Èעשיה למעשה ¬≈

דבר  ÌÈÎLÓÂשל ÌÈ‡a ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰Â ÌÈÏk‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aa.יהיה אשר המשכתם אופן יהיה «¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Ì˙ÎLÓ‰L Û‡Â לבריאהֿיצירהֿעשיה אצילות של והכלים האורות של ¿«∆«¿»»»
‡Ò¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ על אונקלוס (כתרגום מבדיל מסך מעין שהיא ƒ«¿≈««¿»

לכאורה  כן ואם האור את המצמצם פרסא) – הפרוכת" "והבדילה הפסוק

על  הוכחה איננה מאצילות שלמטה בעולמות מאצילות הארה שיש העובדה

זו  אין דבר של לאמיתו אבל לבריאהֿיצירהֿעשיה, אצילות של השייכות

כי  האמורה להוכחה ‰Ò¯t‡סתירה ÔÈÚ È¯‰ מסך שכאמ מעין היא ור ¬≈ƒ¿«««¿»
לוילון  מבעד שמאיר השמש אור כמו שיהיה האור על המסתיר ‰e‡רוחני

¯B‡‰ ˙ÓL‚‰ שלו ¯˜ ולזכות לרוחניות למידת BÓÏÚ‰Âביחס ביחס ««¿»«»¿≈»¿
באצילות  שלו להחשב Ïa·„,ההתגלות שיכול וצמצום מיעוט שזהו כך ƒ¿«

בלבד  בכמות ‰‡B¯מיעוט ‡e‰L ¯B‡‰ ˙e‰Óa ÈeÈL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿«»∆»
˙eÏÈˆ‡c הוא לבריאהֿיצירהֿעשיה מאצילות ומאיר שיורד האור ולמעשה «¬ƒ

עצמו  האצילות עולם של אור אכן

גם  שבעצם האמורה הקביעה ונכונה

של  לעולמות שייך האצילות עולם

השתלשלות' e˙kM·'סדר ‰Óe)«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a39 האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

ÏL ¯B‡ ‡e‰ ‰‡È¯·c ¯B‡‰L∆»ƒ¿ƒ»∆
,„·Ïa ‰„ÏBz הוא הבריאה עולם »»ƒ¿«

האצילות  עולם לאחר הבא העולם

נאמר  כך ועל ממנו אורו את ומקבל

לעומת  הבריאה בעולם האור שמיעוט

נמשל  האצילות בעולם האור ריבוי

היינו  ו"תולדה", "אב" שבין ליחס

מועטת  הארה לעומת עצמו המקור

סתירה  זו גם ולכאורה ממנו, ש'נולדה'

אצילות  בין דמיון שיש לקביעה

למנות  ויש לבריאהֿיצירהֿועשיה

גם  דבר של לאמיתו אבל כאחד, אותם

כי  סתירה לא B·Ó‡¯זו È¯‰¬≈¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa40¯ÓBÏ LÈc ¿»«≈¿≈«

LÙc ˙B¯B‡ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«¿∆∆
‡e‰ ‰ÓLp‰ ¯B‡ Ï·‡ ,Áe¯Â¿«¬»«¿»»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa,בחסידות כמבואר ¿ƒ«¬ƒ
באורות  השונות הדרגות בין החלוקה

שהן  הנשמה של השונות הדרגות בין לחלוקה מקבילה הספירות של ובכלים

האורות  חלוקת בין ההקבלה גם שזו (ומוסבר נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה

 ֿ אצילותֿבריאה העולמות ארבעת של החלוקה מעין לחלוקה עצמן דאצילות

שבאצילות, אצילות שהוא בכלים מהתלבשות שלמעלה האור יצירהֿעשיה:

שהם  בכלים, מתלבשות שכן האור של הדרגות ושלושת לנשמה' 'נשמה נקרא

מדוע  ההסבר וזה נפשֿרוחֿנשמה), כנגד הן שבאצילות בריאהֿיצירהֿעשיה

למבואר  סותר אינו לבריאהֿיצירהֿעשיה אצילות בין השייכות על כאן האמור

כאן  כי בלבד, "תולדה" הוא הבריאה בעולם המאיר שהאור האריז"ל בכתבי

אור  הוא עדיין הבריאה לעולם יורד הוא כאשר שגם "נשמה" בחינת של אור

בבריאה  מאיר האצילות שאור והמבואר האצילות, עולם כ"תולדה"של רק

בדרגה  שהן ורוח" "נפש לבחינות המקבילה יותר נמוכה להארה מתייחס

"נשמה". מבחינת יותר נמוכה

‰Ê Ïk ÌÓ‡ לעולמות האצילות עולם של השייכות על לעיל המבואר כל »¿»»∆
ÎLÓ‰Ï‰בריאהֿיצירהֿעשיה  Ú‚Ba ‡e‰ למטה מלמעלה והארה ¿≈«««¿»»

˙eÎiLÂ C¯Ú Ì‰Ï LiL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈»∆∆∆¿«»
קרוב  Ïˆ‡‰Ï˙ויחס Ú‚Ba Ï·‡ ,‰ÊÏ ‰Ê והתגלות NÚ¯הפרשת ∆»∆¬»¿≈«¿«¬»«∆∆

,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Ó ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ כל שהרי ¿ƒ«¬ƒ≈«¿ƒ»∆¿«¿»≈¬ƒ
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יי f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ּבכלים  הּמתלּבׁש ׁשהאֹור ׁשּביניהם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהחילּוק

אבל  הּכלים, מהּות לפי ּבהגׁשמה ּבא הּוא ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָהרי

ׁשהּוא  ּכמֹו האֹור הּוא מהּכלים ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֶֶַַָָָהאֹור

אצילּות  ּבחינת החכמה, ּבחינת ענין וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָּבעצם,

ׁשּלמעלה  האֹור ּבחינת ּגם אמנם, ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָׁשּבאצילּות.

ּוכמֹו הּכלים. אל וער ׁשּיכּות לֹו יׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמהּכלים,

ׁשעצמּות  ׁשאףֿעלּֿפי הּנפׁש, ּבכחֹות ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹׁשרֹואים

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  הּמּדֹות, מן מּובדל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָהּׂשכל

מּכלֿמקֹום  ּומעׂשה, ּדיּבּור מּמחׁשבה ְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּמּובדל

ׁשּמהּׂשכל  הינּו לזה, מּזה הסּתעפּות ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכיון

למחׁשבה  נמׁש ּומהּמּדֹות הּמּדֹות, ְְְִִִֵַַַָָָָנֹולדֹות

ּביניהם. וׁשּיכּות ער קצת יׁש ּומעׂשה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדיּבּור

הּלׁשֹון  והרי ראׁשית, נקראת ׁשהחכמה ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוזהּו

אל  ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש מֹורה ּגּופא ִֵֵֶֶַָָָראׁשית

יׁש37האחרית  (ראׁשית) החכמה ׁשּבחינת והינּו , ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

(אחרית), הּמלכּות ּבחינת עם אפילּו ׁשּיכּות ְְֲֲִִִִַַַַַָָלּה

אפילּו ׁשּיכּות לֹו יׁש הּׂשכל עצמּות ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָוכּנ"ל

ענין  הּוא ׁשּבכללּות ּומעׂשה, ּדיּבּור ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָלמחׁשבה

ּבכלל  הּוא האצילּות ׁשעֹולם ונמצא, ְְְְֲִִִֶַַַָָָהּמלכּות.

עׂשר  ׁשעל וזהּו והּמציאּות. ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַענין

עׂשר  ּדאּפיקת הּוא אנּת נאמר ּדאצילּות ְְְְֱֲֲִִִֶַַַַַַספירֹות

ענין 38ּתיקּונין  והרי הּגילּוי, ענין הּוא ּדאּפיקת , ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַ

והגּבלה. מציאּות על מֹורה מקֹום ּבכל ְְְְִִֶַַַָָָָהּגילּוי

אינם  ּדאצילּות הּכלים ׁשאפילּו היֹות ְֱֲֲִִִִֵֵֶַַָועם

ּוכמֹו הּגבּול, ּכח רק אּלא מּמׁש, ּגבּול ְְְְִִֶַַַַַָָֹּבבחינת

 ֿ מּכל עדין, ּגבּול ּבבחינת ׁשאינֹו ּבהעצם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָהּגבּול
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בכלים. Ì‰ÈÈaL,התלבשות ˜eÏÈÁ‰Â הדרגות שלושת בין ההבדל ¿«ƒ∆≈≈∆

מלובש  שאינו האור של הרביעית לדרגה בכלים מלובש כן האור שבהם

הוא  ÓL‚‰a‰בכלים ‡a ‡e‰ È¯‰ ÌÈÏÎa LaÏ˙n‰ ¯B‡‰L∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ¬≈»¿«¿»»
ÌÈÏk‰ ˙e‰Ó ÈÙÏ הרי האור, את ומצמצמים מגבילים שהכלים כיון ¿ƒ««≈ƒ

בו  פועלת בכלים האור התלבשות

(בתור  הגשמה של מסוימת מידה

מוגדרת), ‰‡B¯מציאות Ï·‡¬»»
ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL יורד ולא ∆¿«¿»≈«≈ƒ

בהם BÓkומתלבש ¯B‡‰ ‡e‰»¿
ÌˆÚa ‡e‰L,עצמו e‰ÊÂמצד  ∆¿∆∆¿∆

˙ÈÁa ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««»¿»¿ƒ«
˙eÏÈˆ‡aL ˙eÏÈˆ‡ עצמה ¬ƒ∆«¬ƒ

כלים. ללא אור שנחשבת

¯B‡‰ ˙ÈÁa Ìb ,ÌÓ‡»¿»«¿ƒ«»
BÏ LÈ ,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈ƒ≈

C¯ÚÂ ˙eÎiL יחס.ÌÈÏk‰ Ï‡ «»¿∆∆∆«≈ƒ
,LÙp‰ ˙BÁÎa ÌÈ‡B¯L BÓÎe¿∆ƒ¿…«∆∆
ÏÎO‰ ˙eÓˆÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆«¿«≈∆
עצמו  מצד שהוא כפי השכלי הרעיון

˙Bcn‰ ÔÓ Ï„·eÓ מהן ורחוק ¿»ƒ«ƒ
נבדלת  מהות הוא שכלי רעיון שהרי

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰מהרגש,
¯eaÈc ‰·LÁnÓ Ï„·enL∆¿»ƒ«¿»»ƒ

‰NÚÓe של חיצוניים לבושים שהם «¬∆
שהם  והרגש מהשכל ורחוקים הנפש

פנימיים, ÔÂÈkכוחות ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
˙eÙÚzÒ‰ LiL והשפעה‰fÓ ∆≈ƒ¿«¬ƒ∆

˙B„ÏB ÏÎO‰nL eÈ‰ ,‰ÊÏ¿∆«¿∆≈«≈∆»
CLÓ ˙Bcn‰Óe ,˙Bcn‰«ƒ≈«ƒƒ¿»

והרגש  eaÈc¯השכל ‰·LÁÓÏ¿«¿»»ƒ
‰NÚÓe שדרכם האמצעים שהם «¬∆

הרי  ביטוי, לידי באים והרגש השכל

בדברים  מדובר מהותם שבעצם למרות

זאת בכל מזה, זה ורחוקים ≈LÈשונים
˙eÎiLÂ C¯Ú מסוים ˜ˆ˙ ויחס ¿»∆∆¿«»

Ì‰ÈÈa בין ההבדל לגבי גם וכך ≈≈∆
שאמנם  הספירות לשאר חכמה בין ולהבדל ועשיה לבריאהֿיצירה אצילות

ולגבי מדו  יחד נכללים הם זאת בכל ושונים ונבדלים מיוחדים בדברים בר

כאחד. ונחשבים נמנים מסוימים דברים

e‰ÊÂ אחת היא גם מעלתה כל שעם החכמה ספירת אודות לעיל המבואר ¿∆
הוא  עמהם ונמנית לכך Ìbמהספירות ˜¯‡˙הטעם ‰ÓÎÁ‰L «∆«»¿»ƒ¿≈

ÔBLl‰ È¯‰Â ,˙ÈL‡¯ הביטוי‡Ùeb ˙ÈL‡¯ עצמוLiL ‰¯BÓ ≈ƒ«¬≈«»≈ƒ»∆∆≈
˙È¯Á‡‰ Ï‡ ˙eÎiL BÏ37, של והתחילה הראש היינו "ראשית" שהרי «»∆»«¬ƒ

והסוף  (¯‡ÈL˙)האחרית ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaL eÈ‰Â נעלית היותה עם ¿«¿∆¿ƒ««»¿»≈ƒ

eÎiL˙ביותר  dÏ LÈ אלא במדריגה העליונות הספירות עם רק לא ≈»«»
(˙È¯Á‡) ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÌÚ eÏÈÙ‡ התחתונה הספירה שהיא ¬ƒƒ¿ƒ«««¿«¬ƒ

לעיל Ï"pÎÂביותר, שנתבאר ‰ÏÎOוכפי ˙eÓˆÚ ÌbL ענין שהוא ¿««∆««¿«≈∆
ביותר  ופנימי eÎiL˙עמוק BÏ LÈ הנחותים הנפש ולבושי לכוחות ≈«»

LÁÓÏ·‰והחיצוניים  eÏÈÙ‡¬ƒ¿«¿»»
‰NÚÓe ¯eaÈc האמצעים שהם ƒ«¬∆

לידי  באה הנפש שבהם והלבושים

ÔÈÚביטוי, ‡e‰ ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»ƒ¿«
˙eÎÏn‰ שדרכה הספירה שהיא ««¿

העליונים  המוחין העליונות, הספירות

לידי  ובאים יורדים העליונות, והמידות

ונבראים. בעולמות «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,גילוי
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL המקביל ∆»»¬ƒ
העליונה  החכמה אמנם ‰e‡לספירת

 ֿ בריאה לעולמות ביחס מאד נעלה

הוא  גם זאת ועם »¿ÏÏÎaƒיצירהֿעשיה
˙eÏLÏzL‰‰ ÔÈÚ האור של ƒ¿««ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה  הדרגתי האלוקי בסדר

˙e‡Èˆn‰Â ונבראים עולמות של ¿«¿ƒ
NÚ¯מוגדרים. ÏÚL e‰ÊÂ¿∆∆«∆∆

¯Ó‡ ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ בזוהר ¿ƒ«¬ƒ∆¡«
אליהו") ‰e‡(ב"פתח z‡«¿¿

ÔÈe˜Èz ¯NÚ ˙˜Èt‡c38,,אתה ¿«ƒ«¬«ƒƒ
'תיקונים' עשרה שהוצאת הוא הקב"ה,

ÔÈÚ(תכשיטים) ‡e‰ ˙˜Èt‡c¿«ƒ«ƒ¿«
ÈeÏÈb‰ היה לכן שקודם מה של «ƒ

ÏÎaנעלם, ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿»
˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ‰¯BÓ ÌB˜Ó»∆«¿ƒ

‰Ïa‚‰Â כל של והפנימיות העצם ¿«¿»»
חלקים  ורק בהעלם נשארת דבר

ונמצא  מתגלים, מוגבלים חיצוניים

מציאות  הוא בגילוי שבא שמה

מוגבלת.

האמור  על לתמוה יש שלכאורה אלא

בעולם  שהן כפי הספירות עשר שגם

מוגבלת: מציאות הן האצילות

Ïe·b ˙ÈÁ·a ÌÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c ÌÈÏk‰ eÏÈÙ‡L ˙BÈ‰ ÌÚÂ¿ƒ¡∆¬ƒ«≈ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«¿
BÈ‡L ÌˆÚ‰a Ïe·b‰ BÓÎe ,Ïe·b‰ Ák ˜¯ ‡l‡ ,LnÓ«»∆»«…««¿¿«¿¿»∆∆∆≈

,ÔÈ„Ú Ïe·b ˙ÈÁ·a האצילות עולם בין המהותי להבדל ביחס כלומר, ƒ¿ƒ«¿¬«ƒ
אורות  שבהם ה'כלים' גם שבאצילות מבואר בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

כיון  האור, את להגביל הוא הכלים ענין שכל אף הרי מאירים, הספירות

המוגבלים  העולמות בין מוגדר ואינו ממש" "אלקות הוא אצילות שבכללות

הגבול  כוח של ביטוי אלא ואינם ממש" "גבול אינם שבו הכלים גם הרי ממש,

הוא  שאמנם האלקות בעצמיות שהוא כפי הגבול לענין בדומה סוף, האין של
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mipyeya drexd el ip`e il icec

הּנה  ולכן הּגבּול. ּכח ּבחינת זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמקֹום

ונמׁשכים  ּבאים ּדאצילּות והאֹורֹות ְְְֲִִִִִֵַַָָָהּכלים

זה  ּׁשאין היֹות ועם ְְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

האֹור  ּבחינת רק ּדאצילּות, העצמּות אֹור ְְְֲִִִַַַַַָָּבחינת

הרי  מּכלֿמקֹום ּדאצילּות, ּדמלכּות ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּבּכלים

ּבאים  ּדאצילּות והאֹורֹות הּכלים ְְֲִִִִֵַַַָָּבחינת

ּבּב ואף ונמׁשכים ריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ְְְְְֲִִִִִַַָָָָ

ענין  הרי הּפרסא, עלֿידי היא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשהמׁשכתם

ּבלבד, והעלמֹו האֹור הגׁשמת רק הּוא ְְְְְִֵַַַַַַָָָָהּפרסא

האֹור  ׁשהּוא האֹור ּבמהּות ׁשינּוי זה ְְִֵֶֶַָָואין

חּיים' ּב'עץ ּׁשּכתּוב (ּומה ׁשהאֹור 39ּדאצילּות ְֲִִֵֶֶַַַָָ

מבֹואר  הרי ּבלבד, ּתֹולדה ׁשל אֹור הּוא ְְְֲִִִֵֶַָָָָּדבריאה

אחר  אֹורֹות 40ּבמקֹום ּבחינת ׁשּזהּו לֹומר ּדיׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָ

ּבחינת  הּוא הּנׁשמה אֹור אבל ורּוח, ְְְְֲִֶֶַַַָָָּדנפׁש

ֲִאצילּות).

ÌÓ‡ מאצילּות להמׁשכה ּבנֹוגע הּוא זה ּכל »¿»ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

ער להם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,

עׂשר  להאצלת ּבנֹוגע אבל לזה, זה ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשּיכּות
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פ"ב.39) אבי"ע) דרושי (שער מב א'תע.40)שער ע' ח"ג תרמז. ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיש  וכשם הכל שלימות הינו הוא ברוך הקדוש (כי בעצם גם ומושרש קיים

הגבול  לכוח אין בעצם אבל הגבול), כוח את לו יש כך הבליֿגבול  כוח את לו

הכלים  שפועלים ההגבלה גם וכך מגביל, לא הוא ולמעשה בפועל ביטוי שום

ואם  ממש", "גבול ולא הגבול" "כח היא האצילות בעולם הספירות עשר של

נחשב  אצילות הכל אחרי מדוע כן

העולמות? השתלשלות מסדר כחלק

המענה: בא כך על

ÌB˜ÓŒÏkÓ הכלים שאכן למרות ƒ»»
כמו  ממש" "גבול אינם דאצילות

בכל  בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות

‰Ïe·bזאת  Ák ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ«…««¿
של  באופן אפילו הגבול, ענין ועצם

מסוימת "כ  במידה שייך כבר הגבול" ח

עולמות  של השתלשלות' ל'סדר

מוגבלים. ‰p‰ונבראים ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰Â ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¬ƒ
Œ‰‡È¯·a ÌÈÎLÓÂ ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ בהם היתה לא ואילו ¿ƒ»¬ƒ»
כלל  שייכים היו ולא כלל הגבלה

אפשרות  היתה לא אלו, לעולמות

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות ויתגלו שירדו

Ê‰עשיה  ÔÈ‡M ˙BÈ‰ ÌÚÂ ,¿ƒ¡∆≈∆
˙eÓˆÚ‰ ¯B‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»«¿
¯B‡‰ ˙ÈÁa ˜¯ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«¿ƒ«»
,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓc ÌÈÏkaL∆«≈ƒ¿«¿«¬ƒ
את  לדחות מקום היה שלכאורה אף

ושייך  קשור האצילות שעולם ההוכחה

בהם, נמשכים דאצילות והאורות שהכלים מכך בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

באצילות  המאיר האור לא הוא בבריאהֿיצירהֿעשיה שנמשך שמה בטענה

הוא  חיצוני, והכי נחות הכי החלק רק הוא שנמשך ומה עצמו מצד שהוא כפי

הספירה  מלכות, של בכלים המאיר האור רק עצמו ובו בכלים המאיר האור

עצמו  האצילות שעולם מזה להוכיח אין אולי כן ואם והתחתונה, האחרונה

ההוכחה  דבר של שלאמתו המענה בא כך על ממנו, שלמטה בעולמות קשור

כי ֿ ÌB˜ÓŒÏkÓקיימת בריאהֿיצירה בעולמות האצילות שהארת למרות ƒ»»
דאצילות  המלכות של בכלים המאיר מהאור היא בסופו ‰¯Èעשיה למעשה ¬≈

דבר  ÌÈÎLÓÂשל ÌÈ‡a ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰Â ÌÈÏk‰ ˙ÈÁa¿ƒ««≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aa.יהיה אשר המשכתם אופן יהיה «¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

Ì˙ÎLÓ‰L Û‡Â לבריאהֿיצירהֿעשיה אצילות של והכלים האורות של ¿«∆«¿»»»
‡Ò¯t‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ על אונקלוס (כתרגום מבדיל מסך מעין שהיא ƒ«¿≈««¿»

לכאורה  כן ואם האור את המצמצם פרסא) – הפרוכת" "והבדילה הפסוק

על  הוכחה איננה מאצילות שלמטה בעולמות מאצילות הארה שיש העובדה

זו  אין דבר של לאמיתו אבל לבריאהֿיצירהֿעשיה, אצילות של השייכות

כי  האמורה להוכחה ‰Ò¯t‡סתירה ÔÈÚ È¯‰ מסך שכאמ מעין היא ור ¬≈ƒ¿«««¿»
לוילון  מבעד שמאיר השמש אור כמו שיהיה האור על המסתיר ‰e‡רוחני

¯B‡‰ ˙ÓL‚‰ שלו ¯˜ ולזכות לרוחניות למידת BÓÏÚ‰Âביחס ביחס ««¿»«»¿≈»¿
באצילות  שלו להחשב Ïa·„,ההתגלות שיכול וצמצום מיעוט שזהו כך ƒ¿«

בלבד  בכמות ‰‡B¯מיעוט ‡e‰L ¯B‡‰ ˙e‰Óa ÈeÈL ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆ƒ¿«»∆»
˙eÏÈˆ‡c הוא לבריאהֿיצירהֿעשיה מאצילות ומאיר שיורד האור ולמעשה «¬ƒ

עצמו  האצילות עולם של אור אכן

גם  שבעצם האמורה הקביעה ונכונה

של  לעולמות שייך האצילות עולם

השתלשלות' e˙kM·'סדר ‰Óe)«∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a39 האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

ÏL ¯B‡ ‡e‰ ‰‡È¯·c ¯B‡‰L∆»ƒ¿ƒ»∆
,„·Ïa ‰„ÏBz הוא הבריאה עולם »»ƒ¿«

האצילות  עולם לאחר הבא העולם

נאמר  כך ועל ממנו אורו את ומקבל

לעומת  הבריאה בעולם האור שמיעוט

נמשל  האצילות בעולם האור ריבוי

היינו  ו"תולדה", "אב" שבין ליחס

מועטת  הארה לעומת עצמו המקור

סתירה  זו גם ולכאורה ממנו, ש'נולדה'

אצילות  בין דמיון שיש לקביעה

למנות  ויש לבריאהֿיצירהֿועשיה

גם  דבר של לאמיתו אבל כאחד, אותם

כי  סתירה לא B·Ó‡¯זו È¯‰¬≈¿»
¯Á‡ ÌB˜Óa40¯ÓBÏ LÈc ¿»«≈¿≈«

LÙc ˙B¯B‡ ˙ÈÁa e‰fL∆∆¿ƒ«¿∆∆
‡e‰ ‰ÓLp‰ ¯B‡ Ï·‡ ,Áe¯Â¿«¬»«¿»»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa,בחסידות כמבואר ¿ƒ«¬ƒ
באורות  השונות הדרגות בין החלוקה

שהן  הנשמה של השונות הדרגות בין לחלוקה מקבילה הספירות של ובכלים

האורות  חלוקת בין ההקבלה גם שזו (ומוסבר נפשֿרוחֿנשמהֿחיהֿיחידה

 ֿ אצילותֿבריאה העולמות ארבעת של החלוקה מעין לחלוקה עצמן דאצילות

שבאצילות, אצילות שהוא בכלים מהתלבשות שלמעלה האור יצירהֿעשיה:

שהם  בכלים, מתלבשות שכן האור של הדרגות ושלושת לנשמה' 'נשמה נקרא

מדוע  ההסבר וזה נפשֿרוחֿנשמה), כנגד הן שבאצילות בריאהֿיצירהֿעשיה

למבואר  סותר אינו לבריאהֿיצירהֿעשיה אצילות בין השייכות על כאן האמור

כאן  כי בלבד, "תולדה" הוא הבריאה בעולם המאיר שהאור האריז"ל בכתבי

אור  הוא עדיין הבריאה לעולם יורד הוא כאשר שגם "נשמה" בחינת של אור

בבריאה  מאיר האצילות שאור והמבואר האצילות, עולם כ"תולדה"של רק

בדרגה  שהן ורוח" "נפש לבחינות המקבילה יותר נמוכה להארה מתייחס

"נשמה". מבחינת יותר נמוכה

‰Ê Ïk ÌÓ‡ לעולמות האצילות עולם של השייכות על לעיל המבואר כל »¿»»∆
ÎLÓ‰Ï‰בריאהֿיצירהֿעשיה  Ú‚Ba ‡e‰ למטה מלמעלה והארה ¿≈«««¿»»

˙eÎiLÂ C¯Ú Ì‰Ï LiL ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈»∆∆∆¿«»
קרוב  Ïˆ‡‰Ï˙ויחס Ú‚Ba Ï·‡ ,‰ÊÏ ‰Ê והתגלות NÚ¯הפרשת ∆»∆¬»¿≈«¿«¬»«∆∆

,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Ó ˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ כל שהרי ¿ƒ«¬ƒ≈«¿ƒ»∆¿«¿»≈¬ƒ
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f"kyz'dיב ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

מאצילּות, ׁשּלמעלה מהּבחינה ּדאצילּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָספירֹות

להיֹות  צרי ּכלל, ּביניהם ׁשאיןֿערֹו ּכיון ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

רק  ׁשהיא ּפרסא ּכמֹו ׁשאינֹו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבחינת  הּוא אּלא והעלמֹו, האֹור ְְְְִֵֶַַַָָָָהגׁשמת

האֹור, העּדר  ּבבחינת לגמרי האֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהתעּלמּות

חּיים' ה'עץ לגמרי 41וכלׁשֹון אֹורֹו ׁשּסילק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

להיֹות  צרי לזה ונֹוסף ּפנּוי. ּומקֹום חלל ְְְְְִִִֶַָָָָָָונׁשאר

כּו'. קדמ ֹון' ּד'אדם  הּפרסא ּכמֹו הּפרסא, ענין ְְְְְְִַַַַַַַָָָָּגם

חּיים' ּב'עץ ׁשאיתא ּופרסא 42ואף צמצּום ּבענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ּבׁשביל  הּוא ׁשהּצמצּום קדמֹון', ְְְְִִִֶַַָָּד'אדם

 ֿ מּכל הּבריאה, ּבׁשביל היא והּפרסא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהאצילּות,

עלֿידי  נמׁש האצילּות אֹור ּגם הרי ְְֲֲִִֵֵַַָָָמקֹום

האֹור  על ּגם ּפֹועלת ׁשהּפרסא והינּו ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָּפרסא,

צמצּום  עלֿידי האֹור ׁשּבא ּולאחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָּדאצילּות.

מּמּנּו להסּתעף יכֹול אחרּֿכ אזי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּופרסא,

הּׁשפע  לבֹוא צרי אז וגם האצילּות. ְְֲִִִֶַַַָָָָמציאּות

ׁשּזהּו ממּוצע, ּבחינת עלֿידי יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמאּתֹו

אֹור  עצמּות ּבין ממּוצע ׁשהּוא הּכתר, ְְְִֵֶֶֶַַַָּבחינת

ממ  וכל לּנאצלים, ּבֹואיןֿס ֹוף ׁשּיׁש ּבהכרח ּוצע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יׁש ׁשּב'ּכתר' והינּו הּתחּתֹון, ּומן העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָמן

עּתיק, ּבחינת ׁשּבּמאציל, ּתחּתֹונה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָמּבחינה

מּבחינת  לגמרי והבּדלה העּתקה ּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
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ב.41) ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ פ"ב.42)ראה נקודות) דרושי (שער ח שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האצילות  מעולם שלמעלה נעלה ממקור באים האצילות שבעולם האורות

האצילות  ועולם הזה הנעלה המקור בין ליחס ŒÔÈ‡Lובאשר ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈
,ÏÏk Ì‰ÈÈa CB¯Ú שהאור כדי הרי והשוואה, יחס שום ביניהם ואין ¬≈≈∆¿»

האצילות בעולם ויומשך למטה ירד הנעלה ÔÈÚמהמקור ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰,באור גדול שינוי שפועל «ƒ¿

‡Ò¯t BÓk BÈ‡L מבדיל מסך ∆≈¿«¿»
¯B‡‰ ˙ÓL‚‰ ˜¯ ‡È‰L∆ƒ««¿»«»

BÓÏÚ‰Â כפי האור למצב ביחס ¿≈»¿
שגם  הפרסא דרך המעבר לפני שהוא

כאמור  אבל מסוים. וצמצום מיעוט זה

מהותי  לשינוי גורם לא הדבר לעיל,

שהאור  הצמצום מהֿשאיןֿכן באור,

למעלה  ממקורו לרדת כדי עובר

רק  אינו האצילות עולם אל מאצילות

אלא  בלבד והעלם «∆‡l‡הגשמה
¯B‡‰ ˙eÓlÚ˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿«¿»
¯B‡‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ¿ƒ«∆¿≈»
להעדר  שוה במידה התעלמות היינו

קיים, אינו כאילו ¿ÔBLÏÎÂ¿ƒהאור
'ÌÈiÁ ıÚ'‰41 הצמצום אודות »≈«ƒ

כדי  האינסופי האלוקי באור שנעשה

מציאות  עם ונבראים עולמות לברוא

ומוגדרת  הקדוש ÏÈqL˜מוגבלת ∆ƒ≈
הוא סופי ‡B¯Bברוך ≈¿»¿È¯Ó‚Ïהאין

האור" ל"העדר ÏÏÁוגרם ¯‡LÂ¿ƒ¿«»»
Èet ÌB˜Óe האיןֿסוף האור שאין »»

בו. מאיר

בין  הערך ריחוק שמפני ומבאר והולך

לעולם  מאצילות שלמעלה האיןֿסוף

אצילות  בין מההבדל (בשונה האצילות

הבדל  שאיננו לבריאהֿיצירהֿעשיה

בנוסף  הרי לגמרי), באיןֿערוך וריחוק

של  מעבר גם היה סוף, האין אור של וסילוק צמצום להיות צריך שהיה לכך

סילוק, בדרך צמצום אינו כי (אם נוסף צמצום כאמור שהוא פרסא, דרך האור

לעיל): כמבואר

‰ÊÏ ÛÒBÂ"האור ו"העדר "סילוק" שגורם העיקרי לצמצום ˆ¯CÈנוסף ¿»¿∆»ƒ
˙BÈ‰Ï האצילות לעולם מאיןֿסוף האור של ‰Ò¯t‡במעבר ÔÈÚ Ìb ƒ¿«ƒ¿«««¿»

האור, תוקף על המכסה כמסך ˜„ÔBÓ'שהיא Ì„‡'c ‡Ò¯t‰ BÓk¿««¿»¿»»«¿
'eÎ ענין שהיא וחסידות בקבלה מבואר קדמון' 'אדם בחינת של מהותה על

אדם  של הקדומה הקדוש מחשבה שבה כביכול, אחת, מחשבה – העליון

אדם  כמשל הזמנים, בכל העולמות כל השתלשלות כל את כולל הוא ברוך

וכל  כללי אחד כדבר בדעתו עולה כולו הבנין ותחילה בנין לבנות הרוצה

לידי  יבואו שבהמשך הפרטים וכל אחת מחשבה באותה יחד כלולים הפרטים

שגם  כאן מבואר כך ועל יחד, בה כלולים עצמו בפני אחד כל וביטוי גילוי

'סדר  עניני שבה בכך האיןֿסוף האור על שמכסה 'פרסא' בעצם היא זו בחינה

במחשבה. עולים ÌÈiÁ'השתלשלות' ıÚ'a ‡˙È‡L Û‡Â42ÔÈÚa ¿«∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ‡Ò¯Ùe ÌeˆÓƒ̂¿«¿»¿»»«¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ ÏÈ·La ‡È‰ ‡Ò¯t‰Â ,˙eÏÈˆ‡‰ על מבואר חיים' ב'עץ »¬ƒ¿««¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
שבה  קדמון' 'אדם שבבחינת כך

במחשבה, עולים והנבראים העולמות

פרסא  והן צמצום הן כבר יש

האיןֿסוף  על ומכסים שמעלימים

בתוספת  בא הביאור אך הבליֿגבול,

מיעוט  שהוא שהצמצום חלוקה של

שהאור  כדי נועד יותר, גדול והעלם

ואילו  באצילות, להאיר יוכל האיןֿסוף

האור  שבהמשך בשביל היא הפרסא

תוא  הדברים ואיך לבריאה, גם מים ירד

האור  המשכת לצורך שגם כאן לאמור

והן  בצמצום הן צורך יש באצילות

כי  המענה בא כך על «ŒÏkÓƒבפרסא?
È¯‰ ÌB˜Ó בפועל¯B‡ Ìb »¬≈«

È„ÈŒÏÚ CLÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒ¿»«¿≈
‡Ò¯t‰L eÈ‰Â ,‡Ò¯t«¿»¿«¿∆««¿»

קדמון' 'אדם Ìbשבבחינת ˙ÏÚBt∆∆«
˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ÏÚ שעובר «»«¬ƒ

‰‡B¯דרכה. ‡aL ¯Á‡Ïe ויורד ¿««∆»»
ˆÌeˆÓמהאיןֿסוף  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿

ÏBÎÈ CkŒ¯Á‡ ÈÊ‡ ,‡Ò¯Ùe«¿»¬«««»»
epnÓ ÛÚzÒ‰Ï ירידות אחרי ¿ƒ¿«≈ƒ∆

לדרגה מדרגה e‡ÈˆÓ¿ƒ˙נוספות
.˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ

Ê‡ Ì‚Â האלוקי שהאור לאחר גם ¿«»
והן  צמצום ידי על הן והסתתר התמעט

עובר  האור אין עדיין הפרסא ידי על

אלא  האצילות לעולם CÈ¯»̂ƒישירות
C¯a˙È Bz‡Ó ÚÙM‰ ‡B·Ï גבול ובלי סוף אין È„ÈŒÏÚשהוא »«∆«≈ƒƒ¿»≈«¿≈

ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa שהוא האצילות עולם ובין בינו חיבור כאמצעי שישמש ¿ƒ«¿»
שמציאותם  העולמות ומוגבלת,ראשית הוא e‰fLמוגדרת והממוצע ∆∆

,¯˙k‰ ˙ÈÁa מהספירות שלמעלה עליון' ÚˆeÓÓ'כתר ‡e‰L ¿ƒ««∆∆∆¿»
ומקשר  ÌÈÏˆ‡pÏהמחבר ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÔÈa הנבראים ≈«¿≈«∆¡»ƒ

הנבראים  ובין בינם להבדיל (שכדי האצילות שבעולם הנעלים הרוחניים

"נאצלים"), נקראים בריאה ֿיצירהֿעשיה ÚˆeÓÓשבעולמות ÏÎÂ שתי בין ¿»¿»
מזו זו רחוקות ‰ÔBzÁz,דרגות ÔÓe ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ba LiL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ««¿

הוא  שבהם ענינים וגם לעליון דומה הוא שבהם ענינים גם בו שיש כלומר

לתחתון  ÏÈˆ‡naLדומה ‰BzÁz ‰ÈÁaÓ LÈ '¯˙k'aL eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆≈ƒ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
הבורא, ÈzÚ˜,האיןֿסוף ˙ÈÁa הכתר פנימיות שהיא יומין' 'עתיק בחינת ¿ƒ««ƒ

ש  על 'אתיק' È¯Ó‚Ïםונקרא ‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««¿»»¿«¿»»¿«¿≈
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ּומקֹור  ראׁש ּבחינת ּגם ּבֹו ויׁש ְְְְְִִֵַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות,

.ארי ּבחינת ְֱֲִִִֶַַָלּנאצלים,

ÏkÓeׁשּברּו ,ּובר ּו קדֹוׁש ּבענין מּובן זה ƒ»ְְִֶֶַָָָָ

ּבחינת  ׁשּי ׁשּבזה חכמה, ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָָהּוא

ראׁשית  ּבחינת ׁשּזהּו להיֹות והמׁשכה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּברכה

ׁשּמּובדל  קדֹוׁש, נקרא הּכתר ּבחינת אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהּגילּוי,

ּכללּות  הּנה ּכלל ּובדר ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמּבחינת

ראׁש ׁשהּוא ארי ּבחינת ּגם קדֹוׁש, נקרא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּכתר

עּתיק, ּבחינת מלּוּבׁשת ׁשּבתֹוכֹו מּפני ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָלּנאצלים,

ּבחינת  הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא העיקר ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָאבל

כּו'. לגמרי ׁשּמּובדלת ְְְִֵֶֶֶַַעּתיק,

על ‰) הּנה קדֹוׁש, מּבחינת להמׁשי ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוהּנה

נאמר  את 43זה ּוברכּו קדׁש ידיכם ׂשאּו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ּבזה, והענין ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהוי'.

ּוראינה  צאינה ׁשל 44ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר (וכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשּנדּפס צדק' ׁשהמׁשכת 45ה'צמח ,( ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתמיד, והמׁשכה ּברכה צריכה קדֹוׁש ְְְְְִִִַַָָָָָָָּבחינת

זֹו והמׁשכה , יתּבר קדּוׁשתֹו מחדׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלהמׁשי

מעלה  למעלה ׁשהּוא העליֹון, קדׁש מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהיא

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא ּבוי"ו, קדֹוׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּבחינת

עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ְְְְְִִִֵֵַָָָָלהיֹות

מּלה  (קדׁש וי"ו ּבלא קדׁש ְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן

למעלה 46ּבגרמיּה והּוא ּכלל, עלמין ּבגדר אינֹו ( ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּכל  וסֹובב  עלמין ּכל ממּלא מּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמעלה
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ב.43) קלד, רכד).44)תהלים (ע' הנ"ל לי דודי בד"ה הובא - ואילך סע"ב כא, ע'45)שה"ש תבוא לאוה"ת הכוונה אולי

המו"ל. תשכ"ה). שנת בשלהי (שנדפס ב.46)תתרפז צד, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LÈÂ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈÁaÓ,הכתר בחיצוניות Ìbב'כתר', ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿¿≈«
ÌÈÏˆ‡pÏ ¯B˜Óe L‡¯ ˙ÈÁa אל ושייכות קשר לו שיש ¿ƒ«…»«∆¡»ƒ

והיא  המוגדרים, ‡¯CÈהעולמות ˙ÈÁa וכיון שב'כתר', אנפין' 'אריך ¿ƒ«¬ƒ
ה'ממוצע' להיות ביכלתו יחד, גם הבחינות שתי את מכיל שה'כתר'

שפועל  והאמצעי שתיהן, בין המחבר

לעולם  האיןֿסוף האור המשכת את

האצילות.

‰Ê ÏkÓe כאן עד באריכות המבואר ƒ»∆
משאר  נעלית אמנם החכמה שספירת

אבל  שבהן הראשונה והיא הספירות

מציאות  עם ספירות עשר בכלל היא גם

עולם  בין היחס (כמו מוגדרים ו'ציור'

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות האצילות

ÔÈÚaעשיה) Ô·eÓ לעיל המבואר »¿ƒ¿«
הבחינות  שתי אודות הענין בתחילת

L ,Ce¯·e LB„˜ פירושו "קדוש" »»∆
פירושו  ו"ברוך" ונעלם ומובדל קדוש

ומתגלה  למטה ויורד «Ce¯aו נמשך
‰ÊaL ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»∆»∆

החכמה  ÈÁa˙בספירת CiL«»¿ƒ«
‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯a,למטה מלמעלה ¿»»¿«¿»»

˙ÈL‡¯ ˙ÈÁa e‰fL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆¿ƒ«≈ƒ
,ÈeÏÈb‰ רק היא חכמה אמנם כי «ƒ

בלבד, כנקודה ובאה הגילוי ראשית

היא  זאת עם אבל לעיל, כמבואר

בגלוי  ונמשכות היורדות מהספירות

¯˙k‰ ˙ÈÁa Ï·‡ שמעל העליון ¬»¿ƒ««∆∆
שממנו  מקור היותו עם הספירות,

בין  ממוצע היותו ועם החכמה נמשכת

השתלשלות' ל'סדר «¿ƒ˜¯‡איןֿסוף
˙ÈÁaÓ Ï„·enL ,LB„»̃∆¿»ƒ¿ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ ֿ מהאין חלק הוא כי «ƒ¿«¿¿
כפי  הוא השתלשלות' ו'סדר סוף,

והגבלה. במדידה בא האלוקי שהאור

¯˙k‰ ˙eÏÏk ‰p‰ ÏÏk C¯„·e¿∆∆¿»ƒ≈¿»«∆∆
שבו  הדרגות כל ‡¯CÈעל ˙ÈÁa Ìb ,LB„˜ ‡¯˜ אריך' בחינת היא ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ

אשר  הכתר אנפין' חיצוניות היא לעיל, אנפין'e‰L‡כנזכר ¯‡L'אריך ∆…
ÌÈÏˆ‡pÏ שייכותו ולמרות ומטה, שמהכתר לבחינות ישיר ומקור שורש «∆¡»ƒ

קדוש  נחשב 'אריך' גם השתלשלות' ול'סדר המוגדרות ≈¿ÈtÓƒלספירות
BÎB˙aLהכתר חיצוניות שהוא 'אריך' ÈzÚ˜,בתוך ˙ÈÁa ˙LaeÏÓ ∆¿¿∆∆¿ƒ««ƒ

שבמאציל, תחתונה בחינה כאמור, שהיא, יומין' ‰ÈÚ˜¯'עתיק Ï·‡ הענין ¬»»ƒ»
"קדוש" שנקרא בכתר ‰k˙¯,אכן‰e‡העיקרי ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

È¯Ó‚Ï ˙Ï„·enL ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa עולמות של השתלשלות' מ'סדר ¿ƒ««ƒ∆¿∆∆¿«¿≈
כּו'. מוגבלים ונבראים

CÈLÓ‰Ï È„k ‰p‰Â לגילוי ‰) ולהביא למטה ÈÁaÓ˙מלמעלה ¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
LB„˜,מגילוי ולמעלה נבדלת היא עצמה Ó‡¯שמצד ‰Ê ÏÚ ‰p‰43 »ƒ≈«∆∆¡«

˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N¿¿≈∆…∆»¿∆
'ÈÂ‰ לבחינת התרוממו כלומר, ¬»»

ברכה  לגרום תוכלו וכך "קדש"

ומבאר. שהולך וכפי מהוי', והמשכה

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a אדמו"ר מאמרי ¿ƒ≈»

 ֿ ויקראֿבמדבר החומשים על הזקן

השירים שיר ועל Œ¯eacƒדברים
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ

‰È‡¯e ‰È‡ˆ44¯Ó‡na ÔÎÂ) ¿∆»¿∆»¿≈««¬»
Òt„pL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÏL∆«∆«∆∆∆ƒ¿«

‰B¯Á‡Ï45 זה מאמר אמירת בעת »«¬»
תשכ"ז  ÈÁa˙בשנת ˙ÎLÓ‰L ,(∆«¿»«¿ƒ«

‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯a ‰ÎÈ¯ˆ LB„»̃¿ƒ»¿»»¿«¿»»
,„ÈÓz,'נבדל' היא עצמה שמצד כיון »ƒ

כך  למטה, והמשכה מהתגלות למעלה

חידוש, היא שלה והתגלות שהמשכה

הגורמת  פעולה תהיה שתמיד צורך יש

הזו  ההמשכה CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒאת
,C¯a˙È B˙Le„˜ L„ÁÓ≈»»¿»ƒ¿»≈

‰ÎLÓ‰Â"קדוש" בחינת של זֹו ¿«¿»»
‡È‰ והתגלות ÈÁaÓ˙המשכה ƒƒ¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÔBÈÏÚ‰ L„…̃∆»∆¿∆¿«¿»
,Â"ÈÂa LB„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ«»¿»
תואר  הוא ש"קדוש" בחסידות כמבואר

יחסית, נמוכות במדריגות גם ששייך

מתייחס  והגדרה כמושג "קודש" ואילו

למעלה  באלקות, יותר נעלית לדרגה

‰‰ÎLÓ‰מ"קדוש" ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»
למטה  האלקי האור של וההתגלות

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ בדרך מתגלה הוא שבהם האופנים בשני ולפעול להאיר ¿≈»»¿ƒ

וכל  עולם כל של בפנימיות המתלבש מצומצם אור – עלמין" כל "ממלא

בדרך  בעולמות שמאיר מוגבל לא ואור אותו, ו'ממלא' ומהותו ערכו לפי נברא

בשוה, מקום בכל מאיר ולכן מלמעלה ו'מקיף' ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó'סובב'
dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜) Â"ÈÂ ‡Ïa L„˜46 בשונה עצמה, בפני מלה …∆¿…»…∆ƒ»¿«¿≈

אחרת  למהות תואר שהוא ÏÏk,מ"קדוש" ÔÈÓÏÚ ¯„‚a BÈ‡ ומשמעו ) ≈¿∆∆»¿ƒ¿»
העולמות  מכל Ïkשנבדל ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Â¿¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»
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מאצילּות, ׁשּלמעלה מהּבחינה ּדאצילּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָספירֹות

להיֹות  צרי ּכלל, ּביניהם ׁשאיןֿערֹו ּכיון ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

רק  ׁשהיא ּפרסא ּכמֹו ׁשאינֹו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָענין

ּבחינת  הּוא אּלא והעלמֹו, האֹור ְְְְִֵֶַַַָָָָהגׁשמת

האֹור, העּדר  ּבבחינת לגמרי האֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהתעּלמּות

חּיים' ה'עץ לגמרי 41וכלׁשֹון אֹורֹו ׁשּסילק ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

להיֹות  צרי לזה ונֹוסף ּפנּוי. ּומקֹום חלל ְְְְְִִִֶַָָָָָָונׁשאר

כּו'. קדמ ֹון' ּד'אדם  הּפרסא ּכמֹו הּפרסא, ענין ְְְְְְִַַַַַַַָָָָּגם

חּיים' ּב'עץ ׁשאיתא ּופרסא 42ואף צמצּום ּבענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָ

ּבׁשביל  הּוא ׁשהּצמצּום קדמֹון', ְְְְִִִֶַַָָּד'אדם

 ֿ מּכל הּבריאה, ּבׁשביל היא והּפרסא ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָהאצילּות,

עלֿידי  נמׁש האצילּות אֹור ּגם הרי ְְֲֲִִֵֵַַָָָמקֹום

האֹור  על ּגם ּפֹועלת ׁשהּפרסא והינּו ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָּפרסא,

צמצּום  עלֿידי האֹור ׁשּבא ּולאחר ְְְֲִִֵֶַַַַָָּדאצילּות.

מּמּנּו להסּתעף יכֹול אחרּֿכ אזי ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּופרסא,

הּׁשפע  לבֹוא צרי אז וגם האצילּות. ְְֲִִִֶַַַָָָָמציאּות

ׁשּזהּו ממּוצע, ּבחינת עלֿידי יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמאּתֹו

אֹור  עצמּות ּבין ממּוצע ׁשהּוא הּכתר, ְְְִֵֶֶֶַַַָּבחינת

ממ  וכל לּנאצלים, ּבֹואיןֿס ֹוף ׁשּיׁש ּבהכרח ּוצע  ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יׁש ׁשּב'ּכתר' והינּו הּתחּתֹון, ּומן העליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָמן

עּתיק, ּבחינת ׁשּבּמאציל, ּתחּתֹונה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָמּבחינה

מּבחינת  לגמרי והבּדלה העּתקה ּבבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
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ב.41) ענף ויושר) עגולים (דרוש א שער חיים עץ פ"ב.42)ראה נקודות) דרושי (שער ח שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האצילות  מעולם שלמעלה נעלה ממקור באים האצילות שבעולם האורות

האצילות  ועולם הזה הנעלה המקור בין ליחס ŒÔÈ‡Lובאשר ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈
,ÏÏk Ì‰ÈÈa CB¯Ú שהאור כדי הרי והשוואה, יחס שום ביניהם ואין ¬≈≈∆¿»

האצילות בעולם ויומשך למטה ירד הנעלה ÔÈÚמהמקור ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰,באור גדול שינוי שפועל «ƒ¿

‡Ò¯t BÓk BÈ‡L מבדיל מסך ∆≈¿«¿»
¯B‡‰ ˙ÓL‚‰ ˜¯ ‡È‰L∆ƒ««¿»«»

BÓÏÚ‰Â כפי האור למצב ביחס ¿≈»¿
שגם  הפרסא דרך המעבר לפני שהוא

כאמור  אבל מסוים. וצמצום מיעוט זה

מהותי  לשינוי גורם לא הדבר לעיל,

שהאור  הצמצום מהֿשאיןֿכן באור,

למעלה  ממקורו לרדת כדי עובר

רק  אינו האצילות עולם אל מאצילות

אלא  בלבד והעלם «∆‡l‡הגשמה
¯B‡‰ ˙eÓlÚ˙‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ¿«¿»
¯B‡‰ ¯cÚ‰ ˙ÈÁ·a È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ¿ƒ«∆¿≈»
להעדר  שוה במידה התעלמות היינו

קיים, אינו כאילו ¿ÔBLÏÎÂ¿ƒהאור
'ÌÈiÁ ıÚ'‰41 הצמצום אודות »≈«ƒ

כדי  האינסופי האלוקי באור שנעשה

מציאות  עם ונבראים עולמות לברוא

ומוגדרת  הקדוש ÏÈqL˜מוגבלת ∆ƒ≈
הוא סופי ‡B¯Bברוך ≈¿»¿È¯Ó‚Ïהאין

האור" ל"העדר ÏÏÁוגרם ¯‡LÂ¿ƒ¿«»»
Èet ÌB˜Óe האיןֿסוף האור שאין »»

בו. מאיר

בין  הערך ריחוק שמפני ומבאר והולך

לעולם  מאצילות שלמעלה האיןֿסוף

אצילות  בין מההבדל (בשונה האצילות

הבדל  שאיננו לבריאהֿיצירהֿעשיה

בנוסף  הרי לגמרי), באיןֿערוך וריחוק

של  מעבר גם היה סוף, האין אור של וסילוק צמצום להיות צריך שהיה לכך

סילוק, בדרך צמצום אינו כי (אם נוסף צמצום כאמור שהוא פרסא, דרך האור

לעיל): כמבואר

‰ÊÏ ÛÒBÂ"האור ו"העדר "סילוק" שגורם העיקרי לצמצום ˆ¯CÈנוסף ¿»¿∆»ƒ
˙BÈ‰Ï האצילות לעולם מאיןֿסוף האור של ‰Ò¯t‡במעבר ÔÈÚ Ìb ƒ¿«ƒ¿«««¿»

האור, תוקף על המכסה כמסך ˜„ÔBÓ'שהיא Ì„‡'c ‡Ò¯t‰ BÓk¿««¿»¿»»«¿
'eÎ ענין שהיא וחסידות בקבלה מבואר קדמון' 'אדם בחינת של מהותה על

אדם  של הקדומה הקדוש מחשבה שבה כביכול, אחת, מחשבה – העליון

אדם  כמשל הזמנים, בכל העולמות כל השתלשלות כל את כולל הוא ברוך

וכל  כללי אחד כדבר בדעתו עולה כולו הבנין ותחילה בנין לבנות הרוצה

לידי  יבואו שבהמשך הפרטים וכל אחת מחשבה באותה יחד כלולים הפרטים

שגם  כאן מבואר כך ועל יחד, בה כלולים עצמו בפני אחד כל וביטוי גילוי

'סדר  עניני שבה בכך האיןֿסוף האור על שמכסה 'פרסא' בעצם היא זו בחינה

במחשבה. עולים ÌÈiÁ'השתלשלות' ıÚ'a ‡˙È‡L Û‡Â42ÔÈÚa ¿«∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿«
ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ,'ÔBÓ„˜ Ì„‡'c ‡Ò¯Ùe ÌeˆÓƒ̂¿«¿»¿»»«¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ ÏÈ·La ‡È‰ ‡Ò¯t‰Â ,˙eÏÈˆ‡‰ על מבואר חיים' ב'עץ »¬ƒ¿««¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
שבה  קדמון' 'אדם שבבחינת כך

במחשבה, עולים והנבראים העולמות

פרסא  והן צמצום הן כבר יש

האיןֿסוף  על ומכסים שמעלימים

בתוספת  בא הביאור אך הבליֿגבול,

מיעוט  שהוא שהצמצום חלוקה של

שהאור  כדי נועד יותר, גדול והעלם

ואילו  באצילות, להאיר יוכל האיןֿסוף

האור  שבהמשך בשביל היא הפרסא

תוא  הדברים ואיך לבריאה, גם מים ירד

האור  המשכת לצורך שגם כאן לאמור

והן  בצמצום הן צורך יש באצילות

כי  המענה בא כך על «ŒÏkÓƒבפרסא?
È¯‰ ÌB˜Ó בפועל¯B‡ Ìb »¬≈«

È„ÈŒÏÚ CLÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒƒ¿»«¿≈
‡Ò¯t‰L eÈ‰Â ,‡Ò¯t«¿»¿«¿∆««¿»

קדמון' 'אדם Ìbשבבחינת ˙ÏÚBt∆∆«
˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ÏÚ שעובר «»«¬ƒ

‰‡B¯דרכה. ‡aL ¯Á‡Ïe ויורד ¿««∆»»
ˆÌeˆÓמהאיןֿסוף  È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿

ÏBÎÈ CkŒ¯Á‡ ÈÊ‡ ,‡Ò¯Ùe«¿»¬«««»»
epnÓ ÛÚzÒ‰Ï ירידות אחרי ¿ƒ¿«≈ƒ∆

לדרגה מדרגה e‡ÈˆÓ¿ƒ˙נוספות
.˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ

Ê‡ Ì‚Â האלוקי שהאור לאחר גם ¿«»
והן  צמצום ידי על הן והסתתר התמעט

עובר  האור אין עדיין הפרסא ידי על

אלא  האצילות לעולם CÈ¯»̂ƒישירות
C¯a˙È Bz‡Ó ÚÙM‰ ‡B·Ï גבול ובלי סוף אין È„ÈŒÏÚשהוא »«∆«≈ƒƒ¿»≈«¿≈

ÚˆeÓÓ ˙ÈÁa שהוא האצילות עולם ובין בינו חיבור כאמצעי שישמש ¿ƒ«¿»
שמציאותם  העולמות ומוגבלת,ראשית הוא e‰fLמוגדרת והממוצע ∆∆

,¯˙k‰ ˙ÈÁa מהספירות שלמעלה עליון' ÚˆeÓÓ'כתר ‡e‰L ¿ƒ««∆∆∆¿»
ומקשר  ÌÈÏˆ‡pÏהמחבר ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÔÈa הנבראים ≈«¿≈«∆¡»ƒ

הנבראים  ובין בינם להבדיל (שכדי האצילות שבעולם הנעלים הרוחניים

"נאצלים"), נקראים בריאה ֿיצירהֿעשיה ÚˆeÓÓשבעולמות ÏÎÂ שתי בין ¿»¿»
מזו זו רחוקות ‰ÔBzÁz,דרגות ÔÓe ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ba LiL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ««¿

הוא  שבהם ענינים וגם לעליון דומה הוא שבהם ענינים גם בו שיש כלומר

לתחתון  ÏÈˆ‡naLדומה ‰BzÁz ‰ÈÁaÓ LÈ '¯˙k'aL eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆≈ƒ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
הבורא, ÈzÚ˜,האיןֿסוף ˙ÈÁa הכתר פנימיות שהיא יומין' 'עתיק בחינת ¿ƒ««ƒ

ש  על 'אתיק' È¯Ó‚Ïםונקרא ‰Ïc·‰Â ‰˜zÚ‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««¿»»¿«¿»»¿«¿≈
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ּומקֹור  ראׁש ּבחינת ּגם ּבֹו ויׁש ְְְְְִִֵַַַַָֹההׁשּתלׁשלּות,

.ארי ּבחינת ְֱֲִִִֶַַָלּנאצלים,

ÏkÓeׁשּברּו ,ּובר ּו קדֹוׁש ּבענין מּובן זה ƒ»ְְִֶֶַָָָָ

ּבחינת  ׁשּי ׁשּבזה חכמה, ּבחינת ְְְִִֶֶַַַָָָָהּוא

ראׁשית  ּבחינת ׁשּזהּו להיֹות והמׁשכה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָּברכה

ׁשּמּובדל  קדֹוׁש, נקרא הּכתר ּבחינת אבל ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהּגילּוי,

ּכללּות  הּנה ּכלל ּובדר ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמּבחינת

ראׁש ׁשהּוא ארי ּבחינת ּגם קדֹוׁש, נקרא ְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹהּכתר

עּתיק, ּבחינת מלּוּבׁשת ׁשּבתֹוכֹו מּפני ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָלּנאצלים,

ּבחינת  הּכתר, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא העיקר ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָאבל

כּו'. לגמרי ׁשּמּובדלת ְְְִֵֶֶֶַַעּתיק,

על ‰) הּנה קדֹוׁש, מּבחינת להמׁשי ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָוהּנה

נאמר  את 43זה ּוברכּו קדׁש ידיכם ׂשאּו ְְְֱֵֶֶֶֶֶַָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבֹואר ּבזה, והענין ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהוי'.

ּוראינה  צאינה ׁשל 44ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּמאמר (וכן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לאחרֹונה  ׁשּנדּפס צדק' ׁשהמׁשכת 45ה'צמח ,( ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּתמיד, והמׁשכה ּברכה צריכה קדֹוׁש ְְְְְִִִַַָָָָָָָּבחינת

זֹו והמׁשכה , יתּבר קדּוׁשתֹו מחדׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָלהמׁשי

מעלה  למעלה ׁשהּוא העליֹון, קדׁש מּבחינת ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹהיא

ההמׁשכה  ענין ׁשהּוא ּבוי"ו, קדֹוׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּבחינת

עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ממּלא ְְְְְִִִֵֵַָָָָלהיֹות

מּלה  (קדׁש וי"ו ּבלא קדׁש ְִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹמהּֿׁשאיןּֿכן

למעלה 46ּבגרמיּה והּוא ּכלל, עלמין ּבגדר אינֹו ( ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּכל  וסֹובב  עלמין ּכל ממּלא מּבחינת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָמעלה
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ב.43) קלד, רכד).44)תהלים (ע' הנ"ל לי דודי בד"ה הובא - ואילך סע"ב כא, ע'45)שה"ש תבוא לאוה"ת הכוונה אולי

המו"ל. תשכ"ה). שנת בשלהי (שנדפס ב.46)תתרפז צד, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LÈÂ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈÁaÓ,הכתר בחיצוניות Ìbב'כתר', ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¿¿≈«
ÌÈÏˆ‡pÏ ¯B˜Óe L‡¯ ˙ÈÁa אל ושייכות קשר לו שיש ¿ƒ«…»«∆¡»ƒ

והיא  המוגדרים, ‡¯CÈהעולמות ˙ÈÁa וכיון שב'כתר', אנפין' 'אריך ¿ƒ«¬ƒ
ה'ממוצע' להיות ביכלתו יחד, גם הבחינות שתי את מכיל שה'כתר'

שפועל  והאמצעי שתיהן, בין המחבר

לעולם  האיןֿסוף האור המשכת את

האצילות.

‰Ê ÏkÓe כאן עד באריכות המבואר ƒ»∆
משאר  נעלית אמנם החכמה שספירת

אבל  שבהן הראשונה והיא הספירות

מציאות  עם ספירות עשר בכלל היא גם

עולם  בין היחס (כמו מוגדרים ו'ציור'

 ֿ בריאהֿיצירה לעולמות האצילות

ÔÈÚaעשיה) Ô·eÓ לעיל המבואר »¿ƒ¿«
הבחינות  שתי אודות הענין בתחילת

L ,Ce¯·e LB„˜ פירושו "קדוש" »»∆
פירושו  ו"ברוך" ונעלם ומובדל קדוש

ומתגלה  למטה ויורד «Ce¯aו נמשך
‰ÊaL ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»∆»∆

החכמה  ÈÁa˙בספירת CiL«»¿ƒ«
‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯a,למטה מלמעלה ¿»»¿«¿»»

˙ÈL‡¯ ˙ÈÁa e‰fL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆¿ƒ«≈ƒ
,ÈeÏÈb‰ רק היא חכמה אמנם כי «ƒ

בלבד, כנקודה ובאה הגילוי ראשית

היא  זאת עם אבל לעיל, כמבואר

בגלוי  ונמשכות היורדות מהספירות

¯˙k‰ ˙ÈÁa Ï·‡ שמעל העליון ¬»¿ƒ««∆∆
שממנו  מקור היותו עם הספירות,

בין  ממוצע היותו ועם החכמה נמשכת

השתלשלות' ל'סדר «¿ƒ˜¯‡איןֿסוף
˙ÈÁaÓ Ï„·enL ,LB„»̃∆¿»ƒ¿ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ ֿ מהאין חלק הוא כי «ƒ¿«¿¿
כפי  הוא השתלשלות' ו'סדר סוף,

והגבלה. במדידה בא האלוקי שהאור

¯˙k‰ ˙eÏÏk ‰p‰ ÏÏk C¯„·e¿∆∆¿»ƒ≈¿»«∆∆
שבו  הדרגות כל ‡¯CÈעל ˙ÈÁa Ìb ,LB„˜ ‡¯˜ אריך' בחינת היא ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ

אשר  הכתר אנפין' חיצוניות היא לעיל, אנפין'e‰L‡כנזכר ¯‡L'אריך ∆…
ÌÈÏˆ‡pÏ שייכותו ולמרות ומטה, שמהכתר לבחינות ישיר ומקור שורש «∆¡»ƒ

קדוש  נחשב 'אריך' גם השתלשלות' ול'סדר המוגדרות ≈¿ÈtÓƒלספירות
BÎB˙aLהכתר חיצוניות שהוא 'אריך' ÈzÚ˜,בתוך ˙ÈÁa ˙LaeÏÓ ∆¿¿∆∆¿ƒ««ƒ

שבמאציל, תחתונה בחינה כאמור, שהיא, יומין' ‰ÈÚ˜¯'עתיק Ï·‡ הענין ¬»»ƒ»
"קדוש" שנקרא בכתר ‰k˙¯,אכן‰e‡העיקרי ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆

È¯Ó‚Ï ˙Ï„·enL ,˜ÈzÚ ˙ÈÁa עולמות של השתלשלות' מ'סדר ¿ƒ««ƒ∆¿∆∆¿«¿≈
כּו'. מוגבלים ונבראים

CÈLÓ‰Ï È„k ‰p‰Â לגילוי ‰) ולהביא למטה ÈÁaÓ˙מלמעלה ¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
LB„˜,מגילוי ולמעלה נבדלת היא עצמה Ó‡¯שמצד ‰Ê ÏÚ ‰p‰43 »ƒ≈«∆∆¡«

˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N¿¿≈∆…∆»¿∆
'ÈÂ‰ לבחינת התרוממו כלומר, ¬»»

ברכה  לגרום תוכלו וכך "קדש"

ומבאר. שהולך וכפי מהוי', והמשכה

¯‡B·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a אדמו"ר מאמרי ¿ƒ≈»

 ֿ ויקראֿבמדבר החומשים על הזקן

השירים שיר ועל Œ¯eacƒדברים
ÏÈÁ˙n‰ בפסוק הפותח במאמר ««¿ƒ

‰È‡¯e ‰È‡ˆ44¯Ó‡na ÔÎÂ) ¿∆»¿∆»¿≈««¬»
Òt„pL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÏL∆«∆«∆∆∆ƒ¿«

‰B¯Á‡Ï45 זה מאמר אמירת בעת »«¬»
תשכ"ז  ÈÁa˙בשנת ˙ÎLÓ‰L ,(∆«¿»«¿ƒ«

‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯a ‰ÎÈ¯ˆ LB„»̃¿ƒ»¿»»¿«¿»»
,„ÈÓz,'נבדל' היא עצמה שמצד כיון »ƒ

כך  למטה, והמשכה מהתגלות למעלה

חידוש, היא שלה והתגלות שהמשכה

הגורמת  פעולה תהיה שתמיד צורך יש

הזו  ההמשכה CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒאת
,C¯a˙È B˙Le„˜ L„ÁÓ≈»»¿»ƒ¿»≈

‰ÎLÓ‰Â"קדוש" בחינת של זֹו ¿«¿»»
‡È‰ והתגלות ÈÁaÓ˙המשכה ƒƒ¿ƒ«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÔBÈÏÚ‰ L„…̃∆»∆¿∆¿«¿»
,Â"ÈÂa LB„˜ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ«»¿»
תואר  הוא ש"קדוש" בחסידות כמבואר

יחסית, נמוכות במדריגות גם ששייך

מתייחס  והגדרה כמושג "קודש" ואילו

למעלה  באלקות, יותר נעלית לדרגה

‰‰ÎLÓ‰מ"קדוש" ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»
למטה  האלקי האור של וההתגלות

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«≈»»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ בדרך מתגלה הוא שבהם האופנים בשני ולפעול להאיר ¿≈»»¿ƒ

וכל  עולם כל של בפנימיות המתלבש מצומצם אור – עלמין" כל "ממלא

בדרך  בעולמות שמאיר מוגבל לא ואור אותו, ו'ממלא' ומהותו ערכו לפי נברא

בשוה, מקום בכל מאיר ולכן מלמעלה ו'מקיף' ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó'סובב'
dÈÓ¯‚a ‰lÓ L„˜) Â"ÈÂ ‡Ïa L„˜46 בשונה עצמה, בפני מלה …∆¿…»…∆ƒ»¿«¿≈

אחרת  למהות תואר שהוא ÏÏk,מ"קדוש" ÔÈÓÏÚ ¯„‚a BÈ‡ ומשמעו ) ≈¿∆∆»¿ƒ¿»
העולמות  מכל Ïkשנבדל ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰Â¿¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»
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f"kyz'dיד ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ּבוי"ו, ׁשהּקדֹוׁש הּקּב"ה, לׁשֹון וזהּו ְְְְִֶֶַַָָָָָעלמין,

הּנבראים, ּולהחיֹות להּוֹות ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא

העל  מּקדׁש ונמׁש ּברּו הּגֹורם הּוא א יֹון. ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

העליֹון  מּקדׁש והמׁשכה ּברכה ׁשפע ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהׁשּפיע

העבֹודה  עלֿידי יׂשראל, הם ּבוי"ו, קדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָלהיֹות

ּפסּוקים  ּב' ׁשהם ידים, ּב' ידיכם', ְְְִִִֵֵֶֶַָּד'ּׂשאּו

ּוברּו יׂשראל ׁשמע ּדקריאתֿׁשמע, ְְְְִִִִִֵַַַָָָהראׁשֹונים

ועד  לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד העיקר 47ׁשם ׁשהם , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּלב  ּכונת צריכים ׁשּלכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּדקריאתֿׁשמע,

(ׁשמע 48לעּכב  עיּלאה יחּודא הּוא וענינם , ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשם  ּברּו) ּתּתאה ויחּודא אחד) הוי' גֹו' ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָיׂשראל

ועד) לעֹולם מלכּותֹו היֹות 49ּכבֹוד ּדעם והינּו, . ְְְְְְֱִֶַַָָ

הּיחּוד, ענין ּבפירּוׁש נזּכר לא כּו' ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹׁשּבברּו

אתון  ּבחילּופי אחד הּוא ועד הרי 50מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבינה' ּב'אמרי אֹותּיֹות 51(ּכמבֹואר חילּופי ענין ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

להיֹות  העליֹון מּקדׁש ׁשּנמׁש ּולאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאּלּו).

ּבבחינת  יֹותר למּטה נמׁש אזי ּבוי"ו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָקדֹוׁש

עלמין  ּכל מּסֹובב ההמׁשכה ׁשּזֹוהי ,ְְִִִֵֶַַָָָָָּברּו

עלמין. ּכל ְְִִֵַָָּבממּלא

העבֹודה ‡ÌÓו) יׁשנּה ּכאׁשר הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֶֶֶַָָָָ

ּבהעּדר  אבל קדׁש', ידיכם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָֹּד'ּׂשאּו

קדֹוׁש להיֹות העליֹון מּקדׁש נמׁש לא ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹהעבֹודה,

הּגלּות  ענין וזהּו למעלה, נׁשאר אּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבוי"ו,

ּולעילא  לעילא סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ,52ׁשאז ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

עלמין  ּכל סֹובב ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְִִֵֶַָָָהינּו

מסּתּלק  ,(ּברּו) עלמין ּכל ּוממּלא ְְְִִֵֵַַָָָָ(קדֹוׁש),

ּכאֹורה  ּכחׁשכה ׁשם אׁשר יחיד, וזהּו53לבחינת , ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדלכאֹורה  ּבזה, והענין הּגלּות. לענין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּׁשרׁש
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(47.150 ע' תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ס"ה.48)ראה סס"ג או"ח אדה"ז תניא 49)שו"ע ב. יח, זח"א

פ"ז. א.50)שעהיוה"א קלד, פ"עֿעח.51)זח"ב הק"ש רע"א.52)שער עה, ב. כ, ח"ג א. רי, ח"א זהר תהלים 53)ראה

יב. קלט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ סובב" בדרך שבא הבליֿגבול האור גם כי »¿ƒ¿≈»»¿ƒ

כלל", עלמין בגדר "אינו – "קודש" ואילו ל"עלמין", קשור עלמין" ∆¿e‰ÊÂכל
,‰"aw‰ ÔBLÏהקדוש" התואר של הפנימית המשמעות הוא",זו ברוך ¿«»»

e‰L‡כלומר  ,Â"ÈÂa LB„w‰L לעיל ‰‰ÎLÓ‰כאמור ÔÈÚ והירידה ∆«»¿»∆ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקי האור של

ÌÈ‡¯·p‰ ˙BÈÁ‰Ïe ˙Be‰Ï¿«¿«¬«ƒ¿»ƒ
CLÓÂהמוגבלים, Ce¯a ‡e‰»¿ƒ¿»

ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ.מהגבלות שלמעלה ƒ…∆»∆¿
ÚÙL ÚÈtL‰Ï Ì¯Bb‰ C‡««≈¿«¿ƒ«∆«

‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯aאלוקי של אור ¿»»¿«¿»»
ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ מ'סדר שלמעלה ƒ…∆»∆¿

Â"ÈÂaהשתלשלות' LB„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»
הנבראים", ולהחיות "להוות ≈‰Ìשירד

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈»¬»
,'ÌÎÈ„È e‡O'c רבים לשון ידיים ƒ¿¿≈∆

Ì‰Lכלומר  ,ÌÈ„È 'aעל a'רמז »«ƒ∆≈
Œ˙‡È¯˜c ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ»ƒƒƒ¿ƒ«
Ce¯·e Ï‡¯NÈ ÚÓL ,ÚÓL¿«¿«ƒ¿»≈»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌL≈¿«¿¿»

„ÚÂ47Ì‰L אלה , פסוקים שני »∆∆≈
,ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ¯˜ÈÚ‰ בהם כי »ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

ה' אחדות ענין ביטוי לידי ≈«∆ÔÎlLבא
ÌÈÎÈ¯ˆ הפסוקים ‰l·שני ˙Âk ¿ƒƒ«»««≈
·kÚÏ48, כוונת ללא אותם קרא ואם ¿«≈

שוב  אותם ולקרוא לחזור צריך הלב

‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ ‡e‰ ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ»»
שהיא  כפי ה' אחדות היינו עליון, יחוד

שהיא  כפי ועליונה, גבוהה במדריגה

"יחודא  של זה (וענין האלקות מצד

של הפנימי התוכן הוא »¿ÚÓLעילאה"
(„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»∆»

‰‡zz ‡„eÁÈÂ היינו תחתון, יחוד ¿ƒ»«»»
נמוכה  במדריגה שהיא כפי ה' אחדות

הנבראים  בעיני שהיא כפי ותחתונה,

של הפנימי התוכן ÌL(והיא Ce¯a»≈
(„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k49. ¿«¿¿»»∆

Ce¯·aL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»
Le¯ÈÙa ¯kÊ ‡Ï 'eÎ ÌL≈…ƒ¿»¿≈

,„eÁi‰ ÔÈÚ'ישראל ב'שמע כמו ƒ¿««ƒ
ל"יחודא  רומז שם" "ברוך כיצד כן ואם אחד" הוי' אלקינו "הוי מפורש בו

‰¯Èתתאה"? ÌB˜ÓŒÏkÓ אשר בחסידות ונתבאר והובא בזוהר נאמר ƒ»»¬≈
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁa „Á‡ ‡e‰ „ÚÂ50 דל"ת עי"ן, וי"ו, האותיות בחילופי »∆∆»¿ƒ≈«¿»

דלי"ת, חי"ת אל"ף, האותיות Èa‰'עם È¯Ó‡'a ¯‡B·Ók)51 לאדמו"ר «¿»¿ƒ¿≈ƒ»

‡el).האמצעי ˙Bi˙B‡ ÈÙeÏÈÁ ÔÈÚƒ¿«ƒ≈ƒ≈
,Â"ÈÂa LB„˜ ˙BÈ‰Ï ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ CLÓpL È¯Á‡Ïe שזה ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ…∆»∆¿ƒ¿»¿»
נבראים  ולהחיות להוות כדי סוף האין האור של בירידה הראשון »¬‡ÈÊהשלב

··BqÓ ‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ,Ce¯a ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓƒ¿»¿«»≈ƒ¿ƒ«»∆ƒ««¿»»ƒ≈
ÔÈÓÏÚ Ïk גבול בלי אור שהוא »»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓa האור שהוא ƒ¿«≈»»¿ƒ
העולמות  ערך לפי ומוגבל המדוד

עוסקים  ישראל בני וכאשר והנבראים,

והן  עילאה" ב"יחודא (הן ה' בייחוד

"שאו  ענין שזהו תתאה") ב"יחודא

רק  שלא פועלים הם קודש", ידיכם

ירד  "קודש" אפילו אלא "קדוש"

את  "וברכו – "ברוך" ויהיה ויומשך

ה'".

¯L‡k ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Â»¿»»∆«¬∆
ÌÎÈ„È e‡O'c ‰„B·Ú‰ dLÈ∆¿»»¬»¿¿¿≈∆

,'L„˜ של העבודה שהיא …∆
ה', באחדות וההכרה ההתבוננות

לעיל, cÚ‰a¯כמבואר Ï·‡¬»¿∆¿≈
‰„B·Ú‰,ישראל בני מצד Ï‡הזו »¬»…

ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ CLÓ שלמעלה ƒ¿»ƒ…∆»∆¿
Â"ÈÂaמהתגלות  LB„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»

למטה, L‡¯הנמשך ‡l‡∆»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ עליונה מדרגה התגלות ואין ¿«¿»

Ê‡Lזו, ˙eÏb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆»
˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ52, ברוך הקדוש ¿≈»¿≈»
ומסתלק  ומעלה, למעלה עולה הוא

בהם  מאיר ולא ¿»‰eÈמהעולמות
,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL כפי הן ∆¿»¿ƒ

בבחינת מאיר Ïkשהוא ··BÒ≈»
,(LB„˜) ÔÈÓÏÚ שהוא כפי והן »¿ƒ»

בבחינת  ÔÈÓÏÚמאיר Ïk ‡lÓÓe¿«≈»»¿ƒ
˙ÈÁ·Ï ˜lzÒÓ ,(Ce¯a)»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ כמו) "אחד" מבחינת שלמעלה »ƒ
המאמר) בתחילת ∆¬‡L¯שנתבאר

ÌL כל שלגביה "יחיד" בבחינת »
מקום  תופסים לא והנבראים העולמות

B‡k¯‰כלל  ‰ÎLÁk53 «¬≈»»»
וחושך, להעלם ואור גילוי בין הבדל אין ÔÈÚÏומבחינתה L¯M‰ e‰ÊÂ¿∆«…∆¿ƒ¿«

˙eÏb‰ באופן לעולמות להתייחס מבלי למעלה האלוקי האור הסתלקות «»
האלוקי, האור של והסתר מהעלם שנובע הגלות לענין השורש היא וגלוי ישיר
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ּבני יּפל  אצל ׁשּיהיה ׁשּי אי ּכלל, מּובן ואינֹו א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכל  עיקר הם הלא ּגלּות, ׁשל ענין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׂשראל

אלקיכם  להוי' אּתם ׁשּבנים ועד ,10המציאּות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבכֹורי ׁשאּומֹות 9ּובני יּתכן אי ואםּֿכן , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבני  על ׁשליטה להם ּתהיה טפלים, ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם

ׁשּכאׁשר  הּוא, הענין א העיקר. ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ּגלינּו חטאינּו מּפני אזי כּו', העבֹודה ּבענין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָחסר

סליק 54מארצנּו ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא והינּו , ְְְְְִִֵֵֶַַָָ

להיֹות  יכֹול ואז יחיד, ּבבחינת ּולעילא, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלעילא

ּפּורים  ּבדרּוׁשי וכּמבֹואר הּגלּות. ׁשּזמן 55ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

האדם  ּכמׁשל הּׁשינה, ענין ּכמֹו הּוא ְְְִִֵַַַַָָָָָהּגלּות

ׁשאינם  ענינים אצלֹו להיֹות יכֹולים ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּיׁשן

הנהגתֹו אזי ער ׁשהּוא  ּדבׁשעה הּׂשכל, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּֿפי

למחׁשבה  עד נמׁש ׁשּמּמּנּו הּׂשכל עלּֿפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיא

ׁשאז  הּׁשינה ּבעת מהּֿׁשאיןּֿכן ּומעׂשה, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדיּבּור

למעלה, ועלּֿדרֿזה כּו', הּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָמסּתּלק

ניּכרת  אזי הּׂשכל, עלּֿפי היא ההנהגה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּכאׁשר

הּׁשינה  ּבעת מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל, ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעלתן

זה  וכל הּגלּות. ענין להיֹות יכֹול אזי ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּכביכֹול,

לעילא  סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא לפי ְְְְִִִֵֶָָָהּוא

מעלת  ׁשּגדלה ּדאף יחיד, ּבבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּולעילא

 ֿ מּכל עיּלאה, יחּודא ענין ׁשהּוא יחיד ְְִִִִִִֶַַָָָָָּבחינת

ּבגילּוי  ׁשּיהיה אחד, ּבבחינת נמׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָמקֹום

הּׁשמים. רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ּבז' ְְְְְִִִֶֶַַַָָלמּטה

ּבהעלם, זה הרי למּטה, ּגם ׁשּנמצא ׁשאף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהינּו,

ׁשּכתּוב  ואין 56ּוכמֹו גֹו', ראינּו לא אֹותֹותינּו ְְִֵֵֶָָֹ

ּבניסֹו מּכיר הּנס ׁשּכדי 57ּבעל מּובן, ּומּזה . ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
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דיו"ט.54) מוסף תפלת תרפ"א.55)נוסח עטר"ת. הנ"ל ד"ה ואילך. רצג ע' אסתר מגילת באוה"ת אינש חייב ד"ה ראה

תש"ח ואילך. קעט ע' תרפ"א ואילך. רצט ע' עטר"ת (סה"מ (סה"מ תש"ח ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה ואילך). 107 ע'

ואילך). 5 ע' ט.56)ה'ש"ת עד, א.57)תהלים לא, נדה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CiL CÈ‡ ,ÏÏk Ô·eÓ BÈ‡Â ‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒ»≈¿≈»¿»≈«»

,˙eÏb ÏL ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ‰È‰iL ריחוק של במובן ∆ƒ¿∆≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»
‰Ìמאלקות  ‡Ï‰ ישראל ‰e‡ÈˆÓ˙בני Ïk ¯˜ÈÚ היא הבריאה וכל ¬…≈ƒ«»«¿ƒ

ישראל ÚÂ„בשבילם, בני במעלת מפליאים כך ÈÂ‰Ï'כדי Ìz‡ ÌÈaL ¿«∆»ƒ«∆«¬»»
ÌÎÈ˜Ï‡10È¯BÎa È·e , ∆…≈∆¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ9ÔÎzÈ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿»≈¿ƒ≈≈ƒ»≈

ÌÈÏÙË Ì‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡L∆»»∆≈¿≈ƒ
העיקר, שהם ישראל בני לעומת

Èa ÏÚ ‰ËÈÏL Ì‰Ï ‰È‰zƒ¿∆»∆¿ƒ»«¿≈
?.¯˜ÈÚ‰ Ì‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»ƒ»

¯ÒÁ ¯L‡kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬∆»≈
,'eÎ ‰„B·Ú‰ ÔÈÚa שכאמור ¿ƒ¿«»¬»

בעולם  אלקות גילוי הממשיכה היא

מוגבל  אלוקי אור של הארה ופועלת

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¬»≈»ƒ
eˆ¯‡Ó54eÈ‰Â לגלות , שהסיבה ≈«¿≈¿«¿

משום  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ‡הוא
,‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»
ÏBÎÈ Ê‡Â ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¿»»

˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ההתקרבות כי ƒ¿ƒ¿««»
העבודה  וכאשר העבודה, ידי על היא

ריחוק. נגרם חטאים, ויש נעדרת

ÈLe¯„a ¯‡B·nÎÂ מאמרי ¿«¿»ƒ¿≈
הפנימי  התוכן את המבארים החסידות

במגילת ÌÈ¯et55של  לאמור ביחס ƒ
שנת  נדדה ההוא "בלילה אסתר

ז"ל  חכמינו ואמרו שהכוונה המלך"

הוא, ברוך הקדוש עולם", של ל"מלכו

בחסידות  מבואר כך »¿∆ÔÓfLועל
,‰ÈM‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ ˙eÏb‰«»¿ƒ¿««≈»

כביכול, ‰‡„Ìלמעלה ÏLÓkƒ¿«»»»
Ê‡L ÔLi‰ השינה ÌÈÏBÎÈבעת «»≈∆»¿ƒ

ÌÈ‡L ÌÈÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆≈»
‡e‰L ‰ÚL·c ,ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«≈∆ƒ¿»»∆
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡ ¯Ú≈¬««¿»»ƒ«ƒ

epnnL ÏÎO‰מהשכלCLÓ «≈∆∆ƒ∆ƒ¿»
,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓÏ „Ú«¿«¿»»ƒ«¬∆

ולהתנהג  לפעול כדי מתלבשת הנפש שבהם האמצעים ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהם
'eÎ ÏÎO‰ ˜lzÒÓ Ê‡L ‰ÈM‰ ˙Úa שלא התנהגות להיות יכולה ¿≈«≈»∆»ƒ¿«≈«≈∆

השכל, את ÏÚÓÏ‰,תואמת ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,כביכול L‡kL¯באלקות, ¿«∆∆∆¿«¿»∆«¬∆

ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰‚‰‰‰ המובנים הרגילים הכללים לפי , ««¿»»ƒ«ƒ«≈∆
השכל פי על גם Ï‡¯NÈוהמתקבלים ÏL Ô˙ÏÚÓ ˙¯kÈ ÈÊ‡ לגבי ¬«ƒ∆∆«¬»»∆ƒ¿»≈

לגלות, מקום אין אכן הזה ובמצב העולם, Úa˙אומות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈
,ÏBÎÈ·k ‰ÈM‰,מהעולמות האלקות של ועליה הסתלקות יש כאשר «≈»ƒ¿»

הכללים  לפי לא היא וההנהגה

השכל  פי על ÏBÎÈהמובנים ÈÊ‡¬«»
‰Ê ÏÎÂ .˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««»¿»∆
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ'ה'שינה שבעת האפשרות »ƒ
מכך  נובעת גלות תהיה למעלה

האלקות  של והעליה שההסתלקות

עד  עליה היא כזה במצב למעלה

"יחיד" Ï„bL‰בחינת Û‡c¿«∆»¿»
‡e‰L „ÈÁÈ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ«»ƒ∆

,‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ ÔÈÚ הנעלה ƒ¿«ƒ»ƒ»»
"אחד" בחינת שהוא תתאה" מ"יחודא

CLÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»
ÈeÏÈ‚a ‰È‰iL ,„Á‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆»∆ƒ¿∆¿ƒ
'„Â ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ 'Êa ‰hÓÏ¿«»¿¿ƒƒ¿∆∆¿

ÌÈÓM‰ ˙BÁe¯ שנתבא ר וכפי «»«ƒ
ש"אחד" המאמר בתחילת לעיל

למציאות  התייחסות שיש פירושו

רוחות  וד' הארץ הרקיעים, שבעת

בטלים  הם זאת שבכל אלא העולם

ביטול  משמעות כן ואם לאלקות,

תתאה") ("יחודא ב"אחד" העולמות

בתוך  אלוקית הארה שיש הוא

עליה  יש כאשר כן שאין מה העולמות,

הרי  ל"יחיד", האלקות של והסתלקות

מלהאיר  האור והתעלמות עליה זו

Ìbלמטה. ‡ˆÓpL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿»«
BÓÎe ,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ,‰hÓÏ¿«»¬≈∆¿∆¿≈¿

·e˙kL56 הגלות זמן על ∆»
,'B‚ eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ומפני ≈…»ƒ

ומופתים  אותות אין וההסתר ההעלם

ÈkÓ¯גלויים  Òp‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈«««≈«ƒ
BÒÈa57 בלבושי ונסתרים נעלמים הם ניסים מתרחשים כאשר שגם היינו ¿ƒ

לכך. מודע יהיה לא הנס לו שנעשה שמי ויתכן הטבע,

˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙‡ Ïh·Ï È„kL ,Ô·eÓ ‰fÓe יהיה שלא ולפעול ƒ∆»∆¿≈¿«≈∆ƒ¿««»
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טו f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

ּבוי"ו, ׁשהּקדֹוׁש הּקּב"ה, לׁשֹון וזהּו ְְְְִֶֶַַָָָָָעלמין,

הּנבראים, ּולהחיֹות להּוֹות ההמׁשכה ענין ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָׁשהּוא

העל  מּקדׁש ונמׁש ּברּו הּגֹורם הּוא א יֹון. ְְְִִֵֶֶַַָָָֹ

העליֹון  מּקדׁש והמׁשכה ּברכה ׁשפע ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלהׁשּפיע

העבֹודה  עלֿידי יׂשראל, הם ּבוי"ו, קדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָלהיֹות

ּפסּוקים  ּב' ׁשהם ידים, ּב' ידיכם', ְְְִִִֵֵֶֶַָּד'ּׂשאּו

ּוברּו יׂשראל ׁשמע ּדקריאתֿׁשמע, ְְְְִִִִִֵַַַָָָהראׁשֹונים

ועד  לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד העיקר 47ׁשם ׁשהם , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

הּלב  ּכונת צריכים ׁשּלכן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָּדקריאתֿׁשמע,

(ׁשמע 48לעּכב  עיּלאה יחּודא הּוא וענינם , ְְְְִִִֵַַָָָָָ

ׁשם  ּברּו) ּתּתאה ויחּודא אחד) הוי' גֹו' ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָיׂשראל

ועד) לעֹולם מלכּותֹו היֹות 49ּכבֹוד ּדעם והינּו, . ְְְְְְֱִֶַַָָ

הּיחּוד, ענין ּבפירּוׁש נזּכר לא כּו' ׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹׁשּבברּו

אתון  ּבחילּופי אחד הּוא ועד הרי 50מּכלֿמקֹום ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבינה' ּב'אמרי אֹותּיֹות 51(ּכמבֹואר חילּופי ענין ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

להיֹות  העליֹון מּקדׁש ׁשּנמׁש ּולאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאּלּו).

ּבבחינת  יֹותר למּטה נמׁש אזי ּבוי"ו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָקדֹוׁש

עלמין  ּכל מּסֹובב ההמׁשכה ׁשּזֹוהי ,ְְִִִֵֶַַָָָָָּברּו

עלמין. ּכל ְְִִֵַָָּבממּלא

העבֹודה ‡ÌÓו) יׁשנּה ּכאׁשר הּוא זה ּכל »¿»ְֲֲֶֶֶַָָָָ

ּבהעּדר  אבל קדׁש', ידיכם ְְְְְֲֵֵֶֶֶָֹּד'ּׂשאּו

קדֹוׁש להיֹות העליֹון מּקדׁש נמׁש לא ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹהעבֹודה,

הּגלּות  ענין וזהּו למעלה, נׁשאר אּלא ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבוי"ו,

ּולעילא  לעילא סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ,52ׁשאז ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

עלמין  ּכל סֹובב ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא, ְְְְִִֵֶַָָָהינּו

מסּתּלק  ,(ּברּו) עלמין ּכל ּוממּלא ְְְִִֵֵַַָָָָ(קדֹוׁש),

ּכאֹורה  ּכחׁשכה ׁשם אׁשר יחיד, וזהּו53לבחינת , ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדלכאֹורה  ּבזה, והענין הּגלּות. לענין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהּׁשרׁש
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יב. קלט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ סובב" בדרך שבא הבליֿגבול האור גם כי »¿ƒ¿≈»»¿ƒ

כלל", עלמין בגדר "אינו – "קודש" ואילו ל"עלמין", קשור עלמין" ∆¿e‰ÊÂכל
,‰"aw‰ ÔBLÏהקדוש" התואר של הפנימית המשמעות הוא",זו ברוך ¿«»»

e‰L‡כלומר  ,Â"ÈÂa LB„w‰L לעיל ‰‰ÎLÓ‰כאמור ÔÈÚ והירידה ∆«»¿»∆ƒ¿«««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקי האור של

ÌÈ‡¯·p‰ ˙BÈÁ‰Ïe ˙Be‰Ï¿«¿«¬«ƒ¿»ƒ
CLÓÂהמוגבלים, Ce¯a ‡e‰»¿ƒ¿»

ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ.מהגבלות שלמעלה ƒ…∆»∆¿
ÚÙL ÚÈtL‰Ï Ì¯Bb‰ C‡««≈¿«¿ƒ«∆«

‰ÎLÓ‰Â ‰Î¯aאלוקי של אור ¿»»¿«¿»»
ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ מ'סדר שלמעלה ƒ…∆»∆¿

Â"ÈÂaהשתלשלות' LB„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»
הנבראים", ולהחיות "להוות ≈‰Ìשירד

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿≈»¬»
,'ÌÎÈ„È e‡O'c רבים לשון ידיים ƒ¿¿≈∆

Ì‰Lכלומר  ,ÌÈ„È 'aעל a'רמז »«ƒ∆≈
Œ˙‡È¯˜c ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ»ƒƒƒ¿ƒ«
Ce¯·e Ï‡¯NÈ ÚÓL ,ÚÓL¿«¿«ƒ¿»≈»
ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k ÌL≈¿«¿¿»

„ÚÂ47Ì‰L אלה , פסוקים שני »∆∆≈
,ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ¯˜ÈÚ‰ בהם כי »ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

ה' אחדות ענין ביטוי לידי ≈«∆ÔÎlLבא
ÌÈÎÈ¯ˆ הפסוקים ‰l·שני ˙Âk ¿ƒƒ«»««≈
·kÚÏ48, כוונת ללא אותם קרא ואם ¿«≈

שוב  אותם ולקרוא לחזור צריך הלב

‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ ‡e‰ ÌÈÚÂ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ»»
שהיא  כפי ה' אחדות היינו עליון, יחוד

שהיא  כפי ועליונה, גבוהה במדריגה

"יחודא  של זה (וענין האלקות מצד

של הפנימי התוכן הוא »¿ÚÓLעילאה"
(„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»∆»

‰‡zz ‡„eÁÈÂ היינו תחתון, יחוד ¿ƒ»«»»
נמוכה  במדריגה שהיא כפי ה' אחדות

הנבראים  בעיני שהיא כפי ותחתונה,

של הפנימי התוכן ÌL(והיא Ce¯a»≈
(„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ „B·k49. ¿«¿¿»»∆

Ce¯·aL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»
Le¯ÈÙa ¯kÊ ‡Ï 'eÎ ÌL≈…ƒ¿»¿≈

,„eÁi‰ ÔÈÚ'ישראל ב'שמע כמו ƒ¿««ƒ
ל"יחודא  רומז שם" "ברוך כיצד כן ואם אחד" הוי' אלקינו "הוי מפורש בו

‰¯Èתתאה"? ÌB˜ÓŒÏkÓ אשר בחסידות ונתבאר והובא בזוהר נאמר ƒ»»¬≈
ÔÂ˙‡ ÈÙeÏÈÁa „Á‡ ‡e‰ „ÚÂ50 דל"ת עי"ן, וי"ו, האותיות בחילופי »∆∆»¿ƒ≈«¿»

דלי"ת, חי"ת אל"ף, האותיות Èa‰'עם È¯Ó‡'a ¯‡B·Ók)51 לאדמו"ר «¿»¿ƒ¿≈ƒ»

‡el).האמצעי ˙Bi˙B‡ ÈÙeÏÈÁ ÔÈÚƒ¿«ƒ≈ƒ≈
,Â"ÈÂa LB„˜ ˙BÈ‰Ï ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ CLÓpL È¯Á‡Ïe שזה ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ…∆»∆¿ƒ¿»¿»
נבראים  ולהחיות להוות כדי סוף האין האור של בירידה הראשון »¬‡ÈÊהשלב

··BqÓ ‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL ,Ce¯a ˙ÈÁ·a ¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓƒ¿»¿«»≈ƒ¿ƒ«»∆ƒ««¿»»ƒ≈
ÔÈÓÏÚ Ïk גבול בלי אור שהוא »»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓa האור שהוא ƒ¿«≈»»¿ƒ
העולמות  ערך לפי ומוגבל המדוד

עוסקים  ישראל בני וכאשר והנבראים,

והן  עילאה" ב"יחודא (הן ה' בייחוד

"שאו  ענין שזהו תתאה") ב"יחודא

רק  שלא פועלים הם קודש", ידיכם

ירד  "קודש" אפילו אלא "קדוש"

את  "וברכו – "ברוך" ויהיה ויומשך

ה'".

¯L‡k ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Â»¿»»∆«¬∆
ÌÎÈ„È e‡O'c ‰„B·Ú‰ dLÈ∆¿»»¬»¿¿¿≈∆

,'L„˜ של העבודה שהיא …∆
ה', באחדות וההכרה ההתבוננות

לעיל, cÚ‰a¯כמבואר Ï·‡¬»¿∆¿≈
‰„B·Ú‰,ישראל בני מצד Ï‡הזו »¬»…

ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ CLÓ שלמעלה ƒ¿»ƒ…∆»∆¿
Â"ÈÂaמהתגלות  LB„˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¿»

למטה, L‡¯הנמשך ‡l‡∆»ƒ¿»
‰ÏÚÓÏ עליונה מדרגה התגלות ואין ¿«¿»

Ê‡Lזו, ˙eÏb‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆»
˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ52, ברוך הקדוש ¿≈»¿≈»
ומסתלק  ומעלה, למעלה עולה הוא

בהם  מאיר ולא ¿»‰eÈמהעולמות
,‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL כפי הן ∆¿»¿ƒ

בבחינת מאיר Ïkשהוא ··BÒ≈»
,(LB„˜) ÔÈÓÏÚ שהוא כפי והן »¿ƒ»

בבחינת  ÔÈÓÏÚמאיר Ïk ‡lÓÓe¿«≈»»¿ƒ
˙ÈÁ·Ï ˜lzÒÓ ,(Ce¯a)»ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ כמו) "אחד" מבחינת שלמעלה »ƒ
המאמר) בתחילת ∆¬‡L¯שנתבאר

ÌL כל שלגביה "יחיד" בבחינת »
מקום  תופסים לא והנבראים העולמות

B‡k¯‰כלל  ‰ÎLÁk53 «¬≈»»»
וחושך, להעלם ואור גילוי בין הבדל אין ÔÈÚÏומבחינתה L¯M‰ e‰ÊÂ¿∆«…∆¿ƒ¿«

˙eÏb‰ באופן לעולמות להתייחס מבלי למעלה האלוקי האור הסתלקות «»
האלוקי, האור של והסתר מהעלם שנובע הגלות לענין השורש היא וגלוי ישיר

להלן. עוד שיתבאר וכפי
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ּבני יּפל  אצל ׁשּיהיה ׁשּי אי ּכלל, מּובן ואינֹו א ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּכל  עיקר הם הלא ּגלּות, ׁשל ענין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹיׂשראל

אלקיכם  להוי' אּתם ׁשּבנים ועד ,10המציאּות, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יׂשראל  ּבכֹורי ׁשאּומֹות 9ּובני יּתכן אי ואםּֿכן , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָ

ּבני  על ׁשליטה להם ּתהיה טפלים, ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹולם

ׁשּכאׁשר  הּוא, הענין א העיקר. ׁשהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ּגלינּו חטאינּו מּפני אזי כּו', העבֹודה ּבענין ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָחסר

סליק 54מארצנּו ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא והינּו , ְְְְְִִֵֵֶַַָָ

להיֹות  יכֹול ואז יחיד, ּבבחינת ּולעילא, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלעילא

ּפּורים  ּבדרּוׁשי וכּמבֹואר הּגלּות. ׁשּזמן 55ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

האדם  ּכמׁשל הּׁשינה, ענין ּכמֹו הּוא ְְְִִֵַַַַָָָָָהּגלּות

ׁשאינם  ענינים אצלֹו להיֹות יכֹולים ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהּיׁשן

הנהגתֹו אזי ער ׁשהּוא  ּדבׁשעה הּׂשכל, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּֿפי

למחׁשבה  עד נמׁש ׁשּמּמּנּו הּׂשכל עלּֿפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיא

ׁשאז  הּׁשינה ּבעת מהּֿׁשאיןּֿכן ּומעׂשה, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּדיּבּור

למעלה, ועלּֿדרֿזה כּו', הּׂשכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָמסּתּלק

ניּכרת  אזי הּׂשכל, עלּֿפי היא ההנהגה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּכאׁשר

הּׁשינה  ּבעת מהּֿׁשאיןּֿכן יׂשראל, ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמעלתן

זה  וכל הּגלּות. ענין להיֹות יכֹול אזי ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּכביכֹול,

לעילא  סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא לפי ְְְְִִִֵֶָָָהּוא

מעלת  ׁשּגדלה ּדאף יחיד, ּבבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּולעילא

 ֿ מּכל עיּלאה, יחּודא ענין ׁשהּוא יחיד ְְִִִִִִֶַַָָָָָּבחינת

ּבגילּוי  ׁשּיהיה אחד, ּבבחינת נמׁש אינֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָמקֹום

הּׁשמים. רּוחֹות וד' וארץ רקיעים ּבז' ְְְְְִִִֶֶַַַָָלמּטה

ּבהעלם, זה הרי למּטה, ּגם ׁשּנמצא ׁשאף ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהינּו,

ׁשּכתּוב  ואין 56ּוכמֹו גֹו', ראינּו לא אֹותֹותינּו ְְִֵֵֶָָֹ

ּבניסֹו מּכיר הּנס ׁשּכדי 57ּבעל מּובן, ּומּזה . ְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
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CiL CÈ‡ ,ÏÏk Ô·eÓ BÈ‡Â ‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»ƒ»≈¿≈»¿»≈«»

,˙eÏb ÏL ÔÈÚ Ï‡¯NÈ Èa Ïˆ‡ ‰È‰iL ריחוק של במובן ∆ƒ¿∆≈∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»
‰Ìמאלקות  ‡Ï‰ ישראל ‰e‡ÈˆÓ˙בני Ïk ¯˜ÈÚ היא הבריאה וכל ¬…≈ƒ«»«¿ƒ

ישראל ÚÂ„בשבילם, בני במעלת מפליאים כך ÈÂ‰Ï'כדי Ìz‡ ÌÈaL ¿«∆»ƒ«∆«¬»»
ÌÎÈ˜Ï‡10È¯BÎa È·e , ∆…≈∆¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ9ÔÎzÈ CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â , ƒ¿»≈¿ƒ≈≈ƒ»≈

ÌÈÏÙË Ì‰L ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡L∆»»∆≈¿≈ƒ
העיקר, שהם ישראל בני לעומת

Èa ÏÚ ‰ËÈÏL Ì‰Ï ‰È‰zƒ¿∆»∆¿ƒ»«¿≈
?.¯˜ÈÚ‰ Ì‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈»ƒ»

¯ÒÁ ¯L‡kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬∆»≈
,'eÎ ‰„B·Ú‰ ÔÈÚa שכאמור ¿ƒ¿«»¬»

בעולם  אלקות גילוי הממשיכה היא

מוגבל  אלוקי אור של הארה ופועלת

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¬»≈»ƒ
eˆ¯‡Ó54eÈ‰Â לגלות , שהסיבה ≈«¿≈¿«¿

משום  e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ‡הוא
,‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»
ÏBÎÈ Ê‡Â ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¿»»

˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ההתקרבות כי ƒ¿ƒ¿««»
העבודה  וכאשר העבודה, ידי על היא

ריחוק. נגרם חטאים, ויש נעדרת

ÈLe¯„a ¯‡B·nÎÂ מאמרי ¿«¿»ƒ¿≈
הפנימי  התוכן את המבארים החסידות

במגילת ÌÈ¯et55של  לאמור ביחס ƒ
שנת  נדדה ההוא "בלילה אסתר

ז"ל  חכמינו ואמרו שהכוונה המלך"

הוא, ברוך הקדוש עולם", של ל"מלכו

בחסידות  מבואר כך »¿∆ÔÓfLועל
,‰ÈM‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ ˙eÏb‰«»¿ƒ¿««≈»

כביכול, ‰‡„Ìלמעלה ÏLÓkƒ¿«»»»
Ê‡L ÔLi‰ השינה ÌÈÏBÎÈבעת «»≈∆»¿ƒ

ÌÈ‡L ÌÈÈÚ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆≈»
‡e‰L ‰ÚL·c ,ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«≈∆ƒ¿»»∆
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡ ¯Ú≈¬««¿»»ƒ«ƒ

epnnL ÏÎO‰מהשכלCLÓ «≈∆∆ƒ∆ƒ¿»
,‰NÚÓe ¯eaÈc ‰·LÁÓÏ „Ú«¿«¿»»ƒ«¬∆

ולהתנהג  לפעול כדי מתלבשת הנפש שבהם האמצעים ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשהם
'eÎ ÏÎO‰ ˜lzÒÓ Ê‡L ‰ÈM‰ ˙Úa שלא התנהגות להיות יכולה ¿≈«≈»∆»ƒ¿«≈«≈∆

השכל, את ÏÚÓÏ‰,תואמת ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ,כביכול L‡kL¯באלקות, ¿«∆∆∆¿«¿»∆«¬∆

ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰‚‰‰‰ המובנים הרגילים הכללים לפי , ««¿»»ƒ«ƒ«≈∆
השכל פי על גם Ï‡¯NÈוהמתקבלים ÏL Ô˙ÏÚÓ ˙¯kÈ ÈÊ‡ לגבי ¬«ƒ∆∆«¬»»∆ƒ¿»≈

לגלות, מקום אין אכן הזה ובמצב העולם, Úa˙אומות ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈
,ÏBÎÈ·k ‰ÈM‰,מהעולמות האלקות של ועליה הסתלקות יש כאשר «≈»ƒ¿»

הכללים  לפי לא היא וההנהגה

השכל  פי על ÏBÎÈהמובנים ÈÊ‡¬«»
‰Ê ÏÎÂ .˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿««»¿»∆
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿»¿ƒ
˙ÈÁ·a ‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ'ה'שינה שבעת האפשרות »ƒ
מכך  נובעת גלות תהיה למעלה

האלקות  של והעליה שההסתלקות

עד  עליה היא כזה במצב למעלה

"יחיד" Ï„bL‰בחינת Û‡c¿«∆»¿»
‡e‰L „ÈÁÈ ˙ÈÁa ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ«»ƒ∆

,‰‡lÈÚ ‡„eÁÈ ÔÈÚ הנעלה ƒ¿«ƒ»ƒ»»
"אחד" בחינת שהוא תתאה" מ"יחודא

CLÓ BÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈ƒ¿»
ÈeÏÈ‚a ‰È‰iL ,„Á‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆»∆ƒ¿∆¿ƒ
'„Â ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ 'Êa ‰hÓÏ¿«»¿¿ƒƒ¿∆∆¿

ÌÈÓM‰ ˙BÁe¯ שנתבא ר וכפי «»«ƒ
ש"אחד" המאמר בתחילת לעיל

למציאות  התייחסות שיש פירושו

רוחות  וד' הארץ הרקיעים, שבעת

בטלים  הם זאת שבכל אלא העולם

ביטול  משמעות כן ואם לאלקות,

תתאה") ("יחודא ב"אחד" העולמות

בתוך  אלוקית הארה שיש הוא

עליה  יש כאשר כן שאין מה העולמות,

הרי  ל"יחיד", האלקות של והסתלקות

מלהאיר  האור והתעלמות עליה זו

Ìbלמטה. ‡ˆÓpL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿»«
BÓÎe ,ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰ ,‰hÓÏ¿«»¬≈∆¿∆¿≈¿

·e˙kL56 הגלות זמן על ∆»
,'B‚ eÈ‡¯ ‡Ï eÈ˙B˙B‡ ומפני ≈…»ƒ

ומופתים  אותות אין וההסתר ההעלם

ÈkÓ¯גלויים  Òp‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈«««≈«ƒ
BÒÈa57 בלבושי ונסתרים נעלמים הם ניסים מתרחשים כאשר שגם היינו ¿ƒ

לכך. מודע יהיה לא הנס לו שנעשה שמי ויתכן הטבע,

˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙‡ Ïh·Ï È„kL ,Ô·eÓ ‰fÓe יהיה שלא ולפעול ƒ∆»∆¿≈¿«≈∆ƒ¿««»
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f"kyz'dטז ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

להמׁשי צֹור יׁש הּגלּות, ענין את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלבּטל

נעׂשה  זה וענין אחד. לבחינת יחיד ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָמּבחינת

נפׁש מסירת עבֹודת ּבבחינת 58עלֿידי ׁשּמּגעת , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַ

ּופֹו הוי'יחיד, ּכיׁשן וּיקץ להיֹות ּוכמֹו59עלת , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשנת  נדדה  הה ּוא ׁשּבּלילה הּפּורים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָּבימי

עֹולם 60הּמל ׁשל מלּכֹו נעׂשית 61, ועלֿידיֿזה , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לגאּולה  ּגאּולה ּומיסמ ּפּורים, ,62ּגאּולת ְְְְִִִַָָָ

והּׁשלמה, האמיּתית לּגאּולה ּפּורים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָמּגאּולת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדאחד, הענין ׁשלימּות יהיה 63ׁשאז ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּתּוׁשלם  ׁשאז ּכיון אחד, הוי' יהיה ההּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּיֹום

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּדירת 64ּבתחּתֹונים  ּבדּוגמת לעצמּותֹו, ּדירה , ְְְְְְִִִַַַַָ

ּבּדירה  ּדר האדם ׁשעצם המׁשכת 65האדם והרי , ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

נפׁש. ּדמסירת העבֹודה עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהעצמּות

הּציּוּוי e‰ÊÂז) היה ׁשאז הּגדֹול, ׁשּבת ענין ּגם ¿∆ְִִֶַַַַַָָָָָ

איׁש להם ויקחּו הּזה לחֹודׁש ְְִִֶֶֶֶַַָָּבעׂשֹור

גֹו' אבֹות לבית ּבּגלּות,66ׂשה עדין ׁשהיּו ּדכיון , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

והינּו נפׁש, מסירת עבֹודת אצלם להיֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּוצרכה

ׁשל  זרה ' ה'עבֹודה ׁשהיה הּׂשה לקיחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָעלֿידי

ּבבחינת 67מצרים  הּגיעּו נפׁש' ּה'מסירת ועלֿידי , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַ

אחד, ּבבחינת מּׁשם ׁשּיּומׁש ּופעלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָיחיד,

ויקחּו וזהּו מּמצרים. הּגאּולה היתה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָועלֿידי ֿזה

על  קאי איׁש ּדהּנה, אבֹות. לבית ׂשה איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם

רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר) מּיׂשראל ואחד אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

להם 68ז"ל  ויקחּו ּופירּוׁש אדם), קרּויין אּתם ְְְִִֵֶֶַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל ׁשאצל הינּו ׂשה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאיׁש

ׂשה  ּדבחינת העבֹודה להיֹות מֹורה 69צרי ּדׂשה , ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה  ּומסירתֿנפׁש הּביטּול ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָעל
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רפז.58) ע' בא אוה"ת גם סה.59)ראה עח, א.60)תהלים ו, סע"ב.61)אסתר טו, סע"ב.62)מגילה ו, יד,63)שם זכרי'

א. נ, פסחים וראה ובכ"מ.64)ט. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 65)ראה

תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת - הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי

ואילך.66) רפג ע' בא אוה"ת וראה ג. יב, בֿג.67)בא פט"ז, רע"א.68)שמו"ר סא, ע'69)יבמות בא אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והסתר, ‡Á„העלם ˙ÈÁ·Ï „ÈÁÈ ˙ÈÁaÓ CÈLÓ‰Ï C¯Bˆ LÈ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ«∆»

העולמות. בתוך יאיר מעולמות שלמעלה NÚ‰שהאור ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆
LÙ ˙¯ÈÒÓ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ58,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL כי , «¿≈¬«¿ƒ«∆∆∆«««ƒ¿ƒ«»ƒ

וההגבלות  מהגדרים יוצא עצמו והוא נפש במסירות ה' את עובד האדם כאשר

באלקות  ו'נוגע' 'מגיע' הדבר שלו,

והגבלה  ממדידה שלמעלה בדרגות

˙ÏÚBÙe זו ı˜iÂעבודה ˙BÈ‰Ï ∆∆ƒ¿«ƒ«
'ÈÂ‰ ÔLÈk59, תהיה שלמעלה ¿»≈¬»»

ותמורת  מהשינה. כביכול התעוררות,

וההתעלמות  וההסתלקות העליה

תהיה  שינה, של במצב שקיימת

שלמעלה  מ"יחיד" והמשכה התגלות

העולמות  לתוך ל"אחד", מהעולמות

a BÓÎe‰ÏÈlaL ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ ¿ƒ≈«ƒ∆««¿»
CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰60, «»¿»¿««∆∆

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ61ŒÈ„ÈŒÏÚÂ , «¿∆»¿«¿≈
‰Ê של מצב עוד היה לא שלמעלה ∆

ÌÈ¯et,"שינה" ˙Ïe‡b ˙ÈNÚ«¬≈¿«ƒ
‰Ïe‡‚Ï ‰Ïe‡b CÓÒÈÓe62, ƒ¿»¿»ƒ¿»

פורים  מעוברת שבשנה הגמרא כדברי

גאולת  את לסמוך כדי שני באדר הוא

זה  משקל ועל פסח לגאולת פורים

ÌÈ¯etעוברים  ˙Ïe‡bÓƒ¿«ƒ
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

Ê‡L הגאולה בוא È‰È‰עם ∆»ƒ¿∆
,„Á‡c ÔÈÚ‰ ˙eÓÈÏL שהוא ¿≈»ƒ¿»¿∆»

שלמעלה  אלוקי אור הארת כאמור

העולמות גדרי בתוך ¿BÓkמהעולמות
·e˙kL63‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ∆»««ƒ¿∆

Ê‡L ÔÂÈk ,„Á‡ 'ÈÂ‰ בגאולה ¬»»∆»≈»∆»
‰ek‰במילואה ÌÏLezהשלימה  ¿«««»»

מלכתחילה  העולם בריאת של

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈ƒ»

דווקא  השכינה והתגלות

ÌÈBzÁ˙a64, הזה לעולם ועד ¿«¿ƒ
וככתוב  ביותר, התחתון העולם שהוא

למטה  תחתון שאין – התניא בספר

B˙eÓˆÚÏ,הימנו  ‰¯Èc והעולם ƒ»¿«¿
מועטת  להארה רק ולא מהותו בעצם הוא ברוך לקדוש דירה יהיה התחתון

‰‡„Ìממנו  ÌˆÚL Ì„‡‰ ˙¯Èc ˙Ó‚e„a שהיא איזו רק ולא ¿¿«ƒ«»»»∆∆∆»»»

שלו  והתפשטות Èca¯‰התגלות ¯c65˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È¯‰Â , »«ƒ»«¬≈«¿»«»«¿
LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ מתוך כאמור, היא, עבודה כי ƒ«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«∆∆

והאישית  העצמית המציאות גדרי מכל מוחלטת יציאה ומחייבת מוחלט ביטול

מגעת. היא היכן עד גבול אין ולכן האדם של

,ÏB„b‰ ˙aL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«ƒ¿««»«»
פנימ  העניניםלפי ‰È‰יות Ê‡L∆»»»
ÈeeÈv‰ לפני ישראל לבני שנאמר «ƒ

מצרים  L„BÁÏיציאת ¯BNÚa∆»«∆
‰f‰ חל שנה שבאותה בניסן בעשירי «∆

Ì‰Ïבשבת  eÁ˜ÈÂ ישראל בני ¿ƒ¿»∆
'B‚ ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N LÈ‡66, ƒ∆¿≈»

פסח  לקרבן אותו להקריב «≈¿ÔÂÈÎcכדי
,˙eÏba ÔÈ„Ú eÈ‰L שבו במצב ∆»¬«ƒ«»

והסתלק  התעלה הוא ברוך הקדוש

כביכול, BÈ‰Ï˙למעלה, ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿
,LÙ ˙¯ÈÒÓ ˙„B·Ú ÌÏˆ‡∆¿»¬«¿ƒ«∆∆
‰O‰ ˙ÁÈ˜Ï È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈¿ƒ««∆
ÏL '‰¯Ê ‰„B·Ú'‰ ‰È‰L∆»»»¬»»»∆

ÌÈ¯ˆÓ67 מה סכנה היתה ובלקיחתו ƒ¿«ƒ
כך, על המצריים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂיגיבו

eÚÈb‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆ƒƒ
eÏÚÙe ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ»¬

ÌMÓ CLÓeiL שלמעלה מ'יחיד' ∆¿«ƒ»
לעולמות ‡Á„מהתייחסות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆»

גדרי  בתוך ויתגלה יומשך והאור

‰È˙‰הבריאה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ בעולם למטה «¿»ƒƒ¿«ƒ

הזה.

e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי הפירוש ¿∆
˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈
ÏÚ È‡˜ LÈ‡ ,‰p‰c .˙B·‡»¿ƒ≈ƒ»≈«
ŒÏÚ) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c68 ∆∆«¬««≈«

Ì„‡ ÔÈÈe¯˜ Ìz‡'ל'אדם ובדומה «∆¿ƒ»»
לבני  דווקא מתייחס 'איש' התואר גם

העולם  לאומות ולא ),ישראל
,‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ Le¯ÈÙe≈¿ƒ¿»∆ƒ∆
„Á‡Â „Á‡ Ïk Ïˆ‡L eÈ‰«¿∆≈∆»∆»¿∆»

Ï‡¯NiÓ מדריגה ובכל  מצב בכל ƒƒ¿»≈
‰N ˙ÈÁ·c ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ69ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ ‰Nc , »ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ«∆¿∆∆«ƒ¿«

BÓÎe ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL LÙŒ˙¯ÈÒÓe ÏeËÈa‰«ƒ¿ƒ«∆∆∆¿«¿»ƒ««»««¿
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּכח 70ודעת, יּובל, לּטבח ּכּׂשה ְְֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכּידּוע  מהאבֹות, הּוא ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

מהאבֹות  ּבירּוׁשה הּוא מסירתֿנפׁש ,71ׁשענין ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

מה  ּגם וזהּו אבֹות. לבית ׂשה ּׁשּכתּוב מה ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

לי  הּוא ורֹועה, לצאן  נמׁשלּו והּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּׁשּיׂשראל

לגּבי  ּגם מעלה ּבזה ׁשּיׁש לצאן, לֹו ואני ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלרֹועה

אףֿעלּֿפי  ּכי לבן, לֹו ואני לאב לי הּוא ּובן, ְְֲִִִִֵֵַַַָָאב

מּכלֿמקֹום  ּדוקא, ּבבן היא האהבה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשהתּגּלּות

מסירתֿנפׁש, ענין מּצד ּבצאן יתירה מעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

ׁשאז  ּדוקא, הּגלּות ׁשּבזמן הּמעלה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָוזֹוהי

ועלֿידי  מסירתֿנפׁש. ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהעבֹודה

אבֹות) לבית (ׂשה ּדמסירתֿנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶַָָָהעבֹודה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר איׁש, להם ויקחּו 72ּפֹועלים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָ

ּביּה ּדכתיב הּקּב"ה, זה - איׁש להם הוי'73ויקחּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

צרי ּדלכאֹורה ּבזה, והענין מלחמה. ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָאיׁש

ּכתיב  הלא איׁש,74להבין, ולא אנכי אֿל ּכי ְְְֲִִִִִֵָָֹֹֹ

ּכתיב  לעתידֿלבא וגם איׁש, הוי' נאמר 75וכאן ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הּוא, הענין א איׁשי. ּתקראי גֹו' ההּוא ְְְִִִִִַַַָָּבּיֹום

על  קאי איׁש, ולא אנכי אֿל ּכי ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּדמה

ּבבחינת  מסּתּלקת אחד ּכׁשּבחינת הּגלּות, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבחינת

מּבחינת  להמׁשי וצרי מהעֹולם, למעלה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָיחיד,

ּכפי  גֹו', איׁש הוי' להיֹות איׁש, ולא אנכי ְְְֲִִִִִֵָָָֹֹאֿל

ּכמֹו אדם, צּיּור ּבבחינת ּבעֹולם ְְְִִִִֶַָָָָָׁשּנמׁש

ּכדמּותנּו,נעׂשה76ׁשּכתּוב  ּבצלמנּו אדם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

הוי',77וכּידּוע  ׁשם ּבצּיּור הּוא האדם ׁשּגּוף ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וה' הוי', ּדׁשם הּיּו"ד ּכדמיֹון הּוא האדם ְְְְְֲִֵַָָָָָֹּדראׁש

וה' ראׁשֹונה, ה' ּבחינת הם ימין ּדיד ְְְְִִִֵֶַָָָָאצּבעֹות

אחרֹונה, ה' ּבחינת הּוא ׂשמאל ּדיד ְְְְֲִֶַַָָָֹאצּבעֹות

(המׁשכת  זה וענין וא"ו, ּבחינת הּוא ְְְְְִִֶַַַַָָָוהּגּוף

ולא  אנכי אֿל ּכי מּבחינת איׁש, להם ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹֹויקחּו

ּובזה  ּבמסירתֿנפׁש. הּביטּול ענין ׁשהּוא אבֹות, לבית ׂשה עלֿידי נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאיׁש)
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ז.70)רפה. נג, פי"ח.71)ישעי' תניא קצא.72)ראה רמז בא שמעוני ג.73)ילקוט טו, ט.74)בשלח יא, שם 75)הושע

יח. כו.76)ב, א, (קכח,77)בראשית תס"ט תקו"ז עוד ראה (ד"ה לסופו קרוב פ"ז הקדושה שער חכמה ראשית ב).

וש"נ. רצב. ע' תרצ"ב סה"מ מהדברים).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL70Ï·eÈ Á·hÏ ‰Ok כי כלשהי התנגדות לו שתהיה מבלי ∆»«∆«∆«»

בביטול  בנמשל, גם וכך אותו שמובילים מי מול אל לחלוטין בטלה מציאותו

גם  נפש מסירות מוחלט, לביטול הכוונה "שה" שבבחינת לאלקות האדם של

היגיון, לכל מנוגד ‰e‡כשהדבר LÙŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ ÏÚ Ák‰Â¿«…««»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
Úe„ik ,˙B·‡‰Ó החסידות בתורת ≈»»«»«

‡e‰ LÙŒ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«∆∆
˙B·‡‰Ó ‰Le¯Èa71, ונמצא ƒ»≈»»

מישראל  אחד כל של נשמתו בתוך

לעבודה מעצם  שיצטרך מבלי מהותה,

כך לשם Ó‰מסוימת e‰fL∆∆«
.˙B·‡ ˙È·Ï ‰N ·e˙kM∆»∆¿≈»

e‰ÊÂ של שהעבודה לעיל האמור ¿∆
הוא  "שה" נקראת נפש »Ìbמסירות

על  הפנימי Ï‡¯NiMהטעם ‰Ó«∆ƒ¿»≈
,‰ÚB¯Â Ô‡ˆÏ eÏLÓ ‰"aw‰Â¿«»»ƒ¿¿¿…¿∆
Ô‡ˆÏ BÏ È‡Â ‰ÚB¯Ï ÈÏ ‡e‰ƒ¿∆«¬ƒ¿…
מה  השאלה נשאלה המאמר ובתחילת

הקדוש  בין היחס והרי בזה המעלה

לאב  גם נמשל ישראל ובני הוא ברוך

פנימי  יותר הרבה קשר שהוא ובן

ורועה, צאן בין הקשר מאשר ועמוק

המענה בא כך Êa‰ועל LiL במשל ∆≈»∆
ורועה  צאן Ìbויתרון ÏÚÓ‰של «¬»«

·‡Ï ÈÏ ‡e‰ ,Ô·e ·‡ Èa‚Ï¿«≈»≈ƒ¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ Èk ,Ô·Ï BÏ È‡Â«¬ƒ¿≈ƒ««ƒ
Ô·a ‡È‰ ‰·‰‡‰ ˙elb˙‰L∆ƒ¿«»«¬»ƒ¿≈

,‡˜Âc הקב"ה אל קרוב יהודי כאשר «¿»
לאהבה  גורם הדבר כראוי, אותו ועובד

הוא  ברוך הקדוש מצד אליו גלויה

‰¯È˙È ‰ÏÚÓ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬»¿≈»
,LÙŒ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „vÓ Ô‡ˆa¿…ƒ«ƒ¿«¿ƒ«∆∆
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¬»∆ƒ¿««»

,‡˜Âc הם והאהבה הקירוב שבו זמן «¿»
והסתר בהעלם אלא בגילוי «∆Ê‡Lלא

ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆∆
LÙŒ˙¯ÈÒÓ לא הקירוב שאמנם ¿ƒ«∆∆

נעלית  זו עבודה של פעולתה אבל גלוי

"בן". של העבודה על

ÈŒÏÚÂŒ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ ¿«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«
) LÙ בפסוק נרמזת N‰שכאמור ∆∆∆

ÌÈÏÚBt (˙B·‡ ˙È·Ï ישראל בני ¿≈»¬ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ72 זה פסוק על במדרש ¿ƒ¿»∆ƒ¿«¬««≈«
dÈa ·È˙Îc ,‰"aw‰ ‰Ê - LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ73 בו ‰ÈÂ'שכתוב ¿ƒ¿»∆ƒ∆«»»ƒ¿ƒ≈¬»»

‰ÓÁÏÓ LÈ‡.איש נקרא הוא ברוך שהקדוש מפורש הרי ƒƒ¿»»
·È˙k ‡Ï‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â74ÏŒ‡ Èk ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¬…¿ƒƒ≈

¯Ó‡ Ô‡ÎÂ ,LÈ‡ ‡ÏÂ ÈÎ‡»…ƒ¿…ƒ¿»∆¡«
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ì‚Â ,LÈ‡ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿«∆»ƒ»…

·È˙k75'B‚ ‡e‰‰ ÌBia ¿ƒ««
ÈLÈ‡ È‡¯˜z שהפסוקים ונמצא ƒ¿¿ƒƒƒ

לזה.! זה סותרים

·e˙kM ‰Óc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿«∆»
È‡˜ ,LÈ‡ ‡ÏÂ ÈÎ‡ ÏŒ‡ Èkƒ≈»…ƒ¿…ƒ»≈

,˙eÏb‰ ˙ÈÁa ÏÚ שבו זמן «¿ƒ««»
והסתר  בהעלם היא האלקות

˙˜lzÒÓ „Á‡ ˙ÈÁaLk¿∆¿ƒ«∆»ƒ¿«∆∆
‰ÏÚÓÏ ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ¿«¿»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»¿»ƒ¿«¿ƒ

ÈÎ‡ ÏŒ‡ ˙ÈÁaÓ למעלה שהיא ƒ¿ƒ«≈»…ƒ
"איש" BÈ‰Ï˙מבחינת ,LÈ‡ ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿

,'B‚ LÈ‡ 'ÈÂ‰ ותומשך שתרד ¬»»ƒ
CLÓpLלמטה  ÈÙk האלוקי האור ¿ƒ∆ƒ¿»

,Ì„‡ ¯eiˆ ˙ÈÁ·a ÌÏBÚa»»ƒ¿ƒ«ƒ»»
·e˙kL BÓk76Ì„‡ ‰NÚ ¿∆»«¬∆»»

,e˙eÓ„k eÓÏˆa שגם הרי ¿«¿≈ƒ¿≈
ו'דמות' 'ציור' כביכול, יש, למעלה

האדם  לגוף דמיון לו Úe„iÎÂ77שיש ¿«»«
החסידות  ‰‡„Ìבתורת ÛebL∆»»»
¯eiˆa ‡e‰ ותבנית ÌLבדמות ¿ƒ≈
‡¯c ,'ÈÂ‰‡e‰ Ì„‡‰ L ¬»»¿…»»»

'‰Â ,'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ ÔBÈÓ„k¿ƒ¿«¿≈¬»»¿
˙ÈÁa Ì‰ ÔÈÓÈ „Èc ˙BÚaˆ‡∆¿»¿»»ƒ≈¿ƒ«
„Èc ˙BÚaˆ‡ '‰Â ,‰BL‡¯ '‰ƒ»¿∆¿»¿»
'‰ ˙ÈÁa ‡e‰ Ï‡ÓN¿…¿ƒ«

Ûeb‰Â ,‰B¯Á‡ עצמו‡e‰ «¬»¿«
‰Ê ÔÈÚÂ ,Â"‡Â ˙ÈÁa¿ƒ«»¿ƒ¿»∆
,LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ ˙ÎLÓ‰)«¿»«¿ƒ¿»∆ƒ
‡ÏÂ ÈÎ‡ ÏŒ‡ Èk ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ≈»…ƒ¿…
‰N È„ÈŒÏÚ ‰NÚ (LÈ‡ƒ«¬∆«¿≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,˙B·‡ ˙È·Ï¿≈»∆ƒ¿«

.LÙŒ˙¯ÈÒÓa ÏeËÈa‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆
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יז f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

להמׁשי צֹור יׁש הּגלּות, ענין את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָלבּטל

נעׂשה  זה וענין אחד. לבחינת יחיד ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָמּבחינת

נפׁש מסירת עבֹודת ּבבחינת 58עלֿידי ׁשּמּגעת , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַ

ּופֹו הוי'יחיד, ּכיׁשן וּיקץ להיֹות ּוכמֹו59עלת , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשנת  נדדה  הה ּוא ׁשּבּלילה הּפּורים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָּבימי

עֹולם 60הּמל ׁשל מלּכֹו נעׂשית 61, ועלֿידיֿזה , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לגאּולה  ּגאּולה ּומיסמ ּפּורים, ,62ּגאּולת ְְְְִִִַָָָ

והּׁשלמה, האמיּתית לּגאּולה ּפּורים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָמּגאּולת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדאחד, הענין ׁשלימּות יהיה 63ׁשאז ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָ

ּתּוׁשלם  ׁשאז ּכיון אחד, הוי' יהיה ההּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּיֹום

ּדירה  יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ׁשּנתאּוה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּכּונה

ּדירת 64ּבתחּתֹונים  ּבדּוגמת לעצמּותֹו, ּדירה , ְְְְְְִִִַַַַָ

ּבּדירה  ּדר האדם ׁשעצם המׁשכת 65האדם והרי , ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

נפׁש. ּדמסירת העבֹודה עלֿידי היא ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהעצמּות

הּציּוּוי e‰ÊÂז) היה ׁשאז הּגדֹול, ׁשּבת ענין ּגם ¿∆ְִִֶַַַַַָָָָָ

איׁש להם ויקחּו הּזה לחֹודׁש ְְִִֶֶֶֶַַָָּבעׂשֹור

גֹו' אבֹות לבית ּבּגלּות,66ׂשה עדין ׁשהיּו ּדכיון , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

והינּו נפׁש, מסירת עבֹודת אצלם להיֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּוצרכה

ׁשל  זרה ' ה'עבֹודה ׁשהיה הּׂשה לקיחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָעלֿידי

ּבבחינת 67מצרים  הּגיעּו נפׁש' ּה'מסירת ועלֿידי , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַ

אחד, ּבבחינת מּׁשם ׁשּיּומׁש ּופעלּו ְְֲִִִִֶֶַַָָָָיחיד,

ויקחּו וזהּו מּמצרים. הּגאּולה היתה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָועלֿידי ֿזה

על  קאי איׁש ּדהּנה, אבֹות. לבית ׂשה איׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָלהם

רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר) מּיׂשראל ואחד אחד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכל

להם 68ז"ל  ויקחּו ּופירּוׁש אדם), קרּויין אּתם ְְְִִֵֶֶַַָָָ

מּיׂשראל  ואחד אחד ּכל ׁשאצל הינּו ׂשה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאיׁש

ׂשה  ּדבחינת העבֹודה להיֹות מֹורה 69צרי ּדׂשה , ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָ

מּטעם  ׁשּלמעלה  ּומסירתֿנפׁש הּביטּול ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָעל
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רפז.58) ע' בא אוה"ת גם סה.59)ראה עח, א.60)תהלים ו, סע"ב.61)אסתר טו, סע"ב.62)מגילה ו, יד,63)שם זכרי'

א. נ, פסחים וראה ובכ"מ.64)ט. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה 65)ראה

תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת - הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי

ואילך.66) רפג ע' בא אוה"ת וראה ג. יב, בֿג.67)בא פט"ז, רע"א.68)שמו"ר סא, ע'69)יבמות בא אוה"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
והסתר, ‡Á„העלם ˙ÈÁ·Ï „ÈÁÈ ˙ÈÁaÓ CÈLÓ‰Ï C¯Bˆ LÈ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ«∆»

העולמות. בתוך יאיר מעולמות שלמעלה NÚ‰שהאור ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆
LÙ ˙¯ÈÒÓ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ58,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL כי , «¿≈¬«¿ƒ«∆∆∆«««ƒ¿ƒ«»ƒ

וההגבלות  מהגדרים יוצא עצמו והוא נפש במסירות ה' את עובד האדם כאשר

באלקות  ו'נוגע' 'מגיע' הדבר שלו,

והגבלה  ממדידה שלמעלה בדרגות

˙ÏÚBÙe זו ı˜iÂעבודה ˙BÈ‰Ï ∆∆ƒ¿«ƒ«
'ÈÂ‰ ÔLÈk59, תהיה שלמעלה ¿»≈¬»»

ותמורת  מהשינה. כביכול התעוררות,

וההתעלמות  וההסתלקות העליה

תהיה  שינה, של במצב שקיימת

שלמעלה  מ"יחיד" והמשכה התגלות

העולמות  לתוך ל"אחד", מהעולמות

a BÓÎe‰ÏÈlaL ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈ ¿ƒ≈«ƒ∆««¿»
CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰60, «»¿»¿««∆∆

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ61ŒÈ„ÈŒÏÚÂ , «¿∆»¿«¿≈
‰Ê של מצב עוד היה לא שלמעלה ∆

ÌÈ¯et,"שינה" ˙Ïe‡b ˙ÈNÚ«¬≈¿«ƒ
‰Ïe‡‚Ï ‰Ïe‡b CÓÒÈÓe62, ƒ¿»¿»ƒ¿»

פורים  מעוברת שבשנה הגמרא כדברי

גאולת  את לסמוך כדי שני באדר הוא

זה  משקל ועל פסח לגאולת פורים

ÌÈ¯etעוברים  ˙Ïe‡bÓƒ¿«ƒ
,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰Ïe‡bÏ«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

Ê‡L הגאולה בוא È‰È‰עם ∆»ƒ¿∆
,„Á‡c ÔÈÚ‰ ˙eÓÈÏL שהוא ¿≈»ƒ¿»¿∆»

שלמעלה  אלוקי אור הארת כאמור

העולמות גדרי בתוך ¿BÓkמהעולמות
·e˙kL63‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ∆»««ƒ¿∆

Ê‡L ÔÂÈk ,„Á‡ 'ÈÂ‰ בגאולה ¬»»∆»≈»∆»
‰ek‰במילואה ÌÏLezהשלימה  ¿«««»»

מלכתחילה  העולם בריאת של

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙pL∆ƒ¿«»«»»ƒ¿
‰¯Èc C¯a˙È להשראת ראוי מקום ƒ¿»≈ƒ»

דווקא  השכינה והתגלות

ÌÈBzÁ˙a64, הזה לעולם ועד ¿«¿ƒ
וככתוב  ביותר, התחתון העולם שהוא

למטה  תחתון שאין – התניא בספר

B˙eÓˆÚÏ,הימנו  ‰¯Èc והעולם ƒ»¿«¿
מועטת  להארה רק ולא מהותו בעצם הוא ברוך לקדוש דירה יהיה התחתון

‰‡„Ìממנו  ÌˆÚL Ì„‡‰ ˙¯Èc ˙Ó‚e„a שהיא איזו רק ולא ¿¿«ƒ«»»»∆∆∆»»»

שלו  והתפשטות Èca¯‰התגלות ¯c65˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È¯‰Â , »«ƒ»«¬≈«¿»«»«¿
LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ מתוך כאמור, היא, עבודה כי ƒ«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«∆∆

והאישית  העצמית המציאות גדרי מכל מוחלטת יציאה ומחייבת מוחלט ביטול

מגעת. היא היכן עד גבול אין ולכן האדם של

,ÏB„b‰ ˙aL ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆«ƒ¿««»«»
פנימ  העניניםלפי ‰È‰יות Ê‡L∆»»»
ÈeeÈv‰ לפני ישראל לבני שנאמר «ƒ

מצרים  L„BÁÏיציאת ¯BNÚa∆»«∆
‰f‰ חל שנה שבאותה בניסן בעשירי «∆

Ì‰Ïבשבת  eÁ˜ÈÂ ישראל בני ¿ƒ¿»∆
'B‚ ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N LÈ‡66, ƒ∆¿≈»

פסח  לקרבן אותו להקריב «≈¿ÔÂÈÎcכדי
,˙eÏba ÔÈ„Ú eÈ‰L שבו במצב ∆»¬«ƒ«»

והסתלק  התעלה הוא ברוך הקדוש

כביכול, BÈ‰Ï˙למעלה, ‰Î¯ˆe‰¿¿»ƒ¿
,LÙ ˙¯ÈÒÓ ˙„B·Ú ÌÏˆ‡∆¿»¬«¿ƒ«∆∆
‰O‰ ˙ÁÈ˜Ï È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â¿«¿«¿≈¿ƒ««∆
ÏL '‰¯Ê ‰„B·Ú'‰ ‰È‰L∆»»»¬»»»∆

ÌÈ¯ˆÓ67 מה סכנה היתה ובלקיחתו ƒ¿«ƒ
כך, על המצריים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂיגיבו

eÚÈb‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆ƒƒ
eÏÚÙe ,„ÈÁÈ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»ƒ»¬

ÌMÓ CLÓeiL שלמעלה מ'יחיד' ∆¿«ƒ»
לעולמות ‡Á„מהתייחסות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆»

גדרי  בתוך ויתגלה יומשך והאור

‰È˙‰הבריאה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡b‰ בעולם למטה «¿»ƒƒ¿«ƒ

הזה.

e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי הפירוש ¿∆
˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈
ÏÚ È‡˜ LÈ‡ ,‰p‰c .˙B·‡»¿ƒ≈ƒ»≈«
ŒÏÚ) Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c68 ∆∆«¬««≈«

Ì„‡ ÔÈÈe¯˜ Ìz‡'ל'אדם ובדומה «∆¿ƒ»»
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mipyeya drexd el ip`e il icec

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו והּכח 70ודעת, יּובל, לּטבח ּכּׂשה ְְֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכּידּוע  מהאבֹות, הּוא ּדמסירתֿנפׁש העבֹודה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעל

מהאבֹות  ּבירּוׁשה הּוא מסירתֿנפׁש ,71ׁשענין ְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

מה  ּגם וזהּו אבֹות. לבית ׂשה ּׁשּכתּוב מה ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

לי  הּוא ורֹועה, לצאן  נמׁשלּו והּקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּׁשּיׂשראל

לגּבי  ּגם מעלה ּבזה ׁשּיׁש לצאן, לֹו ואני ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלרֹועה

אףֿעלּֿפי  ּכי לבן, לֹו ואני לאב לי הּוא ּובן, ְְֲִִִִֵֵַַַָָאב

מּכלֿמקֹום  ּדוקא, ּבבן היא האהבה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָׁשהתּגּלּות

מסירתֿנפׁש, ענין מּצד ּבצאן יתירה מעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיׁש

ׁשאז  ּדוקא, הּגלּות ׁשּבזמן הּמעלה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָוזֹוהי

ועלֿידי  מסירתֿנפׁש. ׁשל ּבאֹופן היא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָהעבֹודה

אבֹות) לבית (ׂשה ּדמסירתֿנפׁש ְְֲִִֵֶֶֶַָָָהעבֹודה

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר איׁש, להם ויקחּו 72ּפֹועלים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָ

ּביּה ּדכתיב הּקּב"ה, זה - איׁש להם הוי'73ויקחּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ

צרי ּדלכאֹורה ּבזה, והענין מלחמה. ְְְְְִִִִִֶָָָָָָָאיׁש

ּכתיב  הלא איׁש,74להבין, ולא אנכי אֿל ּכי ְְְֲִִִִִֵָָֹֹֹ

ּכתיב  לעתידֿלבא וגם איׁש, הוי' נאמר 75וכאן ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

הּוא, הענין א איׁשי. ּתקראי גֹו' ההּוא ְְְִִִִִַַַָָּבּיֹום

על  קאי איׁש, ולא אנכי אֿל ּכי ּׁשּכתּוב ְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּדמה

ּבבחינת  מסּתּלקת אחד ּכׁשּבחינת הּגלּות, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבחינת

מּבחינת  להמׁשי וצרי מהעֹולם, למעלה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָיחיד,

ּכפי  גֹו', איׁש הוי' להיֹות איׁש, ולא אנכי ְְְֲִִִִִֵָָָֹֹאֿל

ּכמֹו אדם, צּיּור ּבבחינת ּבעֹולם ְְְִִִִֶַָָָָָׁשּנמׁש

ּכדמּותנּו,נעׂשה76ׁשּכתּוב  ּבצלמנּו אדם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָ

הוי',77וכּידּוע  ׁשם ּבצּיּור הּוא האדם ׁשּגּוף ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

וה' הוי', ּדׁשם הּיּו"ד ּכדמיֹון הּוא האדם ְְְְְֲִֵַָָָָָֹּדראׁש

וה' ראׁשֹונה, ה' ּבחינת הם ימין ּדיד ְְְְִִִֵֶַָָָָאצּבעֹות

אחרֹונה, ה' ּבחינת הּוא ׂשמאל ּדיד ְְְְֲִֶַַָָָֹאצּבעֹות

(המׁשכת  זה וענין וא"ו, ּבחינת הּוא ְְְְְִִֶַַַַָָָוהּגּוף

ולא  אנכי אֿל ּכי מּבחינת איׁש, להם ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹֹויקחּו

ּובזה  ּבמסירתֿנפׁש. הּביטּול ענין ׁשהּוא אבֹות, לבית ׂשה עלֿידי נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאיׁש)
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL70Ï·eÈ Á·hÏ ‰Ok כי כלשהי התנגדות לו שתהיה מבלי ∆»«∆«∆«»

בביטול  בנמשל, גם וכך אותו שמובילים מי מול אל לחלוטין בטלה מציאותו

גם  נפש מסירות מוחלט, לביטול הכוונה "שה" שבבחינת לאלקות האדם של
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f"kyz'dיח ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

לֹו ּכׁשהיה א) (סעיף הּנ"ל הּמדרׁש מאמר ְְְֲִִֶַַַַַָָָָיּובן

חסר  ּכלּום ּדלכאֹורה, מּמּני, אּלא ּביקׁש לא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּדבר

לֹו ּכׁשהיה ּדפירּוׁש הּוא, הענין א למעלה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָּדבר

איׁש הוי' ּבחינת ּגילּוי ׁשּיהיה ּכׁשרצה הינּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

נתאּוה  ּכי איׁש, ולא אנכי אֿל ּכי ְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹמּבחינת

ּביקׁש לא ּבתחּתֹונים, ּדירה לֹו להיֹות ְְְִִִִֵַַָָָֹהּקּב"ה

הּממׁשיכים  הם יׂשראל נׁשמֹות ּכי מּמּני, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָאּלא

לבית  ׂשה עלֿידי והינּו זֹו, ּבחינה ּגילּוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיהיה

ּומסירתֿנפׁש. הּביטּול ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַַָאבֹות,

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה יחידים 78ּגם מֹוׁשיב אלקים ¿∆ְֱִִִִֶַַָֹ

ׁשּדרׁשּו ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים מֹוציא ְְֲִִִֶַַָָָּביתה

ז"ל  ּבחֹודׁש79רּבֹותינּו ׁשהיתה מצרים יציאת על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

יחידים  ּדהּנה, לצאת. ּכׁשר ׁשהּוא חֹודׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאביב,

הּוא  ׁשהּקּב"ה יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה על ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקאי

ּוכנסת  כּו', ּומיּוחד יחיד ׁשהּוא יחיד, ְְְִִִֶֶֶַָָָּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יחידה, ּבחינת ּכן ּגם היא 80יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

הּיחידה  ּבחינת מּצד ׁשּזהּו גֹו', יֹונתי היא ְְִִִִִֶֶַַַַַָָאחת

ּבזמן 81ׁשּבּנפׁש אמנם, מסירתֿנפׁש. ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּזה, זה רחֹוקים הם אּלּו יחידים הרי ּכי הּגלּות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

היא  יׂשראל ּוכנסת כּו', מאירה אינּה יחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבחינת

יחידים  ׁשּמֹוׁשיב הּוא הּגאּולה וענין כּו'. ְְְְִִִִֶַַַָָּבּגלּות

הּקּב"ה  יחיד, ּבחינֹות ב' ׁשּמתאחדים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּביתה,

ּבמה  ּפירּוׁש ועֹוד ּבית. ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּוכנסת

על  ּדקאי  ּביתה, יחידים מֹוׁשיב ְְְִִִֵֶַַָָָּׁשּכתּוב

למהוי  אחד, ּבחינת עם יחיד ּדבחינת ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָההתחּברּות

ּבאחד  ּתאיר 82אחד יחּודאּֿתּתאה ּבבחינת (ׁשּגם ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו יחּודאֿעיּלאה), אחד 83ּבחינת ְְִִִֶֶַָָָָָ

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכּנ"ל יּגׁשּו. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאחד

הּגלּות. ׁשּבזמן ּומסירתֿנפׁש ְְִִִֶֶֶַַַַָהּביטּול

ּביציאת p‰Â‰ח) ׁשהיּו הענינים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְִִִִֶֶַַָָָָָ

העתידה, ּבּגאּולה ּגם יהיּו ְְְֲִִִִַַַָָָמצרים
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נאמר  אראּנּו84עליה מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהיה  יםֿסּוף ּדקריעת הענין ּוכמֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָנפלאֹות.

העתידה. ּבּגאּולה ּגם ׁשּיהיה מצרים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָּביציאת

ּכתיב  ּברגל 85ּדהּנה יעברּו ּבּנהר ליּבׁשה ים הפ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּב' יׁש זה ׁשּבפסּוק וידּוע ּבֹו. נׂשמחה ְְְְִֵֶֶַָָָָׁשם

ּב'תֹורה  ׁשּכתּוב ּכמֹו הא', ּפירּוׁש ְְִֵֵֶָָָּפירּוׁשים.

יםֿסּוף,86אֹור' קריעת על קאי הּפסּוק ְִֵֶַַַַָָָׁשּכל

ּכמֹו מּמׁש, ועצמּותֹו מהּותֹו התּגּלּות היתה ְְְְְִֶַַַַָָָָׁשאז

ּבאצּבע 87ׁשּכתּוב  עליו מראין ׁשהיּו אֿלי, זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, נׂשמחה ׁשם וזהּו ְְְְְְִֶַַָָכּו',

ּב'ׁשער  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּב', ּופירּוׁש ְְֵֶַַַַָָמּמׁש.

עבר)88האמּונה' (ּבלׁשֹון ליּבׁשה ים הפ ׁשרק ְְֱִֶַַַָָָָָָָָ

ּברגל  יעברּו ּבּנהר אבל יםֿסּוף, קריעת על ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָקאי

ּבקיעת  על קאי עתיד) (לׁשֹון ּבֹו נׂשמחה ְְְְִִִֵַַָָָָׁשם

ּתהיה  ּדוקא ׁשאז לבא, העתידה ּבּגאּולה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּנהר

לבאר ה  ויׁש מּמׁש. ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, ּׂשמחה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָ

(ׁשהרי  אּלּו ּפירּוׁשים ּב' ׁשל והּׁשּיכּות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקׁשר

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו אינם 89אּלּו ּובוּדאי , ְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹ

הּמבֹואר  עלּֿפי כּו'), ואּדרּבא לזה, זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבסתירה

ׁשּום 90ּבּתניא  ּבלי ה' אֹור יתּגּלה ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכדכתיב  והיּו91לבּוׁש, מֹורי עֹוד יּכנף ולא ְְְְְִִִֵֶָָֹ

היה  ׁשּכבר  ּומֹוסיף, .מֹורי את רֹואֹות ְִֵֶֶֶֶָָָעיני

אבל  כּו', מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת זה מעין ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלעֹולמים

 ֿ לעתיד יהיה הּגילּוי אמיּתית ואילּו זה, מעין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָרק

להענין  ּבנֹוגע מּובן ועלּֿדרֿזה ּדוקא. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבא

למּתןּֿתֹורה  הכנה ׁשהיה יםֿסּוף 92ּדקריעת ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  מצרים ּדיציאת הענין ׁשּכללּות לכ ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ(נֹוסף

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּתןּֿתֹורה, את 93הכנה ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יהיה  ׁשאז לעתידֿלבא, ּתהיה ּבזה הּׁשלמּות ׁשעיקר הּזה), ההר על ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאלקים

היה  זה ּומעין מּמׁש, ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, נׂשמחה ּדׁשם הענין ּוׁשלמּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעיקר

מצרים. יציאת ּבעת יםֿסּוף ּבקריעת ְְְְִִִִִֵַַַַַּגם
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טו.84) ז, ואילך.85)מיכה 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל - ו. סו, ַתהלים

סע"ב.86)וש"נ). סד, ד. סב, ספכ"ג.87)בשלח שמו"ר ובפרש"י. ב טו, ואילך).88)בשלח א (פג, יג,89)פנ"ב עירובין

וש"נ. כ.91)פל"ו.90)ב. ל, ואילך.92)ישעי' א יז, צו לקו"ת א. סג, בשלח יב.93)תו"א ג, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÈÏÚ84.˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk »∆»∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

BÓÎe למשל,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·È˙k ‰p‰c .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba Ìb ‰È‰iL85‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ ∆ƒ¿∆««¿»»¬ƒ»¿ƒ≈¿ƒ»«»¿«»»

LÈ ‰Ê ˜eÒÙaL Úe„ÈÂ .Ba ‰ÁÓN ÌL Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa«»»««¿¿»∆»ƒ¿¿»¿»«∆¿»∆≈
.ÌÈLe¯Èt 'a≈ƒ

·e˙kL BÓk ,'‡‰ Le¯Èt≈»¿∆»
'¯B‡ ‰¯B˙'a86˜eÒt‰ ÏkL ¿»∆»«»

סופו  ועד ÏÚמכוון˜‡Èמתחילתו »≈«
‰˙È‰ Ê‡L ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆»»¿»
B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ˙elb˙‰ƒ¿««¿«¿

·e˙kL BÓk ,LnÓ87 שבזמן «»¿∆»
אמרו  ישראל בני יםֿסוף ∆Ê‰קריעת

ÂÈÏÚ ÔÈ‡¯Ó eÈ‰L ,ÈÏŒ‡≈ƒ∆»«¿ƒ»»
,'eÎ Úaˆ‡a מהות של ההתגלות ¿∆¿«

סוף  ים קריעת בעת האלקות ועצמות

דבר  כמו ומוחשית ברורה כך כל היתה

עליו  להצביע ÌLשניתן e‰ÊÂ¿∆»
,Ba ‰ÁÓN בעצמו בו נכתב כאילו ƒ¿¿»

LnÓהיינו B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Óa¿«¿«¿«»
מתפרש  כולו הפסוק זה לפי וכאמור

סוף. ים קריעת על

'a‰ Le¯ÈÙe,הוא זה BÓkבפסוק ≈«¿
'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a ·e˙kL88 ∆»¿««»¡»

האמצעי  ÌÈלאדמו"ר CÙ‰ ˜¯L∆«»«»
È‡˜ (¯·Ú ÔBLÏa) ‰LaÈÏ¿«»»ƒ¿»»»≈

‡·Ïמכוון  ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ«¿ƒ««¬»
הפסוק  Ï‚¯aהמשך e¯·ÚÈ ¯‰pa¿»»««¿¿»∆

(„È˙Ú ÔBLÏ) Ba ‰ÁÓN ÌL»ƒ¿¿»¿»ƒ
È‡˜ מכוון¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ »≈«¿ƒ««»»

Ê‡L ,‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»»…∆»
‡˜Âcהעתידה È‰z‰בגאולה «¿»ƒ¿∆

B˙e‰Óa ,Ba ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿«
.LnÓ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«»

˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆∆¿««»
È¯‰L) el‡ ÌÈLe¯Èt 'a ÏL∆≈ƒ≈∆¬≈
אפילו  בתורה מחלוקת בכל הוא כלל

הלכה  È¯·cבעניני el‡Â el‡≈»≈ƒ¿≈
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡89È‡cÂ·e שני , ¡…ƒ«ƒ¿««

Ê‰הפירושים  ‰¯È˙Òa ÌÈ‡≈»ƒ¿ƒ»∆
‡a¯c‡Â ,‰ÊÏ שאינם בלבד זו לא »∆¿«¿«»

שאפילו  אלא זה את זה סותרים

זה  את זה ÈtŒÏÚמשלימים ,('eÎ«ƒ

‡Èza ¯‡B·n‰90lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL'‰ ¯B‡ כמו ‰ בעולם, «¿»««¿»∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆
עצמו  מצד È˙Î„k·שהוא ,Le·Ï ÌeL ÈÏa91 בייעודי שכתוב כמו ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÛkÈהגאולה  ‡ÏÂעֹוד בכנףֿלבוש יסתתר הוא EÈ¯BÓלא ברוך הקדוש ¿…ƒ»≈∆
אלא  מעינינו נסתרת שהאלקות עתה שהוא ‡˙כפי ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈∆∆

ÛÈÒBÓe .EÈ¯BÓ,בתניא הזקן רבנו ∆ƒ
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»¿»ƒ≈≈∆
,'eÎ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»
מתן  בעת סיני בהר האלקית וההתגלות

שתהיה  להתגלות דומה אמנם תורה

המשיח  בימות לבוא, «¬‡·Ïלעתיד
‰Ê ÔÈÚÓ ממש,¯˜ הדבר אותו ולא «≈≈∆

ÈeÏÈb‰ ˙ÈzÈÓ‡ eÏÈ‡Â שום ללא ¿ƒ¬ƒƒ«ƒ
כלל  והסתר Œ„È˙ÚÏכיסוי ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‡˜Âc ‡·Ï»…«¿»¿«∆∆∆
˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰Ï Ú‚Ba Ô·eÓ»¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰È‰L ÛeÒŒÌÈ«∆»»¬»»¿««

‰¯Bz92 מעין היה הגילוי בו שגם »
לבוא  לעתיד שיהיה «(ÛÒBהגילוי

˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL CÎÏ¿»∆¿»»ƒ¿»ƒƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬»»¿««
·e˙kL BÓk ,‰¯Bz93 »¿∆»

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ
¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz««¿∆»¡…ƒ«»»

‰f‰ היא בפרט סוף ים קריעת הרי «∆
תורה  למתן ישירה ÈÚL˜¯הכנה ,(∆ƒ«

‰Êa ˙eÓÏM‰ כל ללא הגילוי של «¿≈»∆
והסתר  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,כיסוי ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…

˙eÓÏLe ¯˜ÈÚ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ«¿≈
,Ba ‰ÁÓN ÌLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿¿»
,LnÓ B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Óa¿«¿«¿«»
˙ÚÈ¯˜a Ìb ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÓe≈≈∆»»«ƒ¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙Úa ÛeÒŒÌÈ«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
– ליבשה" ים (הפך הדברים שני ולכן

ברגל, יעברו ו"בנהר סוף, ים בקריעת

העתידה) בגאולה – בו" נשמחה שם

פסוק. באותו יחד אמורים
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יט f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

לֹו ּכׁשהיה א) (סעיף הּנ"ל הּמדרׁש מאמר ְְְֲִִֶַַַַַָָָָיּובן

חסר  ּכלּום ּדלכאֹורה, מּמּני, אּלא ּביקׁש לא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּדבר

לֹו ּכׁשהיה ּדפירּוׁש הּוא, הענין א למעלה, ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָּדבר

איׁש הוי' ּבחינת ּגילּוי ׁשּיהיה ּכׁשרצה הינּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָּדבר,

נתאּוה  ּכי איׁש, ולא אנכי אֿל ּכי ְְְִִִִִִִֵַַָָֹֹמּבחינת

ּביקׁש לא ּבתחּתֹונים, ּדירה לֹו להיֹות ְְְִִִִֵַַָָָֹהּקּב"ה

הּממׁשיכים  הם יׂשראל נׁשמֹות ּכי מּמּני, ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָאּלא

לבית  ׂשה עלֿידי והינּו זֹו, ּבחינה ּגילּוי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּיהיה

ּומסירתֿנפׁש. הּביטּול ענין ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶַַַָאבֹות,

e‰ÊÂ ּׁשּכתּוב מה יחידים 78ּגם מֹוׁשיב אלקים ¿∆ְֱִִִִֶַַָֹ

ׁשּדרׁשּו ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים מֹוציא ְְֲִִִֶַַָָָּביתה

ז"ל  ּבחֹודׁש79רּבֹותינּו ׁשהיתה מצרים יציאת על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

יחידים  ּדהּנה, לצאת. ּכׁשר ׁשהּוא חֹודׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָהאביב,

הּוא  ׁשהּקּב"ה יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה על ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקאי

ּוכנסת  כּו', ּומיּוחד יחיד ׁשהּוא יחיד, ְְְִִִֶֶֶַָָָּבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו יחידה, ּבחינת ּכן ּגם היא 80יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

הּיחידה  ּבחינת מּצד ׁשּזהּו גֹו', יֹונתי היא ְְִִִִִֶֶַַַַַָָאחת

ּבזמן 81ׁשּבּנפׁש אמנם, מסירתֿנפׁש. ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

מּזה, זה רחֹוקים הם אּלּו יחידים הרי ּכי הּגלּות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָ

היא  יׂשראל ּוכנסת כּו', מאירה אינּה יחיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבחינת

יחידים  ׁשּמֹוׁשיב הּוא הּגאּולה וענין כּו'. ְְְְִִִִֶַַַָָּבּגלּות

הּקּב"ה  יחיד, ּבחינֹות ב' ׁשּמתאחדים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּביתה,

ּבמה  ּפירּוׁש ועֹוד ּבית. ּבבחינת יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּוכנסת

על  ּדקאי  ּביתה, יחידים מֹוׁשיב ְְְִִִֵֶַַָָָּׁשּכתּוב

למהוי  אחד, ּבחינת עם יחיד ּדבחינת ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָההתחּברּות

ּבאחד  ּתאיר 82אחד יחּודאּֿתּתאה ּבבחינת (ׁשּגם ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו יחּודאֿעיּלאה), אחד 83ּבחינת ְְִִִֶֶַָָָָָ

עלֿידי  נעׂשה זה ׁשענין וכּנ"ל יּגׁשּו. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבאחד

הּגלּות. ׁשּבזמן ּומסירתֿנפׁש ְְִִִֶֶֶַַַַָהּביטּול

ּביציאת p‰Â‰ח) ׁשהיּו הענינים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְִִִִֶֶַַָָָָָ

העתידה, ּבּגאּולה ּגם יהיּו ְְְֲִִִִַַַָָָמצרים
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ז.78) סח, יא.79)תהלים בא תנחומא ד. יג, בא ופרש"י מכילתא עה"פ. ט.80)פרש"י ו, אחת 81)שה"ש עד תוד"ה ראה

א. יח, מנחות א.82)- קלה, ח.83)זח"ב מא, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(‡ ÛÈÚÒ) Ï"p‰ L¯„n‰ ¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰Ê·e אומרת ישראל שכנסת »∆»«¬««ƒ¿»««¿ƒ

"דודי", כאן הנקרא הוא ברוך הקדוש L˜Èaעל ‡Ï ¯·c BÏ ‰È‰Lk¿∆»»»»…ƒ≈
,‰ÏÚÓÏ ¯·c ¯ÒÁ ÌeÏk ,‰¯B‡ÎÏc ,ÈpnÓ ‡l‡ יתכן ואיך ∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»≈»»¿«¿»

כלשהו? וצורך דבר" לו "כשהיה הוא ברוך הקדוש על לומר

Le¯ÈÙc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
‰ˆ¯Lk eÈ‰ ,¯·c BÏ ‰È‰Lk¿∆»»»»«¿¿∆»»
LÈ‡ 'ÈÂ‰ ˙ÈÁa ÈeÏÈb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¬»»ƒ
‡ÏÂ ÈÎ‡ ÏŒ‡ Èk ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ≈»…ƒ¿…

,LÈ‡ ירד מוגבל הלא האלוקי והאור ƒ
מוגבלים  ונבראים עולמות בתוך ויאיר

BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙ Èkƒƒ¿«»«»»ƒ¿
Ï‡בעצמו  ,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Ècƒ»¿«¿ƒ…

,ÈpnÓ ‡l‡ L˜Èa בני ודווקא ƒ≈∆»ƒ∆ƒ
ה'תאוה' את המשלימים הם ישראל

בתחתונים" ל"דירה העליון Èkƒוהרצון
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈≈
ÈeÏÈb ‰È‰iL ÌÈÎÈLÓn‰««¿ƒƒ∆ƒ¿∆ƒ

BÊ ‰ÈÁa,"'הוי "אֿל eÈ‰Âשל ¿ƒ»¿«¿
,˙B·‡ ˙È·Ï ‰N È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿≈»
Œ˙¯ÈÒÓe ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¿ƒ«

LÙ באריכות לעיל .כמבואר ∆∆
e‰ÊÂ הקשר אודות לעיל המבואר ¿∆

ובני  הוא ברוך הקדוש של המיוחד

"יחיד" לבחינת בשייכות ישראל

הוא  "אחד", מבחינת »Ìbשלמעלה
על  הפנימי e˙kM·הביאור ‰Ó78 «∆»

‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ ·ÈLBÓ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ¿ƒƒ«¿»
,˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡ ‡ÈˆBÓƒ¬ƒƒ«»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯cL79 את ∆»¿«≈«
הזה ÌÈ¯ˆÓהפסוק ˙‡ÈˆÈ ÏÚ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,·È·‡‰ L„BÁa ‰˙È‰L∆»¿»¿∆»»ƒ
˙‡ˆÏ ¯Lk ‡e‰L L„BÁ∆∆»≈»≈
בחורף  כמו קר אינו האויר מזג כאשר

ונעים. נוח אלא בקיץ כמו חם ואינו

ÌÈ„ÈÁÈ ,‰p‰c רבים ˜‡Èלשון ¿ƒ≈¿ƒƒ»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰ ÏÚ««»»¿∆∆ƒ¿»≈
כיון  זה בשם נקראים ששניהם

,„ÈÁÈ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰"aw‰L∆«»»¿ƒ«»ƒ
„ÁeÈÓe „ÈÁÈ ‡e‰L דומה ואין ∆»ƒ¿»

Ìbלו  ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ,'eÎ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«
BÓk ,‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa Ôk≈¿ƒ«¿ƒ»¿

·e˙kL80,'B‚ È˙BÈ ‡È‰ ˙Á‡ ∆»««ƒ»ƒ

‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL הכי נעלית הדרגה והכי פנימית ∆∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
LÙpaL81,רוח נפש, – למעלה מלמטה הסדר לפי שמות, חמשה לה (שיש ∆«∆∆

יחידה), חיה, LÙŒ˙¯ÈÒÓנשמה, ÔÈÚ ‡e‰L ודעת מטעם שלמעלה ∆ƒ¿«¿ƒ«∆∆
בחינת  הנשמה, של והפנימיות מהעצם שנובע דבר הגדרים, מכל יציאה ותוך

מתייחס  ש"יחידים" ונמצא ה"יחידה",

ישראל. לבני והן הוא ברוך לקדוש הן

È¯‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿««»¬≈
el‡ ÌÈ„ÈÁÈ הוא ברוך הקדוש ¿ƒƒ≈

ישראל  Ê‰וכנסת ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰≈¿ƒ∆
dÈ‡ „ÈÁÈ ˙ÈÁa Èk ,‰fÓƒ∆ƒ¿ƒ«»ƒ≈»

'eÎ ‰¯È‡Ó נעלמת האלקות אלא ¿ƒ»
‰È‡ונסתרת, Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe גם ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ

אלא  נעלה במצב eÎ'.לא ˙eÏba«»
·ÈLBnL ‡e‰ ‰Ïe‡b‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««¿»∆ƒ

,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ כלומר ¿ƒƒ«¿»
,„ÈÁÈ ˙BÈÁa '· ÌÈ„Á‡˙nL∆ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»ƒ
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰«»»¿∆∆ƒ¿»≈

˙Èa ˙ÈÁ·a באותו שניהם וישיבת ƒ¿ƒ««ƒ
והתאחדות. לקירוב משל היא בית

·e˙kM ‰Óa Le¯Èt „BÚÂ¿≈¿«∆»
‡˜c ,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ ·ÈLBÓÈ ƒ¿ƒƒ«¿»¿»≈
„ÈÁÈ ˙ÈÁ·c ˙e¯aÁ˙‰‰ ÏÚ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

באלקות  ÈÁa˙שלמעלה ÌÚƒ¿ƒ«
„Á‡,באלקות ÈÂ‰ÓÏשלמעלה ∆»¿∆¡≈
Á‡a„להיות „Á‡82,כלומר ∆»¿∆»

שהכוונה  שנתבאר וכמו יחד, להתחבר

יאיר  גבול ובלי סוף האין שהאור היא

בעולמות  למטה ÈÁ·a˙גם ÌbL)∆«ƒ¿ƒ«
‰‡zzŒ‡„eÁÈ ברמה ה' אחדות ƒ»«»»

הנבראים, מצד שהיא כפי התחתונה,

‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁa ¯È‡z»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»»
שהיא  כפי העליונה, ברמה ה' אחדות

האלקות  e˙kL·מצד BÓÎe ,(83 ¿∆»
eLbÈ „Á‡a „Á‡ לזה זה יתקרבו ∆»¿∆»ƒ»

Ê‰ויתאחדו. ÔÈÚL Ï"pÎÂ¿««∆ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚונפעל NÚ‰למעלה  «¬∆«¿≈

LÙŒ˙¯ÈÒÓe ÏeËÈa‰ בני של «ƒ¿ƒ«∆∆
‰eÏb˙.ישראל ÔÓÊaL∆ƒ¿««»

Úe„È ‰p‰Â (Á וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«
ÌÈÈÚ‰ ÏkL האלוקיים הגילויים ∆»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓהנעלים  ˙‡ÈˆÈa eÈ‰L∆»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
,‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba Ìb eÈ‰Èƒ¿««¿»»¬ƒ»
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mipyeya drexd el ip`e il icec

נאמר  אראּנּו84עליה מצרים מארץ צאת ּכימי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשהיה  יםֿסּוף ּדקריעת הענין ּוכמֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָנפלאֹות.

העתידה. ּבּגאּולה ּגם ׁשּיהיה מצרים, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָּביציאת

ּכתיב  ּברגל 85ּדהּנה יעברּו ּבּנהר ליּבׁשה ים הפ ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּב' יׁש זה ׁשּבפסּוק וידּוע ּבֹו. נׂשמחה ְְְְִֵֶֶַָָָָׁשם

ּב'תֹורה  ׁשּכתּוב ּכמֹו הא', ּפירּוׁש ְְִֵֵֶָָָּפירּוׁשים.

יםֿסּוף,86אֹור' קריעת על קאי הּפסּוק ְִֵֶַַַַָָָׁשּכל

ּכמֹו מּמׁש, ועצמּותֹו מהּותֹו התּגּלּות היתה ְְְְְִֶַַַַָָָָׁשאז

ּבאצּבע 87ׁשּכתּוב  עליו מראין ׁשהיּו אֿלי, זה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, נׂשמחה ׁשם וזהּו ְְְְְְִֶַַָָכּו',

ּב'ׁשער  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּב', ּופירּוׁש ְְֵֶַַַַָָמּמׁש.

עבר)88האמּונה' (ּבלׁשֹון ליּבׁשה ים הפ ׁשרק ְְֱִֶַַַָָָָָָָָ

ּברגל  יעברּו ּבּנהר אבל יםֿסּוף, קריעת על ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָקאי

ּבקיעת  על קאי עתיד) (לׁשֹון ּבֹו נׂשמחה ְְְְִִִֵַַָָָָׁשם

ּתהיה  ּדוקא ׁשאז לבא, העתידה ּבּגאּולה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּנהר

לבאר ה  ויׁש מּמׁש. ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, ּׂשמחה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָ

(ׁשהרי  אּלּו ּפירּוׁשים ּב' ׁשל והּׁשּיכּות ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּקׁשר

חּיים  אלקים ּדברי ואּלּו אינם 89אּלּו ּובוּדאי , ְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָֹ

הּמבֹואר  עלּֿפי כּו'), ואּדרּבא לזה, זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבסתירה

ׁשּום 90ּבּתניא  ּבלי ה' אֹור יתּגּלה ׁשּלעתידֿלבא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכדכתיב  והיּו91לבּוׁש, מֹורי עֹוד יּכנף ולא ְְְְְִִִֵֶָָֹ

היה  ׁשּכבר  ּומֹוסיף, .מֹורי את רֹואֹות ְִֵֶֶֶֶָָָעיני

אבל  כּו', מּתןּֿתֹורה ּבׁשעת זה מעין ְְֲִִֵֵֶַַַָָָלעֹולמים

 ֿ לעתיד יהיה הּגילּוי אמיּתית ואילּו זה, מעין ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָרק

להענין  ּבנֹוגע מּובן ועלּֿדרֿזה ּדוקא. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבא

למּתןּֿתֹורה  הכנה ׁשהיה יםֿסּוף 92ּדקריעת ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

הּוא  מצרים ּדיציאת הענין ׁשּכללּות לכ ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ(נֹוסף

ׁשּכתּוב  ּכמֹו למּתןּֿתֹורה, את 93הכנה ּתעבדּון מּמצרים העם את ּבהֹוציא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

יהיה  ׁשאז לעתידֿלבא, ּתהיה ּבזה הּׁשלמּות ׁשעיקר הּזה), ההר על ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאלקים

היה  זה ּומעין מּמׁש, ועצמּותֹו ּבמהּותֹו ּבֹו, נׂשמחה ּדׁשם הענין ּוׁשלמּות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָעיקר

מצרים. יציאת ּבעת יםֿסּוף ּבקריעת ְְְְִִִִִֵַַַַַּגם
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טו.84) ז, ואילך.85)מיכה 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל - ו. סו, ַתהלים

סע"ב.86)וש"נ). סד, ד. סב, ספכ"ג.87)בשלח שמו"ר ובפרש"י. ב טו, ואילך).88)בשלח א (פג, יג,89)פנ"ב עירובין

וש"נ. כ.91)פל"ו.90)ב. ל, ואילך.92)ישעי' א יז, צו לקו"ת א. סג, בשלח יב.93)תו"א ג, שמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÈÏÚ84.˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk »∆»∆¡«ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

BÓÎe למשל,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰È‰L ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰ ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆»»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
·È˙k ‰p‰c .‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba Ìb ‰È‰iL85‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ ∆ƒ¿∆««¿»»¬ƒ»¿ƒ≈¿ƒ»«»¿«»»

LÈ ‰Ê ˜eÒÙaL Úe„ÈÂ .Ba ‰ÁÓN ÌL Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa«»»««¿¿»∆»ƒ¿¿»¿»«∆¿»∆≈
.ÌÈLe¯Èt 'a≈ƒ

·e˙kL BÓk ,'‡‰ Le¯Èt≈»¿∆»
'¯B‡ ‰¯B˙'a86˜eÒt‰ ÏkL ¿»∆»«»

סופו  ועד ÏÚמכוון˜‡Èמתחילתו »≈«
‰˙È‰ Ê‡L ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯¿̃ƒ««∆»»¿»
B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Ó ˙elb˙‰ƒ¿««¿«¿

·e˙kL BÓk ,LnÓ87 שבזמן «»¿∆»
אמרו  ישראל בני יםֿסוף ∆Ê‰קריעת

ÂÈÏÚ ÔÈ‡¯Ó eÈ‰L ,ÈÏŒ‡≈ƒ∆»«¿ƒ»»
,'eÎ Úaˆ‡a מהות של ההתגלות ¿∆¿«

סוף  ים קריעת בעת האלקות ועצמות

דבר  כמו ומוחשית ברורה כך כל היתה

עליו  להצביע ÌLשניתן e‰ÊÂ¿∆»
,Ba ‰ÁÓN בעצמו בו נכתב כאילו ƒ¿¿»

LnÓהיינו B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Óa¿«¿«¿«»
מתפרש  כולו הפסוק זה לפי וכאמור

סוף. ים קריעת על

'a‰ Le¯ÈÙe,הוא זה BÓkבפסוק ≈«¿
'‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a ·e˙kL88 ∆»¿««»¡»

האמצעי  ÌÈלאדמו"ר CÙ‰ ˜¯L∆«»«»
È‡˜ (¯·Ú ÔBLÏa) ‰LaÈÏ¿«»»ƒ¿»»»≈

‡·Ïמכוון  ,ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ«¿ƒ««¬»
הפסוק  Ï‚¯aהמשך e¯·ÚÈ ¯‰pa¿»»««¿¿»∆

(„È˙Ú ÔBLÏ) Ba ‰ÁÓN ÌL»ƒ¿¿»¿»ƒ
È‡˜ מכוון¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ÏÚ »≈«¿ƒ««»»

Ê‡L ,‡·Ï ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒ»»…∆»
‡˜Âcהעתידה È‰z‰בגאולה «¿»ƒ¿∆

B˙e‰Óa ,Ba ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿«
.LnÓ B˙eÓˆÚÂ¿«¿«»

˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈«∆∆¿««»
È¯‰L) el‡ ÌÈLe¯Èt 'a ÏL∆≈ƒ≈∆¬≈
אפילו  בתורה מחלוקת בכל הוא כלל

הלכה  È¯·cבעניני el‡Â el‡≈»≈ƒ¿≈
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡89È‡cÂ·e שני , ¡…ƒ«ƒ¿««

Ê‰הפירושים  ‰¯È˙Òa ÌÈ‡≈»ƒ¿ƒ»∆
‡a¯c‡Â ,‰ÊÏ שאינם בלבד זו לא »∆¿«¿«»

שאפילו  אלא זה את זה סותרים

זה  את זה ÈtŒÏÚמשלימים ,('eÎ«ƒ

‡Èza ¯‡B·n‰90lb˙È ‡·ÏŒ„È˙ÚlL'‰ ¯B‡ כמו ‰ בעולם, «¿»««¿»∆∆»ƒ»…ƒ¿«∆
עצמו  מצד È˙Î„k·שהוא ,Le·Ï ÌeL ÈÏa91 בייעודי שכתוב כמו ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÛkÈהגאולה  ‡ÏÂעֹוד בכנףֿלבוש יסתתר הוא EÈ¯BÓלא ברוך הקדוש ¿…ƒ»≈∆
אלא  מעינינו נסתרת שהאלקות עתה שהוא ‡˙כפי ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈∆∆

ÛÈÒBÓe .EÈ¯BÓ,בתניא הזקן רבנו ∆ƒ
‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ ‰È‰ ¯·kL∆¿»»»¿»ƒ≈≈∆
,'eÎ ‰¯BzŒÔzÓ ˙ÚLaƒ¿«««»
מתן  בעת סיני בהר האלקית וההתגלות

שתהיה  להתגלות דומה אמנם תורה

המשיח  בימות לבוא, «¬‡·Ïלעתיד
‰Ê ÔÈÚÓ ממש,¯˜ הדבר אותו ולא «≈≈∆

ÈeÏÈb‰ ˙ÈzÈÓ‡ eÏÈ‡Â שום ללא ¿ƒ¬ƒƒ«ƒ
כלל  והסתר Œ„È˙ÚÏכיסוי ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .‡˜Âc ‡·Ï»…«¿»¿«∆∆∆
˙ÚÈ¯˜c ÔÈÚ‰Ï Ú‚Ba Ô·eÓ»¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‰È‰L ÛeÒŒÌÈ«∆»»¬»»¿««

‰¯Bz92 מעין היה הגילוי בו שגם »
לבוא  לעתיד שיהיה «(ÛÒBהגילוי

˙‡ÈˆÈc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkL CÎÏ¿»∆¿»»ƒ¿»ƒƒ«
ŒÔzÓÏ ‰Î‰ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬»»¿««
·e˙kL BÓk ,‰¯Bz93 »¿∆»

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ
¯‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz««¿∆»¡…ƒ«»»

‰f‰ היא בפרט סוף ים קריעת הרי «∆
תורה  למתן ישירה ÈÚL˜¯הכנה ,(∆ƒ«

‰Êa ˙eÓÏM‰ כל ללא הגילוי של «¿≈»∆
והסתר  ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,כיסוי ‰È‰zƒ¿∆∆»ƒ»…

˙eÓÏLe ¯˜ÈÚ ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ«¿≈
,Ba ‰ÁÓN ÌLc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»ƒ¿¿»
,LnÓ B˙eÓˆÚÂ B˙e‰Óa¿«¿«¿«»
˙ÚÈ¯˜a Ìb ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚÓe≈≈∆»»«ƒ¿ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙Úa ÛeÒŒÌÈ«¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
– ליבשה" ים (הפך הדברים שני ולכן

ברגל, יעברו ו"בנהר סוף, ים בקריעת

העתידה) בגאולה – בו" נשמחה שם

פסוק. באותו יחד אמורים
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f"kyz'dכ ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

‰fÓe עֹוד הּנה מצרים, ׁשּביציאת ׁשּכׁשם מּובן, ƒ∆ְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

אצלם  היה ּבמצרים, יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבהיֹות

 ֿ ועלֿידי אבֹות, לבית ׂשה ּדמסירתֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ׁשּגם  עכׁשו, ּגם הּוא ּכן מּמצרים, לּגאּולה זכּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

הענין  יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן נמצאים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

כּו'), הרחבה מּתֹו ׁשהיא (אּלא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָּדמסירתֿנפ ׁש

את  ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ורֹועה, ּדצאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַֹּבאֹופן

המׁשכת  ּתהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ּבתחּתֹונים, ּדירה ענין ׁשהּוא העצמּות, ְְְְְִִִִֶַַַָָוגילּוי

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ׁשּכל ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,

הּגלּות  היא 94מׁש העצמּות ׁשהמׁשכת ּכיון , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ּדמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

ּבאים  ועלֿידיֿזה  ּדוקא, הּגלּות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבזמן

ּכפי  ּומצֹות ּדתֹורה הענין ּוׁשלמּות ְְְְְֲִִִִִֵַָָָלאמיּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, נעׂשה 95ׁשּיהיה וׁשם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ולא  הּיעּוד ויקּוים ,רצֹונ ּכמצות כּו' ְְְְְִִִֶֶַַַָֹלפני

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד .96יּכנף ְִֵֵֶֶֶֶָָ
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רפל"ז.94) פי"ז.95)תניא תרל"ז וככה המשך וראה המוספין. (המו"ל).96)תפלת הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLkL ,Ô·eÓ ‰fÓeÈa ˙BÈ‰a „BÚ ‰p‰ , ƒ∆»∆¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿¿≈

ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ עשר בחמישה בפועל היציאה לפני בניסן, בעשירי , ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
‰ÔÈÚבניסן  ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»»ƒ¿»

˙È·Ï ‰N ,LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈
,˙B·‡ הצאן מן פסח קרבן שלקחו »

של  זרה עבודה היתה שזו אףֿעלֿפי

eÎÊמצרים  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»
Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡bÏ«¿»ƒƒ¿«ƒ≈«
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ,ÂLÎÚ«¿»∆««¬∆ƒ¿»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊa לא עדיין והגאולה ƒ¿««»
בפועל  ‰ÔÈÚבאה BLÈ∆¿»ƒ¿»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc יהדות עניני על ƒ¿ƒ«∆∆
‰·Á¯‰ CBzÓ ‡È‰L ‡l‡)∆»∆ƒƒ«¿»»

'eÎ ֿ חס סכנות וללא צער ללא

ÚB¯Â‰,ושלום  Ô‡ˆc ÔÙB‡a ,(¿∆¿…¿∆
כמבואר  לאלקות, מוחלט ביטול מתוך

צאן  בענין והיתרון המעלה שזו לעיל

ובן  אב לגבי אפילו ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂורועה
‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ בפסוק שנתבאר כמו »«¿

בעצמותו  – בו" נשמחה "שם ÌÈBzÁ˙a,הנזכר ‰¯Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ
Ï"pk,לעצמותו היא e˙„B·ÚÂשהדירה eÈNÚÓa ÈeÏz ‰Ê ÏkL ««∆»∆»¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk94, כמבואר »¿«∆∆«»
לעתיד  שתהיה הגילוי שמידת בתניא

בני  של העבודה במידת תלויה לבוא

הגלות  בזמן «≈ÔÂÈkישראל
ŒÏÚ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«¿ƒ«
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆
ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ˙eÏb‰«»«¿»¿«¿≈∆
את  שמביאה נפש' ה'מסירות בכוח

העתידה  ÈzÈÓ‡Ï˙הגאולה ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿
BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿

·e˙kL95ÙÏ ‰NÚ ÌLÂEÈ ∆»¿»«¬∆¿»∆
,EBˆ¯ ˙ÂˆÓk 'eÎ שבלתי דבר ¿ƒ¿«¿∆

והסתר  בהעלם נמצאים כאשר אפשרי

הגלות  ‰eÚi„של ÌÈe˜ÈÂ האמור ƒ««ƒ
הוא  ברוך הקדוש התגלות אודות

לבוא לעתיד BÚ„בעצמו ÛkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â EÈ¯BÓ∆¿»≈∆∆

EÈ¯BÓ96. ∆
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f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

‰fÓe עֹוד הּנה מצרים, ׁשּביציאת ׁשּכׁשם מּובן, ƒ∆ְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

אצלם  היה ּבמצרים, יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבהיֹות

 ֿ ועלֿידי אבֹות, לבית ׂשה ּדמסירתֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ׁשּגם  עכׁשו, ּגם הּוא ּכן מּמצרים, לּגאּולה זכּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

הענין  יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן נמצאים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

כּו'), הרחבה מּתֹו ׁשהיא (אּלא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָּדמסירתֿנפ ׁש

את  ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ורֹועה, ּדצאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַֹּבאֹופן

המׁשכת  ּתהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ּבתחּתֹונים, ּדירה ענין ׁשהּוא העצמּות, ְְְְְִִִִֶַַַָָוגילּוי

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ׁשּכל ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,

הּגלּות  היא 94מׁש העצמּות ׁשהמׁשכת ּכיון , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ּדמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

ּבאים  ועלֿידיֿזה  ּדוקא, הּגלּות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבזמן

ּכפי  ּומצֹות ּדתֹורה הענין ּוׁשלמּות ְְְְְֲִִִִִֵַָָָלאמיּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, נעׂשה 95ׁשּיהיה וׁשם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ולא  הּיעּוד ויקּוים ,רצֹונ ּכמצות כּו' ְְְְְִִִֶֶַַַָֹלפני

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד .96יּכנף ְִֵֵֶֶֶֶָָ
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רפל"ז.94) פי"ז.95)תניא תרל"ז וככה המשך וראה המוספין. (המו"ל).96)תפלת הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLkL ,Ô·eÓ ‰fÓeÈa ˙BÈ‰a „BÚ ‰p‰ , ƒ∆»∆¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿¿≈

ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ עשר בחמישה בפועל היציאה לפני בניסן, בעשירי , ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
‰ÔÈÚבניסן  ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»»ƒ¿»

˙È·Ï ‰N ,LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈
,˙B·‡ הצאן מן פסח קרבן שלקחו »

של  זרה עבודה היתה שזו אףֿעלֿפי

eÎÊמצרים  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»
Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡bÏ«¿»ƒƒ¿«ƒ≈«
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ,ÂLÎÚ«¿»∆««¬∆ƒ¿»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊa לא עדיין והגאולה ƒ¿««»
בפועל  ‰ÔÈÚבאה BLÈ∆¿»ƒ¿»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc יהדות עניני על ƒ¿ƒ«∆∆
‰·Á¯‰ CBzÓ ‡È‰L ‡l‡)∆»∆ƒƒ«¿»»

'eÎ ֿ חס סכנות וללא צער ללא

ÚB¯Â‰,ושלום  Ô‡ˆc ÔÙB‡a ,(¿∆¿…¿∆
כמבואר  לאלקות, מוחלט ביטול מתוך

צאן  בענין והיתרון המעלה שזו לעיל

ובן  אב לגבי אפילו ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂורועה
‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ בפסוק שנתבאר כמו »«¿

בעצמותו  – בו" נשמחה "שם ÌÈBzÁ˙a,הנזכר ‰¯Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ
Ï"pk,לעצמותו היא e˙„B·ÚÂשהדירה eÈNÚÓa ÈeÏz ‰Ê ÏkL ««∆»∆»¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk94, כמבואר »¿«∆∆«»
לעתיד  שתהיה הגילוי שמידת בתניא

בני  של העבודה במידת תלויה לבוא

הגלות  בזמן «≈ÔÂÈkישראל
ŒÏÚ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«¿ƒ«
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆
ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ˙eÏb‰«»«¿»¿«¿≈∆
את  שמביאה נפש' ה'מסירות בכוח

העתידה  ÈzÈÓ‡Ï˙הגאולה ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿
BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿

·e˙kL95ÙÏ ‰NÚ ÌLÂEÈ ∆»¿»«¬∆¿»∆
,EBˆ¯ ˙ÂˆÓk 'eÎ שבלתי דבר ¿ƒ¿«¿∆

והסתר  בהעלם נמצאים כאשר אפשרי

הגלות  ‰eÚi„של ÌÈe˜ÈÂ האמור ƒ««ƒ
הוא  ברוך הקדוש התגלות אודות

לבוא לעתיד BÚ„בעצמו ÛkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â EÈ¯BÓ∆¿»≈∆∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נפתלי שי'

שלום וברכה! 

תורה  בשיעורי  בהשתתפותו  ממשיך  אשר  ותקותי  ידיעות,  כל  ממנו  נתקבל  שלא  מזמן  זה 

ע"י  הזולת  על  השפעה  בכשרון  השי"ת  שחוננו  וכיון  החסידות,  תורת  בשיעורי  גם  ומהם  הנלמדים 

כתיבה ודבריו נדפסים, ז. א. מגיעים לחוג רחב של אחב"י, בטח שגם צנור זה מנצל לתכלית האמורה, 

ובלשון הידוע, הפצת מעינות חסידות עד שיגיעו גם חוצה.

גודל הזכות של פעולה זו אין די באר, ורואים במוחש אשר גם סיפוק נפשי גדול נגרם עי"ז, 

וינעם לי להוודע ממנו אשר הולך ומוסיף בפעולות האמורות בהנוגע לזולתו ובהנוגע לעצמו, וכהוראת 

הנביא אשר אפילו זה הפורס לרעב לחמו ועניים מרודים מביא בית, וכשרואה ערום מכסהו, בכל זה 

מבשרך לא תתעלם.

בטח משתתף בהתועדות אנ"ש בכלל ובהתועדות בכפר חב"ד ביחוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



כי f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

‰fÓe עֹוד הּנה מצרים, ׁשּביציאת ׁשּכׁשם מּובן, ƒ∆ְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

אצלם  היה ּבמצרים, יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבהיֹות

 ֿ ועלֿידי אבֹות, לבית ׂשה ּדמסירתֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ׁשּגם  עכׁשו, ּגם הּוא ּכן מּמצרים, לּגאּולה זכּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

הענין  יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן נמצאים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

כּו'), הרחבה מּתֹו ׁשהיא (אּלא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָּדמסירתֿנפ ׁש

את  ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ורֹועה, ּדצאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַֹּבאֹופן

המׁשכת  ּתהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ּבתחּתֹונים, ּדירה ענין ׁשהּוא העצמּות, ְְְְְִִִִֶַַַָָוגילּוי

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ׁשּכל ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,

הּגלּות  היא 94מׁש העצמּות ׁשהמׁשכת ּכיון , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ּדמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

ּבאים  ועלֿידיֿזה  ּדוקא, הּגלּות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבזמן

ּכפי  ּומצֹות ּדתֹורה הענין ּוׁשלמּות ְְְְְֲִִִִִֵַָָָלאמיּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, נעׂשה 95ׁשּיהיה וׁשם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ולא  הּיעּוד ויקּוים ,רצֹונ ּכמצות כּו' ְְְְְִִִֶֶַַַָֹלפני

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד .96יּכנף ְִֵֵֶֶֶֶָָ
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רפל"ז.94) פי"ז.95)תניא תרל"ז וככה המשך וראה המוספין. (המו"ל).96)תפלת הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLkL ,Ô·eÓ ‰fÓeÈa ˙BÈ‰a „BÚ ‰p‰ , ƒ∆»∆¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿¿≈

ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ עשר בחמישה בפועל היציאה לפני בניסן, בעשירי , ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
‰ÔÈÚבניסן  ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»»ƒ¿»

˙È·Ï ‰N ,LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈
,˙B·‡ הצאן מן פסח קרבן שלקחו »

של  זרה עבודה היתה שזו אףֿעלֿפי

eÎÊמצרים  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»
Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡bÏ«¿»ƒƒ¿«ƒ≈«
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ,ÂLÎÚ«¿»∆««¬∆ƒ¿»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊa לא עדיין והגאולה ƒ¿««»
בפועל  ‰ÔÈÚבאה BLÈ∆¿»ƒ¿»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc יהדות עניני על ƒ¿ƒ«∆∆
‰·Á¯‰ CBzÓ ‡È‰L ‡l‡)∆»∆ƒƒ«¿»»

'eÎ ֿ חס סכנות וללא צער ללא

ÚB¯Â‰,ושלום  Ô‡ˆc ÔÙB‡a ,(¿∆¿…¿∆
כמבואר  לאלקות, מוחלט ביטול מתוך

צאן  בענין והיתרון המעלה שזו לעיל

ובן  אב לגבי אפילו ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂורועה
‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ בפסוק שנתבאר כמו »«¿

בעצמותו  – בו" נשמחה "שם ÌÈBzÁ˙a,הנזכר ‰¯Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ
Ï"pk,לעצמותו היא e˙„B·ÚÂשהדירה eÈNÚÓa ÈeÏz ‰Ê ÏkL ««∆»∆»¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk94, כמבואר »¿«∆∆«»
לעתיד  שתהיה הגילוי שמידת בתניא

בני  של העבודה במידת תלויה לבוא

הגלות  בזמן «≈ÔÂÈkישראל
ŒÏÚ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«¿ƒ«
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆
ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ˙eÏb‰«»«¿»¿«¿≈∆
את  שמביאה נפש' ה'מסירות בכוח

העתידה  ÈzÈÓ‡Ï˙הגאולה ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿
BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿

·e˙kL95ÙÏ ‰NÚ ÌLÂEÈ ∆»¿»«¬∆¿»∆
,EBˆ¯ ˙ÂˆÓk 'eÎ שבלתי דבר ¿ƒ¿«¿∆

והסתר  בהעלם נמצאים כאשר אפשרי

הגלות  ‰eÚi„של ÌÈe˜ÈÂ האמור ƒ««ƒ
הוא  ברוך הקדוש התגלות אודות

לבוא לעתיד BÚ„בעצמו ÛkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â EÈ¯BÓ∆¿»≈∆∆

EÈ¯BÓ96. ∆
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f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y

‰fÓe עֹוד הּנה מצרים, ׁשּביציאת ׁשּכׁשם מּובן, ƒ∆ְְִִִִִֵֵֶֶַַָ

אצלם  היה ּבמצרים, יׂשראל ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּבהיֹות

 ֿ ועלֿידי אבֹות, לבית ׂשה ּדמסירתֿנפ ׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ׁשּגם  עכׁשו, ּגם הּוא ּכן מּמצרים, לּגאּולה זכּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָזה

הענין  יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן נמצאים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּכאׁשר

כּו'), הרחבה מּתֹו ׁשהיא (אּלא ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָּדמסירתֿנפ ׁש

את  ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ורֹועה, ּדצאן ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַֹּבאֹופן

המׁשכת  ּתהיה ׁשאז והּׁשלמה, האמיּתית ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּגאּולה

ּבתחּתֹונים, ּדירה ענין ׁשהּוא העצמּות, ְְְְְִִִִֶַַַָָוגילּוי

זמן  ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ׁשּכל ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,

הּגלּות  היא 94מׁש העצמּות ׁשהמׁשכת ּכיון , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

העבֹודה  ׁשּזֹוהי ּדמסירּותֿנפׁש, העבֹודה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָעלֿידי

ּבאים  ועלֿידיֿזה  ּדוקא, הּגלּות ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבזמן

ּכפי  ּומצֹות ּדתֹורה הענין ּוׁשלמּות ְְְְְֲִִִִִֵַָָָלאמיּתית

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לעתידֿלבא, נעׂשה 95ׁשּיהיה וׁשם ְְְֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ולא  הּיעּוד ויקּוים ,רצֹונ ּכמצות כּו' ְְְְְִִִֶֶַַַָֹלפני

מֹורי את רֹואֹות עיני והיּו מֹורי עֹוד .96יּכנף ְִֵֵֶֶֶֶָָ
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רפל"ז.94) פי"ז.95)תניא תרל"ז וככה המשך וראה המוספין. (המו"ל).96)תפלת הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ÌLkL ,Ô·eÓ ‰fÓeÈa ˙BÈ‰a „BÚ ‰p‰ , ƒ∆»∆¿≈∆ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿¿≈

ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ עשר בחמישה בפועל היציאה לפני בניסן, בעשירי , ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
‰ÔÈÚבניסן  ÌÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»»ƒ¿»

˙È·Ï ‰N ,LÙŒ˙¯ÈÒÓcƒ¿ƒ«∆∆∆¿≈
,˙B·‡ הצאן מן פסח קרבן שלקחו »

של  זרה עבודה היתה שזו אףֿעלֿפי

eÎÊמצרים  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»
Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰Ïe‡bÏ«¿»ƒƒ¿«ƒ≈«
ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k ÌbL ,ÂLÎÚ«¿»∆««¬∆ƒ¿»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊa לא עדיין והגאולה ƒ¿««»
בפועל  ‰ÔÈÚבאה BLÈ∆¿»ƒ¿»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc יהדות עניני על ƒ¿ƒ«∆∆
‰·Á¯‰ CBzÓ ‡È‰L ‡l‡)∆»∆ƒƒ«¿»»

'eÎ ֿ חס סכנות וללא צער ללא

ÚB¯Â‰,ושלום  Ô‡ˆc ÔÙB‡a ,(¿∆¿…¿∆
כמבואר  לאלקות, מוחלט ביטול מתוך

צאן  בענין והיתרון המעלה שזו לעיל

ובן  אב לגבי אפילו ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂורועה
‰Ïe‡b‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt ‰Ê∆¬ƒ∆«¿»
Ê‡L ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»
ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zƒ¿∆«¿»«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ בפסוק שנתבאר כמו »«¿

בעצמותו  – בו" נשמחה "שם ÌÈBzÁ˙a,הנזכר ‰¯Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ
Ï"pk,לעצמותו היא e˙„B·ÚÂשהדירה eÈNÚÓa ÈeÏz ‰Ê ÏkL ««∆»∆»¿«¬≈«¬»≈

˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊ Ïk94, כמבואר »¿«∆∆«»
לעתיד  שתהיה הגילוי שמידת בתניא

בני  של העבודה במידת תלויה לבוא

הגלות  בזמן «≈ÔÂÈkישראל
ŒÏÚ ‡È‰ ˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«»«¿ƒ«
,LÙŒ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆
ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆ƒ¿«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‡˜Âc ˙eÏb‰«»«¿»¿«¿≈∆
את  שמביאה נפש' ה'מסירות בכוח

העתידה  ÈzÈÓ‡Ï˙הגאולה ÌÈ‡a»ƒ«¬ƒƒ
˙BˆÓe ‰¯B˙c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿
BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰iL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿

·e˙kL95ÙÏ ‰NÚ ÌLÂEÈ ∆»¿»«¬∆¿»∆
,EBˆ¯ ˙ÂˆÓk 'eÎ שבלתי דבר ¿ƒ¿«¿∆

והסתר  בהעלם נמצאים כאשר אפשרי

הגלות  ‰eÚi„של ÌÈe˜ÈÂ האמור ƒ««ƒ
הוא  ברוך הקדוש התגלות אודות

לבוא לעתיד BÚ„בעצמו ÛkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈
˙‡ ˙B‡B¯ EÈÈÚ eÈ‰Â EÈ¯BÓ∆¿»≈∆∆
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

)תרגום חפשי מאידיש(

 ב"ה.  יום וא"ו, ערב שבת קודש – שבת הגדול,

 י"א ניסן, ה'תשד"מ.

ברוקלין, נ.י.

 אל כל בני ובנות ישראל

 בכל מקום שהם

       ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו ביום ערב שבת הגדול, ימים ספורים לפני חג הפסח, כאשר השנה מתחיל החג ומסתיים 

ביום ג' בשבוע, שהוכפל בו כי טוב )וכך גם היום, יום הששי שבו נאמר פעמיים "טוב"(. 

נתעכב על נקודה נוספת בקשר עם חג המצות, זמן חרותנו, בהמשך למכתב הקודם, מראש־

חודש ניסן.

* * *

אחת הנקודות בהן שונה חג הפסח משאר החגים היא העובדה שנוסף לקביעת החודש והיום, 

שבהם חל חג המצות, דבר שישנו גם בשאר החגים, מציינת התורה בדיוק את הרגע של הגאולה מגלות 

מצרים – "בחצי הלילה" – ואת הרגע של יציאת מצרים – "בעצם היום הזה", "בחצי היום":

ויום ברכתו  וגמרא סוף מסכת קידושין(.  )משנה  )הראשון( לשמש את קונו  נברא אדם  בו  וא"ו:  יום 
)כתובות ה, א(. 

יום וא"ו . . ניסן: להעיר מהמובא בספרים )חדא"ג מהרש"א ע"ז ג, א. שעה"כ ענין הקידוש )דליל שבת( 
ועוד( ד"יום הששי ויכולו השמים, )בראשית א, לא( ר"ת הוי' כסדרו – שבזה עילוי צירופו של חודש ניסן. דרק הוא 

כסדרו )משנת חסידים מס' ניסן בתחלתה. נת' בד"ה החודש תרכ"ו – סה"מ תרכ"ו ע' לו ואילך. ועוד(.
יום וא"ו . . ה'תשד"מ: ראה רמב"ן עה"פ שם ב, ג: "ששת ימי בראשית הם כל ימות עולם", ויום 

הששי הוא רמז לאלף הששי.
ערב שבת: להעיר, דיום א' דפסח נקרא שבת )אמור כג, יא(.

ראה תוד"ה ואתו – שבת )פז, ב(. טושו"ע )ואדה"ז( או"ח ר"מ תל. וש"נ. וראה לקו"א  שבת הגדול: 
להה"מ )הוצאת קה"ת( סקכ"ד. או"ת עה"פ משכו וקחו )ל, סע"א ואילך(.

י"א ניסן: נשיא לבני אשר, שהקריב קרבנו ע"ש הבחירה שבחר הקב"ה בישראל מכל האומות )במדב"ר 
פי"ד, יו"ד. וראה ד"ה ביום עשתי עשר יום די"א ניסן תשל"א ותשל"ב(. – לקחת לו גוי מקרב גוי בעת יצי"מ 

)ואתחנן ד, לד(. וראה לקוטי לוי"צ אגרות ע' שכד. שם ע' תיט.
שהוא השבת שלפני החג, ו"נהגו בדורות האחרונים שהחכם דורש  בעמדנו ביום ערב שבת הגדול: 
הלכות פסח בשבת שלפניו . . והעיקר לדרוש ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון" )שו"ע אדה"ז 

או"ח סתכ"ט ס"ב. וש"נ(.
מתחיל החג ומסתיים: ו"נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן" – ספר יצירה פ"א מ"ז.

ומסתיים ביום ג': בחוץ־לארץ.
שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. וראה מכ' ר"ח ניסן שנה זו הע' ד"ה יום ג' וכו'. ולהעיר, אשר 

ה"ראש" דחודש ניסן, שבו חג הפסח, חל לעולם ביום שבו חל יום ראשון דחג הפסח, ובשנה זו – ביום ג'.
יום הששי . . פעמיים "טוב": בראשית א, כה. שם, לא. חזקוני עה"פ שם. לא. וראה רמב"ן שם, 
ולהעיר אשר: א( "טוב" השני – קאי על )מעשה( כל הששת ימים, ב( נאמר בו "טוב מאד". וראה שיחת ש"פ עקב 

ה'תשמ"ג*. התוועדות י"א ניסן שנה זו**.
וגם בחג־השבועות תלאו הכתוב ביום החמשים דראשון  . . בשאר החגים:  קביעת החודש והיום 

דחה"פ )אמור חג, טז(.
גאולה . . "בחצי הלילה" . . יציאת מצרים – "בעצם היום הזה": ראה ברכות ט, סע"א. פרש"י 

עה"פ ראה טז, א. וראה לקו"ש ח"ו ע' 69.

*( סל"ח )התוועדויות תשמ"ג ח"ד ע' 1912( ואילך. המו"ל.

**( נדפס בהתוועדויות תשמ"ד ח"ג ע' 1423-4. המו"ל.



כב

בחצי הלילה – בדיוק – חל רגע הגאולה, ולא זו בלבד שפרעה מלך מצרים לא החזיק יותר 

את בני ישראל ב)גלות( מצרים, אלא שהגלות בטלה לגמרי, ויתר על כן הוא עצמו ציווה על בני ישראל 

וביקשם לצאת ממצרים, והמצריים מיהרו וסייעו לבני ישראל לעזוב את מצרים ככל המוקדם.

כך גם בתחילת ההכנות לקרבן־פסח, כאשר כל יהודי אמר למצריים בבטחון החלטי כי מגיעה 

יציאת מצרים – השפיע הדבר באופן דומה, שהבכורים שבהם )שהם ממילא החזקים שבהם, כדוגמת 

"חצי הלילה" שהיא נקודת השיא של אפילת הלילה( נלחמו ודרשו לבטל את הגלות ולשחרר את בני 

קביעת  ידי  על  שנה  מדי  מצויין  שהדבר  כפי  בבכוריהם",  מצרים  "למכה  לידי  שהביא  דבר  ישראל, 

השבת שלפני יציאת מצרים כ"שבת הגדול". 

ביד רמה, יהודים  ו"בעצם היום הזה" – "בחצי היום" – בדיוק, יצאו בני ישראל ממצרים, 

בני חורין וגאים.

"לילה" ו"יום" הם תופעות מנוגדות המסמלות את המושגים המנוגדים של "חושך" ו"אור" 

במובן הרוחני.  

ובמיוחד "בחצי הלילה" – הרגע החשוך ביותר בלילה. ו"בעצם היום" – הרגע המאיר ביותר 

ביום.  

וכל זה קשור עם המשמעויות הסמליות של "לבנה" ו"שמש", שהוזכרו במכתב של ראש חודש 

ניסן.  

* * *

נוסף להבדל הבולט בין השמש לבין הירח, כפי שהוזכר במכתב הקודם, שהשמש מסמל יציבות 

ואי־שינוי והירח מסמל תמורה והתחדשות, ודוקא שניהם יחד הכרחיים כדי להגיע לשלימות בעבודת 

השם, מתווסף חילוק עיקרי ביניהם, ובלשון הפסוק – השמש הוא "המאור הגדול לממשלת היום", 

והירח הוא "המאור הקטן לממשלת הלילה". פירוש הדבר הוא כי אלה שני אופנים שונים ומנוגדים 

בחצי הלילה: בא יב, כט.
בעצם היום הזה: שם, מא. נא.

בחצי היום: ראה ירושלמי פסחים פ"י ה"ה. תוספתא פסחים פ"י, ו. ספרי עה"פ האזינו לב, מח. פרש"י 
עה"פ שם. – נתבאר בלקו"ש חי"ט ע' 339 ואילך.

בחצי הלילה – בדיוק: ראה ברכות ד, א. הובא בפרש"י עה"פ בא יא, ד. וראה יל"ש עה"פ שם )רמז 
קפו(. לקו"ש חכ"א ע' 55 ואילך. וראה אוה"ת בא, )כרך ז( ע' ב' תרלג ואילך. כרך ח ע' ב'תתקג ואילך. ד"ה ועבר 

ה' לנגוף את מצרים תרע"ח )ותש"ו( פ"ב )סה"מ תרע"ח ע' רמא ואילך. תש"ו ע' 78 ואילך(. לקו"ש ח"ג ע' 866.
בנ"י  קבלו  מצרים  דבגאולת  פס"א,  מפראג(  )למהר"ל  ה'  גבורות  ראה  לגמרי:  בטלה  הגלות 

מעלה עצמית דבני חורין ואין המקרה דגלות שלאח"ז מבטל זה כלל. – ועיין זח"ב מ, א.
ציווה על בני ישראל וביקשם . . לעזוב את מצרים ככל המוקדם: בא יב, לא־לג.

כאשר כל יהודי אמר למצריים וכו': בהבא להלן – ראה תוד"ה ואותו – שבת פז, ב. ב"י לטור או"ח 
ר"ס תל. שו"ע אדה"ז שם.

הבכורים . . החזקים: ראה תרגום אונקלוס עה"פ ויחי מט, ג: חילי וריש תקפי.
"בעצם היום" . . – "בחצי היום", - בדיוק: ראה מכילתא )הובא בפרש"י( עה"פ בא שם, מא: כיון 

שהגיע הקץ לא עכבן המקום כהרף עין.
ביד רמה: בשלח יד, ח. ובתרגום אונקלוס עה"פ: בריש גלי. ובפרש"י שם: בגבורה גבוהה ומפורסמת.

"לילה" ו"יום" . . "חושך" ו"אור": ראה פסחים ב, א. ירושלמי ברכות פ"ח ה"ו. ב"ר פ"ג, ו. חגיגה 
יב, א. וראה ד"ה זה היום תרפ"ח בתחלתו )סה"מ תרפ"ח ע' קנג. תש"ח ע' 239(. ספר הערכים־חב"ד ערך אור – 

ביחס ליום. וש"נ. 
סכ"ד  יום  ערך  )צ"צ(  דא"ח  הליקוטים  ספר  ראה  ביום:  ביותר  המאיר  הרגע   – היום"  "בעצם 

)ס"ע שעט ואילך(.
ראה אוה"ת בראשית ה, א: השמש נק' המאור הגדול  השמש . . אין שינוי . . "המאור הגדול": 
אין  ולכן  הגדול  המאור  נק'  ע"כ  מהצמצום  למעלה  שמאירה  כפי  חקר  אין  ולגדולתו  הוי'  גדול  מבחי'  שמקבל 

בהשמש שינויים ותמיד מאירה. ראה רש"י ר"פ וישלח לב, ט. 
ובלשון הפסוק: בראשית א, טז.

אגרות קודש



כג
)במלוא  ואפילו היא ב"אשלמותא"  זריחת הירח,  ב"להאיר את הארץ". ככל שתהי' מדת האור של 

אפילו  השמש,  זריחת  מדת  שתהי'  וככל  לילה",  קרא  "ולחושך  לילה,  זאת  בכל  זה  הרי  שלימותה(, 

בראשית היום או בסופו, כאשר אורו חלש ביותר – הרי זה בכל זאת יום – "ויקרא אלקים לאור יום".  

בחיים(.  הוראה   -( חיים  תורת  בתורתנו,  כפי שמוסבר  בעבודת השם.  גם  זה משתקף  הבדל 

עבודה זו כוללת את כל חיי היום יום של היהודי עם כל )"כל" – ממש( פרטיו, כפי הביטוי: "בכל דרכיך 

דעהו", לדעת ולשמש את הקב"ה בכל הדרכים והמעשים – ובזה ישנם שני סוגים כלליים, תחומים: 

"מצוה" ו"רשות". יש דרכים וענינים שהיהודי חייב לעשות, משום שהקב"ה ציווה לעשות אותם, אלה 

הם כל עניני התורה והמצוות. בשעה שיהודי לומד תורה ומקיים מצוות, הרי הוא מאיר – את עצמו 

ואת סביבתו ואת העולם כולו – באור האלוקי של "נר מצוה ותורה אור". בין אם הוא עושה זאת 

בהתלהבות רבה ובין אם לפעמים בהתלהבות פחותה, הרי זה תמיד "נר מצוה ותורה אור" – ה"מאור 

הגדול" בעבודת ה'.  

הסוג השני הוא עניני "רשות", כאכילה ושתיה וכיוצא בהן, שהרי אכילה ושתיה כשלעצמן, 

הרשות  שעניני  ולמרות  וכו'(.  נפש  בפיקוח  טוב,  ויום  בשבת  )מלבד  מצוה  אינן  עצמו,  האדם  בשביל 

צריכים וחייבים להיות על פי התורה, "תורה אור", הרי אינם עומדים ביחס והשוואה לתורה ומצוות, 

הם מקבלים את אורם, "המאור הקטן", מן התורה "המאור הגדול", כשם שהירח מקבל אורו מן 

השמש. 

חזקות,  טבעיות  נטיות  עם  הקשורים  בהן,  וכיוצא  ושתיה  כאכילה  רשות,  בעניני  במיוחד 

נדרשות השתדלות מיוחדת שיהיו לשם שמים, אם אפילו במצוות קיימת אפשרות של "מצות אנשים 

מלומדה", כאשר השיגרה )ההרגל( היא לא רק הפרעה ל"מעלין בקודש", אלא אף לעצם קיום המצוות 

כראוי – על אחת כמה וכמה בעניני רשות, כאשר ההרגל עלול ח"ו לגרום לירידה, עד לעשיית ההיפך: 

להאיר על הארץ: שם, טו.
"באשלמותא": בין י"ד לט"ו בחודש – ראה מכ' ר"ח ניסן שנה זו הע' ד"ה ביום ארבעה־עשר חמשה־

עשר. וראה זח"א קג, רע"א. ח"ב פה, א.
"ולחושך קרא לילה" . . "ויקרא אלקים לאור יום": בראשית שם, ה.

תורת חיים )- הוראה בחיים(: ראה זח"ג נג, ב.
סרל"א  או"ח  טושו"ע  ספ"ג.  דעות  הל'  רמב"ם  א(.  סג,  ברכות  )וראה  ו  ג,  משלי  דעהו:  דרכיך  בכל 
)ומסיים בשו"ע שם: ומי שנוהג כן עובד את בוראו תמיד. ובטור שם: נמצא עובד את בוראו כל ימיו(. שו"ע אדה"ז 

או"ח סקנ"ו ס"ב )וש"נ(. וראה או"ת להה"מ עה, ב ד"ה עוד נראה.
"דעהו" . . לשמש: ראה תניא ספ"ג.

הרי הוא מאיר – את עצמו . . ואת העולם כולו: להעיר מרמב"ם הל' תשובה פ"ג ה"ד )מקידושין 
מ, רע"ב(: צריך כל אדם שיראה עצמו . . עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות.

נר מצוה ותורה אור: משלי ו, כג.
עניני "רשות": ראה בארוכה מכ' ערב ח"י אלול ה'תשמ"ג. וש"נ.

שבת ויום טוב: ראה שו"ע אדה"ז או"ח ר"ס רמב. שם ר"ס תקכט. וש"נ.
עניני הרשות . . הרי אינם . . ביחס והשוואה לתורה ומצוות: ראה בארוכה ד"ה וירד ה' תרס"ב 
המצוות  ע"י  ודוקא  מלכות",  "לבוש  בבחינת  רק  מגיע  הרשות  שמדברי  שהבירור  )פ"ל(,  תש"ה  בראשית  וד"ה 

ממשיכים בחינת "כתר מלכות" )ראה גם תו"א מג"א, צא, סע"ב. שערי אורה סד, א(.
הירח מקבל אורו מן השמש: להעיר גם מזח"א רלו, סע"ב. ובכ"מ.

מי"ב.  פ"ב  אבות   – שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  "כל  כמארז"ל  שמים:  לשם   .  . "רשות"  עניני 
פי"ז  באדר"נ  לעיין  בפנים  מציין  )אבל  השמיטו  שם  אדה"ז  שבשו"ע  וצע"ק  שם.  וטושו"ע  רמב"ם 

ובח"פ להרמב"ם פ"ה, שבשניהם מקושר הנ"ל עם "בכל דרכיך דעהו" – שהובא בשו"ע אדה"ז שם(.
)או"ת  ולהעיר מתורת הה"מ  נדרשת השתדלות מיוחדת:  נטיות טבעיות חזקות,  קשורים עם 
הוספות סי' מ', מלקו"ת ואתחנן ט, ד(: שאע"פ שארז"ל )ראה תו"כ ס"פ קדושים( אל יאמר אדם אי אפשי בבשר 
גזר עלי, היינו במי שלא חטא מעולם, אבל הבע"ת צ"ל כל מיני רע  ואבי שבשמים  כו' אלא אפשי ומה אעשה 

ואיסורים מאוסים אצלו ושיאמר אי אפשי כו' בכדי שלא יפול ח"ו. וראה לקו"ת שם. 
ישעי' כט, יג. וראה תו"א ר"פ וארא. המשך תרס"ו ע' שיד־שטו. סה"מ  "מצות אנשים מלומדה": 

קונטרסים ח"ב שטז, ב.
השיגרה )ההרגל(. . הפרעה לעצם קיום המצוות: שלכן, כשעובד רק לפי רגילותו נקרא "אשר לא 

עבדו" – חגיגה ט, ב. תניא פט"ו. המשך תרס"ו שם.
מעלין בקודש: ברכות כח, א. וש"נ.

אגרות קודש



כד
"זולל וסובא" וכו'. לפיכך דרושה בעניני רשות עירנות מיוחדת והשתדלות מיוחדת, להחדיר בהם יותר 

"לשם שמים", יותר אור, עד למלוא השלימות של "סיהרא באשלמותא", למרות שגם אז הרי זה עדיין 

רק "לשם שמים", הוא יעשה בהם לאחר מכן עניני "שמים" – ובינתיים הרי זה עדיין "לילה", רשות.

וגם זו אחת מן ההוראות שבהדגשה של "בחצי הלילה", הרומזת, כאמור, לעניני רשות, שהם 

ביחס לתורה ומצוות כיחס הלילה ליום – שאפילו "בחצי הלילה", בגשמיות שבגשמיות שבעניני הרשות, 

הוא חייב להשתחרר לגמרי מן הגלות )השעבוד אל( "מצרים" )חומריות, ואל הגבלות הגשמיות(.

כך גם הענינים הרמוזים ב"חצי היום", כל עניני "נר מצוה ותורה אור" שבהם עומד האדם 

ההגבלות  מן  יציאה  מצרים",  "יציאת  שתהיה  הזהירות  להיות  צריכה   – האור  של  התוקף  במלוא 

ככל  ואדרבה:  וממצבו.  מעצמו  רצונו  משביעות  שיצא  דקדושה,  ומדידות  הגבלות  כולל  והמדידות, 

שתהא דרכו נעלית ורמה – הוא חייב להגיע לדרגה גבוהה יותר. צריך שיהיה, כפי שאומרים כל יום – 

ביום בנפרד ובלילה בנפרד: "בכל מאדך", "מסירת נפש", "מסירת הרצון", מסירה מוחלטת של רצונו 

אל הקב"ה. 

עומד  האדם  כאשר  אפילו  היום":  ב"חצי  הזה",  היום  "בעצם  של  בהדגשה  רמוז  זה  ודבר 

בדרגא נעלית מאד של אור בכל עניני "נר מצוה ותורה אור", הוא צריך, חייב, לקיים "יציאת מצרים" 

כדי להגיע לדרגא נעלית עוד יותר. 

ובלשון הכתוב: "ילכו מחיל אל חיל", מ"חיל" – כלומר: מצב שאין לו בו כל חסרון, ואדרבה: 

נתן לו "כח לעשות חיל", אך יחד עם זה נתן לו את הציווי )ואת הכח לכך( שמטרתו, עבודתו  השם 

לה' כדבעי, בשלימות, היא לא לעמוד בדרגא אחת, ככל שתהיה זו דרגא נעלית, כי אם דווקא הליכה 

"מחיל אל חיל": גם לאחר שהשיג בעזרת הקב"ה, את דרגת "עושה חיל", אין הוא נח והוא משתדל 

להשיג "חיל" נעלה יותר. 

והן  ביום  הן  יום,  בכל  יציאת מצרים  להזכיר את  עומק החיוב  ביתר  גם  יובן  פי האמור  על 

בלילה, לכאורה: כיון שכבר הוזכרה וקויימה אתמול "יציאת מצרים", הן בענינים של "יום" )נר מצוה 

ותורה אור( והן בענינים של "לילה" )עניני רשות(, מה שייך לקיים היום שוב את "יציאת מצרים"?

אך ההסבר הוא, כי מאחר שהגיע יום חדש, הרי המצב של יום אתמול, ככל שהוא טוב, הוא 

זה,  וגם מ"מצרים"  ביום החדש,  לגבי המצב הנעלה, החדש, שניתן להגיע אליו  בסוג של "מצרים" 

צריכים וחייבים לצאת, וגם בזה – ביד רמה. 

* * *
הרי זה עדיין רק "לשם שמים", הוא יעשה בהם לאחר מכן כו': וע"ד החילוק בין "כל מעשיך 
יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" – ראה לקו"ש ח"ג ע' 907. שם ע' 932. ח"י ע' 104 ואילך. – אף שבכלל 

"בכל דרכיך" כולל גם מעשיך לשם שמים )ראה רמב"ם ושו"ע שם(.
"יציאת מצרים", יציאה מן ההגבלות . . כולל הגבלות . . דקדושה: ראה תניא פמ"ז. תו"א וארא 
נז, כ ואילך. בשלח סד, א־ב. יתרו עא, ג ואילך. לקו"ת במדבר ג, א. י, ג. שער האמונה לאדהאמ"צ פכ"א )לט, א 

ואילך(. סידור שער התפילין )ח, ד(. ד"ה ויהי בעצם היום הזה תרנ"ה )סה"מ תרנ"ה ע' עא ואילך(. ובכ"מ. 
שיצא משביעות רצונו וכו': ראה לקו"ש חט"ז ע' 273. וש"נ. "היום יום" ל' סיון )ע' סו(.

בכל מאדך: ואתחנן ו, ה. וראה תו"א מקץ לט, ג־ד. דרמ"צ קכג, כ. קס, ב. ד"ה צאינה וראינה תר"ס. 
ובכ"מ. וראה ספר הערכים־חב"ד ערך אהבת ה' – בכל לבבך. נפשך ומאדך ס"ד. וש"נ.

"מסירת נפש", "מסירת הרצון": תו"א שם לו, ב. ובכ"מ.
אפילו כאשר האדם עומד בדרגא נעלית . . להגיע לדרגא נעלית יותר: להעיר מתורת הבעש"ט 
)כש"ט – הוצאת קה"ת – הוספות סי' יד. וש"נ( עה"פ )שמות ג, ב־ג( וירא מלאך ה' אליו גו' אסורה נא גו' – בסיום 

וחותם התורה שם.
ובלשון הכתוב: תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה, שו, ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

השם נתן לו "כח לעשות חיל": עקב ח, יח.
הציווי . . )ואת הכח: שהרי אינו מבקש אלא לפי כחן – במדב"ר פי"ב, ג.

כדבעי: ראה כתובות סז, רע"א.
החיוב להזכיר . . יציאת מצרים: רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג. שו"ע אדה"ז או"ח סי' סז ס"א.

לכאורה וכו': ראה גם ד"ה בכל דור ודור די"א ניסן ה'תשמ"א.

אגרות קודש
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ויהי רצון, מאחר ואנו נמצאים עדיין ב"לילה" של הגלות, ויתר על כן – באפילה של ה"חושך 

יכסה ארץ", עקבתא דמשיחא, 

בני  עוד בהיות  נזכה בקרוב ממש לגאולה אמיתית, באופן שבו קויימה הגאולה ממצרים – 

זה שימש  ודבר   – ובכל סערת ההתלהבות והשמחה עד ש"פקע הגג"  ישראל במצרים בחצי הלילה, 

הכנה והקדמה ליציאת מצרים, יציאה כפשוטה, ביד רמה ובעצם היום הזה,

על ידי שנחזק את הבטחון שה' גואל ישראל, ונחזק עוד יותר את התשובה אל "לישועתך קוינו 

כל היום", כשכל יום, במשך כל היום ובכל רגע מן היום, מקווים ומתפללים ללא הרף שתבוא הישועה 

על ידי דוד מלכא משיחא,

ודבר זה ימהר עוד יותר את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש, באופן של "וזרח בחושך 

אורך, ואפלתך בצהרים,

כפי ההבטחה שבגאולה הנוכחית יהי' "אראנו נפלאות, - נפלאות אפילו ביחס לאותות ומופתים 

של "כימי צאתך מארץ מצרים"; אז עברו כמה שעות מ"בחצי הלילה" ועד "בעצם היום הזה", ואילו 

עתה יהפוך המצב של "אפלתך" – שיא החושך של הגלות – מיד ל"צהרים". 

ויקויים מיד "קומי אורי כי בא אורך, וכבוד ה' עליך זרח", "והלכו גויים לאורך", "לא יבוא 

עוד שמשך וירחך לא יאסף, כי ה' יהיה לך לאור עולם", "וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל 

הארץ" )"כל העמים ידעו כי שמו של הקב"ה לבדו הוא א־ל עליון – השליט העליון על כל הארץ"(. 

בכבוד ובברכה

לחג הפסח כשר ושמח  

מנחם שניאורסאהן

נ, סע"ד ואילך: דהנה ארז"ל מזכירין יצי"מ בלילות, פי' בכל  ראה תו"א שמות  ב"לילה" של הגלות: 
הגליות ושעבוד הדומות ללילות. וראה גם תו"א וישב כח, ג־ד. 

ה"חושך יכסה ארץ": ישעי' ס, ב. ובמצו"ד עה"פ: רצה לומר צרות יתרבו בעולם . . יאיר לך אור הישועה.
עקבתא דמשיחא: ראה סוף מס' סוטה. ושם: בכל יום ויום מרובה כו'.

"פקע הגג": פסחים פה, סע"ב )בפסח דורות – שמקורו ונצטוו עליו בר"ח ניסן בפסח מצרים – בא יב, 
יד; שם, יז ובפרש"י(. 

ודבר זה שימש הכנה והקדמה ליציאת מצרים: להעיר ממכילתא )הובא בפרש"י( עה"פ בא שם, ו. - 
נתבאר בארוכה בלקו"ש חט"ז ע' 114 ואילך.

לישועתך קוינו כל היום: תפילת העמידה – ברכת את צמח דוד וכו'. וראה לקו"ש ח"כ ע' 274. ויחי שנה 
זו בסופה.  

כל יום: גם בשבת ויו"ט )אף שלא באופן של צער, שחסר לו כו'( – נוסף ע"ז שגם אז אומרים בכל תפלה 
"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים".

מקווים ומתפללים ללא הרף שתבוא הישועה: וכמו שאומרים ב)כמה נוסחאות ד(תיקון חצות: עד 
מתי! וראה שיחת ש"פ משפטים וש"פ תשא שנה זו. ראה מדרש תהלים עה"פ )תהלים פג, ב( "אלקים אל דמי לך אל 
תחרש ואל תשקוט א־ל", הובא ונתבאר באוה"ת לתהלים )יהל אור( עה"פ )ע' רחצ(. ראה גם ד"ה ויקם עדות דש"פ 

אחרי, שבת הגדול שנה זו. 
יזרח  י. ובמצו"ד כאן: בהיות בעולם חשכת הצרות  נח,  ישעי'  וזרח בחושך אורך, ואפלתך כצהרים: 

אורך ולא תהי' נכלל עמהם וכו'. 
כצהרים: ראה רד"ק עה"פ: כמו הצהרים שהוא חוזק אור היום.

"אפלתך" – שיא החושך: ראה בא י, כב. ובפרש"י.
כפי ההבטחה: מיכה ז, טו.

נפלאות אפילו ביחס לאותות ומופתים של "כימי צאתך מארץ מצרים": ראה פע"ח שער חג המצות 
פ"ו )בד"ה מהר"י ז"ל(. אוה"ת נ"ך עה"פ. וראה בהברכה דאור לי"א ניסן* הע' 5.

מיד: רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. וראה שם הערות 10-11.
קומי אורי . . והלכו גויים לאורך . . לא יבוא עוד שמשך: ישעי' ס, א. ג, כ וברד"ק שם: כי בא אורך, 

הגיע זמן ישועתך שהוא לך אורה גדולה. 
וכבוד ה': ראה מצו"ד עה"פ.

והלכו גויים לאורך: ובמצו"ד עה"פ: ר"ל ממך ילמדו דרכי ה' ואתה תאיר עיניהם. וראה גם רד"ק עה"פ.
וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ: תהלים סיום וחותם מזמור פג.

*( נדפס בהתוועדויות תשמ"ד ח"ג ע' 1407. המו"ל.

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

לו.‡. ואני לי דודי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

בשו"ע ·. אדה"ז בדברי .1הביאור גדול נס בו ש"נעשה הגדול, לשבת מצרים בנוגע למכה .
..2בבכוריהם  סתם לחודש בעשירי קבעוהו לא ולמה בניסן . שבעשרה לפי המועדים, כל שנקבעו כדרך .
מרים  תענית 3מתה בו הנס 4וקבעו לאחרי שנה ל"ט היתה מרים שמיתת (אף יתכן 5כו'" איך דלכאורה, ,(

המבואר  ע"פ - צדדי ענין מפני הנס זכרון קביעות אופן ולדחות ר"ה 7בחסידות 6לשנות של יו"ט בענין
ועד"ז  בתק"ש, צורך ללא השבת יום של ענינו מצד נמשכת דתק"ש שההמשכה בשבת, להיות שחל
עצמם  ד)מצרים (התוקף שבכורי הוא הנס תוכן כי הנס, בזכרון צורך אין מרים מיתת שביום בנדו"ד,

ישראל  את שישלחו לנהורא 8נלחמו חשוכא דאתהפכא שזהו"ע גם 9, נפעל זה וענין של 10, מיתתן ע"י
הטמאות 11צדיקים  קליפות מג' שהן הזדונות על אף שמכפרת שליט"א,12, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
ואילך.13ונדפס  33 ע' חי"ב בלקו"ש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

תל.1) ר"ס או"ח
יו"ד.2) קלו, תהלים
ה'3) ד"יודע הענין אצלה הי' ובודאי כו', מעלתה שגדלה

. יח) לז, (תהלים תמימים שנותם ימי כך תמימים שהם כשם .
לשרה. בנוגע רפנ"ח) (ב"ר במדרש כדאיתא תמימים",

חסידי 4) אצל נהוג - צדיקים מיתת ליום בנוגע ולהעיר:
כו'. מכפרת צדיקים שמיתת כיון תחנון, אומרים שאין פולין
רשימת  - מנחם תורת (ראה אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל פעם ושאלתי
תחנון? לומר נוהגים שאצלנו הטעם מהו וש"נ), רצא. ס"ע היומן
("אויסבעטן"), ולפעול לבקש טוב יותר זמן ישנו וכי והשיב:

כזו?!... רצון" "עת מכמו
ואדרבה: היארצייט, ביום להתענות נהוג לא חסידים אצל
מנחם  תורת (ראה שו"ע ע"פ שזהו וכיון כו'. "תיקון" מעמידים
כל  לפעול יכולים - וש"נ) ואילך. 217 ע' חי"ג התוועדויות -

שמחה. ע"י הענינים
הנס 5) זכרון קבעו השנים ל"ט כל שבמשך לומר אין ובודאי

- השבת ליום קבעוהו מרים מיתת לאחר ורק בחודש, בעשירי
ולא  בנגלה לא ברמז, לא אפילו כו', תנא שום אשתמיט דלא

כן. לומר בקבלה,
עתידות, יודע שהקב"ה שכיון לתרץ, אפשר הי' לכאורה אך
ימי  ה' "יודע [שהרי לחודש בעשור תהי' מרים שמיתת וידע
בנוגע  גם מובן ומזה לשרה, בנוגע המדרש מדברי כנ"ל תמימים",

נקבע *למרים  לכן א)], ט, (תענית הרועים" מ"שלשת שהיתה
הנס השבת.dligzklזכרון ביום

מובן  אינו דלכאורה - גופא הפסח לחג בנוגע שמצינו [וע"ד
גורשו  כי גו' מצות עוגות גו' הבצק את "ויאפו לט) יב, (בא מ"ש
שגורשו  קודם עוד הרי גו'", להתמהמה יכלו ולא ממצרים
ט"ו?! בליל מצה אכילת על כבר נצטוו בניסן, ט"ו ביום ממצרים,
ע' בא אוה"ת - חסידות בדרושי (שהובא זה על התירוצים וא'

הי' לכן קודם המצות על שנצטוו "שמה cizrdשז), y"r שהשם ,
יד  העתידות היו יודע ואפילו בחפזון, ממצרים לצאת להם שיהי' ע

מצות  על הפסח לאכול צוה בצקת, להחמיץ יכולים היו לא רוצים

כו'"].
מצרים  ד"למכה שהנס דכיון מספיק, אינו זה ביאור אבל,
מרים  דמיתת הענין ואילו וגאולה, זכות של הו"ע בבכוריהם"
בית  כשריפת צדיקים של מיתתן "שקולה שהרי הפכי, הו"ע

ועד ב), יח, (ר"ה לפני אלקינו" קשה צדיקים של ש"סילוקן
זכרון xzeiהקב"ה צריך הי' - לז) פ"א, (איכ"ר ביהמ"ק" מחורבן

ימי  לפי יקבע הנס שזכרון מרים, דמיתת הענין את לדחות הנס
ימי  לפי יקבע מרים דמיתת הזכרון ואילו המועדים, ככל החודש,

השבוע.
ובכ"מ.6) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
בלבד 7) דתורה נגלה שע"פ ענינים שיש כמ"פ וכמדובר

(ראה  דוקא התורה פנימיות ע"פ בביאור צורך ויש מובנים, אינם
וש"נ). .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם

לישדי'8) אבא ובי' "מיני' מארז"ל (סנהדרין וע"ד נרגא" בי'
פל"א). בתניא הובא ב. לט,

אשר9) זר ל "אֿל בנוגע - בעבודה קה,וענינו (שבת בקרבך"
ו, (ואתחנן כמ"ש לקדושה, יתהפך הוא שגם לפעול שצריך ב),
עה"פ), ופרש"י (ספרי יצריך" "בשני לבבך", בכל גו' "ואהבת ה)
לעבודת  אים") ("טרייבן אותו ותמשוך תעורר נה"ב שגם היינו,
כמשל  טובתו, שזוהי היא גם יודעת דבר של שלאמיתו כיון ה',

ספכ"ט). (ספ"ט. בתניא המובא הזונה
מצרים 10) ד"למכה שבענין - ביניהם חילוק שיש אלא

ואילו  גוי, ע"י (המלחמה) הפעולה עיקר היתה בבכוריהם",
הוא  פסח זבח להם ש"אמרו הדיבור, ע"י רק היתה בנ"י  פעולת
נעשה  צדיקים, של מיתתן בענין אבל מצרים"; בכורי שיהרוג לה'
נפשותיהם  שמוסרים - רבינו ובלשון לבדו, הצדיק ע"י הבירור כל

ברצון.
ניסן.11) וי"ג ניסן ב' ביום גם ישנו זה ועילוי
הימין",12) ב"קץ לבוא, דלעתיד השלימות בדוגמת זה והרי

דחי'. בדרך רק שזהו עתה, כמו ולא לגקה"ט, גם בירור יהי' שאז
ותשל"א.13) תשכ"ט הגדול שבת שיחות בשילוב

*('ek `hg ly oipr mr dxeyw dzzin dzid ielbay s`.

f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy

בבכוריהם":‚. מצרים ד"למכה הנס מעלת בביאור להוסיף ויש
גם  (כולל המצריים על הדבר פעל לא בפועל, המכה שבאה לאחרי גם הנה - שלפנ"ז המכות בשאר
הרי  - בגופם לא אבל בממונם, היזק רק היתה המכה שפעולת ואף כו'. מזה שיתפעלו מצרים) בכורי

כו' עליהם חביב פרוטה 14ממונם משוה פחות על אפילו מקפיד שבןֿנח ובפרט ,15;

בנ"י אלא בפועל, המכה שבאה לפני עוד הנה - כאן extiqואילו wxמצרים eal`לבכורי zcnery
למלחמה. שיצאו עד כ"כ מזה התפעלו - בכורות מכת

הלב  מן היוצאים בדברים עמהם דיברו שבנ"י לפי - כ"כ מצרים בכורי התפעלו שכאן הדבר וטעם
פעולתם  ופועלים הלב אל נפש:16(שנכנסים מסירת מתוך - ועד ,(

הי' זה ענין אבל כו', פרעה אל אמנם הלך רבינו משה מס"נ; של ענין בנ"י אצל הי' לא - כאן עד
" לו אמר שהקב"ה פרעה"a`באופן עמו)17אל ילך בעצמו (שהקב"ה עמי יחד בא לו 18, הי' שלא כך, ,

גרונו" מתוך מדברת ד"שכינה הענין רבינו משה אצל הי' שבכלל גם ומה לפחד. הביטול 19מה גודל מצד ,
מה" ד"ונחנו באופן .20שלו

מס"נ  של לענין הוצרכו זה בשביל הנה פסח, לקרבן השה את לקחת נצטוו בנ"י כאשר -21אמנם,
התוס' מבעלי זקנים בדעת עליהם 22כמבואר נתקבצו לשחוט, הפסחים שלוקחין המצרים ש"כשראו ,

מצרים  תועבת את נזבח "הן לפרעה: רבינו משה שאמר וכפי בהמות". הי' מצרים של יראתן כי להרגן,
זובחים) אנו יראתם (שהרי יסקלונו" ולא שהרי 23לעיניהם אמת, זה הי' בודאי זאת, אמר שמשה וכיון ,

אמת  הוא משה של ולשחטו,24ענינו שה ליקח לנו מצוה שאתה היתכן למשה: בנ"י טענו לא ואעפ"כ, .
מתוך  הציווי קיימו אלא ש"יסקלונו"?!... כך לידי תביא כזו שפעולה אמרת בעצמך שאתה בשעה בה

ודעת. מטעם שלמעלה הנהגה שזוהי מס"נ,

והעלהו  גו' יצחק את גו' בנך את נא "קח אותו צוה הקב"ה שכאשר אבינו, באברהם שמצינו [וע"ד
לעולה" לפ 25גו' לו אמר כבר שהקב"ה בטענה אבינו אברהם בא לא זרע", לך יקרא ביצחק "כי ,26נ"ז

מטו"ד]. שלמעלה מס"נ מתוך הציווי את קיים אלא

מס"נ  של חיוב הי' מ"ת קודם האם חקירה יש נגלה ע"פ מזה: עדיין 27ויתירה שעמדו אף ואעפ"כ, .
ה'. ציווי לקיים נפשם מסרו אלא מס"נ, של חיוב עליהם יש אם חשבונות בנ"י עשו לא מ"ת, קודם

שהיתה  מצרים בגלות עדיין שהיו למרות פסח, לקרבן השה בלקיחת בנ"י אצל שהיתה המס"נ ומצד
מאבותינו  עבודה פסקה שכבר (דאף בתוקף זה 28עדיין הרי - בתוקף) עדיין היתה מצרים קליפת הרי ,

למלחמה. לצאת בסכנה עצמם את שהעמידו ועד בנ"י, לדברי שהאמינו מצרים בכורי על פעל

מזה:„. וההוראה
לסיים  עליו לראש שלכל לטעון לו אין - נוספים יהודים עם לפעול שליחות ליהודי נותנים כאשר
ורק  אויסשלאפן"), ("זיך היטב ולנוח העיתון, את לקרוא ולשתות, לאכול וכו', להתפלל עניניו, כל ָאת
יהודי  עם וידבר טובה" "יעשה אזי - לטייל... גם הלך שכבר כיון - לעשות מה יותר לו יהי' לא כאשר

שליחותו; את לבצע כדי נוסף,
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וש"נ.14) ב. סא, ברכות ראה
וש"נ.15) א. סב, עירובין
א.16) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
בא.17) ר"פ
א.18) לד, זח"ב ראה
(19.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
זֿח.20) טז, בשלח
וש"נ.21) .249 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ג.22) יב, בא

(ובפרש"י).23) כב ח, וארא
סע"א.24) קיא, ואילך. סע"א קי, סנהדרין א. עד, ב"ב ראה

ועוד. יא. קרח כח. שמות תנחומא יו"ד. פ"ה, שמו"ר
ב.25) כב, וירא
יב.26) כא, שם
ואילך.27) שנ ע' ב"נ ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
רע"א.28) יא, ר"ה
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.f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לו.‡. ואני לי דודי ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

בשו"ע ·. אדה"ז בדברי .1הביאור גדול נס בו ש"נעשה הגדול, לשבת מצרים בנוגע למכה .
..2בבכוריהם  סתם לחודש בעשירי קבעוהו לא ולמה בניסן . שבעשרה לפי המועדים, כל שנקבעו כדרך .
מרים  תענית 3מתה בו הנס 4וקבעו לאחרי שנה ל"ט היתה מרים שמיתת (אף יתכן 5כו'" איך דלכאורה, ,(

המבואר  ע"פ - צדדי ענין מפני הנס זכרון קביעות אופן ולדחות ר"ה 7בחסידות 6לשנות של יו"ט בענין
ועד"ז  בתק"ש, צורך ללא השבת יום של ענינו מצד נמשכת דתק"ש שההמשכה בשבת, להיות שחל
עצמם  ד)מצרים (התוקף שבכורי הוא הנס תוכן כי הנס, בזכרון צורך אין מרים מיתת שביום בנדו"ד,

ישראל  את שישלחו לנהורא 8נלחמו חשוכא דאתהפכא שזהו"ע גם 9, נפעל זה וענין של 10, מיתתן ע"י
הטמאות 11צדיקים  קליפות מג' שהן הזדונות על אף שמכפרת שליט"א,12, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -
ואילך.13ונדפס  33 ע' חי"ב בלקו"ש
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תל.1) ר"ס או"ח
יו"ד.2) קלו, תהלים
ה'3) ד"יודע הענין אצלה הי' ובודאי כו', מעלתה שגדלה

. יח) לז, (תהלים תמימים שנותם ימי כך תמימים שהם כשם .
לשרה. בנוגע רפנ"ח) (ב"ר במדרש כדאיתא תמימים",

חסידי 4) אצל נהוג - צדיקים מיתת ליום בנוגע ולהעיר:
כו'. מכפרת צדיקים שמיתת כיון תחנון, אומרים שאין פולין
רשימת  - מנחם תורת (ראה אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל פעם ושאלתי
תחנון? לומר נוהגים שאצלנו הטעם מהו וש"נ), רצא. ס"ע היומן
("אויסבעטן"), ולפעול לבקש טוב יותר זמן ישנו וכי והשיב:

כזו?!... רצון" "עת מכמו
ואדרבה: היארצייט, ביום להתענות נהוג לא חסידים אצל
מנחם  תורת (ראה שו"ע ע"פ שזהו וכיון כו'. "תיקון" מעמידים
כל  לפעול יכולים - וש"נ) ואילך. 217 ע' חי"ג התוועדויות -

שמחה. ע"י הענינים
הנס 5) זכרון קבעו השנים ל"ט כל שבמשך לומר אין ובודאי

- השבת ליום קבעוהו מרים מיתת לאחר ורק בחודש, בעשירי
ולא  בנגלה לא ברמז, לא אפילו כו', תנא שום אשתמיט דלא

כן. לומר בקבלה,
עתידות, יודע שהקב"ה שכיון לתרץ, אפשר הי' לכאורה אך
ימי  ה' "יודע [שהרי לחודש בעשור תהי' מרים שמיתת וידע
בנוגע  גם מובן ומזה לשרה, בנוגע המדרש מדברי כנ"ל תמימים",

נקבע *למרים  לכן א)], ט, (תענית הרועים" מ"שלשת שהיתה
הנס השבת.dligzklזכרון ביום

מובן  אינו דלכאורה - גופא הפסח לחג בנוגע שמצינו [וע"ד
גורשו  כי גו' מצות עוגות גו' הבצק את "ויאפו לט) יב, (בא מ"ש
שגורשו  קודם עוד הרי גו'", להתמהמה יכלו ולא ממצרים
ט"ו?! בליל מצה אכילת על כבר נצטוו בניסן, ט"ו ביום ממצרים,
ע' בא אוה"ת - חסידות בדרושי (שהובא זה על התירוצים וא'

הי' לכן קודם המצות על שנצטוו "שמה cizrdשז), y"r שהשם ,
יד  העתידות היו יודע ואפילו בחפזון, ממצרים לצאת להם שיהי' ע

מצות  על הפסח לאכול צוה בצקת, להחמיץ יכולים היו לא רוצים

כו'"].
מצרים  ד"למכה שהנס דכיון מספיק, אינו זה ביאור אבל,
מרים  דמיתת הענין ואילו וגאולה, זכות של הו"ע בבכוריהם"
בית  כשריפת צדיקים של מיתתן "שקולה שהרי הפכי, הו"ע

ועד ב), יח, (ר"ה לפני אלקינו" קשה צדיקים של ש"סילוקן
זכרון xzeiהקב"ה צריך הי' - לז) פ"א, (איכ"ר ביהמ"ק" מחורבן

ימי  לפי יקבע הנס שזכרון מרים, דמיתת הענין את לדחות הנס
ימי  לפי יקבע מרים דמיתת הזכרון ואילו המועדים, ככל החודש,

השבוע.
ובכ"מ.6) ואילך. א נו, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
בלבד 7) דתורה נגלה שע"פ ענינים שיש כמ"פ וכמדובר

(ראה  דוקא התורה פנימיות ע"פ בביאור צורך ויש מובנים, אינם
וש"נ). .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם

לישדי'8) אבא ובי' "מיני' מארז"ל (סנהדרין וע"ד נרגא" בי'
פל"א). בתניא הובא ב. לט,

אשר9) זר ל "אֿל בנוגע - בעבודה קה,וענינו (שבת בקרבך"
ו, (ואתחנן כמ"ש לקדושה, יתהפך הוא שגם לפעול שצריך ב),
עה"פ), ופרש"י (ספרי יצריך" "בשני לבבך", בכל גו' "ואהבת ה)
לעבודת  אים") ("טרייבן אותו ותמשוך תעורר נה"ב שגם היינו,
כמשל  טובתו, שזוהי היא גם יודעת דבר של שלאמיתו כיון ה',

ספכ"ט). (ספ"ט. בתניא המובא הזונה
מצרים 10) ד"למכה שבענין - ביניהם חילוק שיש אלא

ואילו  גוי, ע"י (המלחמה) הפעולה עיקר היתה בבכוריהם",
הוא  פסח זבח להם ש"אמרו הדיבור, ע"י רק היתה בנ"י  פעולת
נעשה  צדיקים, של מיתתן בענין אבל מצרים"; בכורי שיהרוג לה'
נפשותיהם  שמוסרים - רבינו ובלשון לבדו, הצדיק ע"י הבירור כל

ברצון.
ניסן.11) וי"ג ניסן ב' ביום גם ישנו זה ועילוי
הימין",12) ב"קץ לבוא, דלעתיד השלימות בדוגמת זה והרי

דחי'. בדרך רק שזהו עתה, כמו ולא לגקה"ט, גם בירור יהי' שאז
ותשל"א.13) תשכ"ט הגדול שבת שיחות בשילוב

*('ek `hg ly oipr mr dxeyw dzzin dzid ielbay s`.

f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy

בבכוריהם":‚. מצרים ד"למכה הנס מעלת בביאור להוסיף ויש
גם  (כולל המצריים על הדבר פעל לא בפועל, המכה שבאה לאחרי גם הנה - שלפנ"ז המכות בשאר
הרי  - בגופם לא אבל בממונם, היזק רק היתה המכה שפעולת ואף כו'. מזה שיתפעלו מצרים) בכורי

כו' עליהם חביב פרוטה 14ממונם משוה פחות על אפילו מקפיד שבןֿנח ובפרט ,15;

בנ"י אלא בפועל, המכה שבאה לפני עוד הנה - כאן extiqואילו wxמצרים eal`לבכורי zcnery
למלחמה. שיצאו עד כ"כ מזה התפעלו - בכורות מכת

הלב  מן היוצאים בדברים עמהם דיברו שבנ"י לפי - כ"כ מצרים בכורי התפעלו שכאן הדבר וטעם
פעולתם  ופועלים הלב אל נפש:16(שנכנסים מסירת מתוך - ועד ,(

הי' זה ענין אבל כו', פרעה אל אמנם הלך רבינו משה מס"נ; של ענין בנ"י אצל הי' לא - כאן עד
" לו אמר שהקב"ה פרעה"a`באופן עמו)17אל ילך בעצמו (שהקב"ה עמי יחד בא לו 18, הי' שלא כך, ,

גרונו" מתוך מדברת ד"שכינה הענין רבינו משה אצל הי' שבכלל גם ומה לפחד. הביטול 19מה גודל מצד ,
מה" ד"ונחנו באופן .20שלו

מס"נ  של לענין הוצרכו זה בשביל הנה פסח, לקרבן השה את לקחת נצטוו בנ"י כאשר -21אמנם,
התוס' מבעלי זקנים בדעת עליהם 22כמבואר נתקבצו לשחוט, הפסחים שלוקחין המצרים ש"כשראו ,

מצרים  תועבת את נזבח "הן לפרעה: רבינו משה שאמר וכפי בהמות". הי' מצרים של יראתן כי להרגן,
זובחים) אנו יראתם (שהרי יסקלונו" ולא שהרי 23לעיניהם אמת, זה הי' בודאי זאת, אמר שמשה וכיון ,

אמת  הוא משה של ולשחטו,24ענינו שה ליקח לנו מצוה שאתה היתכן למשה: בנ"י טענו לא ואעפ"כ, .
מתוך  הציווי קיימו אלא ש"יסקלונו"?!... כך לידי תביא כזו שפעולה אמרת בעצמך שאתה בשעה בה

ודעת. מטעם שלמעלה הנהגה שזוהי מס"נ,

והעלהו  גו' יצחק את גו' בנך את נא "קח אותו צוה הקב"ה שכאשר אבינו, באברהם שמצינו [וע"ד
לעולה" לפ 25גו' לו אמר כבר שהקב"ה בטענה אבינו אברהם בא לא זרע", לך יקרא ביצחק "כי ,26נ"ז

מטו"ד]. שלמעלה מס"נ מתוך הציווי את קיים אלא

מס"נ  של חיוב הי' מ"ת קודם האם חקירה יש נגלה ע"פ מזה: עדיין 27ויתירה שעמדו אף ואעפ"כ, .
ה'. ציווי לקיים נפשם מסרו אלא מס"נ, של חיוב עליהם יש אם חשבונות בנ"י עשו לא מ"ת, קודם

שהיתה  מצרים בגלות עדיין שהיו למרות פסח, לקרבן השה בלקיחת בנ"י אצל שהיתה המס"נ ומצד
מאבותינו  עבודה פסקה שכבר (דאף בתוקף זה 28עדיין הרי - בתוקף) עדיין היתה מצרים קליפת הרי ,

למלחמה. לצאת בסכנה עצמם את שהעמידו ועד בנ"י, לדברי שהאמינו מצרים בכורי על פעל

מזה:„. וההוראה
לסיים  עליו לראש שלכל לטעון לו אין - נוספים יהודים עם לפעול שליחות ליהודי נותנים כאשר
ורק  אויסשלאפן"), ("זיך היטב ולנוח העיתון, את לקרוא ולשתות, לאכול וכו', להתפלל עניניו, כל ָאת
יהודי  עם וידבר טובה" "יעשה אזי - לטייל... גם הלך שכבר כיון - לעשות מה יותר לו יהי' לא כאשר

שליחותו; את לבצע כדי נוסף,
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וש"נ.14) ב. סא, ברכות ראה
וש"נ.15) א. סב, עירובין
א.16) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
בא.17) ר"פ
א.18) לד, זח"ב ראה
(19.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
זֿח.20) טז, בשלח
וש"נ.21) .249 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ג.22) יב, בא

(ובפרש"י).23) כב ח, וארא
סע"א.24) קיא, ואילך. סע"א קי, סנהדרין א. עד, ב"ב ראה

ועוד. יא. קרח כח. שמות תנחומא יו"ד. פ"ה, שמו"ר
ב.25) כב, וירא
יב.26) כא, שם
ואילך.27) שנ ע' ב"נ ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
רע"א.28) יא, ר"ה
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כל  את לסיים דואג לראש שלכל באופן היא הנהגתו כאשר הזולת. על לפעול אפשר אי - כזה באופן
כך על זיך") ("קלאגן להתאונן שבא יפלא לא - הזולת על לפעול פונה אח"כ ורק gilvnעניניו, epi`y ָ

הזולת. עם שיתעסק הזמן הגיע לא שעדיין להוכיח רוצה ומזה הזולת, על לפעול

כולל  וצמא, רעב שהוא בשעה שגם כך, הצדה, עניניו כל את להניח עליו - הזולת על לפעול כדי
לפעול  יצליח ואז הזולת, עם לעסוק ופונה מס"נ, מתוך עצמו את מנתק הוא הרי ה', לדבר וצמא רעב גם

עליו.

אבות ‰. במסכת המשנה מאמר לבאר יש לקיימה 29ועפ"ז סופו מעוני התורה את המקיים "כל ,
כו'": סופו מעושר התורה את המבטל וכל מעושר,

מובן  אינו מעושר",30לכאורה התורה את ל"המקיים בנוגע נוספת בבא במשנה נאמר לא מדוע :
וכיו"ב?! שכר שיקבל

רק  תורה לומד יהודי כאשר מעושר"; התורה את "המקיים של מציאות קיימת שלא - הוא הענין אך
מילוי אלא התורה, וקיום דלימוד הענין אמיתית זה אין - עניניו כל את שסיים elyלאחרי oevxd דוקא ;

ענין  אמיתית זה הרי - הצדה עניניו שאר כל את ומניח ללמוד, רוצה שאינו בשעה תורה לומד כאשר
התורה. וקיום לימוד

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך :31ו"כימי

"עבדי  היותם תמורת ה'" "עבדי בנ"י כבר נעשו ממצרים היציאה קודם עוד הנה שביצי"מ כשם
בירושלמי  כדאיתא בהמכתב 32פרעה", גם עמי 33(והובא מתוך צאו "קומו ואומר: מכריז הי' שפרעה (34,

צריכה  העתידה הגאולה לפני שעוד עתה, גם כך - ה'" עבדי אתם והילך מיכן פרעה, עבדי הייתם לשעבר
חשבונות. ללא מס"נ, מתוך העבודה כבר  להיות

" נאמר שלכן ביצי"מ, מאשר יותר נעלה באופן - ועד נפלאות", ל"אראנו זוכים צאתך kועי"ז ימי
הדמיון  בכ"ף .35גו'",

הגמרא  כדברי ניסן, חודש של ענינו כללות נו"נין,36וזהו ב' בה שיש תיבה בחלום להרואה בנוגע
מצרים  "למכה בענין לעיל וכאמור נס, בתוך נס של שזהו"ע לו", נעשו נסים ש"נסי "ניסן", כמו

הטבע. מדרך שלמעלה נס של ענין פועלים גופא שבקליפה בבכוריהם",

מארז"ל  -28ויקויים גופא ובזה זו, שנה של ניסן בחודש - להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת פריער"), ("וואס האפשרי ָבהקדם

***

.Ê,מצה אכילת על הציווי גם אז הי' - ס"ג) (כנ"ל לחודש בעשור הפסח דלקיחת הציווי על נוסף
משא"כ  קיים, שביהמ"ק בזמן רק ישנו פסח קרבן כי הפסח, קרבן מאשר יותר אלינו ששייך ענין שזהו

הזה  בזמן גם מדאורייתא היא מצה .37אכילת
הפסח, עם יחד לאכול שצריך המצה (א) ענינים: ב' בה שיש - יתירה מעלה יש שבמצה ולהעיר,

עצמו.38כמ"ש  מצד שהוא כפי המצה ענין (ב) יאכלוהו", ומרורים מצות "על
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מ"ט.29) פ"ד
חל"ז 30) .65 ס"ע חכ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.144 ע' ריש
טו.31) ז, מיכה
ה"ה.32) פ"ה פסחים
שכב).33) ס"ע חכ"ד (אג"ק בהערה ניסן די"א

לא.34) יב, בא
וש"נ.35) .355 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רע"א.36) נז, ברכות
וש"נ.37) א. קכ, פסחים
יא.38) ט, בהעלותך

f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy

נדפס  וגם דובר שכבר מה על להזכיר המקום כאן הנה - לכך בנוגע 39ובהתאם הקירות) על תלוי (וגם
יצי"מ, ליל - ה"סדרים" עבור הפחות לכל או הפסח, חג כל עבור (אם ומהודרת שמורה מצה לחלוקת
וגם  אליו להקרובים לחלק יכלתו, כפי אחד כל ישתדל ובודאי מצה), דאכילת המצוה ישנה שאז

כו'. להרחוקים

באגה"ק  המבואר .40וע"פ יורד ושנה שנה .ש"בכל ומחודש חדש אור מאיר . הי' שלא יותר עליון .
השנים  לגבי הוספה של באופן צ"ל זו בשנה זה בענין ההתעסקות גם הרי - כזה" עליון  אור עולם מימי 

שלפנ"ז.

דאסוותא  ומיכלא דמהימנותא מיכלא - המצה שענין השנה 41ויה"ר "ראש שהוא הפסח, מחג יומשך -
כו'.42לרגלים" הסביבה בכל ויפעל כולה, השנה כל על שיפעל באופן ,

***

.Á שיוצאים באופן בפשטות זה הרי להגאל, עתידין ובו נגאלו שבו ניסן חודש אודות מדברים כאשר
לחוץ  ישראל מארץ שבאו - הפכי ענין לכאורה אירע כאן ואילו ישראל; לארץ ובאים לארץ מחוץ

פרהסיא 43לארץ  של ענין כבר שזהו מנין, רק ולא ומתוך 44, פירסום, של ובאופן מנינים, משני יותר אלא ,
לישראל, צבא ולהעמיד מא"י, יסעו שלא לפעול שענינו שה"משרד" - ועד שם, והן כאן, הן ריקודים,

לנסיעתם. ברכתו את ונתן אישר
הרמב"ם  פסק כידוע - לזה או 45והיסוד תורה ללמוד אלא לארץ לחוץ ישראל מארץ לצאת ש"אסור

אשה". לישא

את  מקרבים הם - אדרבה אלא הגאולה, היפך  שאינם בלבד זו לא אלו, שענינים - בזה והענין
הגאולה:

הגמרא  מדברי כמובן - אשה א 46לישא שב(אותו נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן ששמו)"אין וצר
הנישואין. תכלית שזוהי ורבי', פרי' ע"י נעשה זה שענין גוף",

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כי - תורה הלימוד,47וללמוד בענין החסרון בגלל הוא החטא וענין ,
מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול פסוקה הלכה הי'48שהרי בודאי ה"תלמוד", ענין הי' שאילו כך, ,

לימוד  ע"י ולכן, תלמוד". ב"גדול שחסר עכצ"ל, מעשה, לידי מביא אינו הלימוד ואם ה"מעשה", ענין גם
חסיד" הארץ עם "לא שהרי מעשה, לידי יביא שבודאי - תלמוד" "גדול הגלות,49התורה, סיבת תתבטל -

הגלות. - המסובב יתבטל ממילא ובדרך ד"חטאינו", הענין שזהו

.Ë'בתוס איתא אעפ"כ, כאשר 50אבל רק הוא אשה ולישא תורה ללמוד לחו"ל מא"י לצאת שההיתר ,
היתר. אין לחזור, דעתו אין אם אבל לא"י", לחזור "דעתו

בזה: והביאור

בטהרה" ע"ז "עובדי שהם איתא, לארץ, בחוץ שנמצאים לבנ"י זהו 51בנוגע אם מובן: אינו ולכאורה .
"בטהרה"?! יהי' זה שענין יתכן איך - זרה עבודה של ענין

בחסידות  מציאות 52ומבואר - ע"ז בבחינת היא ומציאות ליש עצמו את מחשיב שיהודי שהעובדה ,
היא  למציאות עצמו את שמחשיב לכך הסיבה כי - "בטהרה" זה הרי ואעפ"כ הקב"ה. מלבד נוספת
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ואילך.39) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ. .253 ס"ע חמ"ט גם וראה

סי"ד.40)
ב.41) קפג, זח"ב
סע"א.42) ד, שם ר"ה. ריש
מאה"ק 43) שבאו התמימים תלמידי של לה"קבוצה" הכוונה

כ"ק בצל (להסתופף שלימה שנה למשך שליט"א ).l"endאדמו"ר
וש"נ.44) .134 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ה"ט.45) פ"ה מלכים הל'
וש"נ.46) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
דיו"ט.47) מוסף תפלת נוסח
וש"נ.48) ב. מ, קידושין
מ"ה.49) פ"ב אבות
א.50) יג, ע"ז - ללמוד ד"ה
סע"א.51) ח, ע"ז
ובכ"מ.52) ג. כז, פרשתנו לקו"ת ראה
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כל  את לסיים דואג לראש שלכל באופן היא הנהגתו כאשר הזולת. על לפעול אפשר אי - כזה באופן
כך על זיך") ("קלאגן להתאונן שבא יפלא לא - הזולת על לפעול פונה אח"כ ורק gilvnעניניו, epi`y ָ

הזולת. עם שיתעסק הזמן הגיע לא שעדיין להוכיח רוצה ומזה הזולת, על לפעול

כולל  וצמא, רעב שהוא בשעה שגם כך, הצדה, עניניו כל את להניח עליו - הזולת על לפעול כדי
לפעול  יצליח ואז הזולת, עם לעסוק ופונה מס"נ, מתוך עצמו את מנתק הוא הרי ה', לדבר וצמא רעב גם

עליו.

אבות ‰. במסכת המשנה מאמר לבאר יש לקיימה 29ועפ"ז סופו מעוני התורה את המקיים "כל ,
כו'": סופו מעושר התורה את המבטל וכל מעושר,

מובן  אינו מעושר",30לכאורה התורה את ל"המקיים בנוגע נוספת בבא במשנה נאמר לא מדוע :
וכיו"ב?! שכר שיקבל

רק  תורה לומד יהודי כאשר מעושר"; התורה את "המקיים של מציאות קיימת שלא - הוא הענין אך
מילוי אלא התורה, וקיום דלימוד הענין אמיתית זה אין - עניניו כל את שסיים elyלאחרי oevxd דוקא ;

ענין  אמיתית זה הרי - הצדה עניניו שאר כל את ומניח ללמוד, רוצה שאינו בשעה תורה לומד כאשר
התורה. וקיום לימוד

.Â(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך :31ו"כימי

"עבדי  היותם תמורת ה'" "עבדי בנ"י כבר נעשו ממצרים היציאה קודם עוד הנה שביצי"מ כשם
בירושלמי  כדאיתא בהמכתב 32פרעה", גם עמי 33(והובא מתוך צאו "קומו ואומר: מכריז הי' שפרעה (34,

צריכה  העתידה הגאולה לפני שעוד עתה, גם כך - ה'" עבדי אתם והילך מיכן פרעה, עבדי הייתם לשעבר
חשבונות. ללא מס"נ, מתוך העבודה כבר  להיות

" נאמר שלכן ביצי"מ, מאשר יותר נעלה באופן - ועד נפלאות", ל"אראנו זוכים צאתך kועי"ז ימי
הדמיון  בכ"ף .35גו'",

הגמרא  כדברי ניסן, חודש של ענינו כללות נו"נין,36וזהו ב' בה שיש תיבה בחלום להרואה בנוגע
מצרים  "למכה בענין לעיל וכאמור נס, בתוך נס של שזהו"ע לו", נעשו נסים ש"נסי "ניסן", כמו

הטבע. מדרך שלמעלה נס של ענין פועלים גופא שבקליפה בבכוריהם",

מארז"ל  -28ויקויים גופא ובזה זו, שנה של ניסן בחודש - להגאל" עתידין ובניסן נגאלו "בניסן
ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת פריער"), ("וואס האפשרי ָבהקדם

***

.Ê,מצה אכילת על הציווי גם אז הי' - ס"ג) (כנ"ל לחודש בעשור הפסח דלקיחת הציווי על נוסף
משא"כ  קיים, שביהמ"ק בזמן רק ישנו פסח קרבן כי הפסח, קרבן מאשר יותר אלינו ששייך ענין שזהו

הזה  בזמן גם מדאורייתא היא מצה .37אכילת
הפסח, עם יחד לאכול שצריך המצה (א) ענינים: ב' בה שיש - יתירה מעלה יש שבמצה ולהעיר,

עצמו.38כמ"ש  מצד שהוא כפי המצה ענין (ב) יאכלוהו", ומרורים מצות "על
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מ"ט.29) פ"ד
חל"ז 30) .65 ס"ע חכ"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

.144 ע' ריש
טו.31) ז, מיכה
ה"ה.32) פ"ה פסחים
שכב).33) ס"ע חכ"ד (אג"ק בהערה ניסן די"א

לא.34) יב, בא
וש"נ.35) .355 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
רע"א.36) נז, ברכות
וש"נ.37) א. קכ, פסחים
יא.38) ט, בהעלותך

f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy

נדפס  וגם דובר שכבר מה על להזכיר המקום כאן הנה - לכך בנוגע 39ובהתאם הקירות) על תלוי (וגם
יצי"מ, ליל - ה"סדרים" עבור הפחות לכל או הפסח, חג כל עבור (אם ומהודרת שמורה מצה לחלוקת
וגם  אליו להקרובים לחלק יכלתו, כפי אחד כל ישתדל ובודאי מצה), דאכילת המצוה ישנה שאז

כו'. להרחוקים

באגה"ק  המבואר .40וע"פ יורד ושנה שנה .ש"בכל ומחודש חדש אור מאיר . הי' שלא יותר עליון .
השנים  לגבי הוספה של באופן צ"ל זו בשנה זה בענין ההתעסקות גם הרי - כזה" עליון  אור עולם מימי 

שלפנ"ז.

דאסוותא  ומיכלא דמהימנותא מיכלא - המצה שענין השנה 41ויה"ר "ראש שהוא הפסח, מחג יומשך -
כו'.42לרגלים" הסביבה בכל ויפעל כולה, השנה כל על שיפעל באופן ,

***

.Á שיוצאים באופן בפשטות זה הרי להגאל, עתידין ובו נגאלו שבו ניסן חודש אודות מדברים כאשר
לחוץ  ישראל מארץ שבאו - הפכי ענין לכאורה אירע כאן ואילו ישראל; לארץ ובאים לארץ מחוץ

פרהסיא 43לארץ  של ענין כבר שזהו מנין, רק ולא ומתוך 44, פירסום, של ובאופן מנינים, משני יותר אלא ,
לישראל, צבא ולהעמיד מא"י, יסעו שלא לפעול שענינו שה"משרד" - ועד שם, והן כאן, הן ריקודים,

לנסיעתם. ברכתו את ונתן אישר
הרמב"ם  פסק כידוע - לזה או 45והיסוד תורה ללמוד אלא לארץ לחוץ ישראל מארץ לצאת ש"אסור

אשה". לישא

את  מקרבים הם - אדרבה אלא הגאולה, היפך  שאינם בלבד זו לא אלו, שענינים - בזה והענין
הגאולה:

הגמרא  מדברי כמובן - אשה א 46לישא שב(אותו נשמות כל שיכלו עד בא דוד בן ששמו)"אין וצר
הנישואין. תכלית שזוהי ורבי', פרי' ע"י נעשה זה שענין גוף",

מארצנו" גלינו חטאינו "מפני כי - תורה הלימוד,47וללמוד בענין החסרון בגלל הוא החטא וענין ,
מעשה" לידי שמביא תלמוד ש"גדול פסוקה הלכה הי'48שהרי בודאי ה"תלמוד", ענין הי' שאילו כך, ,

לימוד  ע"י ולכן, תלמוד". ב"גדול שחסר עכצ"ל, מעשה, לידי מביא אינו הלימוד ואם ה"מעשה", ענין גם
חסיד" הארץ עם "לא שהרי מעשה, לידי יביא שבודאי - תלמוד" "גדול הגלות,49התורה, סיבת תתבטל -

הגלות. - המסובב יתבטל ממילא ובדרך ד"חטאינו", הענין שזהו

.Ë'בתוס איתא אעפ"כ, כאשר 50אבל רק הוא אשה ולישא תורה ללמוד לחו"ל מא"י לצאת שההיתר ,
היתר. אין לחזור, דעתו אין אם אבל לא"י", לחזור "דעתו

בזה: והביאור

בטהרה" ע"ז "עובדי שהם איתא, לארץ, בחוץ שנמצאים לבנ"י זהו 51בנוגע אם מובן: אינו ולכאורה .
"בטהרה"?! יהי' זה שענין יתכן איך - זרה עבודה של ענין

בחסידות  מציאות 52ומבואר - ע"ז בבחינת היא ומציאות ליש עצמו את מחשיב שיהודי שהעובדה ,
היא  למציאות עצמו את שמחשיב לכך הסיבה כי - "בטהרה" זה הרי ואעפ"כ הקב"ה. מלבד נוספת
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ואילך.39) 177 ס"ע חי"א התוועדויות - מנחם תורת ראה
וש"נ. .253 ס"ע חמ"ט גם וראה

סי"ד.40)
ב.41) קפג, זח"ב
סע"א.42) ד, שם ר"ה. ריש
מאה"ק 43) שבאו התמימים תלמידי של לה"קבוצה" הכוונה

כ"ק בצל (להסתופף שלימה שנה למשך שליט"א ).l"endאדמו"ר
וש"נ.44) .134 ע' חמ"ח התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

ה"ט.45) פ"ה מלכים הל'
וש"נ.46) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
דיו"ט.47) מוסף תפלת נוסח
וש"נ.48) ב. מ, קידושין
מ"ה.49) פ"ב אבות
א.50) יג, ע"ז - ללמוד ד"ה
סע"א.51) ח, ע"ז
ובכ"מ.52) ג. כז, פרשתנו לקו"ת ראה
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אלקיכם" לה' אתם ש"בנים במאמר 53בגלל וכמשנת"ל כביכול,54, אליו, זקוק שהקב"ה יודע שיהודי ,
בתחתונים. דירה לו שיעשה

לא"י":ול  לחזור ש"דעתו ומצב במעמד תמיד להיות צריך שיהודי אומרים כן

. אשר "ארץ - הוא ישראל ארץ של אחרית ענינה ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד .
אלא 55שנה" כו', התפלה בשעת ויוהכ"פ, בר"ה רק הוא גו'" אלקיך ה' ד"עיני שהענין בחו"ל, כמו לא ;

שיהי'. ומצב מעמד באיזה כולה, השנה בכל הוא כן

ישראל  ארץ כנגד לבו שיכוון צריך שהמתפלל היא ההלכה נאמר 56ולכן, עליו ביהמ"ק, וכנגד "והיו 57,
הימים". כל שם ולבי עיני

מרשית  בה אלקיך ה' ד"עיני ומצב למעמד לחזור - לא"י" לחזור "דעתו להיות צריך שתמיד וזהו
שנה". אחרית ועד השנה

הבעש"ט  תורת אזי 58וע"פ לא"י, לחזור כשדעתו הנה - נמצא הוא שם אדם של שמחשבתו שבמקום
את  עמו לו יש בחו"ל, היותו זמן כל שבמשך כך , נמצא, הוא שם - שם שמחשבתו וכיון שם, מחשבתו

. "תמיד ששם בא"י, שנמצא כמו זה והרי א"י, של גו'".הענין בה אלקיך ה' עיני .

.Èבכך די האם - תורה ללמוד בשביל מא"י לצאת להיתר בנוגע החקירה ידועה מא"י d`ividyוהנה,
הזמן  כל שבמשך או כו', לידי' אתא שבהיתרא כיון לאח"ז, משא"כ תורה, ללמוד כוונה מתוך היתה

בפועל. תורה ללמוד צריך בחו"ל שנמצא
שבמשך  מובן, נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו שבמקום הבעש"ט לתורת בנוגע לעיל האמור וע"פ

נ  שאז לא"י", לחזור ש"דעתו בכך תלוי לצאת ההיתר שהרי תורה, ללמוד צריך בחו"ל היותו זמן חשב כל
ברוחניות. מא"י שיוצא כמו נחשב זה הרי תורה, ללמוד מפסיק אם ולכן מחשבתו, ע"י בא"י שנמצא

הנ"ל. הבעש"ט מתורת כתוצאה שבאה בפועל ההלכה איפוא זוהי

.‡È:לעניננו ובנוגע
זוכה  אדם הכל מן "לא שכן תורה, ללמוד - גמור בהיתר הוא לכאן מא"י התלמידים של בואם

חפץ"59ללמוד" שלבו במקום תורה אדם ילמוד ו"לעולם כו'.60, מפלוני ללמוד לכאן באו ולכן ,

על - להתגבר בכחם שאין ולחשוב איינרעדן") ("זיך להתפתות יכולים היו בא"י, נשארים היו ַאילו
שיחנא" גמלא "לפום שהרי האמת, זו שאין ואף אמנם,61היצה"ר. כך. לחשוב יכולים היו אעפ"כ, אבל ,

יכולים  אינם שוב - תורה ללמוד כדי מפורש בתנאי אלא אינו לכך ההיתר שכל בידעם לכאן, בבואם
לנסוע?!... עליך צוה מי - היצה"ר על להתגבר יכול אינך אם היצה"ר; על להתגבר בכחם שאין לטעון

"שתיקה" של ענין רק לא הי' כאן שהרי תורה, ללמוד התנאי את עצמם על שקיבלו הדבר וברור
שתיקה  אופני ב' בש"ס מצינו שהרי התנאי, את קיבלו אם לדעת אפשר אי שאז "כהודאה 62בלבד, (א) :

כלל; לומר מה לו אין שלכן זה, לענין שייכות שום לו שאין משמעותה כי כהודאה", "לא (ב) דמיא",
של ענין גם שהי' בנדו"ד, lretaמשא"כ dyrn עצמם על שקיבלו מגלה זה הרי לחו"ל, מא"י הנסיעה -

תורה. ללמוד - הנסיעה את שמתיר התנאי את

התורה  לימוד ע"י שהרי הקב"ה, עם הנישואין - אשה דלישא הענין גם נעשה התורה לימוד וע"י
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א.53) יד, ראה פ'
(54.(264 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת פ"ז
יב.55) יא, עקב
וש"נ.56) רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שם 57) שו"ע וראה טז. ז, הימיםֿב דברי ג. ט, מלכיםֿא

ס"ג. סצ"ה

וש"נ.58) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
ספ"ג.59) אבל הל' רמב"ם
א.60) יט, ע"ז
וש"נ.61) רע"א. סז, כתובות
ומודה 62) תוד"ה ע"ב. ריש לז, ב"מ סע"ב. פז, יבמות ראה

א. סב, ב"ב -
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כנגדו" ושונה ש"קורא הקב"ה עם ההתאחדות תהי'63נעשית שאז הגאולה, שבענין החידוש שזהו ,
הזה)ההתא  בזמן כמו אירוסין, של באופן רק (לא נישואין של באופן הקב"ה עם בנ"י של .64חדות

.·È:לפועל ובנוגע
שזהו  התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד לעסוק צריכים - מא"י שבאו התלמידים
בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי שיביא ובאופן  חיות, מתוך להיות צריך והלימוד שבתורה, ה"מאור"

בלקו"ת  כמבואר התפלה, עבודת מתוך - זה את 65וכל שמחבר השדרה" "חוט היא התפלה שעבודת
כדבעי. מל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח של הקיום יהי' שעי"ז והיינו, גידים, ושס"ה האברים רמ"ח

שתהי' - הנ"ל כל עוה"פ עתה עצמם על ויקבלו ויחזרו שמחה, ומתוך "לחיים", עתה יאמרו ולכן
. אשר ד"ארץ הענין אצלם יהי' שעי"ז לחזור, אחרית דעתם ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד .

שנה".

לתושי'" ד"כפלים באופן אצלם יהיו אלו ענינים הגמרא 66וכל כדברי עדיף 67, א"י) (מבני מינייהו "חד
ביוהכ"פ  שניתנו האחרונות הלוחות ע"ד מינן", יוהכ"פ)68כתרי אודות מדובר השבוע בפרשת (והרי

לתושי'" ד"כפלים באופן .69שהיו

לחלק  מחו"ל לא' משקה קנקן נתן ואח"כ לתלמידים. לחלק משקה קנקן נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מצוות]. ולקיים תורה ללמוד צריכים חו"ל בני שגם בבתֿשחוק, באמרו להקהל,

***

.‚È,הגדול בשבת ובעמדנו רש"י. פירוש עם חומש פסוק בהתוועדות ללמוד האחרונות בשבתות נהוג
נאמר  שבו הפסח, חג עם החוקים:70הקשור ענין עם הקשור רש"י פירוש על נתעכב - הפסח" חוקת "זאת

שיצר  המלך, גזרת שהן "דברים רש"י: ומפרש תשמורו", חוקתי "ואת נאמר: ד', פסוק י"ח ַבקאּפיטל
חמש  לבן גם - בפשטות [וכמובן עליהם משיבין העולם ואומות לשומרן, לנו למה עליהם משיב הרע
השו"ע: בהתחלת מיוחדת בהבהרה צורך יש שלכן עליו, שלועגים מזה שמתפעל האדם שטבע - למקרא
ה', אני נאמר לכך חטאת, מי וטהרת שעטנז ולבישת חזיר אכילת כגון המלעיגים"], מפני יבוש "אל

ליפטר". רשאים אתם אי עליכם, גזרתי

להבין: וצריך

כבר א) פירש ורש"י לפנ"ז, כמ"פ בתורה כבר נאמרה "חוקה" שאינם 71תיבת למצוות היא שהכוונה
כבר  שפירש מה על לסמוך יכול ואינו זאת, ולפרש לחזור רש"י הוצרך למה וא"כ, שכל, ע"פ מובנים

לפנ"ז?

תלכו"ב) לא "ובחוקותיהם - שלפנ"ז בפסוק גם נזכר החוקים, -72ענין שלאח"ז בפסוק וגם ,
חוקותי" את (כדלקמן),73"ושמרתם זל"ז סותרים שלכאורה פירושים, ב' רש"י מפרש אלו ובפסוקים ,

אחד. פירוש ורק אחר, פירוש רש"י מפרש כאן ואילו

עצמו: זה רש"י בפירוש להבין צריך - ושלאח"ז שלפנ"ז רש"י פירושי מצד הנ"ל הדיוקים על ונוסף

דברים ג) "אלו רש"י מפרש ל"משפטי", שבנוגע כשם ל"חוקותי"; דוגמא להביא רש"י צריך מדוע
לא  גם כך - לדבר דוגמא מביא ואינו לאומרן", כדאי היו נאמרו לא שאילו במשפט בתורה האמורים

ל"חוקותי"? בנוגע דוגמא להביא הוצרך
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אלקיכם" לה' אתם ש"בנים במאמר 53בגלל וכמשנת"ל כביכול,54, אליו, זקוק שהקב"ה יודע שיהודי ,
בתחתונים. דירה לו שיעשה

לא"י":ול  לחזור ש"דעתו ומצב במעמד תמיד להיות צריך שיהודי אומרים כן

. אשר "ארץ - הוא ישראל ארץ של אחרית ענינה ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד .
אלא 55שנה" כו', התפלה בשעת ויוהכ"פ, בר"ה רק הוא גו'" אלקיך ה' ד"עיני שהענין בחו"ל, כמו לא ;

שיהי'. ומצב מעמד באיזה כולה, השנה בכל הוא כן

ישראל  ארץ כנגד לבו שיכוון צריך שהמתפלל היא ההלכה נאמר 56ולכן, עליו ביהמ"ק, וכנגד "והיו 57,
הימים". כל שם ולבי עיני

מרשית  בה אלקיך ה' ד"עיני ומצב למעמד לחזור - לא"י" לחזור "דעתו להיות צריך שתמיד וזהו
שנה". אחרית ועד השנה

הבעש"ט  תורת אזי 58וע"פ לא"י, לחזור כשדעתו הנה - נמצא הוא שם אדם של שמחשבתו שבמקום
את  עמו לו יש בחו"ל, היותו זמן כל שבמשך כך , נמצא, הוא שם - שם שמחשבתו וכיון שם, מחשבתו

. "תמיד ששם בא"י, שנמצא כמו זה והרי א"י, של גו'".הענין בה אלקיך ה' עיני .

.Èבכך די האם - תורה ללמוד בשביל מא"י לצאת להיתר בנוגע החקירה ידועה מא"י d`ividyוהנה,
הזמן  כל שבמשך או כו', לידי' אתא שבהיתרא כיון לאח"ז, משא"כ תורה, ללמוד כוונה מתוך היתה

בפועל. תורה ללמוד צריך בחו"ל שנמצא
שבמשך  מובן, נמצא, הוא שם אדם של שמחשבתו שבמקום הבעש"ט לתורת בנוגע לעיל האמור וע"פ

נ  שאז לא"י", לחזור ש"דעתו בכך תלוי לצאת ההיתר שהרי תורה, ללמוד צריך בחו"ל היותו זמן חשב כל
ברוחניות. מא"י שיוצא כמו נחשב זה הרי תורה, ללמוד מפסיק אם ולכן מחשבתו, ע"י בא"י שנמצא

הנ"ל. הבעש"ט מתורת כתוצאה שבאה בפועל ההלכה איפוא זוהי

.‡È:לעניננו ובנוגע
זוכה  אדם הכל מן "לא שכן תורה, ללמוד - גמור בהיתר הוא לכאן מא"י התלמידים של בואם

חפץ"59ללמוד" שלבו במקום תורה אדם ילמוד ו"לעולם כו'.60, מפלוני ללמוד לכאן באו ולכן ,

על - להתגבר בכחם שאין ולחשוב איינרעדן") ("זיך להתפתות יכולים היו בא"י, נשארים היו ַאילו
שיחנא" גמלא "לפום שהרי האמת, זו שאין ואף אמנם,61היצה"ר. כך. לחשוב יכולים היו אעפ"כ, אבל ,

יכולים  אינם שוב - תורה ללמוד כדי מפורש בתנאי אלא אינו לכך ההיתר שכל בידעם לכאן, בבואם
לנסוע?!... עליך צוה מי - היצה"ר על להתגבר יכול אינך אם היצה"ר; על להתגבר בכחם שאין לטעון

"שתיקה" של ענין רק לא הי' כאן שהרי תורה, ללמוד התנאי את עצמם על שקיבלו הדבר וברור
שתיקה  אופני ב' בש"ס מצינו שהרי התנאי, את קיבלו אם לדעת אפשר אי שאז "כהודאה 62בלבד, (א) :

כלל; לומר מה לו אין שלכן זה, לענין שייכות שום לו שאין משמעותה כי כהודאה", "לא (ב) דמיא",
של ענין גם שהי' בנדו"ד, lretaמשא"כ dyrn עצמם על שקיבלו מגלה זה הרי לחו"ל, מא"י הנסיעה -

תורה. ללמוד - הנסיעה את שמתיר התנאי את

התורה  לימוד ע"י שהרי הקב"ה, עם הנישואין - אשה דלישא הענין גם נעשה התורה לימוד וע"י
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א.53) יד, ראה פ'
(54.(264 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת פ"ז
יב.55) יא, עקב
וש"נ.56) רסצ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
שם 57) שו"ע וראה טז. ז, הימיםֿב דברי ג. ט, מלכיםֿא

ס"ג. סצ"ה

וש"נ.58) סמ"ח. בהוספות טוב שם כתר ראה
ספ"ג.59) אבל הל' רמב"ם
א.60) יט, ע"ז
וש"נ.61) רע"א. סז, כתובות
ומודה 62) תוד"ה ע"ב. ריש לז, ב"מ סע"ב. פז, יבמות ראה

א. סב, ב"ב -
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כנגדו" ושונה ש"קורא הקב"ה עם ההתאחדות תהי'63נעשית שאז הגאולה, שבענין החידוש שזהו ,
הזה)ההתא  בזמן כמו אירוסין, של באופן רק (לא נישואין של באופן הקב"ה עם בנ"י של .64חדות

.·È:לפועל ובנוגע
שזהו  התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד לעסוק צריכים - מא"י שבאו התלמידים
בהידור, המצוות קיום - מעשה לידי שיביא ובאופן  חיות, מתוך להיות צריך והלימוד שבתורה, ה"מאור"

בלקו"ת  כמבואר התפלה, עבודת מתוך - זה את 65וכל שמחבר השדרה" "חוט היא התפלה שעבודת
כדבעי. מל"ת ושס"ה מ"ע רמ"ח של הקיום יהי' שעי"ז והיינו, גידים, ושס"ה האברים רמ"ח

שתהי' - הנ"ל כל עוה"פ עתה עצמם על ויקבלו ויחזרו שמחה, ומתוך "לחיים", עתה יאמרו ולכן
. אשר ד"ארץ הענין אצלם יהי' שעי"ז לחזור, אחרית דעתם ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד .

שנה".

לתושי'" ד"כפלים באופן אצלם יהיו אלו ענינים הגמרא 66וכל כדברי עדיף 67, א"י) (מבני מינייהו "חד
ביוהכ"פ  שניתנו האחרונות הלוחות ע"ד מינן", יוהכ"פ)68כתרי אודות מדובר השבוע בפרשת (והרי

לתושי'" ד"כפלים באופן .69שהיו

לחלק  מחו"ל לא' משקה קנקן נתן ואח"כ לתלמידים. לחלק משקה קנקן נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מצוות]. ולקיים תורה ללמוד צריכים חו"ל בני שגם בבתֿשחוק, באמרו להקהל,

***

.‚È,הגדול בשבת ובעמדנו רש"י. פירוש עם חומש פסוק בהתוועדות ללמוד האחרונות בשבתות נהוג
נאמר  שבו הפסח, חג עם החוקים:70הקשור ענין עם הקשור רש"י פירוש על נתעכב - הפסח" חוקת "זאת

שיצר  המלך, גזרת שהן "דברים רש"י: ומפרש תשמורו", חוקתי "ואת נאמר: ד', פסוק י"ח ַבקאּפיטל
חמש  לבן גם - בפשטות [וכמובן עליהם משיבין העולם ואומות לשומרן, לנו למה עליהם משיב הרע
השו"ע: בהתחלת מיוחדת בהבהרה צורך יש שלכן עליו, שלועגים מזה שמתפעל האדם שטבע - למקרא
ה', אני נאמר לכך חטאת, מי וטהרת שעטנז ולבישת חזיר אכילת כגון המלעיגים"], מפני יבוש "אל

ליפטר". רשאים אתם אי עליכם, גזרתי

להבין: וצריך

כבר א) פירש ורש"י לפנ"ז, כמ"פ בתורה כבר נאמרה "חוקה" שאינם 71תיבת למצוות היא שהכוונה
כבר  שפירש מה על לסמוך יכול ואינו זאת, ולפרש לחזור רש"י הוצרך למה וא"כ, שכל, ע"פ מובנים

לפנ"ז?

תלכו"ב) לא "ובחוקותיהם - שלפנ"ז בפסוק גם נזכר החוקים, -72ענין שלאח"ז בפסוק וגם ,
חוקותי" את (כדלקמן),73"ושמרתם זל"ז סותרים שלכאורה פירושים, ב' רש"י מפרש אלו ובפסוקים ,

אחד. פירוש ורק אחר, פירוש רש"י מפרש כאן ואילו

עצמו: זה רש"י בפירוש להבין צריך - ושלאח"ז שלפנ"ז רש"י פירושי מצד הנ"ל הדיוקים על ונוסף

דברים ג) "אלו רש"י מפרש ל"משפטי", שבנוגע כשם ל"חוקותי"; דוגמא להביא רש"י צריך מדוע
לא  גם כך - לדבר דוגמא מביא ואינו לאומרן", כדאי היו נאמרו לא שאילו במשפט בתורה האמורים

ל"חוקותי"? בנוגע דוגמא להביא הוצרך
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בשתי ד) לא וגם אחת, בדוגמא מסתפק אינו למה - דוגמא להביא רש"י צריך טעם מאיזה אם גם
מביא אלא חטאת)?!ylyדוגמאות, מי וטהרת שעטנז ולבישת חזיר (אכילת דוגמאות

אחר ה) ענין שעושים שמשמעותו, ליפטר", רשאים אתם "אי דבריו: בסיום רש"י לשון דיוק מהו
שלא  מתוכם, תפטר "אל בהם", "ללכת שלאח"ז: בד"ה רש"י שמפרש (כפי זה מענין נפטרים ועי"ז
שכוונת  מקרא של בפשוטו ההכרח מהו - האומות") חכמת ואלמד אלך ישראל, חכמת למדתי תאמר

לקיימם? שחייבים חיובי, באופן ולא ליפטר", רשאים אתם ש"אי לשלול הכתוב

עליהם" להשיב רשאי אתה "אין הוא במדרז"ל שהלשון בהן"74ולהעיר, להרהר רשות לך "אין ,75,
מביא  רש"י וגם אחריהם. להרהר אפילו שאסור זאת, עוד אלא לקיימם, שחייבים בלבד זו שלא והיינו,

מקרא  של פשוטו בפירוש זה ליפטר".76לשון רשאים אתם "אי כאן מפרש  ואעפ"כ .

.„È:בזה הביאור לומר ויש
דוגמאות  לפרש רש"י צריך לא - ל"משפטי" חמש 77בנוגע לבן גם בפשטות, מובן שהדבר כיון ,

לו  שעושים שכיון בפשטות שמובן ואם, אב כיבוד וכמו שכל, ע"פ שהם מצוות שיש שיודע למקרא,
כמ"ש  הדברות, עשרת לכללות בנוגע וכן לכבדם. צריך כו', הוצאתיך 78טובות אשר אלקיך ה' "אנכי

לי" משועבדים שתהיו ההוצאה היא "כדאי רש"י: שמפרש וכפי מצרים", למצות 79מארץ בנוגע וכן .
פשוט  דבר שזהו וכיון ללמוד. צריך הארץ" "עם להישאר שלא שכדי בפשטות, מובן הרי - תורה תלמוד

דוגמאות. לפרש רש"י צריך לא -

דוגמאות. לפרש רש"י צריך - לחוקים בנוגע אבל

.ÂË:"חזיר "אכילת - היא רש"י שמביא הראשונה והדוגמא
האכילה, איסור טעם את יודעים שלא בגלל ל"חוקה" נחשבת חזיר אכילת אם מובן: אינו לכאורה

דוקא? חזיר רש"י נקט ולמה באכילה, האסורים חיים בעלי לשאר בנוגע גם הוא כן הרי

נאמר  באכילה, האסורים החיים בעלי את מונה התורה כאשר השפן 80ואדרבה: ואת גו' הגמל "את :
מבעלֿחי  דוגמא להביא צריך רש"י הי' וא"כ, החזיר", "ואת נאמר לאח"ז ורק גו'", הארנבת ואת גו'

גמל! - בכתוב תחילה שנתפרש באכילה אסור

האסורים  החיים בעלי נימנו שבו הסדר על להקפיד אין מקרא של שבפשוטו לומר, אפשר הי' לכאורה
בכתוב  שמצינו וכפי מצוי. היותר דבר שזהו לפי חזיר", "אכילת רש"י נקט ולכן (בהפטרה 81באכילה,
יותר. מצוי להיותו תחילה, "חזיר" שנקט גו'", והשקץ החזיר בשר "אוכלי ר"ח): שבת של

הדוגמא  הובאה שם שגם במדרז"ל, ולא רש"י, בפירוש רק לומר שייך זה שביאור לכך נוסף אבל,
לומר  אפשר אי ההלכה ע"ד בהלימוד והרי תחילה, בכתוב שנזכר "גמל" ולא דוקא, חזיר" מ"אכילת
להקפיד  מוטב הפשט בדרך גם הנה - מקרא של בפשוטו כמו דוקא, הרגיל מדבר דוגמא להביא שרוצים

גמל. מאכילת דוגמא להביא צריך רש"י הי' גמל, תחילה נזכר שבפסוק וכיון הכתובים, סדר על

.ÊË נוספת שאלה בהקדם :82ויובן
בכ"מ  מבואר הרי - ושכל טעם ללא "חוקה", הוא חזיר דאכילת שהאיסור אומרים טעם 83מדוע

לו  שיש בעלֿחי והאוכל כבשרו, ובשר דם נעשה שהמאכל לפי שזהו טמאות, בהמות אכילת לאיסור
שכלי  טעם שיש כך אליו, גם לעבור אלו תכונות עלולים וכיו"ב, טורפת חי' כמו רצויות, בלתי תכונות

כלל?! והסברה טעם עליהם שאין מהמצוות זה ואין בדבר,
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עה"פ.74) תו"כ
ב.75) סז, יומא
חוקת.76) ר"פ
(77.71 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
ו.78) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ראה 79) פ' טו. ה, ואתחנן מא. טו, שלח פרש"י גם וראה
יב. טז,

ואילך.80) ד יא, שמיני
יז.81) סו, ישעי'
לפני 82) זו שאלה ע"ד שנשאל אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנתיים.
מו"נ 83) גם וראה יג. יא, שמיני בבחיי) (הובא רמב"ן ראה

פמ"ח. ח"ג
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בכתוב  שנימנו בעליֿחיים משאר ולא דוקא, חזיר" מ"אכילת דוגמא רש"י מביא שלכן לומר, ויש
אצל  לגרום יכולה שאכילתו הנ"ל, טעם לומר שייך לא ל"חזיר", בנוגע כי - וארנבת גמל כמו לפנ"ז,

(כדלקמן). כו' בלתיֿרצויות מדות האדם

"דבר  של איידלקייט") די אזוי איז ("וואס ה"עדינות" מהי בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר ַָ(כ"ק
אחר"?

ללמוד. רגילים לא כלל שבדרך דין זהו אבל, בגמרא, הוא וכן בשו"ע, דין עם הקשור ענין זהו ובכן,
בישיבות, שלומדים המסכתות מז' זה אין אופן בכל אבל ח"ו, לומד אינו אחד שאף לומר אפשר אי -
ברכת  השחר, ברכות הלכות שבת, הלכות פסח, הלכות לומדים כלל שבדרך או"ח, לשו"ע בנוגע וכן
ר"ה  להל' פסח הל' בין בשו"ע, ארט") פארווארפענעם ("א נדח במקום הוא זה דין ואילו וכו', ַַָָהתורה

תענית: במסכת - בגמרא וכן תענית, בהלכות -

תענית  לגזור צריך אזי ישראל, שונאי על בעיר, דבר יש שכאשר הוא בעלי 84הדין אצל לדבר ובנוגע .
דבר  הי' "אם לחזירים: בנוגע מיוחד דין ישנו טהורים, בע"ח גם כולל בעליֿהחיים, כל בין הנה - חיים

אדם" בני לשל דומים שמעיהם מפני  הדבר) (וטעם מתענין, .85בחזירים,

לעניננו: ובנוגע

שע"י  והיינו, כבשרו, ובשר דם נעשה ועי"ז המאכל, את המעכלים הם - האדם בני של המעיים
דם  המאכל נעשה ידם שעל דוקא, המעיים ע"י אם כי בהמאכל, שינוי עדיין נעשה לא וכו' השיניים

כבשרו. ובשר

שלא מובן, הרי אדם, בני לשל דומים חזיר של שהמעיים מצד וכיון החזיר של מציאותו כ"כ נוגע
עם בעיקר להתחשב יש אלא elyעצמו, lk`nd,בפועל הוא וכן - כשרים מאכלים לו נותנים כאשר וא"כ, ,

. הזה "החזיר (שהרי וכיו"ב גזר כמו כשרים, מאכלים אוכל שאני שחזיר ראו לומר טלפיו פושט .
אסור 86טהור" שיהי' סיבה אין שכל, שע"פ כך, כשרים, במאכלים חדורים ובשרו דמו נעשים אזי - (

אדם, בני לשל דומים אינם שלהם שהמעיים חיים בעלי שאר (משא"כ "חוקה" אלא זה ואין באכילה,
שלהם) הבלתיֿרצוי הטבע את יקבל לא שהאדם כדי השכל, ע"פ גם לאכלם .87אסור

.ÊÈ דוגמא עוד להביא רש"י צריך - רבים לשון "חוקותי" תשמורו", חוקותי "את נאמר שבפסוק וכיון
חזיר"). "אכילת (מלבד

- ובית לבוש מזון סוגים: לג' בכללות שנחלקים האדם, עניני כל הכוללים חוקים כו"כ שיש וכיון
חטאת" מי ו"טהרת לבוש, - שעטנז" "לבישת מזון, - חזיר" "אכילת סוג: מכל אחת דוגמא רש"י מביא

תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין עם שקשור בית 88- עם קשור -89.

השכל: היפך - "חוקים" הם חטאת") מי ו"טהרת שעטנז" ("לבישת אלו דוגמאות ב' וגם

בגדים  מחוסרי ששימשו בגלל מתו ואביהוא שנדב כבר מצינו כי: - שעטנז מובן 90לבישת ומזה ,
פשתן  - "שש" וגם צמר, - גו'" מ"תכלת נעשו כהונה בגדי והרי כהונה. בגדי מעלת כאן 91גודל ואילו .

שעטנז. לבישת של איסור ישנו -

יש  ואעפ"כ מותר, עצמו בפני מין שכל בגלל הוא שעטנז לבישת שבאיסור שהחידוש לומר [ואין
שניהם  בצירוף שהרי איסור כ"כ, גדול חידוש זה שאין לכך נוסף כי, - בהיתר היתר של עירוב שזהו אף ,

הא, משום אי הנה הדבר, נאסר ולכן לשני, מזיק אחד אזי יחד, באים דברים שני שכאשר להיות יכול
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או"ח 84) טושו"ע רפ"ב. תעניות הל' רמב"ם רפ"ג. תענית
ס"ב. סתקע"ו

ב.85) כא, מתענית - ס"ג שם שו"ע
לד.86) כו, תולדות פרש"י
(87) ברור ).l"endאינו

יט.88) ג, בראשית
(89) קצת ).l"endחסר
ט.90) פ"כ, ויק"ר
א.91) סט, יומא ראה
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בשתי ד) לא וגם אחת, בדוגמא מסתפק אינו למה - דוגמא להביא רש"י צריך טעם מאיזה אם גם
מביא אלא חטאת)?!ylyדוגמאות, מי וטהרת שעטנז ולבישת חזיר (אכילת דוגמאות

אחר ה) ענין שעושים שמשמעותו, ליפטר", רשאים אתם "אי דבריו: בסיום רש"י לשון דיוק מהו
שלא  מתוכם, תפטר "אל בהם", "ללכת שלאח"ז: בד"ה רש"י שמפרש (כפי זה מענין נפטרים ועי"ז
שכוונת  מקרא של בפשוטו ההכרח מהו - האומות") חכמת ואלמד אלך ישראל, חכמת למדתי תאמר

לקיימם? שחייבים חיובי, באופן ולא ליפטר", רשאים אתם ש"אי לשלול הכתוב

עליהם" להשיב רשאי אתה "אין הוא במדרז"ל שהלשון בהן"74ולהעיר, להרהר רשות לך "אין ,75,
מביא  רש"י וגם אחריהם. להרהר אפילו שאסור זאת, עוד אלא לקיימם, שחייבים בלבד זו שלא והיינו,

מקרא  של פשוטו בפירוש זה ליפטר".76לשון רשאים אתם "אי כאן מפרש  ואעפ"כ .

.„È:בזה הביאור לומר ויש
דוגמאות  לפרש רש"י צריך לא - ל"משפטי" חמש 77בנוגע לבן גם בפשטות, מובן שהדבר כיון ,

לו  שעושים שכיון בפשטות שמובן ואם, אב כיבוד וכמו שכל, ע"פ שהם מצוות שיש שיודע למקרא,
כמ"ש  הדברות, עשרת לכללות בנוגע וכן לכבדם. צריך כו', הוצאתיך 78טובות אשר אלקיך ה' "אנכי

לי" משועבדים שתהיו ההוצאה היא "כדאי רש"י: שמפרש וכפי מצרים", למצות 79מארץ בנוגע וכן .
פשוט  דבר שזהו וכיון ללמוד. צריך הארץ" "עם להישאר שלא שכדי בפשטות, מובן הרי - תורה תלמוד

דוגמאות. לפרש רש"י צריך לא -

דוגמאות. לפרש רש"י צריך - לחוקים בנוגע אבל

.ÂË:"חזיר "אכילת - היא רש"י שמביא הראשונה והדוגמא
האכילה, איסור טעם את יודעים שלא בגלל ל"חוקה" נחשבת חזיר אכילת אם מובן: אינו לכאורה

דוקא? חזיר רש"י נקט ולמה באכילה, האסורים חיים בעלי לשאר בנוגע גם הוא כן הרי

נאמר  באכילה, האסורים החיים בעלי את מונה התורה כאשר השפן 80ואדרבה: ואת גו' הגמל "את :
מבעלֿחי  דוגמא להביא צריך רש"י הי' וא"כ, החזיר", "ואת נאמר לאח"ז ורק גו'", הארנבת ואת גו'

גמל! - בכתוב תחילה שנתפרש באכילה אסור

האסורים  החיים בעלי נימנו שבו הסדר על להקפיד אין מקרא של שבפשוטו לומר, אפשר הי' לכאורה
בכתוב  שמצינו וכפי מצוי. היותר דבר שזהו לפי חזיר", "אכילת רש"י נקט ולכן (בהפטרה 81באכילה,
יותר. מצוי להיותו תחילה, "חזיר" שנקט גו'", והשקץ החזיר בשר "אוכלי ר"ח): שבת של

הדוגמא  הובאה שם שגם במדרז"ל, ולא רש"י, בפירוש רק לומר שייך זה שביאור לכך נוסף אבל,
לומר  אפשר אי ההלכה ע"ד בהלימוד והרי תחילה, בכתוב שנזכר "גמל" ולא דוקא, חזיר" מ"אכילת
להקפיד  מוטב הפשט בדרך גם הנה - מקרא של בפשוטו כמו דוקא, הרגיל מדבר דוגמא להביא שרוצים

גמל. מאכילת דוגמא להביא צריך רש"י הי' גמל, תחילה נזכר שבפסוק וכיון הכתובים, סדר על

.ÊË נוספת שאלה בהקדם :82ויובן
בכ"מ  מבואר הרי - ושכל טעם ללא "חוקה", הוא חזיר דאכילת שהאיסור אומרים טעם 83מדוע

לו  שיש בעלֿחי והאוכל כבשרו, ובשר דם נעשה שהמאכל לפי שזהו טמאות, בהמות אכילת לאיסור
שכלי  טעם שיש כך אליו, גם לעבור אלו תכונות עלולים וכיו"ב, טורפת חי' כמו רצויות, בלתי תכונות

כלל?! והסברה טעם עליהם שאין מהמצוות זה ואין בדבר,
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ו.78) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ראה 79) פ' טו. ה, ואתחנן מא. טו, שלח פרש"י גם וראה
יב. טז,

ואילך.80) ד יא, שמיני
יז.81) סו, ישעי'
לפני 82) זו שאלה ע"ד שנשאל אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

שנתיים.
מו"נ 83) גם וראה יג. יא, שמיני בבחיי) (הובא רמב"ן ראה
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בכתוב  שנימנו בעליֿחיים משאר ולא דוקא, חזיר" מ"אכילת דוגמא רש"י מביא שלכן לומר, ויש
אצל  לגרום יכולה שאכילתו הנ"ל, טעם לומר שייך לא ל"חזיר", בנוגע כי - וארנבת גמל כמו לפנ"ז,

(כדלקמן). כו' בלתיֿרצויות מדות האדם

"דבר  של איידלקייט") די אזוי איז ("וואס ה"עדינות" מהי בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר ַָ(כ"ק
אחר"?

ללמוד. רגילים לא כלל שבדרך דין זהו אבל, בגמרא, הוא וכן בשו"ע, דין עם הקשור ענין זהו ובכן,
בישיבות, שלומדים המסכתות מז' זה אין אופן בכל אבל ח"ו, לומד אינו אחד שאף לומר אפשר אי -
ברכת  השחר, ברכות הלכות שבת, הלכות פסח, הלכות לומדים כלל שבדרך או"ח, לשו"ע בנוגע וכן
ר"ה  להל' פסח הל' בין בשו"ע, ארט") פארווארפענעם ("א נדח במקום הוא זה דין ואילו וכו', ַַָָהתורה

תענית: במסכת - בגמרא וכן תענית, בהלכות -

תענית  לגזור צריך אזי ישראל, שונאי על בעיר, דבר יש שכאשר הוא בעלי 84הדין אצל לדבר ובנוגע .
דבר  הי' "אם לחזירים: בנוגע מיוחד דין ישנו טהורים, בע"ח גם כולל בעליֿהחיים, כל בין הנה - חיים

אדם" בני לשל דומים שמעיהם מפני  הדבר) (וטעם מתענין, .85בחזירים,

לעניננו: ובנוגע

שע"י  והיינו, כבשרו, ובשר דם נעשה ועי"ז המאכל, את המעכלים הם - האדם בני של המעיים
דם  המאכל נעשה ידם שעל דוקא, המעיים ע"י אם כי בהמאכל, שינוי עדיין נעשה לא וכו' השיניים

כבשרו. ובשר

שלא מובן, הרי אדם, בני לשל דומים חזיר של שהמעיים מצד וכיון החזיר של מציאותו כ"כ נוגע
עם בעיקר להתחשב יש אלא elyעצמו, lk`nd,בפועל הוא וכן - כשרים מאכלים לו נותנים כאשר וא"כ, ,

. הזה "החזיר (שהרי וכיו"ב גזר כמו כשרים, מאכלים אוכל שאני שחזיר ראו לומר טלפיו פושט .
אסור 86טהור" שיהי' סיבה אין שכל, שע"פ כך, כשרים, במאכלים חדורים ובשרו דמו נעשים אזי - (

אדם, בני לשל דומים אינם שלהם שהמעיים חיים בעלי שאר (משא"כ "חוקה" אלא זה ואין באכילה,
שלהם) הבלתיֿרצוי הטבע את יקבל לא שהאדם כדי השכל, ע"פ גם לאכלם .87אסור

.ÊÈ דוגמא עוד להביא רש"י צריך - רבים לשון "חוקותי" תשמורו", חוקותי "את נאמר שבפסוק וכיון
חזיר"). "אכילת (מלבד

- ובית לבוש מזון סוגים: לג' בכללות שנחלקים האדם, עניני כל הכוללים חוקים כו"כ שיש וכיון
חטאת" מי ו"טהרת לבוש, - שעטנז" "לבישת מזון, - חזיר" "אכילת סוג: מכל אחת דוגמא רש"י מביא

תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר הענין עם שקשור בית 88- עם קשור -89.

השכל: היפך - "חוקים" הם חטאת") מי ו"טהרת שעטנז" ("לבישת אלו דוגמאות ב' וגם

בגדים  מחוסרי ששימשו בגלל מתו ואביהוא שנדב כבר מצינו כי: - שעטנז מובן 90לבישת ומזה ,
פשתן  - "שש" וגם צמר, - גו'" מ"תכלת נעשו כהונה בגדי והרי כהונה. בגדי מעלת כאן 91גודל ואילו .

שעטנז. לבישת של איסור ישנו -

יש  ואעפ"כ מותר, עצמו בפני מין שכל בגלל הוא שעטנז לבישת שבאיסור שהחידוש לומר [ואין
שניהם  בצירוף שהרי איסור כ"כ, גדול חידוש זה שאין לכך נוסף כי, - בהיתר היתר של עירוב שזהו אף ,

הא, משום אי הנה הדבר, נאסר ולכן לשני, מזיק אחד אזי יחד, באים דברים שני שכאשר להיות יכול
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או"ח 84) טושו"ע רפ"ב. תעניות הל' רמב"ם רפ"ג. תענית
ס"ב. סתקע"ו

ב.85) כא, מתענית - ס"ג שם שו"ע
לד.86) כו, תולדות פרש"י
(87) ברור ).l"endאינו

יט.88) ג, בראשית
(89) קצת ).l"endחסר
ט.90) פ"כ, ויק"ר
א.91) סט, יומא ראה
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אלא  עוד ולא בהיתר. היתר עירוב ע"י האיסור נעשה שם שגם בחלב, מבשר דוגמא מביא רש"י הי'
בהנאה  גם שאסור יותר, חמור הוא בחלב דבשר לגוי 92שהאיסור למכרו שמותר שעטנז, משא"כ ,93.[

טמא, נעשה החטאת מי שמזה שהאדם אמרה התורה שהרי חידוש, בזה שיש - חטאת מי וטהרת
טהור  נעשה החטאת מי את מזים שעליו האדם .94ואילו

חידוש: של ענין ישנו חזיר לאכילת בנוגע וגם

. הזה טהור""החזיר שאני ראו לומר טלפיו פושט  אחד.86. טהרה סימן לו שיש כיון ,

בארוכה  פעם הסימנים95וכמדובר אם - טהרה לסימני בנוגע דעות ב' הטהרה,milretשיש ענין את
רק שהם dgkedeאו xexia בודאי הרי - הטהרה את פועלים הסימנים אם לעניננו: ובנוגע הטהרה. על

סימן  הרי - והוכחה בירור רק הסימנים אם ואפילו טהרה; קצת בו יש אחד, טהרה סימן לחזיר שיש שכיון
טהרה. קצת בו שיש מוכיח לחזיר שיש אחד טהרה

חידוש. דבר זה הרי - באכילה נאסר ואעפ"כ אחד, טהרה סימן לו שיש וכיון

מעלה  יש חזיר אצל הרי - אחד טהרה סימן להם שיש באכילה האסורים חיים בעלי עוד שיש ואף
xnelש" eitlh hyet שחלק מוכח ומזה בו, שמתכבד אות הוא הטהרה שסימן היינו, טהור", שאני ראו

העיקר  מהו יודעים לא אחד, טהרה סימן להם שיש בע"ח שאר אצל משא"כ אצלו, עיקרי ענין הוא הטהרה
אסור  ה"ה אחד טהרה סימן בו שיש שלמרות (חוקה) החידוש עיקר ולכן הטהרה. חלק או הטומאה חלק -

דוקא. לחזיר בנוגע הוא באכילה,

.ÁÈ כאן מדובר -שלא ליפטר" רשאים אתם אי עליכם, גזרתי ה', אני נאמר "לכך רש"י: וממשיך
מתוך  יהי' החוקים שקיום להזהיר צריך הכתוב אלא החוקים, את יקיימו שבודאי בפועל, הקיום אודות

כדלקמן. קאכן"), דעם אין זיך ("מ 'זאל כו' ולהט ָָחיות
ש"אי  אלא החוקים, קיום עצם על להזהיר בא לא שהכתוב לרש"י לי' מנא להבין: צריך עדיין אך

ליפטר"? רשאים אתם

לענין  בנוגע שונים פירושים שני רש"י מפרש ושלאח"ז שלפנ"ז בפסוקים מדוע להבין: צריך וגם
סי"ג). (כנ"ל החוקים

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ËÈ הפסוק על - שלפנ"ז רש"י בפירוש הביאור בהקדם הניח 72ויובן "מה תלכו", לא "ובחוקותיהם
אומר, מאיר רבי ואצטדיאות. טרטיאות כגון להם, החקוקין דברים שלהן, נמוסות אלו אמר, שלא הכתוב

להבין: דצריך - חכמים" שמנו האמורי דרכי אלו
לפרש א) מיד להתחיל צריך הי' דלכאורה - אמר" שלא הכתוב הניח "מה רש"י לשון אריכות

כו'"? שלהן נימוסות "אלו ש"חוקותיהם"

מביא ב) אלא זה, בפירוש רש"י מסתפק לא שלכן כו'", שלהן נימוסות "אלו בפירוש הקושי מהו
הוא  כו'", שלהן נימוסות "אלו הראשון, הפירוש ואעפ"כ, כו'", האמורי דרכי "אלו - נוסף פירוש

העיקרי?

פירושים ב' יש זה שבענין רש"י מקדים אזי שקולים, הם הפירושים ב' שכאשר כמ"פ, כו',[וכמדובר
מספיק, שאינו אלא העיקרי, הוא הראשון שהפירוש היא, הדברים משמעות זאת, מקדים אינו וכאשר

נוסף]. בפירוש צורך יש ולכן קושי, איזה בו שיש כיון
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רספ"ז. יו"ד טושו"ע רפ"ט.

שם 93) טושו"ע הי"ב. פ"י כלאים הל' רמב"ם רפ"ח. כלאים

סד"ש.
ז.94) חוקת תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר
וש"נ.95) .206 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
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האמוריג) דרכי "אלו רש"י מוסיף  minkgמדוע epny?"

להבנת ד) נוגע זה שענין הוכחה זה הרי המאמר, בעל של שמו את מזכיר רש"י שכאשר כמ"פ דובר
שזוהי  כשיודעים חכמים", שמנו האמורי דרכי "אלו הפירוש בהבנת ניתוסף מה להבין: וצריך הפירוש.

מאיר"? "רבי של מימרא

.Î:בזה הביאור לומר ויש
"כמעשה  הפסוק בהתחלת נאמר שכבר להדגיש - אמר" שלא הכתוב הניח "מה לומר מדייק רש"י

נכללים שבזה תעשו", לא גו' כנען ארץ וכמעשה גו' מצרים וארץ lkארץ מצרים ארץ דמעשה הענינים
תלכו"? לא "ובחוקותיהם באמרו הכתוב מוסיף מה וא"כ, כנען,

לומר  אפשר אי הפשט בדרך אבל לאו, להוסיף הכתוב שכוונת לומר אפשר ההלכה בדרך [בשלמא
כן].

במ"ש  זה ענין מרומז כיצד - גו'" מצרים ארץ ב"מעשה נכלל שלא ענין איזה שישנו נאמר אם וגם
תלכו"? לא "ובחוקותיהם

שאין  חוקה מלשון אינו כאן ש"חוקותיהם" והיינו, שלהן", נמוסות "אלו ש"חוקותיהם" רש"י, ומפרש
ומנהגים, נימוסים אלא טעם, בה

המיוחדים ומנהגים נימוסים אודות שמדובר היינו, להם", החקוקין "דברים רש"י: דוקא,mdlוממשיך
"יכול  בתו"כ: (כדאיתא בתים לבנות איסור יהי' בתים, בונים שהם שכיון לומר יתכן לא בודאי שהרי

שמשות, מנפץ אינו הגוי שכאשר או כו'"), ת"ל כמותם, וכו' בניינות יבנו באופן לא להתנהג יהודי צריך
משחק  (מקום טרטיאות "כגון דוגמא: ומביא להם", החקוקין "דברים אודות שמדובר ועכצ"ל, הפכי...

כו'), בזה זה להלחם שוורים (שמסיתים ואצטדיאות" והיתול)

לזמן, מזמן שמשתנים ומנהגים נימוסים אודות שמדובר כיון אותם, לפרט יכולה לא התורה אבל
תלכו". לא "בחוקותיהם כללי: באופן התורה אומרת ולכן

.‡Î,חקיקה מלשון להם", החקוקין דברים שלהן, נמוסות "אלו ש"בחוקותיהם" זה פירוש אמנם,
כולה. התורה בכל זו תיבה לפירוש מתאים זה אין שהרי חבר", לו מצאתי ש"לא באופן הוא

כמו  הוא ד"בחוקותיהם" הפירוש ועפ"ז, האמורי", דרכי הן "אלו - נוסף פירוש רש"י מביא ולכן
ושכל. טעם בלי חוקה - כולה התורה בכל

חמש  בן של בשכלו יתקבל שלא דבר מקרא של בפשוטו לפרש אפשר איך מובן: אינו עדיין אבל
שעושים העולם אומות כמעשה יעשו שלא לבנ"י מצווים שתחילה - lkyלמקרא t"r מוסיפים ואח"כ ,

שעושים הענינים אפילו יעשו שלא הגויים ly`חידוש, כמעשה לעשות אסור אם אדרבה: שכל; ע"פ
שכל?! ע"פ שלא שעושים הגויים כמעשה לעשות שאסור בודאי הרי - שכל ע"פ שעושים

לקיים  שצריכים תעשו", משפטי "את תחילה נאמר המצוות, לקיום בנוגע שלאח"ז, בפסוק [בשלמא
את  גם לקיים שצריכים תשמרו", חוקותי "ואת הכתוב מוסיף ואח"כ בשכל, שמובנים המצוות את
לצוות  מקום אין - הגוים כמעשה לעשות שלא הציווי אודות משא"כ בשכל; מובנים שאינם המצוות

שכל]. ע"פ שאינם לענינים בנוגע גם להוסיף ואח"כ שכל, שע"פ ענינים לעשות שלא תחילה

האמורי דרכי "אלו רש"י מוסיף minkgולכן epny בגמרא שנימנו הענינים בין כי לעשותם 96", שאסור
אלא  גלוי, שכל ע"פ אינה זו רפואה והרי רפואה, משום שהם ענינים גם יש האמורי", "דרכי משום

רפואה של ענין סוכ"ס שזהו כיון ואעפ"כ, סגולי, להתיר באופן מקום יש שכלי), ענין בזה יש (ובהעלם
גם  שבכללם חכמים", שמנו האמורי "דרכי על דקאי תלכו", לא ש"בחוקותיהם החידוש וזהו זאת.

רפואה. משום שהם הענינים
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אלא  עוד ולא בהיתר. היתר עירוב ע"י האיסור נעשה שם שגם בחלב, מבשר דוגמא מביא רש"י הי'
בהנאה  גם שאסור יותר, חמור הוא בחלב דבשר לגוי 92שהאיסור למכרו שמותר שעטנז, משא"כ ,93.[

טמא, נעשה החטאת מי שמזה שהאדם אמרה התורה שהרי חידוש, בזה שיש - חטאת מי וטהרת
טהור  נעשה החטאת מי את מזים שעליו האדם .94ואילו

חידוש: של ענין ישנו חזיר לאכילת בנוגע וגם

. הזה טהור""החזיר שאני ראו לומר טלפיו פושט  אחד.86. טהרה סימן לו שיש כיון ,

בארוכה  פעם הסימנים95וכמדובר אם - טהרה לסימני בנוגע דעות ב' הטהרה,milretשיש ענין את
רק שהם dgkedeאו xexia בודאי הרי - הטהרה את פועלים הסימנים אם לעניננו: ובנוגע הטהרה. על

סימן  הרי - והוכחה בירור רק הסימנים אם ואפילו טהרה; קצת בו יש אחד, טהרה סימן לחזיר שיש שכיון
טהרה. קצת בו שיש מוכיח לחזיר שיש אחד טהרה

חידוש. דבר זה הרי - באכילה נאסר ואעפ"כ אחד, טהרה סימן לו שיש וכיון

מעלה  יש חזיר אצל הרי - אחד טהרה סימן להם שיש באכילה האסורים חיים בעלי עוד שיש ואף
xnelש" eitlh hyet שחלק מוכח ומזה בו, שמתכבד אות הוא הטהרה שסימן היינו, טהור", שאני ראו

העיקר  מהו יודעים לא אחד, טהרה סימן להם שיש בע"ח שאר אצל משא"כ אצלו, עיקרי ענין הוא הטהרה
אסור  ה"ה אחד טהרה סימן בו שיש שלמרות (חוקה) החידוש עיקר ולכן הטהרה. חלק או הטומאה חלק -

דוקא. לחזיר בנוגע הוא באכילה,

.ÁÈ כאן מדובר -שלא ליפטר" רשאים אתם אי עליכם, גזרתי ה', אני נאמר "לכך רש"י: וממשיך
מתוך  יהי' החוקים שקיום להזהיר צריך הכתוב אלא החוקים, את יקיימו שבודאי בפועל, הקיום אודות

כדלקמן. קאכן"), דעם אין זיך ("מ 'זאל כו' ולהט ָָחיות
ש"אי  אלא החוקים, קיום עצם על להזהיר בא לא שהכתוב לרש"י לי' מנא להבין: צריך עדיין אך

ליפטר"? רשאים אתם

לענין  בנוגע שונים פירושים שני רש"י מפרש ושלאח"ז שלפנ"ז בפסוקים מדוע להבין: צריך וגם
סי"ג). (כנ"ל החוקים

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ËÈ הפסוק על - שלפנ"ז רש"י בפירוש הביאור בהקדם הניח 72ויובן "מה תלכו", לא "ובחוקותיהם
אומר, מאיר רבי ואצטדיאות. טרטיאות כגון להם, החקוקין דברים שלהן, נמוסות אלו אמר, שלא הכתוב

להבין: דצריך - חכמים" שמנו האמורי דרכי אלו
לפרש א) מיד להתחיל צריך הי' דלכאורה - אמר" שלא הכתוב הניח "מה רש"י לשון אריכות

כו'"? שלהן נימוסות "אלו ש"חוקותיהם"

מביא ב) אלא זה, בפירוש רש"י מסתפק לא שלכן כו'", שלהן נימוסות "אלו בפירוש הקושי מהו
הוא  כו'", שלהן נימוסות "אלו הראשון, הפירוש ואעפ"כ, כו'", האמורי דרכי "אלו - נוסף פירוש

העיקרי?

פירושים ב' יש זה שבענין רש"י מקדים אזי שקולים, הם הפירושים ב' שכאשר כמ"פ, כו',[וכמדובר
מספיק, שאינו אלא העיקרי, הוא הראשון שהפירוש היא, הדברים משמעות זאת, מקדים אינו וכאשר

נוסף]. בפירוש צורך יש ולכן קושי, איזה בו שיש כיון
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אסורות 92) מאכלות הל' רמב"ם (במשנה). סע"א קיג, חולין
רספ"ז. יו"ד טושו"ע רפ"ט.

שם 93) טושו"ע הי"ב. פ"י כלאים הל' רמב"ם רפ"ח. כלאים

סד"ש.
ז.94) חוקת תנחומא ה. פי"ט, במדב"ר
וש"נ.95) .206 ע' חל"ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
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האמוריג) דרכי "אלו רש"י מוסיף  minkgמדוע epny?"

להבנת ד) נוגע זה שענין הוכחה זה הרי המאמר, בעל של שמו את מזכיר רש"י שכאשר כמ"פ דובר
שזוהי  כשיודעים חכמים", שמנו האמורי דרכי "אלו הפירוש בהבנת ניתוסף מה להבין: וצריך הפירוש.

מאיר"? "רבי של מימרא

.Î:בזה הביאור לומר ויש
"כמעשה  הפסוק בהתחלת נאמר שכבר להדגיש - אמר" שלא הכתוב הניח "מה לומר מדייק רש"י

נכללים שבזה תעשו", לא גו' כנען ארץ וכמעשה גו' מצרים וארץ lkארץ מצרים ארץ דמעשה הענינים
תלכו"? לא "ובחוקותיהם באמרו הכתוב מוסיף מה וא"כ, כנען,

לומר  אפשר אי הפשט בדרך אבל לאו, להוסיף הכתוב שכוונת לומר אפשר ההלכה בדרך [בשלמא
כן].

במ"ש  זה ענין מרומז כיצד - גו'" מצרים ארץ ב"מעשה נכלל שלא ענין איזה שישנו נאמר אם וגם
תלכו"? לא "ובחוקותיהם

שאין  חוקה מלשון אינו כאן ש"חוקותיהם" והיינו, שלהן", נמוסות "אלו ש"חוקותיהם" רש"י, ומפרש
ומנהגים, נימוסים אלא טעם, בה

המיוחדים ומנהגים נימוסים אודות שמדובר היינו, להם", החקוקין "דברים רש"י: דוקא,mdlוממשיך
"יכול  בתו"כ: (כדאיתא בתים לבנות איסור יהי' בתים, בונים שהם שכיון לומר יתכן לא בודאי שהרי

שמשות, מנפץ אינו הגוי שכאשר או כו'"), ת"ל כמותם, וכו' בניינות יבנו באופן לא להתנהג יהודי צריך
משחק  (מקום טרטיאות "כגון דוגמא: ומביא להם", החקוקין "דברים אודות שמדובר ועכצ"ל, הפכי...

כו'), בזה זה להלחם שוורים (שמסיתים ואצטדיאות" והיתול)

לזמן, מזמן שמשתנים ומנהגים נימוסים אודות שמדובר כיון אותם, לפרט יכולה לא התורה אבל
תלכו". לא "בחוקותיהם כללי: באופן התורה אומרת ולכן

.‡Î,חקיקה מלשון להם", החקוקין דברים שלהן, נמוסות "אלו ש"בחוקותיהם" זה פירוש אמנם,
כולה. התורה בכל זו תיבה לפירוש מתאים זה אין שהרי חבר", לו מצאתי ש"לא באופן הוא

כמו  הוא ד"בחוקותיהם" הפירוש ועפ"ז, האמורי", דרכי הן "אלו - נוסף פירוש רש"י מביא ולכן
ושכל. טעם בלי חוקה - כולה התורה בכל

חמש  בן של בשכלו יתקבל שלא דבר מקרא של בפשוטו לפרש אפשר איך מובן: אינו עדיין אבל
שעושים העולם אומות כמעשה יעשו שלא לבנ"י מצווים שתחילה - lkyלמקרא t"r מוסיפים ואח"כ ,

שעושים הענינים אפילו יעשו שלא הגויים ly`חידוש, כמעשה לעשות אסור אם אדרבה: שכל; ע"פ
שכל?! ע"פ שלא שעושים הגויים כמעשה לעשות שאסור בודאי הרי - שכל ע"פ שעושים

לקיים  שצריכים תעשו", משפטי "את תחילה נאמר המצוות, לקיום בנוגע שלאח"ז, בפסוק [בשלמא
את  גם לקיים שצריכים תשמרו", חוקותי "ואת הכתוב מוסיף ואח"כ בשכל, שמובנים המצוות את
לצוות  מקום אין - הגוים כמעשה לעשות שלא הציווי אודות משא"כ בשכל; מובנים שאינם המצוות

שכל]. ע"פ שאינם לענינים בנוגע גם להוסיף ואח"כ שכל, שע"פ ענינים לעשות שלא תחילה

האמורי דרכי "אלו רש"י מוסיף minkgולכן epny בגמרא שנימנו הענינים בין כי לעשותם 96", שאסור
אלא  גלוי, שכל ע"פ אינה זו רפואה והרי רפואה, משום שהם ענינים גם יש האמורי", "דרכי משום

רפואה של ענין סוכ"ס שזהו כיון ואעפ"כ, סגולי, להתיר באופן מקום יש שכלי), ענין בזה יש (ובהעלם
גם  שבכללם חכמים", שמנו האמורי "דרכי על דקאי תלכו", לא ש"בחוקותיהם החידוש וזהו זאת.

רפואה. משום שהם הענינים
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.·Î:"אומר מאיר "רבי - המאמר בעל שם את גם רש"י מזכיר  הענין, בהבנת להוסיף וכדי
האיסור? טעם מהו א"כ, רפואה, משום היא הדבר שעשיית כיון מובן: אינו לכאורה

למיעוטא" "דחייש - לשיטתי' אזיל ור"מ מאיר, רבי של מאמרו שזהו - בזה שיכול 97והביאור וכיון ,
מצד אלא רפואה, מצד לא זאת שיעשה מיעוט dxfלהיות dcear.לכל האסור דבר זה הרי לכן ,

.‚Î בין שינוי בזה שיש - האמורי" "דרכי בענין המשנה לדברי בנוגע רש"י שיטת לברר יש עפ"ז
לירושלמי: הבבלי

בחול,98בבבלי  אף אוסרין וחכמים ר"מ, דברי רפואה, משום וכו' החרגול בביצת "יוצאין איתא:
האמורי". דרכי משום

בחול,99ובירושלמי  אף אוסר ור"מ יוסי, ר' דברי רפואה, משום וכו' החרגול בביצת "יוצאין איתא:
האמורי". דרכי משום

רפואה  משום בו שיש כל אצלנו העיקר כי יוסי, ר' כדברי "והלכה כתב: המשניות בפירוש והרמב"ם
הירושלמי. כגירסת שנקט והיינו, האמורי", דרכי משום בו אין

הירושלמי. כגירסת או הבבלי כגירסת נקט אם לדעת אפשר אי במשנה רש"י מפירוש אבל

האמור  שב"דרכי לעיל האמור ע"פ -אמנם, רפואה משום שהם הענינים גם נכללים חכמים" שמנו י
שס"ל מוכח, חכמים", שמנו האמורי דרכי אלו אומר מאיר "רבי בחומש, רש"י מפירוש ed`הנה n"xy

xqe`d.(הירושלמי (כגירסת רפואה משום בהם שיש האמורי" "דרכי

.„Î:"האמורי "דרכי בענין רש"י בפירוש סתירה לתרץ יש וכמו"כ
שבת  ואילו 98במסכת תלכו". לא ובחוקותיהם וכתיב הוא, ניחוש - האמורי "דרכי רש"י: מפרש

חולין  וכתיב 100במסכת הוא, ניחוש - האמורי "דרכי רש"י: כמעשיהם".101מפרש תעשה ולא

הענינים  על קאי חכמים" שמנו האמורי ל"דרכי בנוגע תלכו" לא "בחוקותיהם שהציווי האמור, וע"פ
לתרץ  יש - ללמדנו) הפסוק בא מה מובן אינו מותר, רפואה שמשום נאמר אם (כי רפואה משום שהם

בפשטות: הנ"ל סתירה

האיסור  ללמוד אפשר אי ולכן למיעוטא, חיישינן שלא דהלכתא, אליבא קאי - חולין במסכת הסוגיא
יכולים  אותם (שרק רפואה משום שהם לענינים בנוגע שהרי תלכו", לא מ"בחוקותיהם האמורי" ד"דרכי 

איסור. אין זה) מפסוק ללמוד

מ"בחוקותיהם  ללמוד שפיר יכולים ולכן למיעוטא, דחייש ר"מ, דעת זו הרי - שבת במסכת משא"כ
רפואה. משום בהם שיש האמורי דרכי  גם תלכו" לא

.‰Î שמנו האמורי דרכי ש"אלו השני, הפירוש מספיק לא מדוע - גיסא לאידך מובן אינו עדיין אך
כולה? התורה בכל כמו חוקה, מלשון הוא ד"בחוקותיהם" הפירוש שאז, חכמים",

למיעוטא  שחיישינן מפני אלא אינו בזה שהאיסור בגלל הוא זה שבפירוש שהקושי - בזה והביאור
שאזלינן  לומר מסתבר מקרא של בפשוטו ואילו ע"ז), משום אלא רפואה, משום לא זאת שיעשו (אלו

רובא. בתר

ה  הוא והעיקרי הראשון הפירוש בו ולכן שיש בגלל ורק כו'", שלהן נמוסות ש"אלו הראשון, פירוש
נוסף. בפירוש צורך יש כולה), התורה בכל כמו אינו ד"בחוקותיהם" (שהפירוש קושי

.ÂÎ התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק מדוע - זה רש"י בפירוש "קלאץֿקשיא" נשארה ָועדיין
"בחוקותיהם"? תיבת את רק שמפרש בשעה בה תלכו", "לא
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פירושו  כתב רש"י רש"י; כתבם לא המתחיל" ב"דיבור שהובאו מהפסוק שהתיבות הסבורים [ישנם
פירוש  יסוד; ללא השערה זוהי אבל, בדבר. לדייק אין ובמילא, המדפיס, ע"י סודר ואח"כ הגליון, על
שינויי  שמצינו ואף בישראל. מקודש - המתחיל בדיבור שהובאו מהפסוק התיבות גם כולל - כולו רש"י
יש  בודאי הרי שכן, וכיון גירסאות. שינוי יש עצמו רש"י בפירוש גם הרי - שבפרש"י בד"ה גירסאות

ברֿסמכא]. שהוא אחר מישהו ע"י או בעצמו, רש"י ע"י או שנכתב המתחיל, בדיבור גם לדייק

רש"י: לפירוש נוגעת תלכו" "לא התיבות העתקת שגם לומר, ויש

"לא  לפנ"ז: כמ"ש עשי', לשון ולא הליכה, לשון תלכו", "לא כאן נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
תעשו"?

התלויים  ענינים שהם ואצטדיאות", טרטיאות כגון כו' שלהן נמוסות "אלו רש"י פירוש ע "פ ויובן
תלכו". "לא - הליכה לשון הכתוב נקט ולכן בהליכה,

לפירושו, וחיזוק ראי' שהם כיון - תלכו" "לא התיבות גם המתחיל' ב'דיבור רש"י מעתיק זה ומטעם
בהליכה. שתלויים ענינים אודות מדבר שהכתוב

במ"ש  הפירוש ע"ד שהוא כאן, שנאמר הליכה לשון בדוחק לפרש אפשר הי' לכאורה 102[ולהעיר:

חיל" אל מחיל ("ילכו ההליכה על שקאי תלכו", בחוקותי הפירוש 103"אם גם וזהו השכל, בענין (
בהתוועדות  (וכמדובר האומות חכמת ללימוד בנוגע בשכל ההליכה על דקאי תלכו", לא ד"בחוקותיהם

האלילים"104דפורים  אל תפנו "אל משום בזה שיש ("דייאלאגס"), הויכוחים לענין אבל,105בנוגע .( ָָ
כנ"ל]. כפשוטה, הליכה מלשון תלכו" "לא לפרש יותר ומחוור פשוט

תלכו". "לא הכתוב לשון דיוק מובן אינו השני הפירוש לפי משא"כ הראשון, הפירוש לפי - זה וכל
והעיקרי. הראשון בפירוש נוספת מעלה וזוהי

.ÊÎ שלומד למקרא חמש בן דוקא מבחין שבה ביותר, פשוטה קושיא יש השני שבפירוש זאת, ועוד
הדברים. לפשטות לב שם ולא וכו', הרמב"ם מדברי ראי' ומביא שמפלפל גדול כמו ולא בפשטות,

הסיפור  וציפור 106וכידוע שבלים, מלאה שדה - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שראה הציור אודות
עד  חי, כדבר שנראה על ושיבחוהו הציור מיופי התפעלו הרואים כל אשר השיבולת, ראש על עומדת
כולם  שכמותך! אדם" "פרא עליו: צעקו כולם וכאשר אמיתי, אינו שהציור וטען פשוט איכר שהגיע
השיבולת, ראש על עומדת ציפור כאשר להם: השיב - להיפך אומר ואתה יפה, ציור שזהו אומרים

איכר! בהיותו בבירור, שידע כפי שתישבר... או קימעא, תתכופף שהשיבולת בהכרח

את  מיד תופס בפשטות, לומד אלא חכמות... יודע שאינו למקרא, חמש בן שדוקא בנדו"ד, ועד"ז
השני: בפירוש שישנו הקושי

הרי  פשוטה: שאלה מתעוררת חכמים", שמנו האמורי דרכי "אלו תלכו" לא ש"בחוקותיהם בפירוש
"דרכי כאן שייך מה וא"כ, כנען", ו"ארץ מצרים" "ארץ אודות מדבר הי'ixen`dהכתוב לא שמעולם ,"

מצרים?! בארץ

השני. בפירוש גם צורך יש קושי, איזה בו שיש בגלל ורק העיקרי, הוא הראשון הפירוש ולכן,

***
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(104205 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סכ"ח

וש"נ. ואילך).

ה"ב.105) פ"ב ע"ז הל' רמב"ם וראה ד. יט, קדושים
תרצ"ו 106) סה"ש ואילך. שצה ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
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.·Î:"אומר מאיר "רבי - המאמר בעל שם את גם רש"י מזכיר  הענין, בהבנת להוסיף וכדי
האיסור? טעם מהו א"כ, רפואה, משום היא הדבר שעשיית כיון מובן: אינו לכאורה

למיעוטא" "דחייש - לשיטתי' אזיל ור"מ מאיר, רבי של מאמרו שזהו - בזה שיכול 97והביאור וכיון ,
מצד אלא רפואה, מצד לא זאת שיעשה מיעוט dxfלהיות dcear.לכל האסור דבר זה הרי לכן ,

.‚Î בין שינוי בזה שיש - האמורי" "דרכי בענין המשנה לדברי בנוגע רש"י שיטת לברר יש עפ"ז
לירושלמי: הבבלי

בחול,98בבבלי  אף אוסרין וחכמים ר"מ, דברי רפואה, משום וכו' החרגול בביצת "יוצאין איתא:
האמורי". דרכי משום

בחול,99ובירושלמי  אף אוסר ור"מ יוסי, ר' דברי רפואה, משום וכו' החרגול בביצת "יוצאין איתא:
האמורי". דרכי משום

רפואה  משום בו שיש כל אצלנו העיקר כי יוסי, ר' כדברי "והלכה כתב: המשניות בפירוש והרמב"ם
הירושלמי. כגירסת שנקט והיינו, האמורי", דרכי משום בו אין

הירושלמי. כגירסת או הבבלי כגירסת נקט אם לדעת אפשר אי במשנה רש"י מפירוש אבל

האמור  שב"דרכי לעיל האמור ע"פ -אמנם, רפואה משום שהם הענינים גם נכללים חכמים" שמנו י
שס"ל מוכח, חכמים", שמנו האמורי דרכי אלו אומר מאיר "רבי בחומש, רש"י מפירוש ed`הנה n"xy

xqe`d.(הירושלמי (כגירסת רפואה משום בהם שיש האמורי" "דרכי

.„Î:"האמורי "דרכי בענין רש"י בפירוש סתירה לתרץ יש וכמו"כ
שבת  ואילו 98במסכת תלכו". לא ובחוקותיהם וכתיב הוא, ניחוש - האמורי "דרכי רש"י: מפרש

חולין  וכתיב 100במסכת הוא, ניחוש - האמורי "דרכי רש"י: כמעשיהם".101מפרש תעשה ולא

הענינים  על קאי חכמים" שמנו האמורי ל"דרכי בנוגע תלכו" לא "בחוקותיהם שהציווי האמור, וע"פ
לתרץ  יש - ללמדנו) הפסוק בא מה מובן אינו מותר, רפואה שמשום נאמר אם (כי רפואה משום שהם

בפשטות: הנ"ל סתירה

האיסור  ללמוד אפשר אי ולכן למיעוטא, חיישינן שלא דהלכתא, אליבא קאי - חולין במסכת הסוגיא
יכולים  אותם (שרק רפואה משום שהם לענינים בנוגע שהרי תלכו", לא מ"בחוקותיהם האמורי" ד"דרכי 

איסור. אין זה) מפסוק ללמוד

מ"בחוקותיהם  ללמוד שפיר יכולים ולכן למיעוטא, דחייש ר"מ, דעת זו הרי - שבת במסכת משא"כ
רפואה. משום בהם שיש האמורי דרכי  גם תלכו" לא

.‰Î שמנו האמורי דרכי ש"אלו השני, הפירוש מספיק לא מדוע - גיסא לאידך מובן אינו עדיין אך
כולה? התורה בכל כמו חוקה, מלשון הוא ד"בחוקותיהם" הפירוש שאז, חכמים",

למיעוטא  שחיישינן מפני אלא אינו בזה שהאיסור בגלל הוא זה שבפירוש שהקושי - בזה והביאור
שאזלינן  לומר מסתבר מקרא של בפשוטו ואילו ע"ז), משום אלא רפואה, משום לא זאת שיעשו (אלו

רובא. בתר

ה  הוא והעיקרי הראשון הפירוש בו ולכן שיש בגלל ורק כו'", שלהן נמוסות ש"אלו הראשון, פירוש
נוסף. בפירוש צורך יש כולה), התורה בכל כמו אינו ד"בחוקותיהם" (שהפירוש קושי

.ÂÎ התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק מדוע - זה רש"י בפירוש "קלאץֿקשיא" נשארה ָועדיין
"בחוקותיהם"? תיבת את רק שמפרש בשעה בה תלכו", "לא
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ה"ט.99) פ"ו שם
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כד.101) כג, משפטים
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פירושו  כתב רש"י רש"י; כתבם לא המתחיל" ב"דיבור שהובאו מהפסוק שהתיבות הסבורים [ישנם
פירוש  יסוד; ללא השערה זוהי אבל, בדבר. לדייק אין ובמילא, המדפיס, ע"י סודר ואח"כ הגליון, על
שינויי  שמצינו ואף בישראל. מקודש - המתחיל בדיבור שהובאו מהפסוק התיבות גם כולל - כולו רש"י
יש  בודאי הרי שכן, וכיון גירסאות. שינוי יש עצמו רש"י בפירוש גם הרי - שבפרש"י בד"ה גירסאות

ברֿסמכא]. שהוא אחר מישהו ע"י או בעצמו, רש"י ע"י או שנכתב המתחיל, בדיבור גם לדייק

רש"י: לפירוש נוגעת תלכו" "לא התיבות העתקת שגם לומר, ויש

"לא  לפנ"ז: כמ"ש עשי', לשון ולא הליכה, לשון תלכו", "לא כאן נאמר מדוע מובן: אינו לכאורה
תעשו"?

התלויים  ענינים שהם ואצטדיאות", טרטיאות כגון כו' שלהן נמוסות "אלו רש"י פירוש ע "פ ויובן
תלכו". "לא - הליכה לשון הכתוב נקט ולכן בהליכה,

לפירושו, וחיזוק ראי' שהם כיון - תלכו" "לא התיבות גם המתחיל' ב'דיבור רש"י מעתיק זה ומטעם
בהליכה. שתלויים ענינים אודות מדבר שהכתוב

במ"ש  הפירוש ע"ד שהוא כאן, שנאמר הליכה לשון בדוחק לפרש אפשר הי' לכאורה 102[ולהעיר:

חיל" אל מחיל ("ילכו ההליכה על שקאי תלכו", בחוקותי הפירוש 103"אם גם וזהו השכל, בענין (
בהתוועדות  (וכמדובר האומות חכמת ללימוד בנוגע בשכל ההליכה על דקאי תלכו", לא ד"בחוקותיהם

האלילים"104דפורים  אל תפנו "אל משום בזה שיש ("דייאלאגס"), הויכוחים לענין אבל,105בנוגע .( ָָ
כנ"ל]. כפשוטה, הליכה מלשון תלכו" "לא לפרש יותר ומחוור פשוט

תלכו". "לא הכתוב לשון דיוק מובן אינו השני הפירוש לפי משא"כ הראשון, הפירוש לפי - זה וכל
והעיקרי. הראשון בפירוש נוספת מעלה וזוהי

.ÊÎ שלומד למקרא חמש בן דוקא מבחין שבה ביותר, פשוטה קושיא יש השני שבפירוש זאת, ועוד
הדברים. לפשטות לב שם ולא וכו', הרמב"ם מדברי ראי' ומביא שמפלפל גדול כמו ולא בפשטות,

הסיפור  וציפור 106וכידוע שבלים, מלאה שדה - נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שראה הציור אודות
עד  חי, כדבר שנראה על ושיבחוהו הציור מיופי התפעלו הרואים כל אשר השיבולת, ראש על עומדת
כולם  שכמותך! אדם" "פרא עליו: צעקו כולם וכאשר אמיתי, אינו שהציור וטען פשוט איכר שהגיע
השיבולת, ראש על עומדת ציפור כאשר להם: השיב - להיפך אומר ואתה יפה, ציור שזהו אומרים

איכר! בהיותו בבירור, שידע כפי שתישבר... או קימעא, תתכופף שהשיבולת בהכרח

את  מיד תופס בפשטות, לומד אלא חכמות... יודע שאינו למקרא, חמש בן שדוקא בנדו"ד, ועד"ז
השני: בפירוש שישנו הקושי

הרי  פשוטה: שאלה מתעוררת חכמים", שמנו האמורי דרכי "אלו תלכו" לא ש"בחוקותיהם בפירוש
"דרכי כאן שייך מה וא"כ, כנען", ו"ארץ מצרים" "ארץ אודות מדבר הי'ixen`dהכתוב לא שמעולם ,"

מצרים?! בארץ

השני. בפירוש גם צורך יש קושי, איזה בו שיש בגלל ורק העיקרי, הוא הראשון הפירוש ולכן,

***
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בחוקותי.102) ר"פ
ח.103) פד, תהלים
(104205 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סכ"ח

וש"נ. ואילך).

ה"ב.105) פ"ב ע"ז הל' רמב"ם וראה ד. יט, קדושים
תרצ"ו 106) סה"ש ואילך. שצה ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק
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.ÁÎ רש"י פירוש לבאר נבוא הפסוק ועתה על - שאר 73שלאח"ז "לרבות חוקותי", את "ושמרתם
לפי  למשפטים, ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה ליתן ד"א בהם. הכתוב פרט שלא הפרשה דקדוקי

לחוקים". ושמירה למשפטים עשי' אלא נתן שלא
מובן: אינו לכאורה

שלפנ"ז?א) בפסוקים מאשר אחר באופן "חוקותי" תיבת לפרש רש"י צריך זה בפסוק מדוע

פירושים?ב) שני לפרש צריך אלא מקרא, של בפשוטו אחד פירוש לפרש מספיק לא מדוע

בקיצור. הדבר יתבאר הזמן, קוצר ומצד

.ËÎ:נוספת שאלה ובהקדים
חוקותי  "את שלפנ"ז בפסוק נאמר כבר הרי דלכאורה: - חוקותי" את "ושמרתם מ"ש מפרש רש"י

בהם".107תשמרו" הכתוב פרט שלא הפרשה דקדוקי  שאר "לרבות בא זה שפסוק -

שלפנ"ז  בפסוק -שהרי משפטי" "ואת הפסוק בהמשך למ"ש בנוגע גם נשאלת שאלה אותה ולכאורה:
"ואת  התיבות את גם המתחיל בדיבור להעתיק צריך רש"י הי' וא"כ, תעשו". משפטי "את גם נאמר
פרטי  לרבות בא שהכתוב משפטי", "ואת מ"ש על גם עולה כו'" "לרבות התירוץ הי' ואז משפטי",

בהם? הכתוב פרט שלא המשפטים

בזה: והביאור

ימים  ששת "כי - שכל ע"פ מובנת המצוה שכללות שבת, במצות וכמו הם. חוקים - המשפטים פרטי
וגו'" ה' הטעם 108עשה מהו בשכל להבין אפשר אי שהרי שכל, ע"פ מובנים אינם המצוה פרטי אבל ,

ומתעייף  שמתייגע היחיד, ברשות כבד משא נשיאת ואילו אסורה, תענוג, של ענין עבור גפרור שהדלקת
השבת. ביום זאת לעשות צריך מזה, שמתייעף אף - שעות כמה במשך התורה לימוד וכן מותרת. מזה,

נבוכים  במורה ע"פ 109וכמבואר אינם המשפטים פרטי אבל שכל, ע"פ הוא המשפטים ענין שכללות ,
כו'. הרצוי באופן התוצאה תהי' לא השכל, ע"פ רק ההנהגה תהי' ואם שכל,

נבוכים  מורה הספר ללימוד  בנוגע גם הוא שכן אזי 110[ולהעיר השכל, מצד רק הוא הלימוד שאם -
לבנות  ולא כו', קבלה ע"פ הוא אם רק להיות יכול זה לימוד כו'; האמונה היפך של ענין מזה לבוא יכול

שלו]. וההשגה השכל על

הכתוב  פרט שלא הפרשה "דקדוקי כי משפטי", "ואת התיבות את גם להעתיק רש"י צריך לא ולכן
ב"חוקים". כבר נכללים ל"משפטים", בנוגע בהם"

הוא חוקותי " את ש"ושמרתם נמצא זה לפירוש כי מספיק, אינו זה פירוש "לרבות xeziאמנם, שבא
הפסוק. תיבות של הפירוש זה אין אבל כו'", הפרשה דקדוקי שאר

וכו'". למשפטים ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה "ליתן - הב' לפירוש רש"י זקוק ולכן

.Ï שהרי החוקים, קיום לעצם בנוגע לא הוא השמירה שענין מפרש שרש"י (סי"ח) לעיל וכאמור
("א  והתלהבות חיות להיות צריכה (חוקים) אלו במצוות שגם הוא החידוש אלא אותם, יקיימו ַבודאי

ָקאך").
גופא: "ושמרתם" הלשון מדיוק מוכח זה וענין

ב' ישנם הכתובים בפשטות גם הנה פירושים, ב' לה שיש בתיבה משתמשים שכאשר - ובהקדים
הפירושים.
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יז.108) לא, תשא יא. כ, יתרו

פכ"ו.109) ח"ג
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הבעש"ט  לתורת היסוד גם המשנה 111[וזהו מאמר יצא",112על לא למפרע המגילה את "הקורא
הוא  ד"למפרע" הפשוט שהפירוש דאף - עתה נוגע ואינו בעבר, שאירע דבר שזהו פירושו ש"למפרע"

dzligzl dteqn113, שאירע דבר שזהו גם שפירושו "למפרע" בלשון להשתמש בחרה שהמשנה כיון מ"מ,
זה]. פירוש לפי גם יצא" לא למפרע המגילה את "הקורא המארז "ל את לפרש יש בעבר,

לעניננו: ובנוגע

על  וישב בפ' רש"י פירוש זוכר למקרא חמש שהבן כפי המתנה, מלשון (גם) פירושו שמירה הלשון
יבוא".114הפסוק  מתי ומצפה ממתין "הי' הדבר", את שמר "ואביו

של  המשמעות גם בזה יש - דוקא שמירה בלשון חוקותי", את "ושמרתם לומר מדייק שהכתוב וכיון
בדבר. שצ"ל ("געשמאק") והעריבות ("קאך") וההתלהבות החיות על מורה שזה וציפי', ַָהמתנה

המלך  גזירת שהן "דברים על דקאי תשמרו", חוקותי "ואת הפסוק בפירוש רש"י שמסיים מה וזהו
למדתי  תאמר שלא מתוכם, תפטר "אל בהם", "ללכת הכתוב: בהמשך וכן ליפטר", רשאים אתם "אי כו'",
אודות  אלא והקיום, הלימוד עצם אודות כאן מדובר שלא - האומות" חכמת ואלמד אלך ישראל חכמת

בזה. וההתלהבות החיות

קאכן") זיך זאל ("ער והתלהבות חיות לו שתהי' ממנו לדרוש יכולים כיצד לטעון: יכול ָָיהודי
שמובנים  "משפטים", אודות רק גוים עם ולדבר בלהט לעסוק יכול הוא - טעם?! עליהם שאין ב"חוקים"

הכתוב  ובלשון שכל, ואדרבה 115ע"פ לחוקים. בנוגע לא אבל העמים"; לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי :
השם!... חילול זה הרי ל"חוקים" בנוגע להרעיש - הוא טוען -

החוקים. בענין גם ולהט חיות מתוך לעסוק עליך להפטר"; רשאי אתה "אי לו: אומרים זה ועל

הידוע  שילמד 116וכהסיפור המלמד טען בנותיו, עבור "מלמד" לקח אדמו"ר מו"ח כ"ק שכאשר ,
כמו  והטבע, מהשכל למעלה שהם ענינים אודות להם יספר לא אבל שכל, שע"פ ענינים רק עמהם

לעשו  שאין אדנ"ע, לו ואמר וכו'. הזקן ואדמו"ר מהבעש"ט מבהילים בהתחלת סיפורים מיד אלא כן, ת
מהטבע. למעלה שהם ענינים ע"י המערכות את משדד שהקב"ה - היסוד את להדגיש צריך החינוך

ענין  אודות גאסן") די אין ("שרייען ברחובות ולהכריז ולהט חיות להיות שצריך - בנדו"ד הוא ַוכן
השכל. מן למעלה שהם ה"חוקים"

חוקים  של שהקיום - למשפטים" ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה "ליתן הפירוש תוכן גם וזהו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הפתגם וכמבואר שוה, באופן להיות צריך ד"משפטים"117ומשפטים המצוות שגם ,

ד"חוקים", המצוות מקיימים שבה עול" "קבלת אותה מתוך אלא) השכל, חיוב מצד (לא לקיימם צריך
למשפטים". ועשי' ד"שמירה הענין תוכן שזהו המלך", גזרת "שהן

אלקים "קרבת בענין גם תכלית 118טוב"ilוכידוע זה אין עצמו, הרגש מצד היא העבודה שכאשר ,
כו'. הכוונה

***

.‡Ï יומין כולהו מתברכין ומיני' הגדול", "שבת הוא זה הש"ק שיום 119יום כך הפסח, ימי גם כולל ,
כל  על "לכפר עד היינו" "עבדים אומרים מנחה שלאחרי ועד הפסח, לחג כבר שייך זה הש"ק
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שיחת 111) גם וראה וש"נ. ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
.(195 ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת תשי"ט פורים

רפ"ב.112) מגילה
שם.113) תפא"י ראה
יא.114) לז,
ו.115) ד, ואתחנן

וש"נ.116) .310 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(117.56 בהערה שם ובהנסמן ,248 ע' חט"ז לקו"ש ראה
חל"ט 118) התוועדויות - מנחם תורת וראה כח. עג, תהלים

וש"נ. .61 ע'
א.119) פח, ב. סג, זח"ב
וש"נ.120) ס"ב. סת"ל או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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.ÁÎ רש"י פירוש לבאר נבוא הפסוק ועתה על - שאר 73שלאח"ז "לרבות חוקותי", את "ושמרתם
לפי  למשפטים, ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה ליתן ד"א בהם. הכתוב פרט שלא הפרשה דקדוקי

לחוקים". ושמירה למשפטים עשי' אלא נתן שלא
מובן: אינו לכאורה

שלפנ"ז?א) בפסוקים מאשר אחר באופן "חוקותי" תיבת לפרש רש"י צריך זה בפסוק מדוע

פירושים?ב) שני לפרש צריך אלא מקרא, של בפשוטו אחד פירוש לפרש מספיק לא מדוע

בקיצור. הדבר יתבאר הזמן, קוצר ומצד

.ËÎ:נוספת שאלה ובהקדים
חוקותי  "את שלפנ"ז בפסוק נאמר כבר הרי דלכאורה: - חוקותי" את "ושמרתם מ"ש מפרש רש"י

בהם".107תשמרו" הכתוב פרט שלא הפרשה דקדוקי  שאר "לרבות בא זה שפסוק -

שלפנ"ז  בפסוק -שהרי משפטי" "ואת הפסוק בהמשך למ"ש בנוגע גם נשאלת שאלה אותה ולכאורה:
"ואת  התיבות את גם המתחיל בדיבור להעתיק צריך רש"י הי' וא"כ, תעשו". משפטי "את גם נאמר
פרטי  לרבות בא שהכתוב משפטי", "ואת מ"ש על גם עולה כו'" "לרבות התירוץ הי' ואז משפטי",

בהם? הכתוב פרט שלא המשפטים

בזה: והביאור

ימים  ששת "כי - שכל ע"פ מובנת המצוה שכללות שבת, במצות וכמו הם. חוקים - המשפטים פרטי
וגו'" ה' הטעם 108עשה מהו בשכל להבין אפשר אי שהרי שכל, ע"פ מובנים אינם המצוה פרטי אבל ,

ומתעייף  שמתייגע היחיד, ברשות כבד משא נשיאת ואילו אסורה, תענוג, של ענין עבור גפרור שהדלקת
השבת. ביום זאת לעשות צריך מזה, שמתייעף אף - שעות כמה במשך התורה לימוד וכן מותרת. מזה,

נבוכים  במורה ע"פ 109וכמבואר אינם המשפטים פרטי אבל שכל, ע"פ הוא המשפטים ענין שכללות ,
כו'. הרצוי באופן התוצאה תהי' לא השכל, ע"פ רק ההנהגה תהי' ואם שכל,

נבוכים  מורה הספר ללימוד  בנוגע גם הוא שכן אזי 110[ולהעיר השכל, מצד רק הוא הלימוד שאם -
לבנות  ולא כו', קבלה ע"פ הוא אם רק להיות יכול זה לימוד כו'; האמונה היפך של ענין מזה לבוא יכול

שלו]. וההשגה השכל על

הכתוב  פרט שלא הפרשה "דקדוקי כי משפטי", "ואת התיבות את גם להעתיק רש"י צריך לא ולכן
ב"חוקים". כבר נכללים ל"משפטים", בנוגע בהם"

הוא חוקותי " את ש"ושמרתם נמצא זה לפירוש כי מספיק, אינו זה פירוש "לרבות xeziאמנם, שבא
הפסוק. תיבות של הפירוש זה אין אבל כו'", הפרשה דקדוקי שאר

וכו'". למשפטים ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה "ליתן - הב' לפירוש רש"י זקוק ולכן

.Ï שהרי החוקים, קיום לעצם בנוגע לא הוא השמירה שענין מפרש שרש"י (סי"ח) לעיל וכאמור
("א  והתלהבות חיות להיות צריכה (חוקים) אלו במצוות שגם הוא החידוש אלא אותם, יקיימו ַבודאי

ָקאך").
גופא: "ושמרתם" הלשון מדיוק מוכח זה וענין

ב' ישנם הכתובים בפשטות גם הנה פירושים, ב' לה שיש בתיבה משתמשים שכאשר - ובהקדים
הפירושים.
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כאן.107) חכמים שפתי ראה
יז.108) לא, תשא יא. כ, יתרו

פכ"ו.109) ח"ג
ואילך.110) 33 ע' חכ"ו לקו"ש ראה
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הבעש"ט  לתורת היסוד גם המשנה 111[וזהו מאמר יצא",112על לא למפרע המגילה את "הקורא
הוא  ד"למפרע" הפשוט שהפירוש דאף - עתה נוגע ואינו בעבר, שאירע דבר שזהו פירושו ש"למפרע"

dzligzl dteqn113, שאירע דבר שזהו גם שפירושו "למפרע" בלשון להשתמש בחרה שהמשנה כיון מ"מ,
זה]. פירוש לפי גם יצא" לא למפרע המגילה את "הקורא המארז "ל את לפרש יש בעבר,

לעניננו: ובנוגע

על  וישב בפ' רש"י פירוש זוכר למקרא חמש שהבן כפי המתנה, מלשון (גם) פירושו שמירה הלשון
יבוא".114הפסוק  מתי ומצפה ממתין "הי' הדבר", את שמר "ואביו

של  המשמעות גם בזה יש - דוקא שמירה בלשון חוקותי", את "ושמרתם לומר מדייק שהכתוב וכיון
בדבר. שצ"ל ("געשמאק") והעריבות ("קאך") וההתלהבות החיות על מורה שזה וציפי', ַָהמתנה

המלך  גזירת שהן "דברים על דקאי תשמרו", חוקותי "ואת הפסוק בפירוש רש"י שמסיים מה וזהו
למדתי  תאמר שלא מתוכם, תפטר "אל בהם", "ללכת הכתוב: בהמשך וכן ליפטר", רשאים אתם "אי כו'",
אודות  אלא והקיום, הלימוד עצם אודות כאן מדובר שלא - האומות" חכמת ואלמד אלך ישראל חכמת

בזה. וההתלהבות החיות

קאכן") זיך זאל ("ער והתלהבות חיות לו שתהי' ממנו לדרוש יכולים כיצד לטעון: יכול ָָיהודי
שמובנים  "משפטים", אודות רק גוים עם ולדבר בלהט לעסוק יכול הוא - טעם?! עליהם שאין ב"חוקים"

הכתוב  ובלשון שכל, ואדרבה 115ע"פ לחוקים. בנוגע לא אבל העמים"; לעיני ובינתכם חכמתכם היא "כי :
השם!... חילול זה הרי ל"חוקים" בנוגע להרעיש - הוא טוען -

החוקים. בענין גם ולהט חיות מתוך לעסוק עליך להפטר"; רשאי אתה "אי לו: אומרים זה ועל

הידוע  שילמד 116וכהסיפור המלמד טען בנותיו, עבור "מלמד" לקח אדמו"ר מו"ח כ"ק שכאשר ,
כמו  והטבע, מהשכל למעלה שהם ענינים אודות להם יספר לא אבל שכל, שע"פ ענינים רק עמהם

לעשו  שאין אדנ"ע, לו ואמר וכו'. הזקן ואדמו"ר מהבעש"ט מבהילים בהתחלת סיפורים מיד אלא כן, ת
מהטבע. למעלה שהם ענינים ע"י המערכות את משדד שהקב"ה - היסוד את להדגיש צריך החינוך

ענין  אודות גאסן") די אין ("שרייען ברחובות ולהכריז ולהט חיות להיות שצריך - בנדו"ד הוא ַוכן
השכל. מן למעלה שהם ה"חוקים"

חוקים  של שהקיום - למשפטים" ועשי' ושמירה לחוקים ועשי' שמירה "ליתן הפירוש תוכן גם וזהו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של הפתגם וכמבואר שוה, באופן להיות צריך ד"משפטים"117ומשפטים המצוות שגם ,

ד"חוקים", המצוות מקיימים שבה עול" "קבלת אותה מתוך אלא) השכל, חיוב מצד (לא לקיימם צריך
למשפטים". ועשי' ד"שמירה הענין תוכן שזהו המלך", גזרת "שהן

אלקים "קרבת בענין גם תכלית 118טוב"ilוכידוע זה אין עצמו, הרגש מצד היא העבודה שכאשר ,
כו'. הכוונה

***

.‡Ï יומין כולהו מתברכין ומיני' הגדול", "שבת הוא זה הש"ק שיום 119יום כך הפסח, ימי גם כולל ,
כל  על "לכפר עד היינו" "עבדים אומרים מנחה שלאחרי ועד הפסח, לחג כבר שייך זה הש"ק
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שיחת 111) גם וראה וש"נ. ס"ק. בהוספות טוב שם כתר ראה
.(195 ע' חכ"ה התוועדויות - מנחם (תורת תשי"ט פורים

רפ"ב.112) מגילה
שם.113) תפא"י ראה
יא.114) לז,
ו.115) ד, ואתחנן

וש"נ.116) .310 ע' חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(117.56 בהערה שם ובהנסמן ,248 ע' חט"ז לקו"ש ראה
חל"ט 118) התוועדויות - מנחם תורת וראה כח. עג, תהלים

וש"נ. .61 ע'
א.119) פח, ב. סג, זח"ב
וש"נ.120) ס"ב. סת"ל או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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הגדול  בשבת ההגדה לומר שאין הסבורים אלו כמו בשעה 121[ולא אלא אמרתי לא זה "בעבור כי ,
לפניך" מונחים ומרור מצה אדמו"ר 122שיש מו"ח כ"ק שהורה כפי אלא הגדול, בשבת משא"כ ,123

שיהי' וממשיך פועל זה הרי בתורה, הענין ישנו כאשר כי, הגדול, בשבת ההגדה לומר הוא שהמנהג
כו'"]. מונחים ומרור "מצה

הי  הדיוק ההתחלה וידוע לעבודתו", המקום קרבנו ועכשיו כו' "מתחילה ואח"כ היינו", מ"עבדים - א
ש"124בזה  שהענין ,eiykrהוא לעבודתו" המקום rbxeקרבנו rbx lka הקב"ה מוציאו שעכשיו והיינו, ,

לעבודתו. ומקרבו ממצרים

ונעשה  החטא, ענין מתבטל ידה שעל התשובה ענין שזהו עוונותינו", כל על "לכפר - הוא והסיום
היעוד  יקויים כאשר לבוא, לעתיד שיהי' כפי יותר, נעלה באופן ועוד החטא, קודם כמו ומצב מעמד

הבחירה" בית את לנו .125ד"בנה

מארז"ל  הגאולה 126וע"פ גם תהי' - ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
צדקניות  נשים ע"י הראוי 127עתה באופן ילדיהם את .128שמחנכים
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וש"נ.121) רפמ"ח. הכולל שער ראה
בא.122) ס"פ ממכילתא הגש"פ, נוסח
בתחלתה 123) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

ד  ס"ע ניסן חודש חב"ד מנהגי אוצר גם וראה שה"ג). (פיסקא
וש"נ. ואילך. יח ע' ואילך.

(תורת 124) ואילך ס"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
(תורת 125) ואילך ס"ט הנ"ל דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 301 ס"ע שם מנחם
ע"ב.126) ריש יא, סוטה
רות).127) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
(128) הסיום ).l"endחסר
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הגדול  בשבת ההגדה לומר שאין הסבורים אלו כמו בשעה 121[ולא אלא אמרתי לא זה "בעבור כי ,
לפניך" מונחים ומרור מצה אדמו"ר 122שיש מו"ח כ"ק שהורה כפי אלא הגדול, בשבת משא"כ ,123

שיהי' וממשיך פועל זה הרי בתורה, הענין ישנו כאשר כי, הגדול, בשבת ההגדה לומר הוא שהמנהג
כו'"]. מונחים ומרור "מצה

הי  הדיוק ההתחלה וידוע לעבודתו", המקום קרבנו ועכשיו כו' "מתחילה ואח"כ היינו", מ"עבדים - א
ש"124בזה  שהענין ,eiykrהוא לעבודתו" המקום rbxeקרבנו rbx lka הקב"ה מוציאו שעכשיו והיינו, ,

לעבודתו. ומקרבו ממצרים

ונעשה  החטא, ענין מתבטל ידה שעל התשובה ענין שזהו עוונותינו", כל על "לכפר - הוא והסיום
היעוד  יקויים כאשר לבוא, לעתיד שיהי' כפי יותר, נעלה באופן ועוד החטא, קודם כמו ומצב מעמד

הבחירה" בית את לנו .125ד"בנה

מארז"ל  הגאולה 126וע"פ גם תהי' - ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
צדקניות  נשים ע"י הראוי 127עתה באופן ילדיהם את .128שמחנכים
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וש"נ.121) רפמ"ח. הכולל שער ראה
בא.122) ס"פ ממכילתא הגש"פ, נוסח
בתחלתה 123) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

ד  ס"ע ניסן חודש חב"ד מנהגי אוצר גם וראה שה"ג). (פיסקא
וש"נ. ואילך. יח ע' ואילך.

(תורת 124) ואילך ס"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
(תורת 125) ואילך ס"ט הנ"ל דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 301 ס"ע שם מנחם
ע"ב.126) ריש יא, סוטה
רות).127) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
(128) הסיום ).l"endחסר

ixg` zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוקים ‡. על בפירושו בני 1רש"י אל "דבר
כמעשה  אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ
"אני  ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות את מעתיק

בסיני  שאמרתי וקבלתם 2הוא אלקיכם ה' אנכי
גלוי  אומר רבי גזרותי. קבלו מעתה מלכותי עליכם

לפניו  עזרא,3וידוע בימי בעריות לנתק שסופן
מי  דעו אלקיכם, ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך

שכר". לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר
לכאורה  הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
אל  ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן אינו
מה  – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל בני
ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה החידוש
נאמר  שלא רש"י ומבאר וכו' התורה את להם ונתן

בתור אם כי עצמו, בפני כענין למה dncwdזה
במתן  מלכותי שקבלתם שמכיון – כך אחר שכתוב
האמורים  והגזירות הציוויים לקבל עליכם תורה,

שני  פירוש רש"י ומוסיף שסופן 4להלן. שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם בא לכן בעריות, לנתק

בזה: להבין יש אמנם

"וידבר  הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
בו  שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל אלקים
ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל, להקשות יש
לשלם  נאמן – ה' אני אליו "ויאמר  רש"י פירש כבר
מצינו  הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים טוב שכר
ליפרע  נאמן ה' אני מקומות בכמה נדרש שהוא
יש  שככה מובן כן, ואם – שכר" ליתן נאמן וכו'
ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן: בפסוק גם  לפרש

שרש"י  ובפרט שכר", לשלם בעצמו 5ו"נאמן

נדרש שהוא מצינו הזה "ובלשון שם dnkaמדגיש
zenewn כאן בזה רש"י מדייק א) כן: פי על אף – "

הפעם  אחר 6עוד באופן מפרשו ועיקר: ב) ,7?

הענינים  (בפשטות מהו ענין8ב) (izekln zlaw
קבלת  תוכן הרי והמצוות? הגזירות קבלת זולת
המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל הוא מלכות
(שרש"י  הפסוק על גופא רש"י מפירוש וכדמשמע

הוצאתיך o`kמביאו "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי (
שתהיו  ההוצאה היא כדאי - מצרים מארץ

micareyn"אלקיך ה' "אנכי שמפרש היינו לי",
"שתהיו - המלכות) קבלת לי",micareyn(שתוכנו

בפועל  מצוותיו בקיום ה' את גם 9לעבוד (כדמוכח
זה  לפני רש''י פרשיות 10מפירוש שיש "לפי :

שאם אינו o`yrבתורה לאו ואם שכר מקבל אדם
תלמוד  כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל
עליכם  "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") לומר

?izexfb"11קבלוdzrnמלכותי,

ענין  הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
היה  כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו בפני
בני  שנצטוו קודם המצוות לקבלת להיות צריך

הראשונה? במצוה ישראל
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
(גם 3) כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

(בכל  לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות לפי
"לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי הזמנים),

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין למדנו שלא מ"מ zxgaeואף בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר הענין מכללות לפני daxdהרי פעמים

בבחירתו  עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו מובן אחרי, פרשת
עונש. או שכר לו יתנו למה

(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".`xnכדמוכח
לשלם 5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

בכל  הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
שיש  או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום  מקום

אחר). באופן לפרש הכרח

.mlerd 'ide xn`y in iptl :k"eza epzqxib (*

דומה 6) אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
ומה  כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת למ"ש
כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף שפעם
פרש"י  ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים בב' כי

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז מאומה,
ש 7) בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף אמירת mrhדהרי

הוא אלו –cibdlתיבות שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא
בא  לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי לפי כ"א
ה"ז  שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש כו'", עליהם

ת it'רק ולא ה"ז התיבות וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
ה  אלו.mrhגם תיבות לאמירתו

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות דרושי
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונה drpkdואף אין – וכיו"ב

ששעבוד  כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"שעבוד mbשייך דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע 

כמו  בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'), קרקעות"
"היתה  וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו, (לך "ועבדום"
צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי" בה משעבדת
ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם כג) כה, (תולדות

א.10) כ,
צריכים 11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהmiiwlאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – eniiwמצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא גזירותי"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dvia(iyiy meil)

úBìéìî ïéììBîáBè íBéa úBiðè÷ ïéëøôîe,xg`lk dyic `idy oeik §¦§¦§¨§¦¦§¦§
`l aeh meia jkle ,opaxcn `l` dxeqi` oi` zaya elit`e ,ci

.dilr exfb:`xnbd dywnéiaà déáéúéàepipy `lde ,`axl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaøçîì ,úaL áøòî úBìéìî ììBnäzayaçtðîxiqn - ©¥§¦¥¤¤©¨§¨¨§©¥©

ozxard ici lr gex ayna zleqtdn lke`d z`,ãéì ãiî`edy ¦¨§¨
,lega miyery jxcn iepiyàì ìáà ,ìëBàåok dyriïBð÷aàìå , §¥£¨Ÿ§¨§Ÿ

éeçîúa.iepiy epi`y oeikøçîì ,áBè íBé áøòî úBìéìî ììBnä §©§©¥§¦¥¤¤§¨¨
aeh meiaãé ìò ãé ìò çtðîhrn hrn -ïBð÷a eléôà ,ìëBàå §©¥©©©©©§¥£¦§¨

,äøáëa àìå äôða àìå àìáèa àì ìáà ,éeçîúa eléôàåoeik ©£¦§©§£¨Ÿ§©§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨
.xgn jxevl dyerk d`xpe ,daxd zeyrl zelibx el` milkay
rnyn 'aeh mei axrn zeliln llend' `ziixaa epipyy dnne

yïéà áBè íBé áøòîla` ,lelnl xzen -áBè íBéaenvr,àìji`e ¥¤¤¦§Ÿ
.aeh meia lelnl xzeny `ax wqt:`xnbd zvxznàîéz eléôà£¦¥¨

mbyáBè íBéa,lelnl xzenemei axrn' `ziixaa epy mewn lkn §
y meyn 'aeh,úaL áøòî àLéø àðúc éãéià,`weeca `ed mye ©§¥§¨¨¥¨¥¤¤©¨

,lelnl xeq` i`ce dnvr zaya ixdyíBé áøòî énð àôéñ àðz̈¨¥¨©¦¥¤¤
.áBèxzeny x`eany oeik :epizpyn lr df oecipn `xnbd dywn

jxevl `ed xzidd lk i`ceae ,aeh meia mihg ilaiy lelnl
,aeh meia ozlik`dúîøäa éàkfL äîeøz eðéöî ïk íà,aeh meia ¦¥¨¦§¨¤©©©£¨¨¨

eaiigzp `l oebic mdn dyr `l oiicry oeik el` milay ixdy
`vnpe ,dyxtd aeig dzr lg aeh meia mllnyke ,dnexza

meia myixtdl `ed i`yxy.mlk`l ick aehåeli`epizpyna §
'eëå dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà àì ,ïðú.aeh meia §©Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨§

aeh meia zeliln lelnl xzen lkd ixacl mpn` :`xnbd zvxzn
e,àéL÷ àìŸ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iriax 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¦§¦
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מי f"kyz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,ixg` t"y zgiy

הגדול  בשבת ההגדה לומר שאין הסבורים אלו כמו בשעה 121[ולא אלא אמרתי לא זה "בעבור כי ,
לפניך" מונחים ומרור מצה אדמו"ר 122שיש מו"ח כ"ק שהורה כפי אלא הגדול, בשבת משא"כ ,123

שיהי' וממשיך פועל זה הרי בתורה, הענין ישנו כאשר כי, הגדול, בשבת ההגדה לומר הוא שהמנהג
כו'"]. מונחים ומרור "מצה

הי  הדיוק ההתחלה וידוע לעבודתו", המקום קרבנו ועכשיו כו' "מתחילה ואח"כ היינו", מ"עבדים - א
ש"124בזה  שהענין ,eiykrהוא לעבודתו" המקום rbxeקרבנו rbx lka הקב"ה מוציאו שעכשיו והיינו, ,

לעבודתו. ומקרבו ממצרים

ונעשה  החטא, ענין מתבטל ידה שעל התשובה ענין שזהו עוונותינו", כל על "לכפר - הוא והסיום
היעוד  יקויים כאשר לבוא, לעתיד שיהי' כפי יותר, נעלה באופן ועוד החטא, קודם כמו ומצב מעמד

הבחירה" בית את לנו .125ד"בנה

מארז"ל  הגאולה 126וע"פ גם תהי' - ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
צדקניות  נשים ע"י הראוי 127עתה באופן ילדיהם את .128שמחנכים
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בא.122) ס"פ ממכילתא הגש"פ, נוסח
בתחלתה 123) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

ד  ס"ע ניסן חודש חב"ד מנהגי אוצר גם וראה שה"ג). (פיסקא
וש"נ. ואילך. יח ע' ואילך.

(תורת 124) ואילך ס"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
(תורת 125) ואילך ס"ט הנ"ל דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 301 ס"ע שם מנחם
ע"ב.126) ריש יא, סוטה
רות).127) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
(128) הסיום ).l"endחסר
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לעבודתו. ומקרבו ממצרים

ונעשה  החטא, ענין מתבטל ידה שעל התשובה ענין שזהו עוונותינו", כל על "לכפר - הוא והסיום
היעוד  יקויים כאשר לבוא, לעתיד שיהי' כפי יותר, נעלה באופן ועוד החטא, קודם כמו ומצב מעמד

הבחירה" בית את לנו .125ד"בנה

מארז"ל  הגאולה 126וע"פ גם תהי' - ממצרים" ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
צדקניות  נשים ע"י הראוי 127עתה באופן ילדיהם את .128שמחנכים
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וש"נ.121) רפמ"ח. הכולל שער ראה
בא.122) ס"פ ממכילתא הגש"פ, נוסח
בתחלתה 123) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

ד  ס"ע ניסן חודש חב"ד מנהגי אוצר גם וראה שה"ג). (פיסקא
וש"נ. ואילך. יח ע' ואילך.

(תורת 124) ואילך ס"ז דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 299 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם
(תורת 125) ואילך ס"ט הנ"ל דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

ואילך). 301 ס"ע שם מנחם
ע"ב.126) ריש יא, סוטה
רות).127) זוטא (ממדרש בסופו תרו רמז רות יל"ש ראה
(128) הסיום ).l"endחסר

ixg` zyxt zegiy ihewl יב כרך

הפסוקים ‡. על בפירושו בני 1רש"י אל "דבר
כמעשה  אלקיכם, ה' אני אליהם ואמרת ישראל
וגו'" תעשו לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ
"אני  ומפרש: אלקיכם" ה' "אני התיבות את מעתיק

בסיני  שאמרתי וקבלתם 2הוא אלקיכם ה' אנכי
גלוי  אומר רבי גזרותי. קבלו מעתה מלכותי עליכם

לפניו  עזרא,3וידוע בימי בעריות לנתק שסופן
מי  דעו אלקיכם, ה' אני בגזירה, עליהם בא לפיכך

שכר". לשלם ונאמן להפרע דיין עליכם, גוזר
לכאורה  הוא: רש"י בפירוש הפשוט הביאור
אל  ידבר שמשה זה בציווי הכוונה מהי מובן אינו
מה  – אלקיכם" ה' "אני כי ויודיעם ישראל בני
ממצרים, הקב"ה שהוציאם לאחר בזה החידוש
נאמר  שלא רש"י ומבאר וכו' התורה את להם ונתן

בתור אם כי עצמו, בפני כענין למה dncwdזה
במתן  מלכותי שקבלתם שמכיון – כך אחר שכתוב
האמורים  והגזירות הציוויים לקבל עליכם תורה,

שני  פירוש רש"י ומוסיף שסופן 4להלן. שמכיון :
וכו'. בגזירה עליהם בא לכן בעריות, לנתק

בזה: להבין יש אמנם

"וידבר  הפסוק (על וארא פרשת בתחילת א)
בו  שגם ה'", אני – אליו ויאמר משה אל אלקים
ה'") "אני באמרו החידוש מהו כנ"ל, להקשות יש
לשלם  נאמן – ה' אני אליו "ויאמר  רש"י פירש כבר
מצינו  הזה ובלשון וכו' לפניו למתהלכים טוב שכר
ליפרע  נאמן ה' אני מקומות בכמה נדרש שהוא
יש  שככה מובן כן, ואם – שכר" ליתן נאמן וכו'
ליפרע" נאמן – ה' "אני דילן: בפסוק גם  לפרש

שרש"י  ובפרט שכר", לשלם בעצמו 5ו"נאמן

נדרש שהוא מצינו הזה "ובלשון שם dnkaמדגיש
zenewn כאן בזה רש"י מדייק א) כן: פי על אף – "

הפעם  אחר 6עוד באופן מפרשו ועיקר: ב) ,7?

הענינים  (בפשטות מהו ענין8ב) (izekln zlaw
קבלת  תוכן הרי והמצוות? הגזירות קבלת זולת
המלך, יצוה אשר כל עצמו על שמקבל הוא מלכות
(שרש"י  הפסוק על גופא רש"י מפירוש וכדמשמע

הוצאתיך o`kמביאו "אשר וגו'": אלקיך ה' "אנכי (
שתהיו  ההוצאה היא כדאי - מצרים מארץ

micareyn"אלקיך ה' "אנכי שמפרש היינו לי",
"שתהיו - המלכות) קבלת לי",micareyn(שתוכנו

בפועל  מצוותיו בקיום ה' את גם 9לעבוד (כדמוכח
זה  לפני רש''י פרשיות 10מפירוש שיש "לפי :

שאם אינו o`yrבתורה לאו ואם שכר מקבל אדם
תלמוד  כן הדברות עשרת אף יכול פורעניות, מקבל
עליכם  "וקבלתם מחלקם וכאן - וכו'") לומר

?izexfb"11קבלוdzrnמלכותי,

ענין  הוא המצוות קבלת אם גיסא: ולאידך ג)
היה  כן אם – לחוד המלכות וקבלת עצמו בפני
בני  שנצטוו קודם המצוות לקבלת להיות צריך

הראשונה? במצוה ישראל
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בֿג.1) יח, פרשתנו
ב.2) כ, יתרו
(גם 3) כי – "לפניו" גם) (להעתיק* לכתוב דייק שרש"י מה

(בכל  לבנ"י גם זה דבר ידוע הי' שאם מובן הענינים) פשטות לפי
"לפניו". לכתוב מוכרח ולכן הבחירה, ענין סותר זה הרי הזמנים),

" יט) ל, (נצבים מ"ש עדיין למדנו שלא מ"מ zxgaeואף בחיים",
שנאמרו ועונש דשכר הענין מכללות לפני daxdהרי פעמים

בבחירתו  עושה אינו דאם הבחירה, ענין שישנו מובן אחרי, פרשת
עונש. או שכר לו יתנו למה

(4" ולא וכו'" אומר "רבי מהלשון רבי".`xnכדמוכח
לשלם 5) נאמן פעם ֿ) ה'" "אני פי' רש"י מפרש שבכ"מ ומה

בכל  הכרח שצ"ל מובן הרי – אחר) פירוש ופעם ולהפרע; שכר
שיש  או אחר; פי' אפשריות לשלול או (היינו לזה ומקום  מקום

אחר). באופן לפרש הכרח

.mlerd 'ide xn`y in iptl :k"eza epzqxib (*

דומה 6) אינו "אלקיכם", מוסיף שכאן שמכיון לתרץ ואין
ומה  כן. לפרש אפשר אז גם בפשטות כי וארא, פ' בתחלת למ"ש
כן, לומר ומוכרח הכתובים. דרך כ"ה – "אלקיכם" מוסיף שפעם
פרש"י  ולא אלקיכם", ה' "אני מסיים ג"כ שלאח"ז פסוקים בב' כי

מקומות. בכו"כ ועוד אחרי, בס"פ ועד"ז מאומה,
ש 7) בפירש"י הכוונה אין הב' לפי' אף אמירת mrhדהרי

הוא אלו –cibdlתיבות שכר לשלם ונאמן להפרע דיין שהוא
בא  לפיכך וכו' בעריות לנתק שסופן לפניו וידוע ש"גלוי לפי כ"א
ה"ז  שכר" לשלם ונאמן להפרע "דיין רש"י ומ"ש כו'", עליהם

ת it'רק ולא ה"ז התיבות וארא בפ' משא"כ קמ"ל". ל"מאי ירוץ
ה  אלו.mrhגם תיבות לאמירתו

נפרדים,8) ענינים ב' הם והסוד, הרמז הדרוש ע"ד משא"כ
רז"ל, מדרשי בכמה ונת' ועוד. שם. יתרו במכילתא כדמוכח

וכו'. חסידות דרושי
פירושו9) שעבוד, שלשון הכוונה drpkdואף אין – וכיו"ב

ששעבוד  כ"א – בפועל העבודה ענין נכלל אין שעבוד שבלשון
"שעבוד mbשייך דר"נ", "שעבודא (כמו בלבד להכנעה בנוגע 

כמו  בהשעבוד, עבודה כלול מקומות בכו"כ אבל וכו'), קרקעות"
"היתה  וכן בהון", "וישעבדון יונתן תרגם יג) טו, (לך "ועבדום"
צעיר" יעבוד "ורב וכן ו), טז, שם (פרש"י בקושי" בה משעבדת
ועוד. לזעירא". ישתעביד "ורבא אונקלוס ותרגם כג) כה, (תולדות

א.10) כ,
צריכים 11) במ"ת מלכותי שקבלתם שמכיון רש"י, כוונת דאין

"מעתהmiiwlאתם לכתוב לרש"י הו"ל דא"כ – eniiwמצותי
גזירותי"). "קבלו (ולא גזירותי"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dvia(iyiy meil)

úBìéìî ïéììBîáBè íBéa úBiðè÷ ïéëøôîe,xg`lk dyic `idy oeik §¦§¦§¨§¦¦§¦§
`l aeh meia jkle ,opaxcn `l` dxeqi` oi` zaya elit`e ,ci

.dilr exfb:`xnbd dywnéiaà déáéúéàepipy `lde ,`axl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaøçîì ,úaL áøòî úBìéìî ììBnäzayaçtðîxiqn - ©¥§¦¥¤¤©¨§¨¨§©¥©

ozxard ici lr gex ayna zleqtdn lke`d z`,ãéì ãiî`edy ¦¨§¨
,lega miyery jxcn iepiyàì ìáà ,ìëBàåok dyriïBð÷aàìå , §¥£¨Ÿ§¨§Ÿ

éeçîúa.iepiy epi`y oeikøçîì ,áBè íBé áøòî úBìéìî ììBnä §©§©¥§¦¥¤¤§¨¨
aeh meiaãé ìò ãé ìò çtðîhrn hrn -ïBð÷a eléôà ,ìëBàå §©¥©©©©©§¥£¦§¨

,äøáëa àìå äôða àìå àìáèa àì ìáà ,éeçîúa eléôàåoeik ©£¦§©§£¨Ÿ§©§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨
.xgn jxevl dyerk d`xpe ,daxd zeyrl zelibx el` milkay
rnyn 'aeh mei axrn zeliln llend' `ziixaa epipyy dnne

yïéà áBè íBé áøòîla` ,lelnl xzen -áBè íBéaenvr,àìji`e ¥¤¤¦§Ÿ
.aeh meia lelnl xzeny `ax wqt:`xnbd zvxznàîéz eléôà£¦¥¨

mbyáBè íBéa,lelnl xzenemei axrn' `ziixaa epy mewn lkn §
y meyn 'aeh,úaL áøòî àLéø àðúc éãéià,`weeca `ed mye ©§¥§¨¨¥¨¥¤¤©¨

,lelnl xeq` i`ce dnvr zaya ixdyíBé áøòî énð àôéñ àðz̈¨¥¨©¦¥¤¤
.áBèxzeny x`eany oeik :epizpyn lr df oecipn `xnbd dywn

jxevl `ed xzidd lk i`ceae ,aeh meia mihg ilaiy lelnl
,aeh meia ozlik`dúîøäa éàkfL äîeøz eðéöî ïk íà,aeh meia ¦¥¨¦§¨¤©©©£¨¨¨

eaiigzp `l oebic mdn dyr `l oiicry oeik el` milay ixdy
`vnpe ,dyxtd aeig dzr lg aeh meia mllnyke ,dnexza

meia myixtdl `ed i`yxy.mlk`l ick aehåeli`epizpyna §
'eëå dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà àì ,ïðú.aeh meia §©Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨§

aeh meia zeliln lelnl xzen lkd ixacl mpn` :`xnbd zvxzn
e,àéL÷ àìŸ©§¨

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iriax 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¦§¦
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`ixgמב zyxt - zegiy ihewl

קבלו "מעתה רש"י לשון דיוק מהו izexfb"12ד)

רש"י  בפירוש כרגיל בזה וכיוצא "מצותי" ולא
המקומות? ברוב

ב' מפרש רש"י שכאשר פעמים כמה מדובר ה)
הוכחה  זה הרי אחד בענין יותר) (או פירושים
שאינו  קושי איזה יש מהפירושים אחד שבכל
זה) כראי זה ראי לא (כי שניהם מביא ולכן בהשני

בנ  ולכאורה הפירושים - מב' אחד כל הרי דידן דון
ב' להביא הכריחו ומה מקרא, של בפשוטו מובן

פירושים?

רש"י  אין שבכלל פעמים כמה מדובר כן ו)
הפירוש  של המימרא בעל שם מזכיר בפירושו
של  לפשוטו נוגע זה אין - פשוט (וטעמו המובא
הוכחה  זה הרי שמזכירו, שבמקום ומזה, - מקרא)
הפירוש  בהבנת נוגע המימרא בעל של השם שגם
הפירוש  בהבנת נתוסף מה להבין וצריך – בהכתוב

"רבי"? שאמרו בזה (השני)

הוא  ל"עבירה" בשייכות הרגיל הלשון ז)
רש"י  שינה וכאן – בזה וכיוצא "ליכשל" "לעבור",

(בעריות)"? "לנתק לכתוב

על  כהנים' ב'תורת מקורו רש"י של פירושו ח)
שניתקו  מצינו "וכן מבאר: שם אבל הפסוק,

שנאמר  בוכה 13בעריות העם את משה וישמע
להם  אמר מלאכי וכן שנים 14למשפחותיו. וזאת

זה  רק מעתיק ורש"י – וגו'" דמעה כסות תעשו
מלאכי  (שהוא עזרא" "בימי בימי 15שמצינו ולא (

על 16משה  מפרש עצמו שרש"י יקשה וביותר ;
אמרו  "ורבותינו – למשפחותיו" "בוכה הפסוק
עריות  על משפחות, עסקי על למשפחותיו
שאירע  מה הדוגמא רש"י ושביק להם"? הנאסרות

הפרשה  לאמירת הקרוב זמן הדור, ומביא 17באותו ,

"oteqyבימי בעריות שנים xfr`לנתק כאלף ,"
זה. לאחרי

זה:·. בכל והביאור
וארא  פרשת בריש רש"י פירש שכבר אף
טוב  שכר לשלם "נאמן ה'", "אני הכתוב בכוונת
שהוא  מצינו הזה ובלשון וכו' לפני למתהלכים
שאני  אףֿעלֿפיֿכן – וכו'" מקומות בכמה נדרש

דידן: בנדון הכא

ה'" "אני שהלשון במקום רק יתכן זה פירוש
האמורeneiqaנאמר לענין בקשר או ציווי, iptlשל

df מסיים הוא הרי הציווי חומר להדגיש שבכדי ,
לשלם  אני נאמן כלומר, ה'", "אני כי ודע ומזהיר:
בהציווים  הוא כן ואמנם ליפרע; אני ונאמן שכר
מצינו  הזה "ובלשון בכללו רש"י מכוון שאליהם
וכדמוכח  – וכו'" מקומות בכמה שנדרש

רש"י. שמביא מהכתובים

משה  אל אלקים "וידבר בכתוב הוא כן וכמו
eil` xn`ie התחלת שאינו רש"י שמפרשו ה'", אני
חדש  אתו 18ענין "דבר אלא לכאורה), שנראה (כפי

לעם  הרעות למה ולומר לדבר שהקשה על משפט
(בפרשה אמרzncewdהזה" לזה ובהמשך ,(el אני"

והלא  – מדותי אחר הרהרת למה כלומר: ה'",
ועל  לפני. למתהלכים טוב שכר לשלם אני נאמן
לבני  אמור "לכן כך: אחר שכתוב במה זה דרך
"הנאמן  רש"י: פירש וגו'", ה' אני ישראל
הכתוב  בא לא הכא שגם לבאר והיינו, בהבטחתי",

(כפי חדש x`alבענין yiy כסיום אלא לכאורה),
"אני  – זה לפני האמורים ההבטחה לדברי וחיזוק

הבטחתו. לקיים נאמן והוא המבטיח הוא  ה'"

נאמר ה'" ש"אני במקום zlgzaמהֿשאיןֿכן
אל  "דבר שלפנינו בכתוב שהוא וכמו – הדיבור
אפשר  שאי – ה'" אני אליהם ואמרת ישראל בני
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שם.12) במכילתא הוא שכן אף
י.13) יא, בהעלותך
יג.14) ב, מלאכי
א.15) טו, מגילה
שנתקו 16) מה להביא לרש"י דהו"ל להקשות אין אבל

דס"פ  – מואב" בנות אל לזנות העם ד"ויחל ב"שטים" בעריות
כי  – ס"ד) לקמן ראה – נכריות נשים עם הי' ששם (ובפרט בלק

א) (פנחס i"yxtlשם: שמעון משבט רק הי' החוטאים (עיקר)
לא ב) יג). כ"אewzp)mnvrnכו, בעריות, (mliykdy בזמה

להחטיאם  כדי לזנות בנותיהם והפקירו יד ) כד, שם (פרש"י
.32 ובהערה 5 ע' חי"ד לקו"ש וראה יח). טו. כה, פנחס (פרש"י

מוכח 17) מביאו שרש"י מכיון מ"מ – שם שני פי' שזהו ואף
ע"פ מקרא.eheytשזהו של

שלא שמכיון לתרץ בכו exarואין כ"א עריות, איסור על אז
וכו' בגזירה עליהם יבוא זה שבשביל לומר יתכן לא האיסור, על
"ויחר  זה בשביל דהרי ביותר, חמור ענין זהו שגם מוכח דהרי –

ה' הנאסרות c`nאף עריות "על שבכו (ולהפי' רע " משה ובעיני
זו). בכי' בשביל היתה וכו' אף שהחרון לומר מוכרח להם",

כבתו"כ. שניהם, להביא הו"ל ולכה"פ
ה'18) אני ישראל לבני אמור "לכן וא"ו) (פסוק שמסיים ואף

ע"ז  חזרה ולא חדש, ציווי שזהו את"ל (ואף וגו'" אתכם והוצאתי
הוא הראשון הפסוק עכ"פ הרי – כבר) למ"ש jyndשציווהו

שם. שפרש"י הא' לפירוש גם ציווי, ולא לפנ"ז,

ixg` zyxt - zegiy ihewl

הדגשה 19לפרש  או אזהרה לשם היא בזה דהכוונה
נאמר  לא עדיין כי ליפרע, או שכר לשלם 20שנאמן

הדגשה  או אזהרה עליו שתחול ענין או ציווי שום
ב"(ואמרת  הכתוב כוונת מהי – כן ואם הלזו,

אלקיכם"? ה' אני אליהם)

לא  אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור כאן זה dlgzdנאמר שלאחרי ,21להפסוקים

וענין ציווי שהוא envrאלא ipta שדיבור היינו –
ציווי  של במובן זה ולשון ציווי; הוא עצמו זה
הדברות, בעשרת מצינו כבר עצמו בפני
וגו'", אלקיך ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם
ועל  יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו הוא והפירוש

דידן. בנדון הוא זה דרך

ציווי  הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
מלכותו  עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת על
לקבלת  היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם בסיני;
המלכות  בקבלת פרט זה הרי כי בכללות, המצוות
ציווי  של מקומו אין זה שלפי כאמור, [וגם, כנ"ל
כן  ואם – הראשונה] המצוה לפני אלא כאן, זה
המלכות  בקבלת חדש ציווי שזהו לומר בהכרח
מצוות  של מיוחד סוג לקבלת ציווי והמצוות:
זו  קבלה נכללה לא וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין

המצוות. כל קבלת בכלל

הוא  זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, –dxifbאיסור (כדלהלן) "

ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה ומזה
מסוג  שהן מצות לקבלת אזהרה היא אלקיכם"

" של ".zexifbחדש,

קבלו  סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
מכל  הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל בני
מצוות  אלא אז קבלו שלא לומר מקום יש מקום
אותן  היינו סובלם, שהשכל בגדר שהן כאלו
כל  על אבל מובנות, שאינן ואותן בשכל המובנות

להם אין כן dxizqפנים שאין מה השכל; מצד
הרי  להם, מנגד דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות
בקבלת  נכללו לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר

ומצוותיו. מלכותו

שהן  המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
גזירה  מקדים 22בגדר ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על להזהירם (ולאו zellkaתחלה
שאמרתי  הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת דוקא
מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה' אנכי בסיני
כך  המצוות, לקיים עצמכם על שקבלתם היינו

קבלו בגדר izexifb"מעתה שהן המצוות גם ,"
.23"גזירות"

"גזירה":‚. נקרא העריות על דהציווי והטעם
מעלת  לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
ובפרט  ועיקרי, חשוב מקום תופסת היוחסין
וכמו  נעלה. יחוס בר הוא להשתדך כשהבא
אשת  של ביחוסה האריכה שהתורה וראינו שלמדנו
אחות  עמינדב בת "אלישבע את שנשא אהרן,

ביחוסה,24נחשון" מצויינת שהייתה לבאר –
[וכדפירש  נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה

צריך אשה הנושא למדנו "מכאן wecalרש"י:
לקחת  אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];

לו  אמר ליצחק לבנו ואל 25אשה ארצי אל "כי
בנות  כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
ממשפחת  בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו ארצו

אברהם.

טוב  הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
אליו  הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס לאיש

השידוך. לענין יותר ומתאים הגון יותר ,

פרו  הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו `cgורבו, xya מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות exyaשזהו x`y של
איש 26האיש  והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני ,

אל exyaאיש x`y lk!'גו תקרבו לא
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נדרש 19) שהוא מצינו הזה "ובלשון רש"י: לשון וכדיוק
dnka מפרשו ולכן המקומות. בכל אינו זה כלל כי – מקומות"

וכו'. אני כדאי כט): (ו, בוארא רש"י
יג)20) (כח, בויצא (כמו מדבר מי להגיד כוונתו אם משא"כ

הוצאתיך  "אשר שמוסיף ז) (טז, לך בפ' או ו), (ג, שמות ע"ד –
וגו'").

הציוויים 21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
נאמר  הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי במקומו הבאים.seqaזה הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
כל23) ושמרת ממש"נ כו.eiwegוצע"ק טו, (בשלח

– טעם" שום ד"בלא במצוות, המדובר שם אבל ובפרש"י),
שהן באותן – הטעם.jtidובנדו"ד

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
רש"י 26) ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב, בראשית

"`id izeg`" exn`yk wgvile mdxa`l epin`d okly ± mlek `le (*
.(ai ,k `xie i"yx)

.jli`e a ,fp 'dpq d`x ± f"ka dkldd c"r
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קבלו "מעתה רש"י לשון דיוק מהו izexfb"12ד)

רש"י  בפירוש כרגיל בזה וכיוצא "מצותי" ולא
המקומות? ברוב

ב' מפרש רש"י שכאשר פעמים כמה מדובר ה)
הוכחה  זה הרי אחד בענין יותר) (או פירושים
שאינו  קושי איזה יש מהפירושים אחד שבכל
זה) כראי זה ראי לא (כי שניהם מביא ולכן בהשני

בנ  ולכאורה הפירושים - מב' אחד כל הרי דידן דון
ב' להביא הכריחו ומה מקרא, של בפשוטו מובן

פירושים?

רש"י  אין שבכלל פעמים כמה מדובר כן ו)
הפירוש  של המימרא בעל שם מזכיר בפירושו
של  לפשוטו נוגע זה אין - פשוט (וטעמו המובא
הוכחה  זה הרי שמזכירו, שבמקום ומזה, - מקרא)
הפירוש  בהבנת נוגע המימרא בעל של השם שגם
הפירוש  בהבנת נתוסף מה להבין וצריך – בהכתוב

"רבי"? שאמרו בזה (השני)

הוא  ל"עבירה" בשייכות הרגיל הלשון ז)
רש"י  שינה וכאן – בזה וכיוצא "ליכשל" "לעבור",

(בעריות)"? "לנתק לכתוב

על  כהנים' ב'תורת מקורו רש"י של פירושו ח)
שניתקו  מצינו "וכן מבאר: שם אבל הפסוק,

שנאמר  בוכה 13בעריות העם את משה וישמע
להם  אמר מלאכי וכן שנים 14למשפחותיו. וזאת

זה  רק מעתיק ורש"י – וגו'" דמעה כסות תעשו
מלאכי  (שהוא עזרא" "בימי בימי 15שמצינו ולא (

על 16משה  מפרש עצמו שרש"י יקשה וביותר ;
אמרו  "ורבותינו – למשפחותיו" "בוכה הפסוק
עריות  על משפחות, עסקי על למשפחותיו
שאירע  מה הדוגמא רש"י ושביק להם"? הנאסרות

הפרשה  לאמירת הקרוב זמן הדור, ומביא 17באותו ,

"oteqyבימי בעריות שנים xfr`לנתק כאלף ,"
זה. לאחרי

זה:·. בכל והביאור
וארא  פרשת בריש רש"י פירש שכבר אף
טוב  שכר לשלם "נאמן ה'", "אני הכתוב בכוונת
שהוא  מצינו הזה ובלשון וכו' לפני למתהלכים
שאני  אףֿעלֿפיֿכן – וכו'" מקומות בכמה נדרש

דידן: בנדון הכא

ה'" "אני שהלשון במקום רק יתכן זה פירוש
האמורeneiqaנאמר לענין בקשר או ציווי, iptlשל

df מסיים הוא הרי הציווי חומר להדגיש שבכדי ,
לשלם  אני נאמן כלומר, ה'", "אני כי ודע ומזהיר:
בהציווים  הוא כן ואמנם ליפרע; אני ונאמן שכר
מצינו  הזה "ובלשון בכללו רש"י מכוון שאליהם
וכדמוכח  – וכו'" מקומות בכמה שנדרש

רש"י. שמביא מהכתובים

משה  אל אלקים "וידבר בכתוב הוא כן וכמו
eil` xn`ie התחלת שאינו רש"י שמפרשו ה'", אני
חדש  אתו 18ענין "דבר אלא לכאורה), שנראה (כפי

לעם  הרעות למה ולומר לדבר שהקשה על משפט
(בפרשה אמרzncewdהזה" לזה ובהמשך ,(el אני"

והלא  – מדותי אחר הרהרת למה כלומר: ה'",
ועל  לפני. למתהלכים טוב שכר לשלם אני נאמן
לבני  אמור "לכן כך: אחר שכתוב במה זה דרך
"הנאמן  רש"י: פירש וגו'", ה' אני ישראל
הכתוב  בא לא הכא שגם לבאר והיינו, בהבטחתי",

(כפי חדש x`alבענין yiy כסיום אלא לכאורה),
"אני  – זה לפני האמורים ההבטחה לדברי וחיזוק

הבטחתו. לקיים נאמן והוא המבטיח הוא  ה'"

נאמר ה'" ש"אני במקום zlgzaמהֿשאיןֿכן
אל  "דבר שלפנינו בכתוב שהוא וכמו – הדיבור
אפשר  שאי – ה'" אני אליהם ואמרת ישראל בני
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שם.12) במכילתא הוא שכן אף
י.13) יא, בהעלותך
יג.14) ב, מלאכי
א.15) טו, מגילה
שנתקו 16) מה להביא לרש"י דהו"ל להקשות אין אבל

דס"פ  – מואב" בנות אל לזנות העם ד"ויחל ב"שטים" בעריות
כי  – ס"ד) לקמן ראה – נכריות נשים עם הי' ששם (ובפרט בלק

א) (פנחס i"yxtlשם: שמעון משבט רק הי' החוטאים (עיקר)
לא ב) יג). כ"אewzp)mnvrnכו, בעריות, (mliykdy בזמה

להחטיאם  כדי לזנות בנותיהם והפקירו יד ) כד, שם (פרש"י
.32 ובהערה 5 ע' חי"ד לקו"ש וראה יח). טו. כה, פנחס (פרש"י

מוכח 17) מביאו שרש"י מכיון מ"מ – שם שני פי' שזהו ואף
ע"פ מקרא.eheytשזהו של

שלא שמכיון לתרץ בכו exarואין כ"א עריות, איסור על אז
וכו' בגזירה עליהם יבוא זה שבשביל לומר יתכן לא האיסור, על
"ויחר  זה בשביל דהרי ביותר, חמור ענין זהו שגם מוכח דהרי –

ה' הנאסרות c`nאף עריות "על שבכו (ולהפי' רע " משה ובעיני
זו). בכי' בשביל היתה וכו' אף שהחרון לומר מוכרח להם",

כבתו"כ. שניהם, להביא הו"ל ולכה"פ
ה'18) אני ישראל לבני אמור "לכן וא"ו) (פסוק שמסיים ואף

ע"ז  חזרה ולא חדש, ציווי שזהו את"ל (ואף וגו'" אתכם והוצאתי
הוא הראשון הפסוק עכ"פ הרי – כבר) למ"ש jyndשציווהו

שם. שפרש"י הא' לפירוש גם ציווי, ולא לפנ"ז,
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הדגשה 19לפרש  או אזהרה לשם היא בזה דהכוונה
נאמר  לא עדיין כי ליפרע, או שכר לשלם 20שנאמן

הדגשה  או אזהרה עליו שתחול ענין או ציווי שום
ב"(ואמרת  הכתוב כוונת מהי – כן ואם הלזו,

אלקיכם"? ה' אני אליהם)

לא  אלקיכם" ה' ש"אני לומר צריך ועלֿכרחך
בתור כאן זה dlgzdנאמר שלאחרי ,21להפסוקים

וענין ציווי שהוא envrאלא ipta שדיבור היינו –
ציווי  של במובן זה ולשון ציווי; הוא עצמו זה
הדברות, בעשרת מצינו כבר עצמו בפני
וגו'", אלקיך ה' "אנכי הקב"ה אמר שבהתחלתם
ועל  יתברך. מלכותו עליהם שיקבלו הוא והפירוש

דידן. בנדון הוא זה דרך

ציווי  הוא שכאן לומר אפשר שאי מובן אמנם
מלכותו  עליהם קבלו כבר שהרי מלכותו, קבלת על
לקבלת  היא שהכוונה לומר אפשר אי וגם בסיני;
המלכות  בקבלת פרט זה הרי כי בכללות, המצוות
ציווי  של מקומו אין זה שלפי כאמור, [וגם, כנ"ל
כן  ואם – הראשונה] המצוה לפני אלא כאן, זה
המלכות  בקבלת חדש ציווי שזהו לומר בהכרח
מצוות  של מיוחד סוג לקבלת ציווי והמצוות:
זו  קבלה נכללה לא וגם עליהם, נצטוו לא שעדיין

המצוות. כל קבלת בכלל

הוא  זה חדש ציווי לאחר הבאה המצוה והנה
" בגדר שהוא עריות, –dxifbאיסור (כדלהלן) "

ה' אני אליהם, ד"ואמרת שהציווי הוכחה ומזה
מסוג  שהן מצות לקבלת אזהרה היא אלקיכם"

" של ".zexifbחדש,

קבלו  סיני הר שבמעמד היות עם אומרת, זאת
מכל  הקב"ה, מצוות לקיים עצמם על ישראל בני
מצוות  אלא אז קבלו שלא לומר מקום יש מקום
אותן  היינו סובלם, שהשכל בגדר שהן כאלו
כל  על אבל מובנות, שאינן ואותן בשכל המובנות

להם אין כן dxizqפנים שאין מה השכל; מצד
הרי  להם, מנגד דקדושה) (אפילו שהשכל המצוות
בקבלת  נכללו לא כאלו שמצוות שיאמרו אפשר

ומצוותיו. מלכותו

שהן  המצוות פרשת הקב"ה שצווה טרם ולכן
גזירה  מקדים 22בגדר ה"ה (כדלהלן)), (עריות

ה"גזירות" קבלת על להזהירם (ולאו zellkaתחלה
שאמרתי  הוא ש"אני ביחוד), עריות גזירת דוקא
מלכותי", עליכם וקבלתם אלקיך ה' אנכי בסיני
כך  המצוות, לקיים עצמכם על שקבלתם היינו

קבלו בגדר izexifb"מעתה שהן המצוות גם ,"
.23"גזירות"

"גזירה":‚. נקרא העריות על דהציווי והטעם
מעלת  לנישואין שבנוגע הוא, מובן דבר
ובפרט  ועיקרי, חשוב מקום תופסת היוחסין
וכמו  נעלה. יחוס בר הוא להשתדך כשהבא
אשת  של ביחוסה האריכה שהתורה וראינו שלמדנו
אחות  עמינדב בת "אלישבע את שנשא אהרן,

ביחוסה,24נחשון" מצויינת שהייתה לבאר –
[וכדפירש  נחשון אחות וגם) עמינדב (בת בהיותה

צריך אשה הנושא למדנו "מכאן wecalרש"י:
לקחת  אליעזר את כששלח אברהם וכן באחיה"];

לו  אמר ליצחק לבנו ואל 25אשה ארצי אל "כי
בנות  כי ליצחק", לבני אשה ולקחת תלך מולדתי
ממשפחת  בהיותן הן, מיוחסות ומולדתו ארצו

אברהם.

טוב  הכי שהשידוך נותנת הסברא זה, ולפי
אליו  הקרוב וכל ממשפחתו – הוא המיוחס לאיש

השידוך. לענין יותר ומתאים הגון יותר ,

פרו  הוא הרי הנישואין תכלית ועיקר: ובכלל
ל" ונעשו `cgורבו, xya מובן הרי בילדיהם, – "

היא כשהאשה יותר בשלימות exyaשזהו x`y של
איש 26האיש  והתחלתם: הוא נהפוך עריות ובדיני ,

אל exyaאיש x`y lk!'גו תקרבו לא
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נדרש 19) שהוא מצינו הזה "ובלשון רש"י: לשון וכדיוק
dnka מפרשו ולכן המקומות. בכל אינו זה כלל כי – מקומות"

וכו'. אני כדאי כט): (ו, בוארא רש"י
יג)20) (כח, בויצא (כמו מדבר מי להגיד כוונתו אם משא"כ

הוצאתיך  "אשר שמוסיף ז) (טז, לך בפ' או ו), (ג, שמות ע"ד –
וגו'").

הציוויים 21) לקיים שצריכים לומר רק הכוונה אם לזה: נוסף
נאמר  הרי – שכר ולשלם ליפרע הוא נאמן כי לאח"ז הכתובים

– הראוי במקומו הבאים.seqaזה הפסוקים ב'
חוקותי.22) ד"ה ה כו, תולדות פרש"י ראה
כל23) ושמרת ממש"נ כו.eiwegוצע"ק טו, (בשלח

– טעם" שום ד"בלא במצוות, המדובר שם אבל ובפרש"י),
שהן באותן – הטעם.jtidובנדו"ד

כג.24) ו, וארא
ד.25) כד, ח"ש
רש"י 26) ראה עריות. קצת* לב"נ אסרה שרוה"ק אלא

ט. לט, כד. ב, בראשית

"`id izeg`" exn`yk wgvile mdxa`l epin`d okly ± mlek `le (*
.(ai ,k `xie i"yx)

.jli`e a ,fp 'dpq d`x ± f"ka dkldd c"r



`ixgמד zyxt - zegiy ihewl

שקיומו  באופן העולם את הקב"ה ברא ועוד:
אחיות  ישאו הראשון אדם שבני בזה תלוי היה

דוקא 27שלהם  מטתו והייתה אחיות נשא יעקב ,
אהרן  מרים ונולדו דודתו נשא עמרם שלימה,

ד" האיסור – זה כל פי שעל lkexyaומשה, x`y"
העקידה  בענין רש"י פירוש דרך על הוא 28הרי

וחזרת  זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול
אומ  אתה עכשיו בנך, את נא קח אל ואמרת לי ר

על  מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח
על  הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

אף „. א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
ולכן  ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו שרק

היה מכל gxkdלא עצמם, על הגזירות את שיקבלו
על  צוותו שבעת יותר מתאים היה בפשטות מקום

על יצוה בכלל, ומצוותיו מלכותו סוגי lkקבלת
ציוויים  לב' מחלקם ולמה הגזירות. גם המצוות
המצוות  על תורה מתן בעת – שונים ובזמנים

הגזירות? על כך ואחר בכלל,
נח  לבני ואפילו תורה מתן לפני גם הרי ב)

עריות  (אבל 29נאסרו ביותר הקרובות פנים כל על -
היא  "גזירה" זה שגם – ודודתו) אחיות שתי לא

ועל מצוות) להם נתוספו תורה אמרו mlek(ובמתן
.30נעשה 

ה' ש"אני שני, פירוש רש"י מפרש לכן
אחריה; הבאה לפרשה הקדמה זה הרי אלקיכם"
– מקומות" בכמה נדרש שהוא "כמו הוא ופירושו
זה  לכתוב הכתוב ששינה וזה וכו'". ה' "אני

zlgzaהוא הציווי dybcdlהדבור, בחומר יתירה
–dlgzny"mdilr `a"שסופן 31בגזירה" מכיון ,

הזהיר ולכן בעריות". העריות:mcewלנתק לציווי
לשלם  ונאמן להפרע דיין – עליכם גוזר מי "דעו

שכר".

מיוחדת  אזהרה באה בעריות דוקא למה והטעם
רש"י  מפרשה שבתורה, האיסורים בכל שאינה

" הלשון אפשרי wzplבשינוי בעריות בעריות",
של  גדול פגם כן) יהיה שבסופן לפניו (וגלוי

ניתוק:

לתלוש  - פירושו ומובנו 32"לנתק" ולהפריד.
– שבשמים.cixtdlכאן לאביהם ישראל בין

ה"ניתוק" – באריכות עזרא בדברי וכמבואר
אז. שנעשה

הרמב"ם  שכתב וכמו ההלכה דרך על :33ובפרט
בו  שאין פי על אף גויה) הבועל (של זה "ענין
בו  שיש אלא בעיניך, קל יהי אל דין בית מיתת
הערוה  מן שהבן כמותו, העריות בכל שאין הפסד
פי  על אף נחשב, ישראל ובכלל דבר לכל הוא בנו

שנאמר  בנו, אינו הנכרית מן והבן ממזר, 34שהוא

אחרי  מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר כי
ה'".

וכפירוש  הוא, כן מקרא של פשוטו פי על וגם
weqtdרש"י lr הנכרי מן הבא בתך שבן "למדנו :

קרוי  אינו הנכרית מן הבא בנך בן אבל בנך קרוי
בנה". אלא בנך

ולנתק  לעבור שסופן ובידעו הדבר חומר ומפני
על  להזהיר הוצרך בכתובים, כמסופר עזרא, בימי

שאת. ביתר זה

חטא  על שעברו שמצינו רש"י הביא לא ולכן
בוכה  העם את משה ד"וישמע מהא העריות
מה  "לנתק"; של ענין שם אין כי למשפחותיו",

כנ"ל. עזרא, בימי כן שאין

איסור  על עדיין נצטוו לא זו שבפרשה ואף
שכאן מאחר מכלֿמקום – נכרית ligznבעילת

זו  עבירה גם הכולל עריות איסור על לצוות
כך  אחר יצטוו שעליו (אף מהקב"ה המנתקת
בתחילת  מיד הדבר חומר את מדגיש לכן ביחוד),

כנ"ל  עריות .35פרשת
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יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה

מן  עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז
מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח העריות"(רש"י

יב.28) כב, וירא
(29.26 הערה לעיל ראה
ג.30) כד, משפטים פרש"י
(31" הלשון mdilrדלכאורה `a הול"ל מובן: אינו בגזירה"

למה מתרץ שעי"ז אלא – וכיו"ב בגזירה" עליהם ligzd"גזר
(שפירושו: עליהם "בא הדבר חומר מפני כי אלקיכם", ה' ב"אני

dlgzny מורה עליהם" "בא הלשון וגם: בגזירה". לענין) נכנס
ביותר. חמור לענין המתאים וכיו"ב, המפחד ענין על

כד.32) כב, אמור רש"י ראה
ושם:33) פנחס. ר"פ צפע"נ וראה ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'

דף  יבמות עיין בתרה, זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות דמאביד
סח. דף וקידושין ע"ב ק

ד.34) ז, ואתחנן
שלהודיע 35) אף "אלקיכם", תיבת גם כאן מוסיף שלכן וי"ל

מספיק  ליפרע, ונאמן שכר לשלם נאמן שהוא - הדברים ב'
ואת"ל  - וארא ר"פ מפרש"י [כדמשמע בלבד ה'" "אני שיכתוב

הכוונה מצות)`eששם קיום אצל (כשאמור לעונש `eלשכר
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מן ‰. יותר ועוד וחלק חד אינו זה פירוש אולם
מקרא  של בפשוטו לומר קשה כי – הראשון

מאורע  מפני היא כאן הכתוב הקדמת 36שכוונת

כך  אחר רב זמן בפרשה yxtziyולציווי37שיארע
הראשון, לפירוש רש"י מוכרח לכן – אחרת

העיקרי. הוא ואדרבה,
כל  על במקצת להסיר, בכדי כן, פי על ואף
יבוא  שלא בדבר תדבר שהתורה התימא: את פנים,
שפירוש  רש"י מדגיש – רבות שנים לאחרי אלא

רבי: אמרו זה

המשניות  וכתב סידר ש"דברים 38רבי ואף ,

בכתב" לאומרן רשאי אתה אי מכל 39שבעלֿפה ,
התירו  לה'40מקום לעשות "עת משום לכותבן

תורתך" מליכתב 41הפרו אפשר דלא ד"כיון
משתכחת" והתורה הלב "הפרו 42שנתמעט לכן

הצריכה" לשעה תורה מפרש 43דברי שרבי הרי –
המשנה, כתיבת על שקאי דוד ידי על הנאמר פסוק

רב  זמן לאחרי עד יהיה אזיל 44שלא נמי והכי -
הכתוב  שכוונת ומפרש דידן בנדון גם לשיטתיה
"לפיכך  – בעריות לנתק סופן שאז עזרא, לזמן היא
ונאמן  וכו' אלקיכם ה' אני בגזירה עליהם בא

שכר". לשלם

(`"lyz ,w"eg` t"y zgiyn)
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כן  מפורש הרי - לדוד במשכיל כמ"ש עונש) אצל (כשאמור
שכר  לשלם נאמן - ה' "אני טז): יט, (קדושים לקמן* בפרש"י
בחומר  מוסיף זה כי - צ"ע] המפרשים ומ"ש - להפרע" ונאמן

האזהרה.
עליכם, גוזר מי דעו א) רש"י: שכותב ענינים שהג' ועוי''ל:
א) תיבות: בהג' מרומזים שכר, לשלם ונאמן ג) להפרע, דיין ב)
מהפך  ואעפ"כ - כאן) מפרשים גם (ראה אלקיכם ג) הוי', ב) אני,
לשלם  "נאמן ואח"כ להפרע" "דיין תחלה וכותב הסדר רש"י
(פרש"י  הדין מדת שהוא אלקים לשם שייך שעונש (אף שכר"
(פרש"י  הרחמים מדת שהוא הוי' לשם שייך ושכר בראשית), ר"פ
יותר  נוגע - ביותר חמורה ובפרט - לאזהרה בנוגע כי - שם))
אין  כי אלקיכם" "הוי' לכתוב מוכרח בכתוב (אבל העונש להודיע

מפרש ורש"י - " הוי' אלקיכם "אני לכתוב כלל zpeekרגיל
הכתוב).

שזהו לפי הוא אלו, ענינים לג' שמרמז של xcqוהטעם
בוראו  הקב"ה, הוא שהגוזר להודיע צריכים מתחלה אזהרה:
יקבל  הציווי יקיים אם ולאידך אותו, יענוש שגם ומוסיף ואדונו,

שכר.
בזה 36) שהיצר כיון כי - בפשטות וגם אינה גמורה פירכא

שלולא  מובן - לנתק" "סופן האזהרה לאחרי שגם עד כ"כ גדול
(ו"בוכה  קרוב בזמן "לנתק" עלולים הי' זו חמורה אזהרה

יוכיח). - למשפחותיו"
היא 37) הכתוב שכוונת פרש"י לב) (טז, בשלח בפ' שגם ואף

שכוונתו  היינו "לדורותיכם" בכתוב מפורש שם הרי - ירמי' לימי
הבאים. בדורות מאורע בשביל

הנגיד 38) לר"ש התלמוד מבוא החזקה. ליד בהקדמתו רמב''ם
- ועוד לאבות. מאירי א. ס, גיטין רי"ד תוס' בתחלתו.

ila ok i"yxt myy dfn n"n - df weqt epcnl `l oiicry s`e (*
oaen ,'eke dgked mey שבפשטותmewna `linae) .el` zeaiz 'it f"d

,eh gly) "rxtdl on`p - mkiwl` ,xky mlyl on`p - 'd ip`" 'ity
(`n שם.(cgein yexit jixv

רק  רבינו ועוד) ב. כח, סוכה ב. יג, (שבת שלרש"י י"א והנה
רש"ג  בדעת השקו"ט (וידוע כתבם* לא אבל המשניות סידר
כהנ"ל, על רש''י מחולק ועפ"ז: - בה) הנוסחאות בב' - באגרתו
כתבה  מי עכ"פ) (לרמז, לבאר מקום בשום רש"י אשתמיט לא
ולא  הש"ס בכתיבת המדברים מהראשונים כמה הגמרא), - (וכן

שצ"ע. כהנה ועוד מחולק. שרש"י זכרו
הנ"ל) תמיהות להסיר - עכ"פ (בדוחק לפענ"ד  י"ל ולכן
כו' משנה סוף בפי' רע"א) (פו, בב"מ מש"כ על רש"י שסמך
לפרש"י  זה ומתאים "כתב"), הזכיר לא שלגירסתנו (אף הוראה
אשי  ור' דברבי א) נט, (גטין ולמחז"ל ודברים) ד"ה, ב ס, (גטין

במק"א. וגדולה תורה הוי
) בשם מדובר - וסוכה) (שבת ברש"י תענית)zlbnובהנ"ל

בזמן היינו - שב"ת"ר" רבי.mcewyובלשון ע"י המשנה חתימת
(בדוחק  י"ל - האמוראים בזמן קאי ב) (סב, שבעירובין ואף
ב) (יט, ובכתובות שם. שבשבת דת"ר גררא אגב שהוא עכ"פ)
דפשיטא, מילתא נקט רבי בימי שהי' דכיון י"ל - א) (לג, וב"מ

כבר כיון i`ceשהי' כי - בע"פ הי' בביהמ"ד שהלימוד או כתוב.
לאומרן  רשאי אתה אי שבע"פ דברים דרז"ל חלה שוב דאפשר
באחרונים, וכמש"כ בספר. לראות יצאו ספק וכשחל בכתב,

ואכ"מ.
ב.39) יד, תמורה ב. ס, גיטין
קטו,40) שבת - אליבא תוד"ה וראה שם. תמורה א. שם גיטין

שם. אדה"ז ובשו"ע יב. סע' סשל"ד השו"ע נו"כ א.
קכו.41) קיט, תהלים
שם.42) גיטין – כיון ד"ה פרש"י
עת.43) ד"ה שם
עה"פ:44) כפרש"י דינים, עוד למדו זה שמפסוק ואף

סיג  לעשות כדי תורה דברי על שעוברין ממנו דרשו "ורבותינו
- בבמה" שהקריבו הכרמל בהר ואלי' גדעון כגון לישראל וגדר
הכתוב  לשון כדיוק (שבע"פ), תורה כתיבת על קאי בעיקר הרי

וכיו''ב). "מצותיך" (ולא תורתך" "(הפרו)

.zeipynd lr g"dr 'it zncwda fibg i"x zrc `id oke (*



מה ixg` zyxt - zegiy ihewl

שקיומו  באופן העולם את הקב"ה ברא ועוד:
אחיות  ישאו הראשון אדם שבני בזה תלוי היה

דוקא 27שלהם  מטתו והייתה אחיות נשא יעקב ,
אהרן  מרים ונולדו דודתו נשא עמרם שלימה,

ד" האיסור – זה כל פי שעל lkexyaומשה, x`y"
העקידה  בענין רש"י פירוש דרך על הוא 28הרי

וחזרת  זרע לך יקרא ביצחק כי לי אמרת "אתמול
אומ  אתה עכשיו בנך, את נא קח אל ואמרת לי ר

על  מיוחד ציווי בא לכן הנער". אל ידך תשלח
על  הציווי בא כך ואחר בכללות, ה"גזירות" קבלת

העריות. על הפרטית, ה"גזירה"

אף „. א) לגמרי: מחוור זה פירוש אין אמנם
ולכן  ה"גזירות", על לצוותם התחיל עכשיו שרק

היה מכל gxkdלא עצמם, על הגזירות את שיקבלו
על  צוותו שבעת יותר מתאים היה בפשטות מקום

על יצוה בכלל, ומצוותיו מלכותו סוגי lkקבלת
ציוויים  לב' מחלקם ולמה הגזירות. גם המצוות
המצוות  על תורה מתן בעת – שונים ובזמנים

הגזירות? על כך ואחר בכלל,
נח  לבני ואפילו תורה מתן לפני גם הרי ב)

עריות  (אבל 29נאסרו ביותר הקרובות פנים כל על -
היא  "גזירה" זה שגם – ודודתו) אחיות שתי לא

ועל מצוות) להם נתוספו תורה אמרו mlek(ובמתן
.30נעשה 

ה' ש"אני שני, פירוש רש"י מפרש לכן
אחריה; הבאה לפרשה הקדמה זה הרי אלקיכם"
– מקומות" בכמה נדרש שהוא "כמו הוא ופירושו
זה  לכתוב הכתוב ששינה וזה וכו'". ה' "אני

zlgzaהוא הציווי dybcdlהדבור, בחומר יתירה
–dlgzny"mdilr `a"שסופן 31בגזירה" מכיון ,

הזהיר ולכן בעריות". העריות:mcewלנתק לציווי
לשלם  ונאמן להפרע דיין – עליכם גוזר מי "דעו

שכר".

מיוחדת  אזהרה באה בעריות דוקא למה והטעם
רש"י  מפרשה שבתורה, האיסורים בכל שאינה

" הלשון אפשרי wzplבשינוי בעריות בעריות",
של  גדול פגם כן) יהיה שבסופן לפניו (וגלוי

ניתוק:

לתלוש  - פירושו ומובנו 32"לנתק" ולהפריד.
– שבשמים.cixtdlכאן לאביהם ישראל בין

ה"ניתוק" – באריכות עזרא בדברי וכמבואר
אז. שנעשה

הרמב"ם  שכתב וכמו ההלכה דרך על :33ובפרט
בו  שאין פי על אף גויה) הבועל (של זה "ענין
בו  שיש אלא בעיניך, קל יהי אל דין בית מיתת
הערוה  מן שהבן כמותו, העריות בכל שאין הפסד
פי  על אף נחשב, ישראל ובכלל דבר לכל הוא בנו

שנאמר  בנו, אינו הנכרית מן והבן ממזר, 34שהוא

אחרי  מלהיות אותו מסיר מאחרי, בנך את יסיר כי
ה'".

וכפירוש  הוא, כן מקרא של פשוטו פי על וגם
weqtdרש"י lr הנכרי מן הבא בתך שבן "למדנו :

קרוי  אינו הנכרית מן הבא בנך בן אבל בנך קרוי
בנה". אלא בנך

ולנתק  לעבור שסופן ובידעו הדבר חומר ומפני
על  להזהיר הוצרך בכתובים, כמסופר עזרא, בימי

שאת. ביתר זה

חטא  על שעברו שמצינו רש"י הביא לא ולכן
בוכה  העם את משה ד"וישמע מהא העריות
מה  "לנתק"; של ענין שם אין כי למשפחותיו",

כנ"ל. עזרא, בימי כן שאין

איסור  על עדיין נצטוו לא זו שבפרשה ואף
שכאן מאחר מכלֿמקום – נכרית ligznבעילת

זו  עבירה גם הכולל עריות איסור על לצוות
כך  אחר יצטוו שעליו (אף מהקב"ה המנתקת
בתחילת  מיד הדבר חומר את מדגיש לכן ביחוד),

כנ"ל  עריות .35פרשת
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יז.27) כ, קדושים פרש"י ראה

מן  עצמן גדרו "שהאומות דאף הא להמתיק יש ועפ"ז
מאביו. אחותו גם אסרו לא ז) לד, וישלח העריות"(רש"י

יב.28) כב, וירא
(29.26 הערה לעיל ראה
ג.30) כד, משפטים פרש"י
(31" הלשון mdilrדלכאורה `a הול"ל מובן: אינו בגזירה"

למה מתרץ שעי"ז אלא – וכיו"ב בגזירה" עליהם ligzd"גזר
(שפירושו: עליהם "בא הדבר חומר מפני כי אלקיכם", ה' ב"אני

dlgzny מורה עליהם" "בא הלשון וגם: בגזירה". לענין) נכנס
ביותר. חמור לענין המתאים וכיו"ב, המפחד ענין על

כד.32) כב, אמור רש"י ראה
ושם:33) פנחס. ר"פ צפע"נ וראה ה"ז. פי"ב איסו"ב הל'

דף  יבמות עיין בתרה, זרעם דאזיל ע"י מישראל נפשות דמאביד
סח. דף וקידושין ע"ב ק

ד.34) ז, ואתחנן
שלהודיע 35) אף "אלקיכם", תיבת גם כאן מוסיף שלכן וי"ל

מספיק  ליפרע, ונאמן שכר לשלם נאמן שהוא - הדברים ב'
ואת"ל  - וארא ר"פ מפרש"י [כדמשמע בלבד ה'" "אני שיכתוב

הכוונה מצות)`eששם קיום אצל (כשאמור לעונש `eלשכר

ixg` zyxt - zegiy ihewl

מן ‰. יותר ועוד וחלק חד אינו זה פירוש אולם
מקרא  של בפשוטו לומר קשה כי – הראשון

מאורע  מפני היא כאן הכתוב הקדמת 36שכוונת

כך  אחר רב זמן בפרשה yxtziyולציווי37שיארע
הראשון, לפירוש רש"י מוכרח לכן – אחרת

העיקרי. הוא ואדרבה,
כל  על במקצת להסיר, בכדי כן, פי על ואף
יבוא  שלא בדבר תדבר שהתורה התימא: את פנים,
שפירוש  רש"י מדגיש – רבות שנים לאחרי אלא

רבי: אמרו זה

המשניות  וכתב סידר ש"דברים 38רבי ואף ,

בכתב" לאומרן רשאי אתה אי מכל 39שבעלֿפה ,
התירו  לה'40מקום לעשות "עת משום לכותבן

תורתך" מליכתב 41הפרו אפשר דלא ד"כיון
משתכחת" והתורה הלב "הפרו 42שנתמעט לכן

הצריכה" לשעה תורה מפרש 43דברי שרבי הרי –
המשנה, כתיבת על שקאי דוד ידי על הנאמר פסוק

רב  זמן לאחרי עד יהיה אזיל 44שלא נמי והכי -
הכתוב  שכוונת ומפרש דידן בנדון גם לשיטתיה
"לפיכך  – בעריות לנתק סופן שאז עזרא, לזמן היא
ונאמן  וכו' אלקיכם ה' אני בגזירה עליהם בא

שכר". לשלם

(`"lyz ,w"eg` t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כן  מפורש הרי - לדוד במשכיל כמ"ש עונש) אצל (כשאמור
שכר  לשלם נאמן - ה' "אני טז): יט, (קדושים לקמן* בפרש"י
בחומר  מוסיף זה כי - צ"ע] המפרשים ומ"ש - להפרע" ונאמן

האזהרה.
עליכם, גוזר מי דעו א) רש"י: שכותב ענינים שהג' ועוי''ל:
א) תיבות: בהג' מרומזים שכר, לשלם ונאמן ג) להפרע, דיין ב)
מהפך  ואעפ"כ - כאן) מפרשים גם (ראה אלקיכם ג) הוי', ב) אני,
לשלם  "נאמן ואח"כ להפרע" "דיין תחלה וכותב הסדר רש"י
(פרש"י  הדין מדת שהוא אלקים לשם שייך שעונש (אף שכר"
(פרש"י  הרחמים מדת שהוא הוי' לשם שייך ושכר בראשית), ר"פ
יותר  נוגע - ביותר חמורה ובפרט - לאזהרה בנוגע כי - שם))
אין  כי אלקיכם" "הוי' לכתוב מוכרח בכתוב (אבל העונש להודיע

מפרש ורש"י - " הוי' אלקיכם "אני לכתוב כלל zpeekרגיל
הכתוב).

שזהו לפי הוא אלו, ענינים לג' שמרמז של xcqוהטעם
בוראו  הקב"ה, הוא שהגוזר להודיע צריכים מתחלה אזהרה:
יקבל  הציווי יקיים אם ולאידך אותו, יענוש שגם ומוסיף ואדונו,

שכר.
בזה 36) שהיצר כיון כי - בפשטות וגם אינה גמורה פירכא

שלולא  מובן - לנתק" "סופן האזהרה לאחרי שגם עד כ"כ גדול
(ו"בוכה  קרוב בזמן "לנתק" עלולים הי' זו חמורה אזהרה

יוכיח). - למשפחותיו"
היא 37) הכתוב שכוונת פרש"י לב) (טז, בשלח בפ' שגם ואף

שכוונתו  היינו "לדורותיכם" בכתוב מפורש שם הרי - ירמי' לימי
הבאים. בדורות מאורע בשביל

הנגיד 38) לר"ש התלמוד מבוא החזקה. ליד בהקדמתו רמב''ם
- ועוד לאבות. מאירי א. ס, גיטין רי"ד תוס' בתחלתו.

ila ok i"yxt myy dfn n"n - df weqt epcnl `l oiicry s`e (*
oaen ,'eke dgked mey שבפשטותmewna `linae) .el` zeaiz 'it f"d

,eh gly) "rxtdl on`p - mkiwl` ,xky mlyl on`p - 'd ip`" 'ity
(`n שם.(cgein yexit jixv

רק  רבינו ועוד) ב. כח, סוכה ב. יג, (שבת שלרש"י י"א והנה
רש"ג  בדעת השקו"ט (וידוע כתבם* לא אבל המשניות סידר
כהנ"ל, על רש''י מחולק ועפ"ז: - בה) הנוסחאות בב' - באגרתו
כתבה  מי עכ"פ) (לרמז, לבאר מקום בשום רש"י אשתמיט לא
ולא  הש"ס בכתיבת המדברים מהראשונים כמה הגמרא), - (וכן

שצ"ע. כהנה ועוד מחולק. שרש"י זכרו
הנ"ל) תמיהות להסיר - עכ"פ (בדוחק לפענ"ד  י"ל ולכן
כו' משנה סוף בפי' רע"א) (פו, בב"מ מש"כ על רש"י שסמך
לפרש"י  זה ומתאים "כתב"), הזכיר לא שלגירסתנו (אף הוראה
אשי  ור' דברבי א) נט, (גטין ולמחז"ל ודברים) ד"ה, ב ס, (גטין

במק"א. וגדולה תורה הוי
) בשם מדובר - וסוכה) (שבת ברש"י תענית)zlbnובהנ"ל

בזמן היינו - שב"ת"ר" רבי.mcewyובלשון ע"י המשנה חתימת
(בדוחק  י"ל - האמוראים בזמן קאי ב) (סב, שבעירובין ואף
ב) (יט, ובכתובות שם. שבשבת דת"ר גררא אגב שהוא עכ"פ)
דפשיטא, מילתא נקט רבי בימי שהי' דכיון י"ל - א) (לג, וב"מ

כבר כיון i`ceשהי' כי - בע"פ הי' בביהמ"ד שהלימוד או כתוב.
לאומרן  רשאי אתה אי שבע"פ דברים דרז"ל חלה שוב דאפשר
באחרונים, וכמש"כ בספר. לראות יצאו ספק וכשחל בכתב,

ואכ"מ.
ב.39) יד, תמורה ב. ס, גיטין
קטו,40) שבת - אליבא תוד"ה וראה שם. תמורה א. שם גיטין

שם. אדה"ז ובשו"ע יב. סע' סשל"ד השו"ע נו"כ א.
קכו.41) קיט, תהלים
שם.42) גיטין – כיון ד"ה פרש"י
עת.43) ד"ה שם
עה"פ:44) כפרש"י דינים, עוד למדו זה שמפסוק ואף

סיג  לעשות כדי תורה דברי על שעוברין ממנו דרשו "ורבותינו
- בבמה" שהקריבו הכרמל בהר ואלי' גדעון כגון לישראל וגדר
הכתוב  לשון כדיוק (שבע"פ), תורה כתיבת על קאי בעיקר הרי

וכיו''ב). "מצותיך" (ולא תורתך" "(הפרו)
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מו
לך  לך  אברם1*  אל  ה'  ויאמר   – א-ב  יב,  בראשית 
 מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
ואעשך לגוי גדול2 ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה

פב

רמז במארז"ל )פסחים קיז:( דאומרים "אלקי אברהם... 
יצחק... ויעקב", ואח"כ "מגן אברהם", דיצחק ויעקב – בחי' 

גבורה ותפארת באמצע, מחבר הב' פעמים אברהם – 
בחי' חסד, ועד"ז הוא בתקיעת שופר "תשר"ת", ומרמז 

זה בהמשנה )מקואות פ"ו מ"ז( עירוב מקואות כשפופרת 
)מלשון שופר( הנוד ב' אצבעות – אצבע ואמה וכו'

זהו  גדול"  לגוי  "ואעשך  לקיש  בן  שמעון  רבי  אמר 
אלקי  שאומרים  זה  "ואברכך"  אברהם,  אלקי  שאומרים 
יצחק, "ואגדלה שמך" זה שאומרים אלקי יעקב, יכול יהו 
חותמין בכולן, תלמוד לומר "והי' ברכה" בך חותמין, ואין 

חותמין בכולן )שחותמים במגן אברהם. ע"ש ברשב"ם(.
פסחים קיז, ב

רמז  לך  פרשת  בילקוט  והוא  ע"ב,  קי"ז  דף  בפסחים 
ס"ה, דבברכת האבות אומרים, אלקי אברהם אלקי יצחק 

ואלקי יעקב, וחותמין ומסיימין באברהם – מגן אברהם.
הוא  ובנתיים  ומלאחור,  מלפנים  הוא  שאברהם3  הרי 

יצחק ויעקב.
כי אברהם בחי' חסד4, יצחק בחי' גבורה5, ויעקב6 בחי' 

תפארת.
והוא ע"ד קולות דשופר תשר"ת, תקיעה לפני' ותקיעה 
מלאחרי', ובנתיים הוא שברים תרועה, תקיעה הוא בחי' 

אברהם7, שברים בחי' יצחק, תרועה בחי' יעקב.
הרי שאברהם – חסד, הוא מלפני' ומאחרי'.

תרועה,  הוא  בפסוק  הכתוב  שופר  תקיעת  עיקר  והנה 

1*( ראה לקמן סימן רלז הערה 3, טעם דאברהם בן מ"ח שנה דוקא, 
הכיר את בוראו.

2( פרש"י "לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים וכו'". ראה תורת לוי 
יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קצו, ביאור ענין ותיבת "דרך" 

דמורה על גבורות ע"ש.
3( ראה עד"ז גם לעיל סימן ח.

4( וכמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר חלק א דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד וש"נ.
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )5

פרשיות התורה חלק ב עמוד תקפ, ובהנסמן בהערות שם.
6( ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך. תורה אור פרשת נח 

יא, א.
7( ראה זהר חלק ג' – רעיא מהימנא פ' פנחס דף רל ע"ב. פ' אמור צט, 
ע"ב. תיקון נ"ה דף פח, ע"ב. פרי עץ חיים שער השופר פרק ד. קהלת 

יעקב ערך תקיעה, שברים, תרועה.

הכיפורים  דיום  שופר  מן  למדין8  בר"ה  שופר  תקיעת  כי 
של יובל, וגם שם לא כתיב בפירוש תקיעה, רק9 והעברת, 

תעבירו, שהעברה הוא קול פשוט דהיינו תקיעה.
ובתרועה יש ב' דברים שברים – גנוחי גנח10, ותרועה 

– ילולי יליל.
והשברים )בחי' יצחק( תרועה )בחי' יעקב(11 שבאמצע, 

מחברים12 הב' תקיעות.
וי"ל דענין זה מרומז בהמשנה מקואות פרק ו' משנה 

ז':
וכחללה,  כעביה  הנוד,  כשפופרת   – מקואות13  "ערוב 
וז"ל:  הרע"ב  )ופירוש  למקומן"  חוזרות  אצבעות  כשתי 
נמי  אי  שלם.  מקוה  שבצד  חסר  מקוה  מקואות,  עירוב 
בזה עשרים סאה ובזה עשרים סאה ומתערבין המים דרך 
בכל  יש  כאילו  ולהכשירן  לצרפן  שיעורו  נקב,  או  חריץ 

)ויקרא כה, ט(  ב. "תנו רבנן מנין שבשופר ת"ל  לג,  8( ראש השנה 
והעברת שופר תרועה, אין לי אלא ביובל, בראש השנה מנין, תלמוד 
לומר בחדש השביעי, שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, ומה תלמוד 
לומר בחדש השביעי, שיהיו כל תרועות של חדש שביעי זה כזה, ומנין 
שפשוטה לפניה ת"ל והעברת שופר תרועה, ומנין שפשוטה לאחריה, 
ת"ל תעבירו שופר, ואין לי אלא ביובל בראש השנה מנין ת"ל בחדש 
השביעי שאין ת"ל בחדש השביעי מה ת"ל בחדש השביעי שיהו כל 

תרועות החדש השביעי זה כזה.
)פרש"י: שאין תלמוד לומר בחדש השביעי, דהא כתב לן בכמה מקומות 
והעברת,  כתיב.  יוה"כ  והכא  הוא,  השביעי  בחדש  הכפורים  דיום 
ביוה"כ תעבירו, הרי העברה תחילה  פשוטה משמע העברת קול אחד. 

וסוף ותרועה כתיבה בינתיים(.
בעשור  השביעי  בחדש  תרועה  שופר  "והעברת  ט.  כה,  ויקרא   )9

לחודש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם".
10( גנוחי גנח, )פרש"י ר"ה לג, ב.( "כאדם הגונח מלבו כדרך החולים 
שמאריכין בגניחותיהן". ילולי יליל, )שם( "כאדם הבוכה ומקונן קולות 

קצרים סמוכים זה לזה".
11( ראה לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רד וז"ל: השלישי רומז 

על מדת התפארת, קו האמצעי, שעולה עד פנימיות אין סוף וכו'.
כאברהם  לא  וכו',  יניקה  ממנו  שאין  טוב  כולו  הוא  האמצעי  קו  כי 
שיצא ממנו ישמעאל, ולא כיצחק שיצא כו', ויעקב קו האמצעי מטתו 
שלמה..., העיקר הוא יעקב. כמו בשופר נאמר בפירוש תרועה, ולא 

תקיעה ושברים ודו"ק.
12( בתורת לוי יצחק כאן מציין לפרי עץ חיים שער השופר פרק ד', 
דע"י התקיעות – חסד – נמשך בבחי' מקיף, וע"י השברים תרועה – 

גבורה ותפארת – בא ההמשכה בפנימיות. ע"ש.
13( ביאור המשנה: ערוב מקואות, עירוב שני מקואות שיהיו נחשבים 
כמקוה אחד, כגון שאין בכל אחד מהם ארבעים סאה, וכשמתערבים 
מימיהם על ידי נקב, הרי הם מצטרפים למקוה שלם של ארבעים סאה, 
הוא  עירובם  הנוד,  כשפופרת   .1 כציור  לטבילה,  כשר  מהם  אחד  וכל 
כעביה, של  על ידי נקב כרוחב השפופרת שנותנים בפי הנאד, היינו: 
השפופרת. וכחללה, ששיעור רוחב הנקב צריך להיות כעובי השפופרת 
כשיעור  למקומן,  חוזרות  אצבעות  כשתי  והוא:  חללה,  וכרוחב  עצמה 
שאפשר לסבב בחללו שתי אצבעות בריווח, כלומר כשיעור נקב עגול 
לשתי  שהכוונה  במפרשים,  ומבואר  אצבעות,  שתי  כרוחב  שקוטרו 

אצבעות הסמוכות לאגודל )האצבע ואמה( כציור 2. )משניות קהתי(
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קנה  של  וכחללה,  כעובי'  הנוד  כשפופרת  סאה.  ארבעים  אחד 
שנותנים בפי הנוד, והיינו כשתי אצבעות חוזרות למקומן, 
מתהפכות ברוח בחלל הנקב, ושתי אצבעות שאמרו הם 
היד,  שבפס  הראשונה  לגודל,  הסמוכות  אצבעות  שתי 

דהיינו אצבע ואמה.(
מ'  והוא  סאה,  מ'  בת  מקוה  שנעשה  מקואות,  עירוב 
וכמאמר14  חסדים.   – מים  בחינתו  אברהם  כי  מים,  סאה 
זכור אב נמשך אחריך כמים, והנקב כשפופרת הנוד, כשתי 

אצבעות.
שפופרת מלשון15 שופר.

שתי אצבעות הוא אצבע ואמה.
אצבע הוא הב' )מהגודל(, והוא לנגד גבורה – יצחק, 

האב השני – בחי' שברים.
והאצבע הג' "אמה" כנגד תפארת - יעקב, בחי' תרועה.

וכמו בהקולות דשופר תשר"ת, תקיעה מלפני' ותקיעה 
תרועה  והשברים  תרועה,  שברים  הוא  ובנתיים  מלאחרי' 

שבאמצע מחברים הב' תקיעות.
כן הוא בהנקב כשפופרת הנוד, שהוא כב' אצבעות – 
"אצבע ואמה" בחי' תרועה – מחבר הב' מקואות שלפנים 
אחת  מקוה  הם  כאלו  שיחשב  הנקב,  ושלאחר  הנקב  מן 

שיש בה מ' סאה.
והוא:

14( תפלת גשם – שמיני עצרת.
15( פירוש: מרמז ומבאר:

א( דכמו בתקיעת שופר "העיקר" מה שנזכר בקרא הוא תרועה )שהוא 
שברים תרועה(, וה"תרועה" מחבר ומצרף התקיעה לפני' והתקיעה 
אחרי', כן מרמז בענין המקוה, דה"שפופרת" הנוד – מלשון שופר – 

מחבר ומצרף הב' מקואות.
ב( השפופרת הנוד הוא שיעור שתי אצבעות, שהם "אצבע ואמה", 
שהם האצבע השני' והשלישית שבפס היד, )הראשונה נקרא "אגודל", 
החמישית  "קמיצה",  הרביעית  "אמה",  השלישית  "אצבע",  השני' 

"זרת", כציור 3(.
הוא  תמיד  )דהראשונה  ל"גבורה",  מרמז  השני'  דה"אצבע"  נמצא, 
בחי'  והשלישית  שברים,   – יצחק  בחי'  והוא  גבורה(,  והשני'  חסד 

תפארת – יעקב הוא התרועה.
בהמקוה  כן  התקיעות,  מחברים  תרועה"  "שברים  בתקיעות  וכמו 
)בחי'  המקואות  מחברים  ויעקב(  יצחק  )בחי'  ו"אמה"  ה"אצבע" 

אברהם( כדלקמן.
בהדמיון  וביאורים  רמזים  עוד  יצחק,  לוי  בתורת  בפנים  ]וראה 

דשפופרת לשופר[.

 – שלפני'  התקיעה  כמו  שהוא  הראשון  אברה"ם  כי 
אלקי אברהם, שקודם יצח"ק, הוא יותר16 על יצחק במספר 

מ'.
התקיעה  שהוא  יעקב,  שאחר  שלבסוף  ואברה"ם 
במספר  יעקב  על  יותר17  הוא  אברהם,  מגן   – שלאחרי' 

סא"ה.
אצבעות,  כב'  הנוד,  כשפופרת  נקב  ע"י  נעשה  הרי 
עירוב מקואות, שנעשה מקוה בת מ' סאה, והוא מ' סאה 

מים – בחי' אברהם18.
והאמור דהב' אצבעות הם אצבע אמה, גבורה תפארת, 
אגודל  לקמיצה.  אגודל  בין  הם  הנה  ויעקב,  יצחק  בחי' 
הוא חסד, כמו שחסד נקרא גדולה, וכן ואעשך לגוי גדול, 
הוא אלקי אברהם, ואברהם נקרא19 האדם הגדול בענקים. 
נעימות  ג"כ בקו הימין כמ"ש20  נצח שהוא  וקמיצה הוא 
שכהן  הכהן,  וקמץ  כמ"ש21  קמיצה  והוא  נצח,  בימינך 
הוא בחי'22 חסדים, ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל בדרוש 
שאברהם  נצח  על  שקאי  אהבת  אשר  בפירוש  העקידה 

אוהב אותן שהוא מן קו ימין והוא חסד ימין.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד תיד

16( פירוש: אברהם בגי' 248, יעקב בגי' 182, החילוק ביניהם 248 – 
182 = 66, בגי' סא"ה. 

17( פירוש: אברהם בגי' 248, יצחק בגי' 208, החילוק ביניהם, 248 – 
208 = 40, הוא מספר "מ", רמז למ' סאה מים שבמקוה.

יובן שענין תקיעת שופר הוא ע"ד כמו  18( "ולפי כל האמור בס"ד 
מקוה המטהרת, כי ענין תקיעת שופר הוא תשובה מעומק הלב, צעקה 
מקוה  כמו  מעונותיו,  נטהר  יליל, שעי"ז  וילולי  גנח  וגנוחי  פשוטה, 
המטהרת, וכמ"ש )ירמי' יז, יג( מקוה ישראל ה' כו'". )תורת לוי יצחק 

כאן(
דבר  וז"ל:  כג,  רמז  יהושע  שמעוני  ילקוט  ראה  טו.  יד,  יהושע   )19
אחר האדם הגדול בענקים )יהושע יד, טו(, אמר רבי זה אברהם, ולמה 
קורא אותו גדול, רבי לוי ורבי אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרא פסיעותיו 
מיל  אומר  סימון  ברבי  יהודה  ר'  מילין.  ג'  היו  אבינו  אברהם  של 
שנאמר )ישעי' מא, ג( ארח ברגליו לא יבא מי פעל, למפרע מיל ר"ת.

20( תהלים טז, יא.
21( ויקרא ה, יב.

22( ראה זהר חלק ג' דף קמה, ב. תניא פרק נ. אור התורה ויצא עמוד 
קפא. לקמן סימן פד.
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טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

דחפו  השעיר,  בנוגע  ר"א  את  שאלו  סו:  יומא  בגמ'  א. 
ולא מת, מהו שירד אחריו וימיתנו, א"ל כן יאבדו כל אויביך 
ה' )שופטים ה, לא( וכו', ובגמ' שם מסיים דהטעם דלא ענה 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ה',  אויבך  כל  יאבדו  כן  ר"א  להם  ענה  דמה  לבאר  ויש 
הנשתלח  להשעיר  דבורה  ושירת  תפלת  של  הקשר  מה 

לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
דהשעיר  שם(  בגמ'  ובמהרש"א  לו,  שער  יצחק  עקידת 
מרמז על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, 
ובעיקר מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא 

גלות רומי )עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
שיבוא  דבזמן  מלכים  הלכות  סוף  ברמב"ם  ומבואר 
משיח אז האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים 
ודת הנוצרים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא 
כולם בשם ה', והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד 

ושמו אחד.
וזהו שאמר ר"א, כששאלו, השעיר שדחפו למטה ולא 
וכו', דהשעיר שנפל הוא רמז אל  יאבדו  כן  מת, ענה להם 
נפילת האומות לע"ל, היינו לא שיחרבו וימותו כל האומות 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
דאופן  ה'",  אויבך  כל  יאבדו  “כן  הפסוק  שהביא  וזהו 
אבידת האומות העולם לע"ל, יהי' ע"ד השאלה ששאלו לו, 
היינו, “דחפו ולא מת", דלא יהי' מיתה לכל האומות לע"ל 
בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי 
במלכותם,  נפילה  להם  דיהי'  “דחפו"  כמשל  יהי'  אלא  ה', 

למטה, ולא מיתה.
והשעיר מרמז לעשו, הרומים, וכמבואר באברבנאל על 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  שלהם,  שקר  במשיח  מלהאמין 

והי' ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד

לא  טומאתה  בנידת  אשה  ואל   – ט  יח, 
תקרב לגלות ערותה

ב. כתב הש"ך סוף פרשת אחרי, טעם למה קורין פרשת 
שאומרים  מדר"א  בשם  הכפורים  דיום  במנחה  עריות 
היא,  אמך  תגלה  לא  אמך  ערות  כתבת  אתה  להקב"ה 
וישראל קראת אמי, כתבת ערות אחותך לא תגלה וישראל 

להקב"ה  לומר  העריות  אלו  קורין  לזה  כו',  אחותי  קראת 
שלא יגלה ערותינו בין שרי העובדי כוכבים בעת החתימה 

כו' ע"ש.
ישראל  כנסת  ערות  גילוי  נק'  ויסורים  הגלות  כי  והיינו 
יעו"ש  וגליתי ערותך אליהם  ל"ז  כמ"ש ביחזקאל סי' ט"ז 
דתרגם יונתן ואגלי בהתתיך להון ויחזון כל עמא קלונך וע' 
בהושע סי' ב' י"א ובישעי' סי' מ"ז ה', וזהו הפי' שמבקשים 
על  יכסה  אדרבה  אם  כי  עוונותינו  יגלה  שלא  ית'  ממנו 
פשעינו כמש"ש ביחזקאל סי' הנ"ל פסוק ח' ואפרש כנפי 

עליך ואכסה ערותך ות"י ואעדתי חוביכון.
יום כפורים לשון כסוי שמסיר עוונותינו הפך  וזהו ענין 

וגליתי ערותך, וזהו כנ"ל בענין כסית כל חטאתם.
אור התורה אחרי עמוד שיא )בהוספות(

יח, טו – ערות כלתך לא תגלה אשת בנך 
היא לא תגלה ערותה

מחציפותא1  יהודה  ר'  אמר  )עא:(  פרשתינו  בזוהר  ג. 
תמר  היא  ומאן  לעלמא,  טבאן  כמה  נפקא  חדא  דצדקת 
ופרחת  לתתא,  מלה  אוקימת  תמר  אוקימנא  והכי  וכו', 
)הרמ"ק ומקדש  ומבואר במפרשים  ואניצת ענפין,  פרחין 
מלך ועי' בליקוטי תורה מאריז"ל פ' וישב(, דהכוונה דע"י 
מעשה תמר עם יהודה בא שורש מלכות בית דוד ומשיח, 

שבא מפרץ בנה.
בפ'  דהרי  אחרי,  בפ'  זה  מביא  דהזוהר  דהטעם  וי"ל 
שלא  וכדי  תגלה",  לא  כלתך  "ערות  כתוב  בפרשתינו 
מביא  ע"כ  ומשיח,  דוד  בית  מלכות  על  ח"ו  לעז  להוציא 
פרחים  ממנה  יצאה  הטובים,  מעשי'  ע"י  דאדרבה  הזוהר 

טובים שמהם נשתלשלה מלכות בית דוד ומשיח.
ואם תאמר הא גופא שאלה, דהאיך התיר יהודה לבוא 
גופא התירוץ, דהכתוב מדייק  וי"ל דמרומז בפ'  על כלתו, 
"אשת בנך", ולא “ערות בנך" )ועיין בפרש"י(, דהרי מבואר 
בפרשת דרכים דרך האתרים – דרוש ראשון – דער ואונן 
שמשו שלא כדרכם )יבמות לד(, ובבני נח אין האשה נקנית 
אלא כדרכה ע"ש באריכות. וא"כ מעולם לא הי' אישות בין 
דזכתה  ואדרבה  ליהודה,  היא  ומותרת  תמר,  עם  ואונן  ער 
לשלשלת הקדושה דדוד ומשיח )עיין מכות כג: ממני יצאו 
כבושות ובפרש"י, ועיין ב"ר פפ"ה הקב"ה עסק לברוא אורו 

של משיח ע"ש.
זרע יצחק

וכך  כו',  בעולם  טובות  כמה  יצאו  אחת,  צדקת  של  מחציפות  ללה"ק:[  ]תרגום   )1

ביארנו כי תמר העמידה ועשתה פעולה למטה, ועי"ז יצאו ממנה פרחים והניצה ענפי 

הקדושה וכו'.
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i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ עזריה ּבן אלעזר ר ּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמֹוׁשלֹו
נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאל

אהרן" ּבני ׁשני מֹות ."אחרי ְְֲֲֵֵֵַַֹ
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אחריאחריאחריאחרי וּיקרא,ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות סדר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ּתזריע  ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפ' וחלק ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻצו
מּגיעה  ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומצרע
ּבגלל  להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני העֹוסקת - אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּפרׁשת

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּיׁשנֹו
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אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ואל ואל ואל ואל (טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

צֹוננים,(רש"י)ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לקרר  החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּוׁשהּות

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
ׁשאזהרה  עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבּדּה
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ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י יֹום אכילתאכילתאכילתאכילת (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכּפּור)

ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב הקרבת ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום חֹולה ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקרּבנֹות
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oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעֹוד
היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמחּוסרי

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן להבין, וצרי נׁשים.. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהם

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

æè(`)úBî éøçà äLî ìà 'ä øaãéå©§©¥¤Ÿ¤©£¥
.'Bâå ïøäà éða éðLxnFl cEnlY dn §¥§¥©£Ÿ§©©§©

oipr dn xnFlM ,'ebe 'zFn ixg`'©£¥§©¨¦§¨
ipA lW mzzin z` o`M xiMfdl§©§¦¨¤¦¨¨¤§¥

?oxd`xnFg z` WiBcdl icM `N` ©£Ÿ¤¨§¥§©§¦¤¤
itkE ,eiWcwe WCwOd zXEcw ipiipr¦§§¥§©©¦§¨§¨¨¨§¦

W,FlWFn dixfr oA xfrl` iAx did ¤¨¨©¦¤§¨¨¤£©§¨§
`tFx Flv` qpkPW dlFgl lWn̈¨§¤¤¦§©¤§¥

FxTal' :Fl xn` ,`RxzYW LpFvx m` §©§¨©¦§§¤¦§©¥
LzlgOnopFv lk`Y l`(xw xaC) ¦©£¨§©Ÿ©¥¨¨©

aghA aMWY l`e(gl mFwn)`A ;' §©¦§©§©©¨©¨
`tFxFl xn`e xg`znbEcM `Ed mB ¥©¥§¨©©§§©

:oFW`xdaMWY l`e opFv lk`Y l`' ¨¦©Ÿ©¥§©¦§©
,'aghA:mixaC Fl siqFdW `N` §©©¤¨¤¦§¨¦

;'ipFlR zOW KxcM zEnz `NW'ixd ¤Ÿ¨§¤¤¤¥§¦£¥
Ffxf dfxdGdl Fl mxB ipXd `tFxd - ¤¥§¨¥©¥¦¨©§¦¨¥

xn`p Kkl .oFW`xd on xzFio`M ¥¦¨¦§¨¤¡©¨
'oxd` ipA ipW zFn ixg`',xnFlM ©£¥§¥§¥©£Ÿ§©

lkA `ai `NW oxd` z` dEvY xW`M©£¤§©¤¤©£Ÿ¤Ÿ¨Ÿ§¨
oipr Fl xiMfYW iE`x ,WcFTd l` zr¥¤©¤¨¤©§¦¦§©
Exdfp `NW lr EWprPW eipA zzin¦©¨¨¤¤¤§©¤Ÿ¦§£

WCwOd zXEcwA iE`xM(a ,i lirl d`x), ¨¨¦§©©¦§¨
okid cr KM KFYn cFnlIW icM§¥¤¦§¦¨©¥¨

miriBn mixaCd(i"`a ,i"gp):a dxez ©§¨¦©¦¦



מט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

ß oqip 'e oey`x mei ß

æè(à)äLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´
:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäà©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ עזריה ּבן אלעזר ר ּבי היה לֹומר? ּתלמּוד מה «¿«≈∆…∆«¬≈¿≈¿≈«¬…¿ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
לֹו: ואמר אחר ּבא ּבטחב. ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל אל לֹו: אמר רֹופא. אצלֹו ׁשּנכנס לחֹולה מׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹמֹוׁשלֹו
נאמר: לכ הראׁשֹון, מן יֹותר זרזֹו זה ּפלֹוני. ׁשּמת ּכדר ּתמּות ׁשּלא ּבטחב, ּתׁשּכב ואל צֹונן ּתאכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹאל

אהרן" ּבני ׁשני מֹות ."אחרי ְְֲֲֵֵֵַַֹ
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אחריאחריאחריאחרי וּיקרא,ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת מּגיעֹות ראׁשית למּטה: מּלמעלה ּבסדר הּוא אחרי, ּפרׁשת ועד וּיקרא חּמׁש מּתחּלת הּפרׁשּיֹות סדר ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
ּתזריע  ׁשמיני, לאחר־מּכן וכּו'. הּקרּבנֹות הּכהּונה, ּבגדי הּמׁשּכן, ּבלבד, קדּׁשה עניני על מדּבר ּבהם - ׁשמיני מּפ' וחלק ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻצו
מּגיעה  ּולאחר־מּכן לּטהֹור. הּטמא ּבין להבּדיל - העֹולם לעניני קדּׁשה, עניני ׁשּבין ּבהבּדלה ׁשעֹוסקֹות ּפרׁשּיֹות - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּומצרע
ּבגלל  להתיאׁש, לֹו אל ּבהם, ונכׁשל הּתֹורה, מצוֹות את ׁשמע ׁשאדם לאחרי - יֹום־ּכּפּור ּבדיני העֹוסקת - אחרי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּפרׁשת

אתכם". לטהר עליכם "יכּפר זה ּביֹום הּכּפּור, יֹום ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשּיׁשנֹו
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אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת אחריאחריאחריאחרי .... .... הההה'''' א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר ואל ואל ואל ואל (טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל אלאלאלאל ללללֹוֹוֹוֹו:::: ואמרואמרואמרואמר .... .... ררררֹוֹוֹוֹופאפאפאפא אצלאצלאצלאצל ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנכנסכנסכנסכנס לחלחלחלחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ממממׁשׁשׁשׁשלללל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ
ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתתּוּוּוּו ּכּכּכּכדרדרדרדר ימימימימּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא אהרןאהרןאהרןאהרן'''' ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת ''''אחריאחריאחריאחרי נאמרנאמרנאמרנאמר לכלכלכלכ .... .... ּפּפּפּפללללֹוֹוֹוֹוניניניני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתתתת ּכּכּכּכדרדרדרדר ּתּתּתּתממממּוּוּוּותתתת ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב,,,, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַֹֹּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

צֹוננים,(רש"י)ּבּבּבּבניוניוניוניו.... ּדברים אכילת ע"י ּגּופֹו את לצּנן ּגדֹולה ּתׁשּוקה לֹו יׁש ולכן ּגבֹוּה, מחם סֹובל חֹולה, אדם ּכלל ּבדר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לקרר  החֹולה ׁשל ּתׁשּוקתֹו ּכי ּתֹועיל, לא קרים, ּבמקֹומֹות יׁשּכב ולא צֹונן יאכל ׁשּלא לבד אזהרה קרים. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹּוׁשהּות

אּלּו. ּדברים לעׂשֹות ׁשּלא לחֹולה ּגֹורמת ּפלֹוני, ׁשּמת ּכדר ימּות ּכ יעׂשה ׁשאם ּופחד אזהרה רק ּגּופֹו. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
ׁשאזהרה  עצּומה, ּכל־ּכ היא ה' אל ּולהתקרב להתעּלֹות הּכהנים ׁשל הּטבעית ּתׁשּוקתם והּכהנים, אהרן ּבענין זה ּדר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל

הּטבעית. ּתׁשּוקתם על להתּגּבר להם ּתגרם היא אהרן, ּבני ׁשּמתּו ּכדר ימּותּו ׁשהם הּפחד רק ּתֹועיל. לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבּדּה
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ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב ואלואלואלואל צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכל א)אלאלאלאל טז, צצצצֹוֹוֹוֹונןנןנןנן(רש"י יֹום אכילתאכילתאכילתאכילת (מּלבד יֹום ּבכל הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל ּכאכילת ּכמֹוהּו ּכּדין ׁשּלא והקרבתם ּולמאכל, ללחם נמׁשלים הּקרּבנֹות ּכי קרּבנֹות. הקרבת לׁשם אפּלּו ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּכּפּור)

ּבּבּבּבטחבטחבטחבטחב הקרבת ׁשׁשׁשׁשכיבהכיבהכיבהכיבה ללא ׁשם הּׁשהּיה ּכי ּכּפּור). ּביֹום (אפּלּו קרּבנֹות ללא הּקדׁשים לקדׁש להּכנס האּסּור ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
צֹונן. מאכל אכילת ללא קר, ּבמקֹום חֹולה ׁשל לׁשהּיתֹו ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹקרּבנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 987 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

oxd` ipA lW m`hg¤§¨¤§¥©£Ÿ

ווווּיּיּיּימתמתמתמתּוּוּוּו:::: לפנילפנילפנילפני־־־־יהוהיהוהיהוהיהוה ּבּבּבּבקרבתםקרבתםקרבתםקרבתם אהרןאהרןאהרןאהרן ּבּבּבּבניניניני ׁשׁשׁשׁשניניניני ממממֹוֹוֹוֹותתתת א)אחריאחריאחריאחרי (טז, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
אהרן"? ּבני ׁשני מֹות "אחרי קֹודם הּנכּתב על "וּימּותּו" ּתיבת ּמֹוסיפה מה מּובן: ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

הּקדׁשים], [לקֹודׁש ולפנים לפני נכנסּו ּכדלהּלן: הּמדרׁש מֹונה אהרן, ּבני נענׁשּו ׁשעליהם הּדברים מּבין להבין: צרי ְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹעֹוד
היּו לא ּבנים, להם היּו לא העבֹודה], עׂשּית ּבעת ללֹובׁשם ׁשחּיבים הּכהּונה ּבגדי ּכל את לבׁשּו [לא היּו ּבגדים ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹמחּוסרי

ּבּפסּוק? הם מרּומזים היכן להבין, וצרי נׁשים.. ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהם

Èaא  ÔÈ¯z e˙ÈÓc ¯˙a ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆»«¿ƒ¿≈¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÔB‰È·B¯˜a Ô¯‰‡«¬…¿»≈∆»»¿≈»√»¿»

:e˙ÈÓeƒ
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`ixgנ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
הרצֹון  עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' לפני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבקרבתם
והתעּסקּות  ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלהתּפּׁשט

העֹולם. ְְְִֵָָּבעניני
ׁשֹוב  ללא רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
לבּוׁשי  על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצ ֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבקרבתם

ה)הּמצֹות פרק תניא לא (עיין – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות ׁשּמטרתּהׁשּנתלּבׁשּו ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבגּופים. נׁשמֹות ְְְְִִַָלהמׁשי

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»

מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשם,.ּכי ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא .יּזהר ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות  ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְַֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם ּכי עת, .ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל מׁשמע,(ויקרא ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּפסּוק  על הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמקֹומֹו
"ּכל  הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ואּתם
קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻאיׁש

ׁשנים). ׁשׁש ֳִִֵַָָהּקדׁשים

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»
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opr iciÎlre ,['zxRMd z` zxhTd©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤§©§¥£©
lr (oxd` l`) d`x`' zxFhTd©§¤¥¨¤¤©£Ÿ©

'zxRMd(.bp `nei)(n"eviw ,`"eb):b dxez ©©Ÿ¤
(b)úàæa'z`fA' zaiY .oxd` `ai §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¥©§Ÿ

FNW `IxhniB(eizFIzF` oFAWg) ¦©§¦¨¤¤§¦¨
zial fnx ,xUre zF`n rAx ©̀§©¥¨¤¤¤¤§©¦

oFW`x,FnEIw zFpW xRqn Eid KMW ¦¤¨¨¦§©§¦
Eid FA EWOiXW milFcBd mipdMde§©Ÿ£¦©§¦¤¦§¨
miiE`xd miwiCve mipEbd mNEM¨£¦§©¦¦¨§¦
Edfe ,mdia` oxd` mW lr `xTdl§¦¨¥©¥©£Ÿ£¦¤§¤
ozF` lMW ,'oxd` `ai z`fA' xn`PW¤¤¡©§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤¨¨

miIw Fnvr oxd` ENi`M ,mipXdÎ`xwie) ©¨¦§¦©£Ÿ©§©¨
(h ,`k dax(l"kyn):

.'Bâå ïøäà àáé úàæaz`Gd dcFarA §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§¨£¨©Ÿ
l` oxd` `ai - oNdl zWxFtnd -©§¤¤§©¨¨Ÿ©£Ÿ¤

WcTd.m` iM ,zr lka `l Ff s`e ©Ÿ¤§©Ÿ§¨¥¦¦
sFqA WxFtOW FnM ,mixERMdÎmFiA§©¦¦§¤§¨§

dWxRdxFUrA iriaXd WcgA (hk weqt onwl) ©¨¨¨©Ÿ¤©§¦¦¤¨

WcglcFr xn`p mWe](cl weqta)dzide' ©Ÿ¤§¨¤¡©§¨§¨
ipA lr xRkl mlFr zTgl mkl z`GŸ¨¤§ª©¨§©¥©§¥

['dpXA zg` mz`Hg lMn l`xUi(my) ¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
(x"yl):c dxez

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑,זהב ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין כו)לפי ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִֶ

הקּדׁש ּכמֹו∑ÛˆÈ.מּׁשל ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :. ְִֵֶֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ
ÌÈna ıÁ¯Â∑חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּפנים , מעבֹודת ¿»«««ƒְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

טעּון  חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה לפנים, ּומחּוץ חּוץ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָלעבֹודת
הּכּיֹור  מן ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני .טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑ צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. tÎÂ¯.האמּור ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆
B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו .מתוּדה «¬¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).'Bâå ãa úðúkzpFnW lM KFYn §Ÿ¤©§¦¨§©
aEzMd xiMfd ,lFcBd odMd icbA¦§¥©Ÿ¥©¨¦§¦©¨
,zpFYMd :calA EN` drAx ©̀§¨¨¥¦§¨©ª¤

.hpa`de ztpvOd ,miqpkOdciBn ©¦§¨©¦©¦§¤¤§¨©§¥©¦
,dfAmiptl WOWn Fpi`WWcFwA) ¨¤¤¥§©¥¦§¦§¤

(miWcTdAlk`EdW micba dpFnW ©¢¨¦§¨§¨§¨¦¤
,uEgA odA WOWnmEXnmdA WIW §©¥¨¤©¦¤¥¨¤

adfmitqFPd micbAd zrAx`A - ¨¨§©§©©©§¨¦©¨¦
mixEfW adf ihEg Eid cFt`de oWFgd]©¤§¨¥¨¥¨¨§¦

mdA(eh e :miweqt ,gk zeny)Eid lirOde , ¨¤§©§¦¨
adf ipFnrR eilEWA miiElY(bl weqt my), §¦§¨©£¥¨¨
adf FNEM did uiSd ENi`e(el weqt my),[ §¦©¦¨¨¨¨

`Ed mrHdedUrp xFbihw oi`W itl §©©©§¦¤¥¨¥©£¤
,xFbipqFpi` daFg cOlOW in ,xnFlM ¨¥§©¦¤§©¥¨¥

xg`nE ,zEkf cOlnM mB WOWl iE`ẍ§©¥©¦§©¥§¥©©
zxMfd mEXn mdA Wi adGd icbAW¤¦§¥©¨¨¥¨¤¦©§¨©
WOYWdl miiE`x mpi` ,adGd lbr oFr£¥¤©¨¨¥¨§¦§¦§©¥
,mixERiMd mFiA dxRke iESixl mdÄ¤§¦§©¨¨§©¦¦

WOWn odMd oi` KklmiWcTd WcwA §¨¥©Ÿ¥§©¥§Ÿ¤©¢¨¦
oNEke ,hFicdÎodkM drAx`A `N ¤̀¨§©§¨¨§Ÿ¥¤§§¨

uEA lW['cA' o`M iExTd ,oYWR lW] ¤¤¦§¨©¨¨©
(.ek dpydÎy`x).wx `NW x`Fai oNdlE§©¨§¨¤Ÿ©

mB `N` ,miWcTd WcFwA zFcFard̈£§¤©¢¨¦¤¨©
,dxRkl d`Ad WCwOAW dcFar lM̈£¨¤©¦§¨©¨¨§©¨¨
,mixERMd mFil zcgEin `id xW`e©£¤¦§¤¤§©¦¦
icba'A `N` 'adf icba'A ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥§¦§¥¨¨¤¨§¦§¥

'oal(l"kyn): ¨¨

.Laìé Lã÷lXn EidIWoFnn Ÿ¤¦§¨¤¦§¦¤¨
WCwdWcw cA zpFzM' oFWNdW itl , ¤§¥§¦¤©¨§¤©Ÿ¤

`A `Ed xW`MW FrnWn 'WAli¦§¨©§¨¤©£¤¨
`le ,'WcFw' mi`xwp xaM md mWall§¨§¨¥§¨¦§¨¦¤§Ÿ
zcFarl mdA EWOiXW xg`l wx©§©©¤¦§¨¤©£©

xn`p mziIUrA oke] WcFTd(c ,gk zeny) ©¤§¥©£¦¨¨¤¡©
'eipalE Lig` oxd`l Wcw icba EUre'§¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ¨¦§¨¨
EUri inWl zWCEwnd dnExYn -¦§¨©§¤¤¦§¦©£

mzF`(i"yx)[(`xtq)(g"y): ¨
ðöéódiExw ztpvn zWial .[WAli] ¦§Ÿ¦§©§¦©¦§¤¤§¨

,dxiWwE dkixM oFWNn `Ede] 'dtipv'§¦¨§¦§§¦¨§¦¨
cA zrEvx diEUr ztpvOdW itl§¦¤©¦§¤¤£¨§©©
DzF` mixWFwe mikxFke ,dxve dMEx £̀¨§¨¨§§¦§§¦¨
otF`A ,miaEAiq dOkA W`xd zFaiaq§¦¨Ÿ§©¨¦¦§¤
DA zlAwzOW cr miIEqn xcqaE§¥¤§¨©¤¦§©¤¤¨
iExTd raFM lW drEci dxEv¨§¨¤©©¨
aEzMd o`M hwPW s`e .['ztpvn'¦§¤¤§©¤¨©¨©¨
oi` ,xFWwie KFxki FrnWOW 'sFpvi'¦§¤©§¨¦§§¦§¥
Kixv dWialE dWial lkAW dpeEMd©©¨¨¤§¨§¦¨§¦¨¨¦
mvr mB `N` ,Wcgn DzF` 'sFpvl'¦§¨¥¨¨¤¨©¤¤
diExw W`xd lr ztpvOd zgPd©¨©©¦§¤¤©¨Ÿ§¨

,'sFpvi'EFnEBxzM:qFlwpE`Azgi' ¦§§©§§§§¨¥
,'DiWixAFWExiRW;FW`xA giPi §¥¥¤¥©¦©§Ÿ

,mzq 'dgPd' oFWl mEBxY `EdeFnM §©§§©¨¨§¨§
iAbl mB EpivOW'FcbA gPYe'ziy`xa) ¤¨¦©§©¥©©©¦§

(fh ,hl,FnBxYW'DizYg`e'Epivn oke] ¤¦§§©£¦§¥§¥¨¦
miaEzMd zFpFWlA cFr(h ,g lirl)mUIe' ¦§©§¦©¨¤

oke ,'FW`x lr ztpvOd z`(e ,hk zeny) ¤©¦§¤¤©Ÿ§¥
['FW`x lr ztpvOd YnUe',m"`x ,oexkfd) §©§¨©¦§¤¤©Ÿ

(x"yl:
.íéna õçøådliah oErh mFId FzF` §¨©©©¦©¨§¦¨

eizFtilg lkAsilgOW mrR lkA - §¨£¦¨§¨©©¤©£¦
.eicbAsilgn did minrR Wnge §¨¨§¨¥§¨¦¨¨©£¦

uEgnE ,uEgÎzcFarl mipRÎzcFarn¥£©§¦©£©¦
adfÎicbAn dPWnE ,miptlWOiXW ¦§¦§©¤¦¦§¥¨¨¤¦¥

uEgA mdAoalÎicbalWOWl icM ¨¤©§¦§¥¨¨§¥§©¥
miptAadfÎicbal oalÎicbAnE , ¦§¦¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨

,uEgA WOWl xfFg `EdWMlkaE §¤¥§©¥©§¨
e dliah oErh dtilgmbiWECw ipW £¦¨¨§¦¨§©§¥¦¥

milbxe miciminA mzvigx ici lron ¨©¦§©§©¦©§¥§¦¨¨§©¦¦
xFIMdzhiWR mxh cg` 'WECiw'] ©¦¦¤¨¤¤§¦©

xg`l ipW 'WECiw'e mipFW`xd eicbA§¨¨¨¦¦§¦¥¦§©©
dliaHde ,[miIpXd micbAd zWial§¦©©§¨¦©§¦¦§©§¦¨
dtlgdA `id df wEqtA zxMfPd©¦§¤¤§¨¤¦©©£¨¨
adGd icbA hWFR `EdWM ,dpFW`xd̈¦¨§¤¥¦§¥©¨¨
lW cinY zaxwdl mdA WOiXW¤¦¥¨¤§©§¨©¨¦¤
mFId zcFarl oaNd icbA WaFle ,xgW©©§¥¦§¥©¨¨©£©©
[mnFwnA Ex`Fai zFtlgdd xzi]¤¤©©£¨§£¦§¨

(g"n`a):d dxez
(e).Bì øLà úàhçä øt úà`Ed ¤©©©¨£¤

xRddlrnl xEn`d(b weqta)z`fA' ©¨¨¨§©§¨§Ÿ
'z`Hgl xwA oA xtA ...oxd` `ai. ¨Ÿ©£Ÿ§©¤¨¨§©¨

o`k LcOle,'Fl xW`' oFWlAFlXOW §¦¤§¨¦§£¤¤¦¤
lXn `le `a `EdoFnnxEAv(:b `nei): ¨§Ÿ¦¤¨¦



ני ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy
מבארת החסידּות ּתֹורת ּבזה: הּביאּור לֹומר הקדוש)ויׁש החיים' ב'אור ּכפׁשּוטֹו(עיין חטא היה לא אהרן ּבני ׁשני ׁשל ׁשהחטא , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּפירּוׁש וזהּו ּבפֹועל. הּנפׁש ּכלֹות לידי ּתביאם ּבהּקּב"ה העצּומה ׁשּדבקּותם ׁשּנתנּו ּבכ התּבּטא חטאם אּלא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָחס־וׁשלֹום,
הרצֹון  עם ּבבד ּבד ּכי לחטא, נחׁשב וזה ל"וּימּותּו", הּמביא ּבאֹופן היה ה' אל ׁשּקירּובם וּימּותּו" ה' לפני ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ"ּבקרבתם
והתעּסקּות  ּבּגּוף ּדנׁשמה העבֹודה ּד"ׁשֹוב", הּתנּועה ּגם להיֹות צריכה "רצֹוא", - ּבאלקּות ּולהּדבק מהּגׁשמּיּות ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹלהתּפּׁשט

העֹולם. ְְְִֵָָּבעניני
ׁשֹוב  ללא רצֹוא להם ׁשהיה הּוא ענינם ׁשּכּולם ּבּפסּוק, נרמזים אהרן ּבני חטא על ׁשּנאמרּו הענינים ׁשּכל יּובן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
לבּוׁשי  על המרּמזים לבּוׁשים ללא נכנסּו – ּבגדים מחּוסרי הרצ ֹוא. ענין – ולפנים לפני נכנסּו וּימּותּו": ה' לפני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבקרבתם

ה)הּמצֹות פרק תניא לא (עיין – ּובנים נׁשים להם היּו לא העֹולם. ּבגׁשמּיּות ׁשּמטרתּהׁשּנתלּבׁשּו ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות עסקּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבגּופים. נׁשמֹות ְְְְִִַָלהמׁשי

(á)éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼
éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úò-ìëá àáé-ìàå§©¨³Ÿ§¨¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧
äàøà ïðòa ék úeîé àìå ïøàä-ìò øLà úøtkä©©¹Ÿ¤£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−

:úøtkä-ìò©©©«Ÿ¤
i"yx£‡·ÈŒÏ‡Â EÈÁ‡ Ô¯‰‡ŒÏ‡ ¯ac ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבניו ׁשּמתּו ּכדר ימּות eÓÈ˙.ׁשּלא ‡ÏÂ∑ «…∆∆…∆«≈∆«¬…»ƒ¿«»…ְֵֶֶֶֶָָָֹ¿…»

מת  הּוא ּבא, ‡¯‡‰.ׁשאם ÔÚa Èk∑ ענני עּמּוד עם ׁשם נראה אני ּתמיד ׁשם,.ּכי ׁשכינתי ׁשּגּלּוי ּולפי ִֵֶָƒ∆»»≈»∆ְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַָָָָָָ
הּכּפּורים  ּביֹום הּקטרת ּבענן ּכיֿאם יבא לא ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו; זהּו לבא, ירּגיל ׁשּלא .יּזהר ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

(â)ø÷a-ïa øôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯¤¨¨²
:äìòì ìéàå úàhçì§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«

i"yx£˙‡Êa∑ ראׁשֹון לבית רמז ועׂשר, מאֹות  ארּבע ׁשּלֹו B‚Â'.ּגימטרּיא Ô¯‰‡ ‡·È ˙‡Êa∑ לא זֹו, ואף ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ¿…»…«¬…¿ְַֹ
לחדׁש" ּבעׂשֹור הּׁשביעי "ּבחדׁש הּפרׁשה: ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּביֹוםֿהּכּפּורים, אם ּכי עת, .ּבכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש אלאלאלאל אהרןאהרןאהרןאהרן יבאיבאיבאיבא ג)ּבּבּבּבזאתזאתזאתזאת ההההּזּזּזּזהההה(טז, ּבּבּבּבּסּסּסּסדרדרדרדר ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּכּכּכּכנסנסנסנס רקרקרקרק ייייּכּכּכּכנסנסנסנס,,,, ללללּכּכּכּכנסנסנסנס ררררֹוֹוֹוֹוצהצהצהצה ׁשׁשׁשׁשההההּוּוּוּואאאא ׁשׁשׁשׁשעהעהעהעה רבה)ּבּבּבּבכלכלכלכל מׁשמע,(ויקרא ְְְְֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּפסּוק  על הּטּורים' ּב'בעל ּכדאיתא ּגדֹול', 'ּכהן הּוא יהּודי ּכל והּנה, הּקדׁשים. ּבקדׁש הּוא אהרן ׁשל האמּתי ְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמקֹומֹו
"ּכל  הרמּב"ם: וכפסק זֹו. לקדּׁשה ׁשּי והּוא הּקדׁשים, ּבקדׁש האמּתי מקֹומֹו ּכן, ואם ּכהנים", ממלכת לי ּתהיּו ְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ"ואּתם
קדׁש ּבעלּית יֹואׁש את ׁשהחּביאּו ּבּנביא, הּמסּפר ּפי על (וימּתק קדׁשים" קדׁש נתקּדׁש . . רּוחֹו נדבה אׁשר . . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻאיׁש

ׁשנים). ׁשׁש ֳִִֵַָָהּקדׁשים

ÏÂ‡ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈ƒ«¬…»¿»
‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ‡L„e˜Ï ÔcÚ ÏÎa ÏÏÚ È‰È¿≈»≈¿»ƒ»¿¿»ƒ»¿»À¿»
È¯‡ ˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡B¯‡ ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ïƒ√»«À¿»ƒ«¬»¿»¿¬≈

:‡z¯tk ˙Èa ÏÚ ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡Úa«¬»»¬»ƒ¿¿ƒ«≈«À¿»

a¯ג  ¯B˙a ‡L„e˜Ï Ô¯‰‡ ÏÏÚ È‰È ‡„a¿»¿≈»≈«¬…¿¿»¿«
:‡˙ÏÚÏ ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ È¯Bz≈¿«»»¿««¬»»
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(a)ìà øac äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤©¥¤
éçà ïøäà.àáé ìàå EzEni `NW ©£Ÿ¨¦§©¨Ÿ¤Ÿ¨

eipa EzOW KxcMdlrnl x`Fanke ,: §¤¤¤¥¨¨§©§¨§©§¨
.úeîé àìå.`Fai l`e' xn`PW KFYnE.. §Ÿ¨¦¤¤¡©§©¨

micnl Ep` ixd - 'zEni `le,`A m`W §Ÿ¨£¥¨§¥¦¤¦¨
zn `Ed(`xtq): ¥

.äàøà ïðòa ék'd`x`' aEzMd hwp ¦¤¨¨¥¨¤¨©©¨¥¨¤
lr `id dpeEMd mlE`e ,cizr oFWlA¦§¨¦§¨©©¨¨¦©

`Fai l` :xnFlkE ,dedd,zr lkAiM ©Ÿ¤§©©¨§¨¥¦
ippr cEOr mr mW d`xp ip` cinz̈¦£¦¦§¤¨¦©£¨¦
oFWlA WOYWdl miaEzMd Kxce]§¤¤©§¦§¦§©¥¦§

oFbM ,icinYd xaCd lr cizr,eh zeny) ¨¦©©¨¨©§¦¦§
(eoke zvrFx `id cinY - 'aiF` urxY'¦§©¥¨¦¦¤¤§¥

(f ,my my)dY` cinY - 'Linw qxdY'©£Ÿ¨¤¨¦©¨
Linw qxFd(my i"yx),[ezExidGd mrh ¥¨¤§©©©§¦

oprd ipRn Fpi` ,WcFTd l` `FaNn¦¨¤©¤¥¦§¥¤¨¨

`N`,mW izpikW iENBW itlKkl ¤¨§¦¤¦§¦¨¦¨§¨
liBxi `NW xdGi(libx `di)`al ¦¨¥¤Ÿ©§¦§¥¨¦¨Ÿ

z` aEzMd xiMfdX dnE .zr lkA§¨¥©¤¦§¦©¨¤
dpikXd oi`W zn`d `Ed oM iM ,oprd¤¨¨¦¥¨¡¤¤¥©§¦¨
,oprd darn KFzA `N` lilrA zi`xp¦§¥§¨¦¤¨§©£¥¤¨¨

FhEWR Edf.`xwn lWFWxcnEl`e' : ¤§¤¦§¨¦§¨§©
...`ai- 'oprA iMm` iM `ai `l ¨Ÿ¦¤¨¨Ÿ¨Ÿ¦¦

mixERMdÎmFiA zxhTdÎoprA©£©©§Ÿ¤§©¦¦
oNdl x`Fanke](bi weqt)z` ozpe' §©§¨§©¨§¨©¤

opr dQke 'd iptl W`d lr zxhTd©§Ÿ¤©¨¥¦§¥§¦¨£©
opr iciÎlre ,['zxRMd z` zxhTd©§Ÿ¤¤©©Ÿ¤§©§¥£©
lr (oxd` l`) d`x`' zxFhTd©§¤¥¨¤¤©£Ÿ©

'zxRMd(.bp `nei)(n"eviw ,`"eb):b dxez ©©Ÿ¤
(b)úàæa'z`fA' zaiY .oxd` `ai §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¥©§Ÿ

FNW `IxhniB(eizFIzF` oFAWg) ¦©§¦¨¤¤§¦¨
zial fnx ,xUre zF`n rAx ©̀§©¥¨¤¤¤¤§©¦

oFW`x,FnEIw zFpW xRqn Eid KMW ¦¤¨¨¦§©§¦
Eid FA EWOiXW milFcBd mipdMde§©Ÿ£¦©§¦¤¦§¨
miiE`xd miwiCve mipEbd mNEM¨£¦§©¦¦¨§¦
Edfe ,mdia` oxd` mW lr `xTdl§¦¨¥©¥©£Ÿ£¦¤§¤
ozF` lMW ,'oxd` `ai z`fA' xn`PW¤¤¡©§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤¨¨

miIw Fnvr oxd` ENi`M ,mipXdÎ`xwie) ©¨¦§¦©£Ÿ©§©¨
(h ,`k dax(l"kyn):

.'Bâå ïøäà àáé úàæaz`Gd dcFarA §Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§¨£¨©Ÿ
l` oxd` `ai - oNdl zWxFtnd -©§¤¤§©¨¨Ÿ©£Ÿ¤

WcTd.m` iM ,zr lka `l Ff s`e ©Ÿ¤§©Ÿ§¨¥¦¦
sFqA WxFtOW FnM ,mixERMdÎmFiA§©¦¦§¤§¨§

dWxRdxFUrA iriaXd WcgA (hk weqt onwl) ©¨¨¨©Ÿ¤©§¦¦¤¨

WcglcFr xn`p mWe](cl weqta)dzide' ©Ÿ¤§¨¤¡©§¨§¨
ipA lr xRkl mlFr zTgl mkl z`GŸ¨¤§ª©¨§©¥©§¥

['dpXA zg` mz`Hg lMn l`xUi(my) ¦§¨¥¦¨©Ÿ¨©©©¨¨
(x"yl):c dxez

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(ã)BøNa-ìò eéäé ãá-éñðëîe Laìé Lã÷ ãa-úðúk§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼
ðöé ãa úôðöîáe øbçé ãa èðáàáeLã÷-éãâa ó §©§¥¬©Æ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤

:íLáìe BøNa-úà íéna õçøå íä¥½§¨©¬©©²¦¤§¨−§¥¨«

i"yx£'B‚Â „aŒ˙˙k∑,זהב ּבהם ׁשּיׁש ּבחּוץ ּבהם מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ּבׁשמֹונה לפנים מׁשּמׁש ׁשאינֹו מּגיד ¿…∆«¿ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
סנגֹור נעׂשה קטגֹור ׁשאין כו)לפי ּבּוץ (ר"ה ׁשל וכּלן הדיֹוט, ּככהן ּבארּבעה, אּלא ,.LaÏÈ L„˜∑(ת"כ)ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ…∆ƒ¿»ְִֶ

הקּדׁש ּכמֹו∑ÛˆÈ.מּׁשל ּבראׁשֹו, יּניח ּבריׁשּה', 'יחת טז)ּכתרּגּומֹו: לט 'ואחּתּתּה'(בראשית ּבגּדֹו", "וּתּנח :. ְִֵֶֶƒ¿…ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹ
ÌÈna ıÁ¯Â∑חליפֹותיו ּבכל טבילה טעּון הּיֹום ל)אֹותֹו מחליף (יומא היה ּפעמים וחמׁש ּפנים , מעבֹודת ¿»«««ƒְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

טעּון  חליפה ּובכל זהב, לבגדי לבן ּומּבגדי לבן לבגדי זהב מּבגדי ּומׁשּנה לפנים, ּומחּוץ חּוץ, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָלעבֹודת
הּכּיֹור  מן ורגלים ידים קּדּוׁשי ּוׁשני .טבילה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

(ä)íéfò éøéòN-éðL çwé ìàøNé éða úãò úàîe¥¥À£©Æ§¥´¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−
:äìòì ãçà ìéàå úàhçì§©¨®§©¬¦¤−̈§Ÿ¨«

(å)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈£¤®§¦¤¬
:Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©¬¥«

i"yx£BÏŒ¯L‡ ˙‡hÁ‰ ¯tŒ˙‡∑ צּבּור מּׁשל ולא ּבא הּוא ׁשּמּׁשּלֹו ּכאן, ולּמד למעלה. tÎÂ¯.האמּור ∆«««»¬∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ¿ƒ∆
B˙Èa „Ú·e B„Úa∑(ת"כ לו, ּביתֹו(יומא ועֹונֹות עֹונֹותיו עליו .מתוּדה «¬¿«≈ְֲֲִֵֶַַָָָ

ÔÈÒÎÓeד  LaÏÈ ‡L„e˜ ‡ˆe·„ ‡ezkƒ»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯ÒÈ ‡ˆe·„ ‡ÈÓ‰·e d¯Òa ÏÚ ÔB‰È ıe·c¿¿«ƒ¿≈¿∆¿»»¿»≈«
ÈLe·Ï dLÈ¯a ˙ÁÈ ‡ˆe·„ ‡zÙˆÓ·e¿ƒ¿∆¿»¿»»≈¿≈≈¿≈
d¯Òa ˙È ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ Ôep‡ ‡L„e˜¿»ƒ¿«¿≈¿«»»ƒ¿≈

:ÔepLaÏÈÂ¿«¿ƒƒ

ˆÈ¯ÈÙה  ÔÈ¯z ·qÈ Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk ÔÓeƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈¿ƒ≈
:‡˙ÏÚÏ „Á ¯Î„e ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚƒƒ¿«»»¿«««¬»»

dÏו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
:d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c).'Bâå ãa úðúkzpFnW lM KFYn §Ÿ¤©§¦¨§©
aEzMd xiMfd ,lFcBd odMd icbA¦§¥©Ÿ¥©¨¦§¦©¨
,zpFYMd :calA EN` drAx ©̀§¨¨¥¦§¨©ª¤

.hpa`de ztpvOd ,miqpkOdciBn ©¦§¨©¦©¦§¤¤§¨©§¥©¦
,dfAmiptl WOWn Fpi`WWcFwA) ¨¤¤¥§©¥¦§¦§¤

(miWcTdAlk`EdW micba dpFnW ©¢¨¦§¨§¨§¨¦¤
,uEgA odA WOWnmEXnmdA WIW §©¥¨¤©¦¤¥¨¤

adfmitqFPd micbAd zrAx`A - ¨¨§©§©©©§¨¦©¨¦
mixEfW adf ihEg Eid cFt`de oWFgd]©¤§¨¥¨¥¨¨§¦

mdA(eh e :miweqt ,gk zeny)Eid lirOde , ¨¤§©§¦¨
adf ipFnrR eilEWA miiElY(bl weqt my), §¦§¨©£¥¨¨
adf FNEM did uiSd ENi`e(el weqt my),[ §¦©¦¨¨¨¨

`Ed mrHdedUrp xFbihw oi`W itl §©©©§¦¤¥¨¥©£¤
,xFbipqFpi` daFg cOlOW in ,xnFlM ¨¥§©¦¤§©¥¨¥

xg`nE ,zEkf cOlnM mB WOWl iE`ẍ§©¥©¦§©¥§¥©©
zxMfd mEXn mdA Wi adGd icbAW¤¦§¥©¨¨¥¨¤¦©§¨©
WOYWdl miiE`x mpi` ,adGd lbr oFr£¥¤©¨¨¥¨§¦§¦§©¥
,mixERiMd mFiA dxRke iESixl mdÄ¤§¦§©¨¨§©¦¦

WOWn odMd oi` KklmiWcTd WcwA §¨¥©Ÿ¥§©¥§Ÿ¤©¢¨¦
oNEke ,hFicdÎodkM drAx`A `N ¤̀¨§©§¨¨§Ÿ¥¤§§¨

uEA lW['cA' o`M iExTd ,oYWR lW] ¤¤¦§¨©¨¨©
(.ek dpydÎy`x).wx `NW x`Fai oNdlE§©¨§¨¤Ÿ©

mB `N` ,miWcTd WcFwA zFcFard̈£§¤©¢¨¦¤¨©
,dxRkl d`Ad WCwOAW dcFar lM̈£¨¤©¦§¨©¨¨§©¨¨
,mixERMd mFil zcgEin `id xW`e©£¤¦§¤¤§©¦¦
icba'A `N` 'adf icba'A ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥§¦§¥¨¨¤¨§¦§¥

'oal(l"kyn): ¨¨

.Laìé Lã÷lXn EidIWoFnn Ÿ¤¦§¨¤¦§¦¤¨
WCwdWcw cA zpFzM' oFWNdW itl , ¤§¥§¦¤©¨§¤©Ÿ¤

`A `Ed xW`MW FrnWn 'WAli¦§¨©§¨¤©£¤¨
`le ,'WcFw' mi`xwp xaM md mWall§¨§¨¥§¨¦§¨¦¤§Ÿ
zcFarl mdA EWOiXW xg`l wx©§©©¤¦§¨¤©£©

xn`p mziIUrA oke] WcFTd(c ,gk zeny) ©¤§¥©£¦¨¨¤¡©
'eipalE Lig` oxd`l Wcw icba EUre'§¨¦§¥Ÿ¤§©£Ÿ¨¦§¨¨
EUri inWl zWCEwnd dnExYn -¦§¨©§¤¤¦§¦©£

mzF`(i"yx)[(`xtq)(g"y): ¨
ðöéódiExw ztpvn zWial .[WAli] ¦§Ÿ¦§©§¦©¦§¤¤§¨

,dxiWwE dkixM oFWNn `Ede] 'dtipv'§¦¨§¦§§¦¨§¦¨
cA zrEvx diEUr ztpvOdW itl§¦¤©¦§¤¤£¨§©©
DzF` mixWFwe mikxFke ,dxve dMEx £̀¨§¨¨§§¦§§¦¨
otF`A ,miaEAiq dOkA W`xd zFaiaq§¦¨Ÿ§©¨¦¦§¤
DA zlAwzOW cr miIEqn xcqaE§¥¤§¨©¤¦§©¤¤¨
iExTd raFM lW drEci dxEv¨§¨¤©©¨
aEzMd o`M hwPW s`e .['ztpvn'¦§¤¤§©¤¨©¨©¨
oi` ,xFWwie KFxki FrnWOW 'sFpvi'¦§¤©§¨¦§§¦§¥
Kixv dWialE dWial lkAW dpeEMd©©¨¨¤§¨§¦¨§¦¨¨¦
mvr mB `N` ,Wcgn DzF` 'sFpvl'¦§¨¥¨¨¤¨©¤¤
diExw W`xd lr ztpvOd zgPd©¨©©¦§¤¤©¨Ÿ§¨

,'sFpvi'EFnEBxzM:qFlwpE`Azgi' ¦§§©§§§§¨¥
,'DiWixAFWExiRW;FW`xA giPi §¥¥¤¥©¦©§Ÿ

,mzq 'dgPd' oFWl mEBxY `EdeFnM §©§§©¨¨§¨§
iAbl mB EpivOW'FcbA gPYe'ziy`xa) ¤¨¦©§©¥©©©¦§

(fh ,hl,FnBxYW'DizYg`e'Epivn oke] ¤¦§§©£¦§¥§¥¨¦
miaEzMd zFpFWlA cFr(h ,g lirl)mUIe' ¦§©§¦©¨¤

oke ,'FW`x lr ztpvOd z`(e ,hk zeny) ¤©¦§¤¤©Ÿ§¥
['FW`x lr ztpvOd YnUe',m"`x ,oexkfd) §©§¨©¦§¤¤©Ÿ

(x"yl:
.íéna õçøådliah oErh mFId FzF` §¨©©©¦©¨§¦¨

eizFtilg lkAsilgOW mrR lkA - §¨£¦¨§¨©©¤©£¦
.eicbAsilgn did minrR Wnge §¨¨§¨¥§¨¦¨¨©£¦

uEgnE ,uEgÎzcFarl mipRÎzcFarn¥£©§¦©£©¦
adfÎicbAn dPWnE ,miptlWOiXW ¦§¦§©¤¦¦§¥¨¨¤¦¥

uEgA mdAoalÎicbalWOWl icM ¨¤©§¦§¥¨¨§¥§©¥
miptAadfÎicbal oalÎicbAnE , ¦§¦¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨

,uEgA WOWl xfFg `EdWMlkaE §¤¥§©¥©§¨
e dliah oErh dtilgmbiWECw ipW £¦¨¨§¦¨§©§¥¦¥

milbxe miciminA mzvigx ici lron ¨©¦§©§©¦©§¥§¦¨¨§©¦¦
xFIMdzhiWR mxh cg` 'WECiw'] ©¦¦¤¨¤¤§¦©

xg`l ipW 'WECiw'e mipFW`xd eicbA§¨¨¨¦¦§¦¥¦§©©
dliaHde ,[miIpXd micbAd zWial§¦©©§¨¦©§¦¦§©§¦¨
dtlgdA `id df wEqtA zxMfPd©¦§¤¤§¨¤¦©©£¨¨
adGd icbA hWFR `EdWM ,dpFW`xd̈¦¨§¤¥¦§¥©¨¨
lW cinY zaxwdl mdA WOiXW¤¦¥¨¤§©§¨©¨¦¤
mFId zcFarl oaNd icbA WaFle ,xgW©©§¥¦§¥©¨¨©£©©
[mnFwnA Ex`Fai zFtlgdd xzi]¤¤©©£¨§£¦§¨

(g"n`a):d dxez
(e).Bì øLà úàhçä øt úà`Ed ¤©©©¨£¤

xRddlrnl xEn`d(b weqta)z`fA' ©¨¨¨§©§¨§Ÿ
'z`Hgl xwA oA xtA ...oxd` `ai. ¨Ÿ©£Ÿ§©¤¨¨§©¨

o`k LcOle,'Fl xW`' oFWlAFlXOW §¦¤§¨¦§£¤¤¦¤
lXn `le `a `EdoFnnxEAv(:b `nei): ¨§Ÿ¦¤¨¦



`ixgנב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑,ּבּקלּפי ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹונֹוטל

לעזאזל  ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.מׁשּתּלח סז, חתּוכה (יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר .הּוא ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד לפי (ת"כ)מֹו לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָֻ
עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד ÂÈÏÚ.חי ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.Búéa ãòáe Bãòa øtëå'xRke' oFWl §¦¤©£§©¥§§¦¤
mCd zwixf FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥§¦©©¨
oiicr o`M ixdW ,zFnFwn x`WA FnM§¦§¨§¤£¥¨£©¦
`id oNdl FzhigXW ,xRd hgWp `lŸ¦§©©¨¤§¦¨§©¨¦

dxEn`(`i weqta)- 'xRke' Edn `N` £¨¤¨©§¦¤
,FziA zFpFre eizFpFr eilr dCezn¦§©¤¨¨£¨©£¥
lr eici iYW z` KnFq `Ed xW`M©£¤¥¤§¥¨¨©

xRd(`"eb).wEqRd W`xA xn`PX dnE ©¨©¤¤¡©§Ÿ©¨
oFWl `N` ,oAxw oFWl Fpi` 'aixwde'§¦§¦¥§¨§¨¤¨§
KFY l` EP`iaie EPaxwi xnFlM ,'aExiw'¥§©§¨§¤¦¦¤¤

eilr zFCeezdl oMWOd xvg(:el `nei) £©©¦§¨§¦§©¨¨
(i"gp):f dxez
(g)íéøéòNä éðL ìò ïøäà ïúðå§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦

.úBìøBbcinrnmixirVd ipW z` ¨©£¦¤§¥©§¦¦
ozFpe ,l`nUl cg`e oinil cg ¤̀¨§¨¦§¤¨¦§Ÿ§¥

iRlwA eici iYWmigPEn FAW fBx` - §¥¨¨§©§¦©§¨¤¨¦
,(zkYn F` ur zFQit iYW) 'zFlxFB'd©¨§¥¦¥©¤¤
ipXd lre 'mXl' aEzM cg`d lr xW £̀¤©¨¤¨¨©¥§©©¥¦

lf`frl'Fxage oiniA lxFB lhFpe ,' ©£¨¥§¥¨§¨¦©£¥
l`nUalxFbe oini ciA cg` lxFB - ¦§Ÿ¨¤¨§©¨¦§¨

l`nU ciA cg`mdilr ozFpelr - ¤¨§©§Ÿ§¥£¥¤©
;cg` lxFB xirU lMFA aEzMW z` ¨¨¦¨¤¨¤¤¨

`Ed 'mXl'z`Hgl EdEaixwi xW` ©¥£¤©§¦§©¨
'lf`frl' FA aEzMW z`e ,mXl©¥§¤¤¨©£¨¥

lf`frl gNYWn(.hl `nei)`nei inlyexi) ¦§©¥©©£¨¥
(g"n`a .` 'ld c"t:

ìæàæò,dWwe fr xd `Ed`EdWMwEv £¨¥©©§¨¤¤§
DFaB,[dtiwfA cnFrd cCEgn rlq] ¨©¤©§¨¨¥¦§¦¨

xn`PW(ak weqt onwl)'dxfB ux`'ux`] ¤¤¡©¤¤§¥¨¤¤
on dzExkE dxEfBd ,zaXEin iYlA¦§¦§¤¤©§¨§¨¦
lr mB Epcnl df oFWNnE ,[aEXiId©¦¦¨¤¨©§©©

ux` FnM `EdW ,xdd zxEvdkEzg, ©¨¨¤§¤¤£¨
mpn` `Ed cg`d Fxarn ,xnFlM§©¥¤§¨¤¨¨§¨
xWt`e ,hrn hrn dlFre rRYWn¦§©¥©§¤§©§©§¤§¨
K` ,mixd x`W KxcM eilr zFlrl©£¨¨§¤¤§¨¨¦©
rRYWdl siqFn Fpi` ipXd FxarA§¤§©¥¦¥¦§¦§©¥©
`Ed 'KEzg' ENi`M `N` ,dHn iRlM§©¥©¨¤¨§¦¨
cxFOde ,eizFlBxnl cr FdaB rvn`n¥¤§©¨§©§©§§¨§©¨
,lzFkM sEwf hrnke c`n lElY mXn¦¨¨§Ÿ§¦§©¨§¤
wESd inFxOnE ,mXn zcxl xWt` i`e§¦¤§¨¨¤¤¦¨¦§¥©
iRlM xirVd z` mitgFC Eid dGd©¤¨£¦¤©¨¦§©¥
iYXn aMxEn 'lf`fr' oFWlE] dHn©¨§£¨¥§¨¦§¥
lW zFpFWl mdipWE ,'l`'e 'fr' :zFaiY¥©§¥§¥¤§¤

EpivOW FnM ,wfFge swFY(bi ,fi l`wfgi) ¤§¤§¤¨¦
'gwl ux`d ili` z`e'`nei i"tr m"ialn) §¤¥¥¨¨¤¨¨

(:fq[:h dxez
(h).úàhç eäNòåaEzMd zpeEM oi` §¨¨©¨¥©¨©©¨

ixdW ,z`Hgl dYr EdhgWIW¤¦§£¥©¨§©¨¤£¥
oNdl zWxFtn FzhigW(eh weqta)`N` , §¦¨§¤¤§©¨¤¨

:xnF` `Ed KM,eilr lxFBd giPOWM ¨¥§¤©¦©©¨¨¨
`Ed ixd ,''dl' FA aEzMWmW Fl `xFw ¤¨©£¥¥¥

,'z`Hg 'dl' xnF`e,Ff Fzxin`aE §¥©©¨©£¦¨

la`] z`Hg oAxwl FzF` raFw `Ed¥©§¨§©©¨£¨
oi` ,lf`frl dlr FlxFBW xirVd©¨¦¤¨¨¨©£¨¥¥
FA ixdW ,'lf`frl' eilr xnFl Kixv̈¦©¨¨©£¨¥¤£¥
'lf`frl EdUre' aEzMd xn` `lŸ¨©©¨§¨¨©£¨¥

(ixi`n)[(`"eb):i dxez
(i).éç ãîòéFWExiR- ig cnrEi FnM ¨¢©©¥§£©©

`Ede ,FzEIgA mW cnFre xEnW `di§¥¨§¥¨§¦§
'lrtEd' oFWlmixg` iciÎlroi`e] §§©©§¥£¥¦§¥

didi f` iM ,Fnvrn 'ig cFnri' FWExiR¥©£©¥©§¦¨¦§¤
.[xirVd l` `Ed iEEiSdW FrnWn©§¨¤©¦¤©¨¦

FnEBxze:qFlwpE`A.'ig cM mwYi' §©§§§§¦¨©©©
mixg` ici lr FrnWn 'mwYi' oFWlE§¦¨©©§¨©§¥£¥¦
'mIwzi' mBxEzn Fnvrn dcinr ixdW]¤£¥£¦¨¥©§§§¨¦§©¨

EpivOW FnM(`k ,`k zeny)F` mFi m`' §¤¨¦¦
m`' :qFlwpE` mBxYW - 'cnri minFi©¦©£Ÿ¤¦§¥§§¦

['mIwzi oinFi oixY F` `nFi(`"ry)dn . ¨§¥¦¦§©¨©
xnFl cEnlY'ig'xn`PW itl ? ©§©©§¦¤¤¡©

'lf`frl FzF` gNWl'e ,oiicripi` §©©©£¨¥§£©¦¥¦
rcFiEdn df oFWNnFgENiW,mWl ¥©¦¨¤©¦§¨

miIgl m` dzinl m``OW ,xnFlM] ¦§¦¨¦§©¦§©¤¨
,[EdEgiPie xdd mFwnl EdE`iaiKkl §¦¦§¨¨§©¦§¨

ig cnri' xn`p- 'FzF` gNWl ... ¤¡©¨¢©©§©©
o`Mn ,gNYWIW cr ig Fzcinr£¦¨©©¤¦§©©¦¨

dzinl FgENiXWW`xl EdlrOW - ¤¦§¦¨¤©£¥§Ÿ
zEnIW icM mXn FtgFce xdd(`xtq) ¨¨§£¦¨§¥¤¨

(m"ialn):

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי (תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן מקּדׁש(ת"כ)"ּבית טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו .וקדׁשיו, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד מה (יומא ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר לו)ּתלמּוד ל ׁשּתהא (שמות אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן .ּדּקה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.åéìò øtëìmr EpiYni ,xnFlM §©¥¨¨§©©§¦¦
cr xirVdM ,eilr dCezIWaizkc ©¨¦©¤¦§©¤¨¨§¦§¦

(`k weqt onwl),'Fbe eilr dCezde§¦§©¨¨¨§
iYr Wi` ciA gNWe' oMn xg`lE§©©¦¥§¦©§©¦¦¦

'dxAcOd:`i dxez ©¦§¨¨
(`i)Bãòa øtëå.FziA craEiECiEd §¦¤©£§©¥©¦

dlrnl xEn`d oFW`xd(e weqta)xRke' ¨¦¨¨§©§¨§¦¤
Fzia iWp` lr `Ed ,'FziA craE FcrA©£§©¥©©§¥¥

'FYW` Ff - FziA'] WOn(.a `nei)o`ke ,[ ©¨¥¦§§¨
dCezn `Edeilr ipW iECielr - ¦§©¤¦¥¦¨¨©

FnvrmipdMd eig` lrezFpFr lr - ©§§©¤¨©Ÿ£¦©£
,dPEdMd haW ipA lMmNEM mdW ¨§¥¥¤©§¨¤¥¨
xn`PW ,'FziA' miiExw(hi ,dlw mildz) §¦¥¤¤¡©

,'Fbe 'd z` EkxA oxd` ziAixd ¥©£Ÿ¨£¤§£¥
.'ziA' iExw mlW haW mB minrtNW¤¦§¨¦©¥¤¨¥¨©¦

W ,o`MnlM,FA oixRMzn mipdMd ¦¨¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
ozxRM lkedf xtAlr `N` Dpi` §¨©¨¨¨§¨¤¥¨¤¨©

zFpFreiWcwe WCwn z`nEhdqipM] £§©¦§¨§¨¨¨§¦¨
mdWM ,miWcw zlik` F` WCwOl©¦§¨£¦©¨¨¦§¤¥

[mi`nhxn`PW FnM ,xirU lv` §¥¦§¤¤¡©¥¤§¦
mrl xW` z`Hgd(fh weqt onwl)xRke' ©©¨£¤¨¨§¦¤

,'Fbe 'zF`nEHn WcTd lrEpcnle ©©Ÿ¤¦§§§¨©§

EMW.'WcFw lW zF`nEHn' aEzMd zpe ¤©¨©©¨¦§¤¤
xirVd l` o`M xEn`d df xR deWEde§§¨¨¤¨¨¨¤©¨¦
lr mixRkn mdipXW ,oNdl xEn`d̈¨§©¨¤§¥¤§©§¦©
xirVde mipdMl xRd ,cg` oipr¦§¨¤¨©¨©Ÿ£¦§©¨¦
,zFpFrd ibEq x`W iAblE] mrd x`Wl¦§¨¨¨§©¥§¨¥¨£
ixd ,mrd lM lW ode mipdMd lW od¥¤©Ÿ£¦§¥¤¨¨¨£¥
xirU ici lr mNEM mixRMzn¦§©§¦¨©§¥¨¦
FA xn`PW FnM ,lf`frl gNYWOd©¦§©¥©©£¨¥§¤¤¡©

(`k weqt oldl)lM z` eilr dCezde'§¦§©¨¨¨¤¨
mdirWR lM z`e l`xUi ipA zpFr£Ÿ§¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤

['mz`Hg lkl(`xtq),i"rc ,m"`x) §¨©Ÿ¨
(x"yl:ai dxez
(ai).çaænä ìòî.oFvigddfi`nE ¥©©¦§¥©©¦¥¥¤

milgBd z` gTi cv:.'ä éðôlîcSn ©¦©¤©¤¨¦¦¦§¥¦©
iaxrn cv `Ede ,gzRd iptNW¤¦§¥©¤©§©©£¨¦
KM KFYnE .crFn ld` gztl aFxTd©¨§¤©Ÿ¤¥¦¨
,xAcn aEzMd oFvigd gAfOAW Epcnl̈©§¤©¦§¥©©¦©¨§©¥
,''d iptl' iExTd miIEqn cv FA WIW¤¥©§¨©¨¦§¥
ldF` KFzAW inipRd gAfOd la £̀¨©¦§¥©©§¦¦¤§¤
xW` gAfOd' `xwp FNEM ixd crFn¥£¥¦§¨©¦§¥©£¤

''d iptl(gi weqt oldl aezkd oeylk)`nei i"yx) ¦§¥
(:dn:

äwcdwEgWE dpEgHd ,miOq zxFhw] ©¨§¤©¦©§¨§¨
[wC wa`l.,'dTC' xnFl cEnlY dn §¨¨©©©§©©¨

zxhTd lM `ldezFni lM lW mB - ©£Ÿ¨©§Ÿ¤©¤¨§
- dpXdxn`PW ,`id dTC(el ,l zeny) ©¨¨©¨¦¤¤¡©

`N` ?'wcd dPOn YwgWe'devn §¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨¦§¨
mFi lW zxFhTA dxn`p zcgEin§¤¤¤¤§¨©§¤¤

mixERiMddTCd on dTc `dYW ©¦¦¤§¥©¨¦©©¨
,(xzFiA dwEgW)ÎmFiÎaxrAW §¨§¥¤§¤¤

did mixERMdz` zxFhTd on Wixtn ©¦¦¨¨©§¦¦©§¤¤
,mixERiMd mFil zkxvPd dCiOd©¦¨©¦§¤¤§©¦¦

EzWYkOl DxifgnicMmrR DWzkl ©£¦¨©©§¤¤§¥§¨§¨©©
'dTCd on dTC' DzFUrle ,ztqFp¤¤§©£¨©¨¦©©¨

(:e zezixk):bi dxez
(bi).Làä ìòW`d ilgB mdKFzAW ©¨¥¥©£¥¨¥¤§

dYgOd'W`' miiExw milgB mB iM] ©©§¨¦©¤¨¦§¦¥
(`"eb)[:

.úeîé àìå`ddY` df llMn - §Ÿ¨¨¦§¨¤©¨
iM ,rnFW,DpwzM D`Ur `l m` ¥©¦¦Ÿ£¨¨§¦§¨

,zxFhTd ipnnQn zg` xQigW oFbM§¤¦¥©©¦©§¨¥©§¤
,'eiptg `Fln' zCiOn hriOW F`aiIg ¤¦¥¦¦©§¨§¨©¨

dzinminW iciA(`xtq),m"`x) ¦¨¦¥¨©¦
(i"`tz:ci dxez



נג ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(æ)ýåýé éðôì íúà ãéîòäå íøéòOä éðL-úà ç÷ìå§¨©−¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãòBî ìäà çút¤−©¬Ÿ¤¥«

(ç)ãçà ìøBb úBìøb íøéòOä éðL-ìò ïøäà ïúðå§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−«Ÿ̈®¨³¤¨Æ
:ìæàæòì ãçà ìøBâå ýåýéì©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«

i"yx£˙BÏ¯b Ì¯ÈÚO‰ ÈLŒÏÚ Ô¯‰‡ Ô˙Â∑,ּבּקלּפי ידיו ׁשּתי ונֹותן לׂשמאל, ואחד לימין אחד מעמיד ¿»««¬…«¿≈«¿ƒƒ…»ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
"לעזאזל", ּבֹו ׁשּכתּוב ואת לּׁשם, הּוא "לּׁשם", ּבֹו ׁשּכתּוב את עליהם ונֹותן ּבׂשמאל, וחברֹו ּבימין ּגֹורל ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹונֹוטל

לעזאזל  ת"כ)∑ÏÊ‡ÊÚ.מׁשּתּלח סז, חתּוכה (יומא ּגזרה", "ארץ ׁשּנאמר: ּגבּה, צּוק וקׁשה, עז הר .הּוא ְֲִֵֵַַַָ¬»≈ְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(è)åéìò äìò øLà øéòOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²
:úàhç eäNòå ýåýéì ìøBbä©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«

i"yx£˙‡hÁ e‰NÚÂ∑"חּטאת "לה' ואֹומר: ׁשם, לֹו ק ֹורא עליו, הּגֹורל .ּכׁשּמּניח ¿»»«»ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(é)éç-ãîòé ìæàæòì ìøBbä åéìò äìò øLà øéòOäå§©¨¦À£¤Á¨¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²
ì åéìò øtëì ýåýé éðôììæàæòì Búà çlL ¦§¥¬§Ÿ̈−§©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−
:äøaãnä©¦§¨«¨

i"yx£ÈÁŒ„ÓÚÈ∑חי'.ּכ ּכד 'יּתקם ותרּגּומֹו: אחרים; עלֿידי חי", "יעמד לפי (ת"כ)מֹו לֹומר? ּתלמּוד מה »√««ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָֻ
עמידתֹו – "יעמדֿחי" נאמר: לכ לחּיים, אם למיתה אם ׁשּלּוחֹו יֹודע ואיני לעזאזל", אתֹו "לׁשּלח ְְְְְֱֱֲֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

למיתה  ׁשּׁשליחּותֹו מּכאן, ׁשּיׁשּתּלח; עד ÂÈÏÚ.חי ¯tÎÏ∑"'וגֹו עליו "והתוּדה ּכדכתיב: עליו, .ׁשּיתוּדה ְְְִִִִֶֶַַַַָָ¿«≈»»ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

ÈÈז  Ì„˜ ÔB‰˙È ÌÈ˜ÈÂ ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»¿≈¿ƒƒƒƒ»¿√»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»

Ú„·‡ח  ÔÈ·„Ú ÔÈ¯ÈÙˆ ÔÈ¯z ÏÚ Ô¯‰‡ ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬…«¿≈¿ƒƒ«¿ƒ«¿»
:ÏÊ‡ÊÚÏ „Á ‡·„ÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ „Á«ƒ¿»«¿»¿«¿»««¬»≈

È‰BÏÚט  ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆ ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ
:‡˙‡hÁ d„aÚÈÂ ÈÈ„ ‡ÓLÏ ‡·„Ú«¿»ƒ¿»«¿»¿«¿¿ƒ≈«»»

ÏÊ‡ÊÚÏי  ‡·„Ú È‰BÏÚ ˜ÈÏÒ Èc ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿»«¬»≈
ÁlLÏ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÈÁ „k Ì˜zÈƒ»«««√»¿»¿«»»¬ƒ¿««

:‡¯a„ÓÏ ÏÊ‡ÊÚÏ d˙È»≈«¬»≈¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.Búéa ãòáe Bãòa øtëå'xRke' oFWl §¦¤©£§©¥§§¦¤
mCd zwixf FWExiR oi` ,o`M xEn`d̈¨¨¥¥§¦©©¨
oiicr o`M ixdW ,zFnFwn x`WA FnM§¦§¨§¤£¥¨£©¦
`id oNdl FzhigXW ,xRd hgWp `lŸ¦§©©¨¤§¦¨§©¨¦

dxEn`(`i weqta)- 'xRke' Edn `N` £¨¤¨©§¦¤
,FziA zFpFre eizFpFr eilr dCezn¦§©¤¨¨£¨©£¥
lr eici iYW z` KnFq `Ed xW`M©£¤¥¤§¥¨¨©

xRd(`"eb).wEqRd W`xA xn`PX dnE ©¨©¤¤¡©§Ÿ©¨
oFWl `N` ,oAxw oFWl Fpi` 'aixwde'§¦§¦¥§¨§¨¤¨§
KFY l` EP`iaie EPaxwi xnFlM ,'aExiw'¥§©§¨§¤¦¦¤¤

eilr zFCeezdl oMWOd xvg(:el `nei) £©©¦§¨§¦§©¨¨
(i"gp):f dxez
(g)íéøéòNä éðL ìò ïøäà ïúðå§¨©©£Ÿ©§¥©§¦¦

.úBìøBbcinrnmixirVd ipW z` ¨©£¦¤§¥©§¦¦
ozFpe ,l`nUl cg`e oinil cg ¤̀¨§¨¦§¤¨¦§Ÿ§¥

iRlwA eici iYWmigPEn FAW fBx` - §¥¨¨§©§¦©§¨¤¨¦
,(zkYn F` ur zFQit iYW) 'zFlxFB'd©¨§¥¦¥©¤¤
ipXd lre 'mXl' aEzM cg`d lr xW £̀¤©¨¤¨¨©¥§©©¥¦

lf`frl'Fxage oiniA lxFB lhFpe ,' ©£¨¥§¥¨§¨¦©£¥
l`nUalxFbe oini ciA cg` lxFB - ¦§Ÿ¨¤¨§©¨¦§¨

l`nU ciA cg`mdilr ozFpelr - ¤¨§©§Ÿ§¥£¥¤©
;cg` lxFB xirU lMFA aEzMW z` ¨¨¦¨¤¨¤¤¨

`Ed 'mXl'z`Hgl EdEaixwi xW` ©¥£¤©§¦§©¨
'lf`frl' FA aEzMW z`e ,mXl©¥§¤¤¨©£¨¥

lf`frl gNYWn(.hl `nei)`nei inlyexi) ¦§©¥©©£¨¥
(g"n`a .` 'ld c"t:

ìæàæò,dWwe fr xd `Ed`EdWMwEv £¨¥©©§¨¤¤§
DFaB,[dtiwfA cnFrd cCEgn rlq] ¨©¤©§¨¨¥¦§¦¨

xn`PW(ak weqt onwl)'dxfB ux`'ux`] ¤¤¡©¤¤§¥¨¤¤
on dzExkE dxEfBd ,zaXEin iYlA¦§¦§¤¤©§¨§¨¦
lr mB Epcnl df oFWNnE ,[aEXiId©¦¦¨¤¨©§©©

ux` FnM `EdW ,xdd zxEvdkEzg, ©¨¨¤§¤¤£¨
mpn` `Ed cg`d Fxarn ,xnFlM§©¥¤§¨¤¨¨§¨
xWt`e ,hrn hrn dlFre rRYWn¦§©¥©§¤§©§©§¤§¨
K` ,mixd x`W KxcM eilr zFlrl©£¨¨§¤¤§¨¨¦©
rRYWdl siqFn Fpi` ipXd FxarA§¤§©¥¦¥¦§¦§©¥©
`Ed 'KEzg' ENi`M `N` ,dHn iRlM§©¥©¨¤¨§¦¨
cxFOde ,eizFlBxnl cr FdaB rvn`n¥¤§©¨§©§©§§¨§©¨
,lzFkM sEwf hrnke c`n lElY mXn¦¨¨§Ÿ§¦§©¨§¤
wESd inFxOnE ,mXn zcxl xWt` i`e§¦¤§¨¨¤¤¦¨¦§¥©
iRlM xirVd z` mitgFC Eid dGd©¤¨£¦¤©¨¦§©¥
iYXn aMxEn 'lf`fr' oFWlE] dHn©¨§£¨¥§¨¦§¥
lW zFpFWl mdipWE ,'l`'e 'fr' :zFaiY¥©§¥§¥¤§¤

EpivOW FnM ,wfFge swFY(bi ,fi l`wfgi) ¤§¤§¤¨¦
'gwl ux`d ili` z`e'`nei i"tr m"ialn) §¤¥¥¨¨¤¨¨

(:fq[:h dxez
(h).úàhç eäNòåaEzMd zpeEM oi` §¨¨©¨¥©¨©©¨

ixdW ,z`Hgl dYr EdhgWIW¤¦§£¥©¨§©¨¤£¥
oNdl zWxFtn FzhigW(eh weqta)`N` , §¦¨§¤¤§©¨¤¨

:xnF` `Ed KM,eilr lxFBd giPOWM ¨¥§¤©¦©©¨¨¨
`Ed ixd ,''dl' FA aEzMWmW Fl `xFw ¤¨©£¥¥¥

,'z`Hg 'dl' xnF`e,Ff Fzxin`aE §¥©©¨©£¦¨

la`] z`Hg oAxwl FzF` raFw `Ed¥©§¨§©©¨£¨
oi` ,lf`frl dlr FlxFBW xirVd©¨¦¤¨¨¨©£¨¥¥
FA ixdW ,'lf`frl' eilr xnFl Kixv̈¦©¨¨©£¨¥¤£¥
'lf`frl EdUre' aEzMd xn` `lŸ¨©©¨§¨¨©£¨¥

(ixi`n)[(`"eb):i dxez
(i).éç ãîòéFWExiR- ig cnrEi FnM ¨¢©©¥§£©©

`Ede ,FzEIgA mW cnFre xEnW `di§¥¨§¥¨§¦§
'lrtEd' oFWlmixg` iciÎlroi`e] §§©©§¥£¥¦§¥

didi f` iM ,Fnvrn 'ig cFnri' FWExiR¥©£©¥©§¦¨¦§¤
.[xirVd l` `Ed iEEiSdW FrnWn©§¨¤©¦¤©¨¦

FnEBxze:qFlwpE`A.'ig cM mwYi' §©§§§§¦¨©©©
mixg` ici lr FrnWn 'mwYi' oFWlE§¦¨©©§¨©§¥£¥¦
'mIwzi' mBxEzn Fnvrn dcinr ixdW]¤£¥£¦¨¥©§§§¨¦§©¨

EpivOW FnM(`k ,`k zeny)F` mFi m`' §¤¨¦¦
m`' :qFlwpE` mBxYW - 'cnri minFi©¦©£Ÿ¤¦§¥§§¦

['mIwzi oinFi oixY F` `nFi(`"ry)dn . ¨§¥¦¦§©¨©
xnFl cEnlY'ig'xn`PW itl ? ©§©©§¦¤¤¡©

'lf`frl FzF` gNWl'e ,oiicripi` §©©©£¨¥§£©¦¥¦
rcFiEdn df oFWNnFgENiW,mWl ¥©¦¨¤©¦§¨

miIgl m` dzinl m``OW ,xnFlM] ¦§¦¨¦§©¦§©¤¨
,[EdEgiPie xdd mFwnl EdE`iaiKkl §¦¦§¨¨§©¦§¨

ig cnri' xn`p- 'FzF` gNWl ... ¤¡©¨¢©©§©©
o`Mn ,gNYWIW cr ig Fzcinr£¦¨©©¤¦§©©¦¨

dzinl FgENiXWW`xl EdlrOW - ¤¦§¦¨¤©£¥§Ÿ
zEnIW icM mXn FtgFce xdd(`xtq) ¨¨§£¦¨§¥¤¨

(m"ialn):

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(àé)øtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬
:Bì-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãòáe Bãòa©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤«

i"yx£'B‚Â B„Úa ¯tÎÂ∑(ת"כ):ׁשּנאמר ּביתֹו, קרּויים ּכּלם ׁשהם הּכהנים, אחיו ועל עליו ׁשני קלה)וּדּוי (תהלים ¿ƒ∆«¬¿ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבֹו, מתּכּפרים ׁשהּכהנים מּכאן, וגֹו". אתֿה' ּברכּו אהרן מקּדׁש(ת"כ)"ּבית טמאת על אּלא אינּה ּכּפרתן וכל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

וגֹו'" מּטמאת עלֿהּקדׁש "וכּפר ׁשּנאמר: ּכמֹו .וקדׁשיו, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ

(áé)çaænä ìòî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³©¦§¥̧©Æ
àéáäå äwc íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−©®̈§¥¦−

:úëøtì úéaî¦¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£ÁaÊn‰ ÏÚÓ∑מה)החיצֹון ‰'.(יומא ÈÙlÓ∑ מערבי צד והּוא הּפתח, ׁשּלפני שם)∑wc‰.מּצד מה (יומא ≈««ƒ¿≈«ִַƒƒ¿≈ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ«»ַ

ׁשּנאמר היא, ּדּקה הּקטרת ּכל והלא "ּדּקה", לֹומר לו)ּתלמּוד ל ׁשּתהא (שמות אּלא הדק"? מּמּנה "וׁשחקּת : ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּמכּתׁשת  מחזירּה היה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשמערב הּדּקה, מן .ּדּקה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(âé)äqëå ýåýé éðôì Làä-ìò úøèwä-úà ïúðå| §¨©¯¤©§²Ÿ¤©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´
àìå úeãòä-ìò øLà úøtkä-úà úøèwä ïðò£©´©§ÀŸ¤¤©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ

:úeîé̈«
i"yx£L‡‰ŒÏÚ∑ הּמחּתה ׁשּבתֹו.˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיב ּכתקנּה, עׂשאּה לא אם .הא «»≈ְְֶַַָ¿…»ְְֲִִִַָָָָָָֹ

dÏיא  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È Ô¯‰‡ ·¯˜ÈÂƒ»≈«¬…»»¿«»»ƒ≈
˙È ÒBkÈÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ¿«¡«≈≈¿ƒ»

:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz»¿«»»ƒ≈

ÈÂlÚÓיב  ‡L‡c ÔÈ¯Óeb ‡˙ÈzÁÓ ÈÏÓ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿∆»≈ƒ»≈
˙¯Ë˜ È‰BÙÁ ÈÏÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ√»¿»¿≈»¿ƒ¿…∆

:‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓ ÏÚÈÂ ÔÈ˜Èwc ÔÈÓÒea¿ƒ«ƒƒ¿»≈ƒ»¿»À¿»

Ì„˜Ïיג  ‡˙M‡ ÏÚ ‡iÓÒea ˙¯BË˜ ˙È ÔzÈÂ¿ƒ≈»¿∆¿«»«∆»»»√»
ÏÚ Èc ‡z¯tk ˙È ‡z¯Ë˜ ‡Ú ÈÙÁÂ ÈÈ¿»¿»≈¬»»¿»¿»»«À¿»ƒ«

:˙eÓÈ ‡ÏÂ ‡˙e„‰Ò«¬»¿»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.åéìò øtëìmr EpiYni ,xnFlM §©¥¨¨§©©§¦¦
cr xirVdM ,eilr dCezIWaizkc ©¨¦©¤¦§©¤¨¨§¦§¦

(`k weqt onwl),'Fbe eilr dCezde§¦§©¨¨¨§
iYr Wi` ciA gNWe' oMn xg`lE§©©¦¥§¦©§©¦¦¦

'dxAcOd:`i dxez ©¦§¨¨
(`i)Bãòa øtëå.FziA craEiECiEd §¦¤©£§©¥©¦

dlrnl xEn`d oFW`xd(e weqta)xRke' ¨¦¨¨§©§¨§¦¤
Fzia iWp` lr `Ed ,'FziA craE FcrA©£§©¥©©§¥¥

'FYW` Ff - FziA'] WOn(.a `nei)o`ke ,[ ©¨¥¦§§¨
dCezn `Edeilr ipW iECielr - ¦§©¤¦¥¦¨¨©

FnvrmipdMd eig` lrezFpFr lr - ©§§©¤¨©Ÿ£¦©£
,dPEdMd haW ipA lMmNEM mdW ¨§¥¥¤©§¨¤¥¨
xn`PW ,'FziA' miiExw(hi ,dlw mildz) §¦¥¤¤¡©

,'Fbe 'd z` EkxA oxd` ziAixd ¥©£Ÿ¨£¤§£¥
.'ziA' iExw mlW haW mB minrtNW¤¦§¨¦©¥¤¨¥¨©¦

W ,o`MnlM,FA oixRMzn mipdMd ¦¨¤¨©Ÿ£¦¦§©§¦
ozxRM lkedf xtAlr `N` Dpi` §¨©¨¨¨§¨¤¥¨¤¨©

zFpFreiWcwe WCwn z`nEhdqipM] £§©¦§¨§¨¨¨§¦¨
mdWM ,miWcw zlik` F` WCwOl©¦§¨£¦©¨¨¦§¤¥

[mi`nhxn`PW FnM ,xirU lv` §¥¦§¤¤¡©¥¤§¦
mrl xW` z`Hgd(fh weqt onwl)xRke' ©©¨£¤¨¨§¦¤

,'Fbe 'zF`nEHn WcTd lrEpcnle ©©Ÿ¤¦§§§¨©§

EMW.'WcFw lW zF`nEHn' aEzMd zpe ¤©¨©©¨¦§¤¤
xirVd l` o`M xEn`d df xR deWEde§§¨¨¤¨¨¨¤©¨¦
lr mixRkn mdipXW ,oNdl xEn`d̈¨§©¨¤§¥¤§©§¦©
xirVde mipdMl xRd ,cg` oipr¦§¨¤¨©¨©Ÿ£¦§©¨¦
,zFpFrd ibEq x`W iAblE] mrd x`Wl¦§¨¨¨§©¥§¨¥¨£
ixd ,mrd lM lW ode mipdMd lW od¥¤©Ÿ£¦§¥¤¨¨¨£¥
xirU ici lr mNEM mixRMzn¦§©§¦¨©§¥¨¦
FA xn`PW FnM ,lf`frl gNYWOd©¦§©¥©©£¨¥§¤¤¡©

(`k weqt oldl)lM z` eilr dCezde'§¦§©¨¨¨¤¨
mdirWR lM z`e l`xUi ipA zpFr£Ÿ§¥¦§¨¥§¤¨¦§¥¤

['mz`Hg lkl(`xtq),i"rc ,m"`x) §¨©Ÿ¨
(x"yl:ai dxez
(ai).çaænä ìòî.oFvigddfi`nE ¥©©¦§¥©©¦¥¥¤

milgBd z` gTi cv:.'ä éðôlîcSn ©¦©¤©¤¨¦¦¦§¥¦©
iaxrn cv `Ede ,gzRd iptNW¤¦§¥©¤©§©©£¨¦
KM KFYnE .crFn ld` gztl aFxTd©¨§¤©Ÿ¤¥¦¨
,xAcn aEzMd oFvigd gAfOAW Epcnl̈©§¤©¦§¥©©¦©¨§©¥
,''d iptl' iExTd miIEqn cv FA WIW¤¥©§¨©¨¦§¥
ldF` KFzAW inipRd gAfOd la £̀¨©¦§¥©©§¦¦¤§¤
xW` gAfOd' `xwp FNEM ixd crFn¥£¥¦§¨©¦§¥©£¤

''d iptl(gi weqt oldl aezkd oeylk)`nei i"yx) ¦§¥
(:dn:

äwcdwEgWE dpEgHd ,miOq zxFhw] ©¨§¤©¦©§¨§¨
[wC wa`l.,'dTC' xnFl cEnlY dn §¨¨©©©§©©¨

zxhTd lM `ldezFni lM lW mB - ©£Ÿ¨©§Ÿ¤©¤¨§
- dpXdxn`PW ,`id dTC(el ,l zeny) ©¨¨©¨¦¤¤¡©

`N` ?'wcd dPOn YwgWe'devn §¨©§¨¦¤¨¨¥¤¨¦§¨
mFi lW zxFhTA dxn`p zcgEin§¤¤¤¤§¨©§¤¤

mixERiMddTCd on dTc `dYW ©¦¦¤§¥©¨¦©©¨
,(xzFiA dwEgW)ÎmFiÎaxrAW §¨§¥¤§¤¤

did mixERMdz` zxFhTd on Wixtn ©¦¦¨¨©§¦¦©§¤¤
,mixERiMd mFil zkxvPd dCiOd©¦¨©¦§¤¤§©¦¦

EzWYkOl DxifgnicMmrR DWzkl ©£¦¨©©§¤¤§¥§¨§¨©©
'dTCd on dTC' DzFUrle ,ztqFp¤¤§©£¨©¨¦©©¨

(:e zezixk):bi dxez
(bi).Làä ìòW`d ilgB mdKFzAW ©¨¥¥©£¥¨¥¤§

dYgOd'W`' miiExw milgB mB iM] ©©§¨¦©¤¨¦§¦¥
(`"eb)[:

.úeîé àìå`ddY` df llMn - §Ÿ¨¨¦§¨¤©¨
iM ,rnFW,DpwzM D`Ur `l m` ¥©¦¦Ÿ£¨¨§¦§¨

,zxFhTd ipnnQn zg` xQigW oFbM§¤¦¥©©¦©§¨¥©§¤
,'eiptg `Fln' zCiOn hriOW F`aiIg ¤¦¥¦¦©§¨§¨©¨

dzinminW iciA(`xtq),m"`x) ¦¨¦¥¨©¦
(i"`tz:ci dxez



`ixgנד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‰t¯.לּׁשם  Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה .אחת ֵַ«¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Bòaöàá äfäåzg` d`Gd §¦¨§¤§¨©¨¨©©
,rnWOAraWA zllkp Dpi`W ©©§¨¤¥¨¦§¤¤§¤©

,aEzMd KWndA zFWxFtnd zF`Gdd©©¨©§¨§¤§¥©¨
Ff dpFW`x d`Gde .odl zncFw `N ¤̀¨¤¤¨¤§©¨¨¦¨
xnFlM ,'dncw zxRMd ipR lr' zpEkn§ª¤¤©§¥©©Ÿ¤¥§¨§©
zxFRMd iar lW oFilrd FCEg lEn l ¤̀¨¤§¤¢¦©©¤
cv FWExiR zxFRMd 'ipR'] gxfn cvA§©¦§¨§¥©©¤¥©
oFWNde ,(gth FxEriXW) DNW iaFrd̈¦¤¨¤¦¤©§©¨
EpiidC ,eipR DaFbA FrnWn 'ipR lr'©§¥©§¨§©¨¨§©§
dvwA iaFr FzF` lW oFilrd cFgd©¨¤§¤¦¦§¥

[FBB: ©
.òáL äfé úøtkä éðôìåcFr :xnFlM §¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©§©

l` zFpEknd zF`Gd raWrvn` lEn ¤©©¨©§ª¨¤¤§©
,zxFRMd lW (igxfOd) Diareixd ¨§¨©¦§¨¦¤©©¤©£¥

,zF`Gd dpFnW EN`dlrnl zg` ¥§¤©¨©©§©§¨
dHnl raWeEWxiR xaM mpn` . §¤©§©¨¨§¨§¨¥§

EpizFAx(:bp `nei dpyna)zpeEM oi`W ©¥¤¥©¨©
lr ElRie EriBi ok` minCd iM aEzMd©¨¦©¨¦¨¥©¦§¦§©
wx `id Fz`Gd `N` ,WOn zxFRMd©©¤©¨¤¨©¨¨¦©
minCd zFRih lke ,zxFRMd 'cbpM'§¤¤©©¤§¨¦©¨¦
ElRIW oeEMzn `Ede] ux`l zFltFp§¨¨¤§¦§©¥¤¦§
xarl oFx`d on ,Ff xg` Ff dxEWA§¨©©¦¨¨§¥¤
d`Gdd dpFW dOaE .[odMd ilbx©§¥©Ÿ¥©¤¨©©¨¨
ipR lr' zaWgp `dYW icM dpFW`xd̈¦¨§¥¤§¥¤§¤¤©§¥
EidIW zF`Gdd raW x`Wl ,'zxRMd©©Ÿ¤¦§¨¤©©©¨¤¦§
zxEvA ?'zxFRMd iptl' zFaWgp¤¡¨¦§¥©©¤§©

z` dGn `Ed xW`MW :d`Gdd©©¨¨¤©£¤©¤¤
Fci sM aB z` zFptdl Fl Wi dpFW`xd̈¦¨¥§©§¤©©¨
z`vnpe ,dlrnl FrAv`e dHn iRlM§©¥©¨§¤§¨§©§¨§¦§¥
dlFr ,xie`l zwxfPd mCd zRih¦©©¨©¦§¤¤¨£¦¨
x`WA ENi`e ,zcxFi aEWe dNigY§¦¨§¤¤§¦¦§¨
iRlM dptEn Fci aB ,zF`Gdd raW¤©©©¨©¨§¤§©¥
mCd zFRihe ,dHnl FrAv`e dlrn©§¨§¤§¨§©¨§¦©¨
zFriBnE oFx`d cbpM oFqkl`A zFcxFi§©£©§§¤¤¨¨©¦
dpFW`xd d`Gdd dnFC ,KkaE] ux`l̈¨¤§¨¨©©¨¨¨¦¨
zxFRMd bB lr zFGdl WTaOW inM§¦¤§©¥§©©©©©¤
inM zFxg`d zF`Gdde (EdvwA)§¨¥§©©¨¨£¥§¦
minCd K` ,Fiar lr zFGdl WTaOW¤§©¥§©©¨§©©¨¦
miltFp mde ,lrFtA mWl miriBn mpi ¥̀¨©¦¦§¨§©§¥§¦

[ux`l(my)`neia i"yx zhiy iyxtn i"tr) ¨¨¤
(migafae:eh dxez

(eh).íòì øLàxW`' aEzMd hwp £¤¨¨¨©©¨£¤
xg` xirU oi`W iR lr s` ,'mrl̈¨©©¦¤¥¨¦©¥
xR l` FzFeWdl icM ,mrd lW Fpi`W¤¥¤¨¨§¥§©§¤©
,odMd lv` xEn`d 'Fl xW`' z`Hgd©©¨£¤¨¨¥¤©Ÿ¥

iM xnFlxRdX dn'Fl xW`'xRkn ©¦©¤©¨£¤§©¥
xirVd xRkn ,mipdMd lrxW`' ©©Ÿ£¦§©¥©¨¦£¤

'mrl,l`xUi lrz`nEh lr EpiidC ¨¨©¦§¨¥§©§©§©
`Ad wEqRA WxFtnke ,eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨§©§¨©¨©¨
`id df lr dGn cEOiNd KxC ,mpn`]¨§¨¤¤©¦¦¤©¤¦
Dpi` FzxRM xW` xRdW ,Ktidl§¥¤¤©¨£¤©¨¨¥¨
FzxRMW xirVd on cnlp ,zWxFtn§¤¤¦§©¦©¨¦¤©¨¨

FA zWxFtn(`"eb),[edGd xirVd §¤¤§©¨¦©¤
FA xAcn aEzMdWxirVd `Ed ¤©¨§©¥©¨¦

'mXl' lxFBd eilr dlrW(m"`x): ¤¨¨¨¨©¨©¥
.øtä íãì äNò øLàkFnCn dGdW ©£¤¨¨§©©¨¤¦¨¦¨

,dHnl raWe dlrnl zg`dUri oM ©©§©§¨§¤©§©¨¥©£¤
xirVd mcl:fh dxez §©©¨¦

(fh).ìàøNé éða úàîhîxRkllr ¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥§©¥©
WCwOl oiqpkPdmiWcw milkF`d F` ©¦§¨¦©¦§¨¨§¦¨¨¦

d`nEhAbbFWA,sFQA mdl rcFp `le §§¨§¥§Ÿ©¨¤©
`id 'z`Hg'e ,mz`Hg lkl xn`PW¤¤¡©§¨©Ÿ¨§©¨¦

oFWl.bbFWFzbbW Fl rcFp m` la` §¥£¨¦©¦§¨
oiaE mixERiMd mFi iptl Fl rcFp oiA)¥©¦§¥©¦¦¥
`N` df oAxwA xRMzn Fpi` (eixg`l§©£¨¥¦§©¥§¨§¨¤¤¨
,'cxFie dlFr oAxw' `iadl eilr̈¨§¨¦¨§¨¤§¥

`xwIe zWxtA xEn`M(d wxt)z`yn) ¨¨§¨¨©©¦§¨
(l`xyi:

.íäéòLtîexRkls`lroiqpkPd ¦¦§¥¤§©¥©©©¦§¨¦
WCwOl,d`nhA cifnElk`W F` ©¦§¨¥¦§ª§¨¤¨§

oFWNW itl ,d`nEhA cifnA miWcẅ¨¦§¥¦§§¨§¦¤§
cifn FrnWn 'rWR'Îmikln aezkd oeyl d`x) ¤©©§¨¥¦

(ak ,g mye .f ,b 'a:
òBî ìäàì äNòé ïëå.ãdGdW mWM §¥©£¤§Ÿ¤¥§¥¤¦¨

miptA mdipXnmCnE xRd mCn - ¦§¥¤¦§¦¦©©¨¦©
miWcTd WcFwA ,xirVdzg` ©¨¦§¤©¢¨¦©©

lr dGn KM ,dHnl raWe dlrnl§©§¨§¤©§©¨¨©¤©
n uEgAn zkFxRdmCzg` mdipX ©¨¤¦©¦©§¥¤©©

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy
למּטה  וׁשבע  למעלה אחת מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«
ß oqip 'f ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּזה
צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל נח)ולחּוץ, ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑ ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָ¿ƒ∆»»ְִִִַַַַַַָָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – .הּׂשעיר" ְְִִֶֶַָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dHnl raWe dlrnloi` o`M mbe §©§¨§¤©§©¨§©¨¥
mWM WOn zkFxRA mirbFp minCd©¨¦§¦©¨¤©¨§¥
miltFp md `N` ,zxFRMA Erbp `NW¤Ÿ¨§©©¤¤¨¥§¦

ux`l(:ep `nei ,`xtq)'ld b"t k"dei zcear n"ln) ¨¨¤
(d:

.íúàîè CBúa ízà ïëMäÎlrÎs` ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨©©
.mdipiA dpikW ,mi`nh mdW iR¦¤¥§¥¦§¦¨¥¥¤
milWkPd mi`nh WIW s` ,xnFlM§©©¤¥§¥¦©¦§¨¦
dpikXd oi` WCwOl miqpkpe§¦§¨¦©¦§¨¥©§¦¨

mXn zwNYqn(my)(l"kyn ,a"a):fi dxez ¦§©¤¤¦¨
(gi).'ä éðôì øLà çaænä ìàdf ¤©¦§¥©£¤¦§¥¤

adGd gAfn,zxFhwl iEUrd`EdW , ¦§¥©©¨¨¤¨¦§¤¤
cnFrd 'inipRd gAfOd''d iptl ©¦§¥©©§¦¦¨¥¦§¥

lkidA`NW] crFn ldF` KFzA - ©¥¨§¤¥¤Ÿ
,zFpAxTl iEUrd ,zWFgPd gAfnM§¦§¥©©§¤¤¨©¨§¨
cnFrW itl 'oFvigd gAfn' iExTd©¨¦§¥©©¦§¦¤¥

[crFn ldF` xvgAcEnlY dnE . ©£©¤¥©©§
'`vie' xnFlmcFw `vi xaM `lde , ©§¨¨©£Ÿ§¨¨¨¤

lr zFGdl icM miWcTd WcFTn okl̈¥¦¤©¢¨¦§¥§©©
?uEgAn zkFxRd`N`dGdW itl ©¨¤¦©¤¨§¦¤¦¨

on cnre zkFxRd lr zF`Gdd©©¨©©¨¤§¨©¦

miptle gAfOdzxFRMd lEn,dGde ©¦§¥©§¦§¦©©¤§¦¨
edYrgAfOdÎzFpYna`A xW`M §©¨§©§©¦§¥©©£¤¨

eizFpxw rAx` lr mCd z` oYil¦¥¤©¨©©§©©§¨
FwiwfdaEzMdz`vlixnblon ¦§¦©¨¨¥§©§¦¦

,uEgle gAfOdlW Fgxfn l` xFarle ©¦§¥©§©§©£¤¦§¨¤
d`ivid gzRW xg`nE ,gAfOd©¦§¥©¥©©¤¤©©§¦¨
lW DpFtvA did miWcTd WcFTn¦¤©¢¨¦¨¨¦§¨¤
zfg`pe zlREwn dzid mXW] zkFxRd©¨¤¤¨¨§¨§¤¤§¤¡¤¤
zcnFre dgEzR zFidl adf lW qxwA§¤¤¤¨¨¦§§¨§¤¤

(:ap `nei i"yx)mXn Fz`iviAW `vnp ,[¦§¨¤¦¦¨¦¨
ziaxrn oxwA WbFR `Ed ,gAfOd l ¤̀©¦§¥©¥§¤¤©£¨¦
mWl ozFp Fpi` K` ,dNigY zipFtv§¦§¦¨©¥¥§¨
xn`p ixdW dpFW`xA mCd z ¤̀©¨¨¦¨¤£¥¤¡©
gxfOl cFr KiWnn `Ed `N` ,'`vie'§¨¨¤¨©§¦©¦§¨

,gAfOd z` xaFreligziezFpYnA §¥¤©¦§¥©§©§¦§©§
mCdzipFtvÎzigxfn oxTn`idW ©¨¦¤¤¦§¨¦§¦¤¦

WbFR `Ed DzF` ,dpFW`xd oxTd©¤¤¨¦¨¨¥
gAfOd l` '`vi'W xg`l(:gp `nei) §©©¤¨¨¤©¦§¥©

(n"eviw):
.åéìò øtëåEgwle' ?FzxRk `id dn §¦¤¨¨©¦©¨¨§¨©

,'xirVd mCnE xRd mCnipW xW`M ¦©©¨¦©©¨¦©£¤§¥

minCddf KFzl df oiaxFrnilkA ©¨¦§¨¦¤§¤¦§¦
rAx` lr FrAv`A ozFpe ,cg ¤̀¨§¥§¤§¨©©§©
oi` ,o`M dxEn`d Ff 'dxRk'e .eizFpxw©§¨§©¨¨¨£¨¨¥
xdhl Dpiipr `N` ,oFr zxRM DWExiR¥¨©¨©¨¤¨¦§¨¨§©¥
ipA zF`nEHn FWCwlE gAfOd z ¤̀©¦§¥©§©§¦§§¥

oNdl xEn`M ,l`xUi(hi weqt)(:fp `nei) ¦§¨¥¨¨§©¨
(a"a):hi dxez
(hi).ícä ïî åéìò äfäåozPW xg` §¦¨¨¨¦©¨©©¤¨©

,eizFpxw lr FrAv`A zFpYnsiqFn ©¨§¤§¨©©§¨¦
EFBB lr zF`Gd raW dGn,gAfn lW ©¤¤©©¨©©¤¦§¥©

'eilr' oFWl zErnWnM(`"eb): §©§¨§¨¨
.Bøäèå.xarX dOndOn ,xnFlM §¦£¦©¤¨¨§©¦©

EdE`Ohe FzXEcwA Exdfp `NX(l"kyn): ¤Ÿ¦§£¦§¨§¦§
.BLc÷å.`al cizrlici lr ,xnFlM §¦§¤¨¦¨Ÿ§©©§¥

Fcgin mB Edixd ,Fxdhn `EdW¤§©££¥©§©£
oFWlke ,dYrn xRkn `dIW FWCwnE§©§¤§¥§©¥¥©¨§¦§

gAfOd KEPigA aEzMd(eh ,g lirl)oYIe' ©¨§¦©¦§¥©©¦¥
z` `Hgie ...'ebe gAfOd zFpxw lr©©§©¦§¥©©§©¥¤

'eilr xRkl EdWCwie ...gAfOd(`xtq) ©¦§¥©©§©§¥§©¥¨¨
(i"`a ,a"a ,l"kyn):k dxez



נה ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e oey`x meil inei xeriy

(ãé)úøtkä éðt-ìò Bòaöàá äfäå øtä ícî ç÷ìå§¨©Æ¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤
ícä-ïî íéîòt-òáL äfé úøtkä éðôìå äîã÷¥®§¨§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:Bòaöàa§¤§¨«
i"yx£BÚaˆ‡· ‰f‰Â∑ ּבמׁשמע אחת Ú·L.הּזאה ‰fÈ ˙¯tk‰ ÈÙÏÂ∑ למּטה וׁשבע למעלה אחת .הרי ¿ƒ»¿∆¿»ְְַַַַָָָ¿ƒ¿≈««…∆«∆∆«ְְְְֲֵֶַַַַַָָ

(åè)àéáäå íòì øLà úàhçä øéòN-úà èçLå§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈§¥¦Æ
øLàk Bîc-úà äNòå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´¤¨À©«£¤³
éðôìå úøtkä-ìò Búà äfäå øtä íãì äNò̈¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²©©©−Ÿ¤§¦§¥¬

:úøtkä©©«Ÿ¤
i"yx£ÌÚÏ ¯L‡∑ הּגֹורל עליו ׁשעלה הּׂשעיר והּוא יׂשראל, על הּׂשעיר מכּפר הּכהנים, על מכּפר ּׁשהּפר מה ¬∆»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

‰t¯.לּׁשם  Ì„Ï ‰NÚ ¯L‡k∑ למּטה וׁשבע למעלה .אחת ֵַ«¬∆»»¿««»ְְְְֶַַַַַָָ

(æè)ìàøNé éða úàîhî Lãwä-ìò øtëå§¦¤´©©ÀŸ¤¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½
ãòBî ìäàì äNòé ïëå íúàhç-ìëì íäéòLtîe¦¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½

:íúàîè CBúa ízà ïëMä©Ÿ¥´¦½̈§−ª§Ÿ¨«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ÓhÓ∑(ת"כ),"לכלֿחּטאתם" ׁשּנאמר: ּבּסֹוף, להם נֹודע ולא ּבטמאה, לּמקּדׁש הּנכנסין על ƒÀ¿…¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ׁשֹוגג  היא ּבטמאה ∑Ì‰ÈÚLtÓe.וחּטאת מזיד הּנכנסין ÚBÓ„.אף Ï‰‡Ï ‰NÚÈ ÔÎÂ∑(נז ׁשהּזה (יומא ּכׁשם ְִֵַָƒƒ¿≈∆ְְְִִִֵַַָָֻ¿≈«¬∆¿…∆≈ְִֵֶָ

ÏÚיד  dÚaˆ‡· ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿∆¿¿≈«
ÈcÈ ‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡Óec˜ ‡z¯tÎ Èt‡«≈«À¿»ƒ»¿»√»«À¿»«ƒ

:dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿¿≈

nÚÏ‡טו  Èc ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»
dÓ„Ï „aÚÈÂ ‡zÎ¯ÙÏ ÂÈbÓÏ dÓc ˙È ÏÚÈÂ¿»≈»¿≈¿ƒ»¿»À¿»¿«¿≈ƒ¿≈
ÏÚ d˙È ÈcÈÂ ‡¯B˙„ ‡Ó„Ï „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«ƒ¿»¿»¿«ƒ»≈«

:‡z¯tk Ì„˜ÏÂ ‡z¯tk«À¿»¿»√»«À¿»

Ï‡¯NÈטז  Èa ˙·‡BqÓ ‡L„e˜ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««¿»ƒ¬«¿≈ƒ¿»≈
ÔkLÓÏ „aÚÈ ÔÎÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯nÓeƒ∆¿≈¿»¬»≈¿≈«¿≈¿«¿«

:ÔB‰˙·‡BÒ B‚a ÔB‰nÚ È¯Lc ‡ÓÊƒ¿»¿»≈ƒ¿¿¬»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Bòaöàá äfäåzg` d`Gd §¦¨§¤§¨©¨¨©©
,rnWOAraWA zllkp Dpi`W ©©§¨¤¥¨¦§¤¤§¤©

,aEzMd KWndA zFWxFtnd zF`Gdd©©¨©§¨§¤§¥©¨
Ff dpFW`x d`Gde .odl zncFw `N ¤̀¨¤¤¨¤§©¨¨¦¨
xnFlM ,'dncw zxRMd ipR lr' zpEkn§ª¤¤©§¥©©Ÿ¤¥§¨§©
zxFRMd iar lW oFilrd FCEg lEn l ¤̀¨¤§¤¢¦©©¤
cv FWExiR zxFRMd 'ipR'] gxfn cvA§©¦§¨§¥©©¤¥©
oFWNde ,(gth FxEriXW) DNW iaFrd̈¦¤¨¤¦¤©§©¨
EpiidC ,eipR DaFbA FrnWn 'ipR lr'©§¥©§¨§©¨¨§©§
dvwA iaFr FzF` lW oFilrd cFgd©¨¤§¤¦¦§¥

[FBB: ©
.òáL äfé úøtkä éðôìåcFr :xnFlM §¦§¥©©Ÿ¤©¤¤©§©

l` zFpEknd zF`Gd raWrvn` lEn ¤©©¨©§ª¨¤¤§©
,zxFRMd lW (igxfOd) Diareixd ¨§¨©¦§¨¦¤©©¤©£¥

,zF`Gd dpFnW EN`dlrnl zg` ¥§¤©¨©©§©§¨
dHnl raWeEWxiR xaM mpn` . §¤©§©¨¨§¨§¨¥§

EpizFAx(:bp `nei dpyna)zpeEM oi`W ©¥¤¥©¨©
lr ElRie EriBi ok` minCd iM aEzMd©¨¦©¨¦¨¥©¦§¦§©
wx `id Fz`Gd `N` ,WOn zxFRMd©©¤©¨¤¨©¨¨¦©
minCd zFRih lke ,zxFRMd 'cbpM'§¤¤©©¤§¨¦©¨¦
ElRIW oeEMzn `Ede] ux`l zFltFp§¨¨¤§¦§©¥¤¦§
xarl oFx`d on ,Ff xg` Ff dxEWA§¨©©¦¨¨§¥¤
d`Gdd dpFW dOaE .[odMd ilbx©§¥©Ÿ¥©¤¨©©¨¨
ipR lr' zaWgp `dYW icM dpFW`xd̈¦¨§¥¤§¥¤§¤¤©§¥
EidIW zF`Gdd raW x`Wl ,'zxRMd©©Ÿ¤¦§¨¤©©©¨¤¦§
zxEvA ?'zxFRMd iptl' zFaWgp¤¡¨¦§¥©©¤§©

z` dGn `Ed xW`MW :d`Gdd©©¨¨¤©£¤©¤¤
Fci sM aB z` zFptdl Fl Wi dpFW`xd̈¦¨¥§©§¤©©¨
z`vnpe ,dlrnl FrAv`e dHn iRlM§©¥©¨§¤§¨§©§¨§¦§¥
dlFr ,xie`l zwxfPd mCd zRih¦©©¨©¦§¤¤¨£¦¨
x`WA ENi`e ,zcxFi aEWe dNigY§¦¨§¤¤§¦¦§¨
iRlM dptEn Fci aB ,zF`Gdd raW¤©©©¨©¨§¤§©¥
mCd zFRihe ,dHnl FrAv`e dlrn©§¨§¤§¨§©¨§¦©¨
zFriBnE oFx`d cbpM oFqkl`A zFcxFi§©£©§§¤¤¨¨©¦
dpFW`xd d`Gdd dnFC ,KkaE] ux`l̈¨¤§¨¨©©¨¨¨¦¨
zxFRMd bB lr zFGdl WTaOW inM§¦¤§©¥§©©©©©¤
inM zFxg`d zF`Gdde (EdvwA)§¨¥§©©¨¨£¥§¦
minCd K` ,Fiar lr zFGdl WTaOW¤§©¥§©©¨§©©¨¦
miltFp mde ,lrFtA mWl miriBn mpi ¥̀¨©¦¦§¨§©§¥§¦

[ux`l(my)`neia i"yx zhiy iyxtn i"tr) ¨¨¤
(migafae:eh dxez

(eh).íòì øLàxW`' aEzMd hwp £¤¨¨¨©©¨£¤
xg` xirU oi`W iR lr s` ,'mrl̈¨©©¦¤¥¨¦©¥
xR l` FzFeWdl icM ,mrd lW Fpi`W¤¥¤¨¨§¥§©§¤©
,odMd lv` xEn`d 'Fl xW`' z`Hgd©©¨£¤¨¨¥¤©Ÿ¥

iM xnFlxRdX dn'Fl xW`'xRkn ©¦©¤©¨£¤§©¥
xirVd xRkn ,mipdMd lrxW`' ©©Ÿ£¦§©¥©¨¦£¤

'mrl,l`xUi lrz`nEh lr EpiidC ¨¨©¦§¨¥§©§©§©
`Ad wEqRA WxFtnke ,eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨§©§¨©¨©¨
`id df lr dGn cEOiNd KxC ,mpn`]¨§¨¤¤©¦¦¤©¤¦
Dpi` FzxRM xW` xRdW ,Ktidl§¥¤¤©¨£¤©¨¨¥¨
FzxRMW xirVd on cnlp ,zWxFtn§¤¤¦§©¦©¨¦¤©¨¨

FA zWxFtn(`"eb),[edGd xirVd §¤¤§©¨¦©¤
FA xAcn aEzMdWxirVd `Ed ¤©¨§©¥©¨¦

'mXl' lxFBd eilr dlrW(m"`x): ¤¨¨¨¨©¨©¥
.øtä íãì äNò øLàkFnCn dGdW ©£¤¨¨§©©¨¤¦¨¦¨

,dHnl raWe dlrnl zg`dUri oM ©©§©§¨§¤©§©¨¥©£¤
xirVd mcl:fh dxez §©©¨¦

(fh).ìàøNé éða úàîhîxRkllr ¦ª§Ÿ§¥¦§¨¥§©¥©
WCwOl oiqpkPdmiWcw milkF`d F` ©¦§¨¦©¦§¨¨§¦¨¨¦

d`nEhAbbFWA,sFQA mdl rcFp `le §§¨§¥§Ÿ©¨¤©
`id 'z`Hg'e ,mz`Hg lkl xn`PW¤¤¡©§¨©Ÿ¨§©¨¦

oFWl.bbFWFzbbW Fl rcFp m` la` §¥£¨¦©¦§¨
oiaE mixERiMd mFi iptl Fl rcFp oiA)¥©¦§¥©¦¦¥
`N` df oAxwA xRMzn Fpi` (eixg`l§©£¨¥¦§©¥§¨§¨¤¤¨
,'cxFie dlFr oAxw' `iadl eilr̈¨§¨¦¨§¨¤§¥

`xwIe zWxtA xEn`M(d wxt)z`yn) ¨¨§¨¨©©¦§¨
(l`xyi:

.íäéòLtîexRkls`lroiqpkPd ¦¦§¥¤§©¥©©©¦§¨¦
WCwOl,d`nhA cifnElk`W F` ©¦§¨¥¦§ª§¨¤¨§

oFWNW itl ,d`nEhA cifnA miWcẅ¨¦§¥¦§§¨§¦¤§
cifn FrnWn 'rWR'Îmikln aezkd oeyl d`x) ¤©©§¨¥¦

(ak ,g mye .f ,b 'a:
òBî ìäàì äNòé ïëå.ãdGdW mWM §¥©£¤§Ÿ¤¥§¥¤¦¨

miptA mdipXnmCnE xRd mCn - ¦§¥¤¦§¦¦©©¨¦©
miWcTd WcFwA ,xirVdzg` ©¨¦§¤©¢¨¦©©

lr dGn KM ,dHnl raWe dlrnl§©§¨§¤©§©¨¨©¤©
n uEgAn zkFxRdmCzg` mdipX ©¨¤¦©¦©§¥¤©©

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy
למּטה  וׁשבע  למעלה אחת מּׁשניהם  מּבחּוץ הּפרכת על מּזה ּכ למּטה, וׁשבע למעלה אחת ּבפנים .מּׁשניהם ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

Ì˙‡ÓË CB˙a Ìz‡ ÔÎM‰∑ ּביניהם ׁשכינה טמאים, ׁשהם .אףֿעלּֿפי «…≈ƒ»¿À¿…»ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

(æé)äéäé-àì íãà-ìëå|øtëì Bàáa ãòBî ìäàa §¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À§Ÿ²§©¥¬
ãòáe Búéa ãòáe Bãòa øtëå Búàö-ãò Lãwa©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´¥½§©−

:ìàøNé ìä÷-ìk̈§©¬¦§¨¥«
ß oqip 'f ipy mei ß

(çé)åéìò øtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´¨¨®
úBðø÷-ìò ïúðå øéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©©§¬

:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«
i"yx£'‰ŒÈÙÏ ¯L‡ ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ לפי "ויצא"? לֹומר ּתלמּוד ּומה ּבהיכל, ה' לפני ׁשהּוא הּזהב, מזּבח זה ∆«ƒ¿≈«¬∆ƒ¿≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הּמזּבח  מן לצאת הזקיקֹו הּמזּבח ּובמּתנֹות והּזה, ולפנים הּמזּבח מן ועמד הּפרכת על ההּזאֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּזה
צפֹונית מזרחית מּקרן ויתחיל נח)ולחּוץ, ÂÈÏÚ.(יומא ¯tÎÂ∑ ּומּדם הּפר מּדם "ולקח ּכּפרתֹו? היא ּומה ְְְְְִִִִִֶֶַַָ¿ƒ∆»»ְִִִַַַַַַָָָָ

זה  לתֹו זה מערבין – .הּׂשעיר" ְְִִֶֶַָָֹ

(èé)íéîòt òáL Bòaöàa ícä-ïî åéìò äfäå§¦¨̧¨¨¯¦©¨²§¤§¨−¤´©§¨¦®
:ìàøNé éða úàîhî BLc÷å Bøäèå§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ìc‰ŒÔÓ ÂÈÏÚ ‰f‰Â∑ ּגּגֹוא על הּזאֹות ׁשבע מּזה קרנֹותיו, על ּבאצּבעֹו מּתנֹות ׁשּנתן ∑B¯‰ËÂ.(ת"כ)חר ¿ƒ»»»ƒ«»ְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָ¿ƒ¬
ּׁשעבר  לבא ∑BLc˜Â.מּמה .לעתיד ִֶַַָ¿ƒ¿ִֶָָֹ

dÏÚÓaיז  ‡ÓÊ ÔkLÓa È‰È ‡Ï L‡ ÏÎÂ¿»¡«»¿≈¿«¿«ƒ¿»¿≈¬≈
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ d˜tÓ „Ú ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ¿«»»¿¿»«ƒ¿≈ƒ««¬ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk ÏÚÂ d˙Èa L‡ ÏÚÂ¿«¡«≈≈¿«»¿»»¿ƒ¿»≈

ÈÈיח  Ì„˜ Èc ‡Áa„ÓÏ ˜BtÈÂÈ‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ¿ƒ¿«¿¿»ƒ√»¿»ƒ««¬ƒ
ÏÚ ÔzÈÂ ‡¯ÈÙˆ„ ‡ÓcÓe ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·qÈÂ¿ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ˙¯«̃¿««¿¿»¿¿

ÔÈÓÊיט  Ú·L dÚaˆ‡a ‡Óc ÔÓ È‰BÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ¬ƒƒ¿»¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ‡·‡BqÓ dpLc˜ÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¬»¿≈ƒ¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dHnl raWe dlrnloi` o`M mbe §©§¨§¤©§©¨§©¨¥
mWM WOn zkFxRA mirbFp minCd©¨¦§¦©¨¤©¨§¥
miltFp md `N` ,zxFRMA Erbp `NW¤Ÿ¨§©©¤¤¨¥§¦

ux`l(:ep `nei ,`xtq)'ld b"t k"dei zcear n"ln) ¨¨¤
(d:

.íúàîè CBúa ízà ïëMäÎlrÎs` ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨©©
.mdipiA dpikW ,mi`nh mdW iR¦¤¥§¥¦§¦¨¥¥¤
milWkPd mi`nh WIW s` ,xnFlM§©©¤¥§¥¦©¦§¨¦
dpikXd oi` WCwOl miqpkpe§¦§¨¦©¦§¨¥©§¦¨

mXn zwNYqn(my)(l"kyn ,a"a):fi dxez ¦§©¤¤¦¨
(gi).'ä éðôì øLà çaænä ìàdf ¤©¦§¥©£¤¦§¥¤

adGd gAfn,zxFhwl iEUrd`EdW , ¦§¥©©¨¨¤¨¦§¤¤
cnFrd 'inipRd gAfOd''d iptl ©¦§¥©©§¦¦¨¥¦§¥

lkidA`NW] crFn ldF` KFzA - ©¥¨§¤¥¤Ÿ
,zFpAxTl iEUrd ,zWFgPd gAfnM§¦§¥©©§¤¤¨©¨§¨
cnFrW itl 'oFvigd gAfn' iExTd©¨¦§¥©©¦§¦¤¥

[crFn ldF` xvgAcEnlY dnE . ©£©¤¥©©§
'`vie' xnFlmcFw `vi xaM `lde , ©§¨¨©£Ÿ§¨¨¨¤

lr zFGdl icM miWcTd WcFTn okl̈¥¦¤©¢¨¦§¥§©©
?uEgAn zkFxRd`N`dGdW itl ©¨¤¦©¤¨§¦¤¦¨

on cnre zkFxRd lr zF`Gdd©©¨©©¨¤§¨©¦

miptle gAfOdzxFRMd lEn,dGde ©¦§¥©§¦§¦©©¤§¦¨
edYrgAfOdÎzFpYna`A xW`M §©¨§©§©¦§¥©©£¤¨

eizFpxw rAx` lr mCd z` oYil¦¥¤©¨©©§©©§¨
FwiwfdaEzMdz`vlixnblon ¦§¦©¨¨¥§©§¦¦

,uEgle gAfOdlW Fgxfn l` xFarle ©¦§¥©§©§©£¤¦§¨¤
d`ivid gzRW xg`nE ,gAfOd©¦§¥©¥©©¤¤©©§¦¨
lW DpFtvA did miWcTd WcFTn¦¤©¢¨¦¨¨¦§¨¤
zfg`pe zlREwn dzid mXW] zkFxRd©¨¤¤¨¨§¨§¤¤§¤¡¤¤
zcnFre dgEzR zFidl adf lW qxwA§¤¤¤¨¨¦§§¨§¤¤

(:ap `nei i"yx)mXn Fz`iviAW `vnp ,[¦§¨¤¦¦¨¦¨
ziaxrn oxwA WbFR `Ed ,gAfOd l ¤̀©¦§¥©¥§¤¤©£¨¦
mWl ozFp Fpi` K` ,dNigY zipFtv§¦§¦¨©¥¥§¨
xn`p ixdW dpFW`xA mCd z ¤̀©¨¨¦¨¤£¥¤¡©
gxfOl cFr KiWnn `Ed `N` ,'`vie'§¨¨¤¨©§¦©¦§¨

,gAfOd z` xaFreligziezFpYnA §¥¤©¦§¥©§©§¦§©§
mCdzipFtvÎzigxfn oxTn`idW ©¨¦¤¤¦§¨¦§¦¤¦

WbFR `Ed DzF` ,dpFW`xd oxTd©¤¤¨¦¨¨¥
gAfOd l` '`vi'W xg`l(:gp `nei) §©©¤¨¨¤©¦§¥©

(n"eviw):
.åéìò øtëåEgwle' ?FzxRk `id dn §¦¤¨¨©¦©¨¨§¨©

,'xirVd mCnE xRd mCnipW xW`M ¦©©¨¦©©¨¦©£¤§¥

minCddf KFzl df oiaxFrnilkA ©¨¦§¨¦¤§¤¦§¦
rAx` lr FrAv`A ozFpe ,cg ¤̀¨§¥§¤§¨©©§©
oi` ,o`M dxEn`d Ff 'dxRk'e .eizFpxw©§¨§©¨¨¨£¨¨¥
xdhl Dpiipr `N` ,oFr zxRM DWExiR¥¨©¨©¨¤¨¦§¨¨§©¥
ipA zF`nEHn FWCwlE gAfOd z ¤̀©¦§¥©§©§¦§§¥

oNdl xEn`M ,l`xUi(hi weqt)(:fp `nei) ¦§¨¥¨¨§©¨
(a"a):hi dxez
(hi).ícä ïî åéìò äfäåozPW xg` §¦¨¨¨¦©¨©©¤¨©

,eizFpxw lr FrAv`A zFpYnsiqFn ©¨§¤§¨©©§¨¦
EFBB lr zF`Gd raW dGn,gAfn lW ©¤¤©©¨©©¤¦§¥©

'eilr' oFWl zErnWnM(`"eb): §©§¨§¨¨
.Bøäèå.xarX dOndOn ,xnFlM §¦£¦©¤¨¨§©¦©

EdE`Ohe FzXEcwA Exdfp `NX(l"kyn): ¤Ÿ¦§£¦§¨§¦§
.BLc÷å.`al cizrlici lr ,xnFlM §¦§¤¨¦¨Ÿ§©©§¥

Fcgin mB Edixd ,Fxdhn `EdW¤§©££¥©§©£
oFWlke ,dYrn xRkn `dIW FWCwnE§©§¤§¥§©¥¥©¨§¦§

gAfOd KEPigA aEzMd(eh ,g lirl)oYIe' ©¨§¦©¦§¥©©¦¥
z` `Hgie ...'ebe gAfOd zFpxw lr©©§©¦§¥©©§©¥¤

'eilr xRkl EdWCwie ...gAfOd(`xtq) ©¦§¥©©§©§¥§©¥¨¨
(i"`a ,a"a ,l"kyn):k dxez



`ixgנו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy

(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרהזרהזרהזרה ארץ ארץ ארץ ארץ  אלאלאלאל עעעעֹוֹוֹוֹונתםנתםנתםנתם ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו ההההּׂשּׂשּׂשּׂשעיר עיר עיר עיר  כב)ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ּבלי (טז, ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו .העברההעברההעברההעברהּתׁשּובה, . עברה עעעעֹוֹוֹוֹונתם נתם נתם נתם ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֵֵָָָָָֹֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת יכּפרהאדםהאדםהאדםהאדםקּלה הּזה "),עליכם עליכם עליכם עליכם ("ּבּיֹום ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' ׁשב ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומי

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹומא לב)ּבמּסכת עֹולתֹו(דף עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמר ּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ּבגדי ועֹולת ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ÚBÓ„.לבן  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ËLÙe.להֹוציא ָָ»∆…∆≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«

„a‰ È„‚aŒ˙‡∑ ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ∆ƒ¿≈«»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומקצת  העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ézò Léà;zr oFWl `Ed 'iYr' ¦¦¦¦¦§¥
Wi`okEOdoOEfnE,lFnz` mFIn Kkl ¦©¨§¨§¨¦¤§

Fciwtzl miIEqn onf FOr EraTW¤¨§¦§©§¨§©§¦
(a"a):ak dxez
(bk).ãòBî ìäà ìà ïøäà àáexSw ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥¦¥

l` Fz`iA mrH dn WxiR `le aEzMd©¨§Ÿ¥©©©©¦¨¤
`EdW EpizFAx EdEWxitE ,crFn ldF`¤¥¥§©¥¤
WcFw l` qpMdl crFn ldF` l` `Ä¤¤¥§¦¨¥¤¤
sMd z` mXn `ivFdl icM ,miWcTd©¢¨¦§¥§¦¦¨¤©©
W`d ilgB mr zxFhTd lW dYgOde§©©§¨¤©§¤¦©£¥¨¥

dlkIW cr mW xi`WdWmpWrd`x) ¤¦§¦¨©¤¦§¤£¨¨
(biÎai miweqt lirl.eW EpizFAx Exn`lr §¨§©¥¤©

zFcFard mEIw xcq iRFnFwn df oi` ¦¥¤¦¨£¥¤§
df `xwn lW,o`MoNdl `N`xg`l) ¤¦§¨¤¨¤¨§©¨

(dk weqtzkQnA mdixacl mrh Epzpe ,§¨§©©§¦§¥¤§©¤¤
`nFi(.al sc)ElATW zxFqOd iR lr iM] ¨¦©¦©¨¤¤¦§

Wng ,'ipiQn dWnl dkld' minkg£¨¦£¨¨§¤¦¦©¨¥
,mixERiMd mFiA odMd laFh zFliah§¦¥©Ÿ¥§©¦¦

,xn`p FnFwn lr df `xwn m`e§¦¦§¨¤©§¤¡©
,o`M zniIwzn dYgOde sMd z`vFde§¨©©©§©©§¨¦§©¤¤¨
WlXn xzFi eizFcFar lkA `vnY `lŸ¦§¨§¨£¨¥¦¨
xcq'A oNdl x`FaIW itkE ,zFliah§¦§¦¤§¨§©¨§¥¤

['zFcFarde ,KkExn`:EpizFAxlM ¨£§¨¨§©¥¨
,xcQd lr dxn`p DNEk dWxRd©¨¨¨¨¤¤§¨©©¥¤

Ff d`iAn uEgsMd z`vFd lW ¦¦¨¤¨©©©
,dYgOde`idWziUrpziIUr xg` §©©§¨¤¦©£¥©©£¦©

e mrd zlFre FzlFrxg`zxhwd ¨§©¨¨§©©©§¨©
xirUe xt ixEn`miweqta oldl mixen`d) ¥¥¨§¨¦

(dkÎckW ,mduEgA miUrPgAfn lr - ¤¥©£¦©©¦§¥©
oFvigdE ,adf icbaAmziIUr xg`l ©¦§¦§¥¨¨§©©£¦¨¨

WCwnE laFhxFIMd iOn eilbxe eici ¥§©¥¨¨§©§¨¦¥©¦
oal icbA WaFle ohWFtEqpMdl icM §¨§¥¦§¥¨¨§¥§¦¨¥

z` miIwn f`e ,miWcTd WcFwl aEW§¤©¢¨¦§¨§©¥¤
o`M xEn`d `xwOd: ©¦§¨¨¨¨

.ãòBî ìäà ìà àáez` `ivFdl ¨¤Ÿ¤¥§¦¤
DA xihwdW dYgOd z`e sMd©©§¤©©§¨¤¦§¦¨

,miptle iptl zxhTd`id Ff dcFare ©§Ÿ¤¦§©§¦§¦©£¨¦
itkE oal icbaA ziUrPd dpFxg`d̈©£¨©©£¥§¦§¥¨¨§¦

dixg`l xn`PW:éãâa úà èLôe ¤¤¡©§©£¤¨¨©¤¦§¥
.ãaäohWFR `EdWm`ivFdW xg` ©¨¤§¨©©¤¦¨

(dYgOde sMd z`)E ,oMn xg`lWaFl ¤©©§©©§¨§©©¦¥¥
l adf icbAd oAxwoiA lW cinz ¦§¥¨¨§¨§©©¨¦¤¥

miAxrdmEIq lW zFcFard x`Wle ¨©§©¦§¦§¨¨£¤¦
oNdl x`FaIW itM ,mFId: ©§¦¤§¨§©¨

:zFcFard xcq EdfezFcFar owlg §¤¥¤¨£¤§¨£
zFpAxw owlge ,mFi lkA zFiEUrd̈£§¨§¤§¨¨§§
oiA qgpR zWxtA mixEn`d) mitqEOd©¨¦¨£¦§¨¨©¦§¨¥
owlge ,(micrFOd zFpAxw x`W§¨¨§§©£¦§¤§¨
mFi zcFarl zFcgEind zFcFar£©§¨©£©
llkE .Ff dWxtA dxEn`d mixERiMd©¦¦¨£¨§¨¨¨§©
dXngl zFwNEgn zFcFard lM̈¨£§¨©£¦¨
laFh `Ed wxR lM zNigzAWM ,miwxR§¨¦§¤¦§¦©¨¤¤¥
micbAd z` WFAll icM eicbA silgnE©£¦§¨¨§¥¦§¤©§¨¦

:df dcFar wxtl miiE`xd̈§¦§¤¤£¨¤

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy
ּוקטרת  הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּוספין
אתֿהּׂשעיר  "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָההיכל
הּפרׁשה  וכל וגֹו'", החּטאת חלב "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבּמדּבר",

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן ÌL.עד ÌÁÈp‰Â∑ ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ¿ƒƒ»»ְְְְִִֵֶַָֹ
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן .יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, וכ(רש"י לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָנתּכּפרּו

הּוא (רמּב"ם) ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנהיה

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב מּבגדי (יומא מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָזהב
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ÌB˜Óa.ּבגדי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿»

LB„˜∑(שם יומא חֹובה (ת"כ, הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת המקּדׁש »ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙ÂÈ„‚aŒ.לּיֹום, L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים .ׁשמֹונה ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.`zNigzA laFh `Ed dpFW`x dliah§¦¨¦¨¥¦§¦©
oAxw zcFarl ,mFIdxgW lW cinY ©©£©¨§©¨¦¤©©

ziUrPd,adf icbaAdUFr wxRA FaE ©©£¥§¦§¥¨¨©¤¤¤
zxFhw oFbM ,xgXd zFcFar x`W mB©§¨£©©©§§¤

.inipRd gAfn lr zxhwPd lkidd©¥¨©¦§¤¤©¦§¥©©§¦¦
.aEdIpW dliahlxirUe xR zcFar §¦¨§¦¨©£©¨§¨¦

dYgn lW zxhwE minipRdxn`pd lk) ©§¦¦§Ÿ¤¤©§¨
(`kÎe miweqta dlrnloNEke ,.oal icbaA §¨§¦§¥¨¨

.bEzaxwdl ziWilW dliahFli` §¦¨§¦¦§©§¨©¥
mrd li`e(ck weqta mixen`d)E ,FzF`a §¥¨¨§

mB aixwn `Ed wxRoitqEOd zvwn ¤¤©§¦©¦§¨©¨¦
FnM dlFrl miUaMd zraW mdW]¤¥¦§©©§¨¦§¨§

mFId itqEnA xn`PW(`iÎg ,hk xacna) ¤¤¡©§§¥©
oA xR ggip gix 'dl dlr mYaxwde'§¦§©§¤Ÿ¨©¥©¦Ÿ©©¤
dpW ipA miUaM cg` li` cg` xwÄ¨¤¨©¦¤¨§¨¦§¥¨¨

...mkl Eidi mninY draWmiGr xirU ¦§¨§¦¦¦§¨¤§¦¦¦
zaxwd ici lr ,ok FnM .'z`Hg cg ¤̀¨©¨§¥©§¥©§¨©
zeevn mB o`M dniIwzp 'mrd li`'¥¨¨¦§©§¨¨©¦§©
iM ,oitqEOd lW 'cg` li`' zaxwd©§¨©©¦¤¨¤©¨¦¦
oke ,['o`klE o`kl dlFr cg` li`'©¦¤¨¤§¨§¨§¥
xirVde xRd ixEni` z` xihwn `Ed©§¦¤¥¥©¨§©¨¦

xn`PW FnM](dk weqt)alg z`e' §¤¤¡©§¥¥¤
,['dgAfOd xihwi z`HgdEN` lke ©©¨©§¦©¦§¥¨§¨¥

miUrp.adf icbaA ©£¦§¦§¥¨¨
.cEziriax dliahlsM z`vFd §¦¨§¦¦§¨©©

dYgnEwxtA dxEn`d `id] ©§¨¦¨£¨§¤¤
dIpXd dliaHd lW zFcFard(bk weqt), ¨£¤©§¦¨©§¦¨

[ziriax dliahA o`M DnEIw K ©̀¦¨¨¦§¦¨§¦¦
.oal icbaA§¦§¥¨¨

.dEzaxwdl ziWing dliahixiW §¦¨£¦¦§©§¨©§¨¥
,oitqEOddlFrl xwAdÎoA xRd mdW ©¨¦¤¥©¨¤©¨¨§¨

li`dW xg`] z`Hgl miGrd xirUE§¦¨¦¦§©¨©©¤¨©¦
xaM EaxwEd mitqEOd lW miWaMde§©§¨¦¤©¨¦§§§¨

,[x`FanM ,ziWilW dliahAEwxRA Fa ¦§¦¨§¦¦©§¨©¤¤
oAxw aixwn `EddÎoiA lW cinz ©§¦¨§©©¨¦¤¥

gAfn lrW lkidd zxhwE miAxrd̈©§©¦§Ÿ¤©¥¨¤©¦§¥©
inipRdmNEke .mFi lkA zxhwPd ©§¦¦©¦§¤¤§¨§¨

.adf icbaA§¦§¥¨¨
,zF`xwOd xcqemxCql Ep`A m` §¥¤©¦§¨¦¨§©§¨

z` gNWe' :`Ed KM ,zFcFard itl§¦¨£¨§¦©¤
'xAcOA xirVd(ak weqt)z` ugxe' , ©¨¦©¦§¨§¨©¤

''Fbe miOa FxUA(ziWilW dliah); §¨©©¦§§¦¨§¦¦
''Fbe FzlFr z` dUre `vie'(ck weqt), §¨¨§¨¨¤¨§

''Fbe z`Hgd alg z`e'(dk weqt)lke §¥¥¤©©¨§§¨
l` `Fai ok ixg`e' cr dWxRd©¨¨¨©§©£¥¥¨¤

'dpgOd(ek weqt)`aE' KMÎxg`e , ©©£¤§©©¨¨
'oxd`(bk weqt)dYgOde sMd `ivFdl - ©£Ÿ§¦©©§©©§¨

(miyxtn):
.íL íçépäå`Ed crFn ld`A `l §¦¦¨¨Ÿ§Ÿ¤¥

,mzF` hWRW mFwOA `N` ,mgiPn©¦¨¤¨©¨¤¨©¨
'mgiPde' oFWlE .dliaHd ziaA EpiidC§©§§¥©§¦¨§§¦¦¨

.mxi`Wi :FWExiRaEzMdecOlndfA ¥©§¦¥§©¨§©¥¨¤
dfipB oipErHW,d`pdA mixEq` mde ¤§¦§¦¨§¥£¦©£¨¨

mFil micbA 'c ozF`A WOYWi `le§Ÿ¦§©¥§¨§¨¦§

xg` mixERM(:ai `nei)i"yx i"tre ,x"yl) ¦¦©¥
(d"d g"t ycwnd ilk m"anx .ek migqt:ck dxez

(ck).'Bâå BøNa úà õçøåiYW §¨©¤§¨§§¥
zvigx Ff dWxtA zxMfEn minrt§¨¦§¤¤§¨¨¨§¦©

:miOA FxUAdlrnl(c weqta)Epcnl §¨©©¦§©§¨¨©§
'mWalE FxUA z` ugxe'n`EdWMW ¦§¨©¤§¨§¥¨¤§¤

oErh oal icbal adf icbAn dPWn§©¤¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¨
dliah DzF`AW - dliah`id) §¦¨¤§¨§¦¨¦

(dIpXd dliaHdadf icbA hWR ©§¦¨©§¦¨¨©¦§¥¨¨
,xgW lW cinY zcFar odA carW¤¨©¨¤£©¨¦¤©©
o`ke ;mFId zcFarl oal icbA WaFle§¥¦§¥¨¨©£©©§¨

W EpcnlmBicbAn dPWn `EdWM ¨©§¤©§¤§©¤¦¦§¥
dliah oErh adf icbal oal`id Ffe] ¨¨§¦§¥¨¨¨§¦¨§¦

`A `EdWM ,ziWilXd dliaHd©§¦¨©§¦¦§¤¨
zvwnE mrd li`e Fli`' z` aixwdl§©§¦¤¥§¥¨¨¦§¨

[dlrnl x`FanM 'oitqEOd(.al my): ©¨¦©§¨§©§¨
.LBã÷ íB÷îamFwnAWCEwOd §¨¨§¨©§¨

`ide ,dxfr zXEcwA(dliaHd) ¦§©£¨¨§¦©§¦¨
dexRdÎziA bbA dzidon cg`] ¨§¨§©¥©©§¨¤¨¦

dxfrAW mixcgddid ('zFkWN'd) ©£¨¦¤¨£¨¨©§¨¨¨
Wi`d mW lr) 'dexRd ziA' FnW§¥©©§¨©¥¨¦
z` miglFn Eid mWe ,(FzF` dpAW¤¨¨§¨¨§¦¤
mzTElg mcFw miWcTd zFxFr©¢¨¦¤£¨¨
mFwn owzEd df xcg lW FBbA .mipdMl©Ÿ£¦§©¤¤¤¤§©¨
mFiA odMd lW eizFliahl rEpv̈©¦§¦¨¤©Ÿ¥§

,[mixERiMdokelkA oiCdrAx` ©¦¦§¥©¦§¨©§©
d,mFIl daFg zF`Ad zFliahEidIW ©§¦©¨¨©¤¦§
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(ë)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤¥−§¤
:éçä øéòOä-úà áéø÷äå çaænä©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«

(àë)øéòOä Làø-ìò åéãé ézL-úà ïøäà Cîñå§¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈©´Ÿ©¨¦»
ìàøNé éða úðåò-ìk-úà åéìò äcåúäå éçä©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½

íäéòLt-ìk-úàå-ìò íúà ïúðå íúàhç-ìëì §¤¨¦§¥¤−§¨©Ÿ¨®§¨©³Ÿ¨Æ©
:äøaãnä ézò Léà-ãéa çlLå øéòOä LàǿŸ©¨¦½§¦©²§©¦¬¦¦−©¦§¨«¨

i"yx£ÈzÚ LÈ‡∑(סו אתמֹול (יומא מּיֹום לכ .הּמּוכן ƒƒƒְְִֶַָָ

(áë)õøà-ìà íúðåò-ìk-úà åéìò øéòOä àNðå§¨¨̧©¨¦¬¨¨²¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤
:øaãna øéòOä-úà çlLå äøæb§¥¨®§¦©¬¤©¨¦−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(124 'nr fk zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרהזרהזרהזרה ארץ ארץ ארץ ארץ  אלאלאלאל עעעעֹוֹוֹוֹונתםנתםנתםנתם ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו ההההּׂשּׂשּׂשּׂשעיר עיר עיר עיר  כב)ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ּבלי (טז, ּגם קּלֹות עברֹות על מכּפר ׁשהּׂשעיר ּפסק, הרמּב"ם ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
על מכּפר הּׂשעיר ּדהּנה לבאר, ויׁש לּׁשבים. רק מכּפר ּכּפּור יֹום ואּלּו .העברההעברההעברההעברהּתׁשּובה, . עברה עעעעֹוֹוֹוֹונתם נתם נתם נתם ("ונׂשא הרי ולא ,(" ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֵֵָָָָָֹֹֹ

על מכּפר ּכּפּור יֹום א לּׁשבים). רק (ׁשּמתּכּפרת ּכחמּורה ּתׁשּובה) ּבלי (ׁשּמתּכּפרת יכּפרהאדםהאדםהאדםהאדםקּלה הּזה "),עליכם עליכם עליכם עליכם ("ּבּיֹום ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
לחמּורה. קּלה ּבין הבּדל ּבלי עליו, מּלחּול ּומעּכבּה זֹו לכּפרה 'מנּגד' ׁשב ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומי

(âë)ãaä éãâa-úà èLôe ãòBî ìäà-ìà ïøäà àáe¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¨©Æ¤¦§¥´©½̈
:íL íçépäå Lãwä-ìà Bàáa Láì øLà£¤¬¨©−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ô¯‰‡ ‡·e∑ לדבריהם טעם ונתנּו זה, מקרא ׁשל מקֹומֹו זה ׁשאין רּבֹותינּו אמרּו »«¬…∆…∆≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
יֹומא לב)ּבמּסכת עֹולתֹו(דף עׂשּית אחר ׁשהיא זֹו מ'ּביאה' חּוץ הּסדר, על נאמרה ּכּלּה הּפרׁשה ּכל ואמר ּו: , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

וׂשעיר ּפר אמּורי והקטרת העם ּבגדי ועֹולת ולֹובׁש ּופֹוׁשטן ּומקּדׁש וטֹובל זהב, ּבבגדי ּבחּוץ ׁשּנעׂשים ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ÚBÓ„.לבן  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·e∑ ולפנים לפני הּקטרת ּבּה ׁשהקטיר הּמחּתה, ואת הּכף את ËLÙe.להֹוציא ָָ»∆…∆≈ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ»«

„a‰ È„‚aŒ˙‡∑ ּתמיד העבֹודֹות: סדר וזהּו הערּבים. ּבין ׁשל לתמיד זהב ּבגדי ולֹובׁש ׁשהֹוציאם, אחר ∆ƒ¿≈«»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּומקצת  העם ואיל ואילֹו לבן, ּבבגדי מחּתה ׁשל ּוקטרת הּפנימּיים וׂשעיר ּפר ועבֹודת זהב, ּבבגדי ׁשחר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשל

ÔkLÓכ  ÏÚÂ ‡L„e˜ ÏÚ ‡¯tÎlÓ ÈˆLÈÂƒ≈≈ƒ¿«»»«¿»¿««¿«
:‡iÁ ‡¯ÈÙˆ ˙È ·¯˜ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»ƒ»≈»¿ƒ»«»

¯LÈכא  ÏÚ È‰B„È ÔÈz¯z ˙È Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…»«¿≈¿ƒ«≈
Èa ˙ÈÂÚ Ïk ˙È È‰BÏÚ ÈcÂÈÂ ‡iÁ ‡¯ÈÙ¿̂ƒ»«»ƒ«≈¬ƒ»»¬»«¿≈
ÔzÈÂ ÔB‰È‡ËÁ ÏÎÏ ÔB‰Èc¯Ó Ïk ˙ÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»»∆¿≈¿»¬»≈¿ƒ≈
ÔÈÓÊc ¯·b „Èa ÁlLÈÂ ‡¯ÈÙˆ LÈ¯ ÏÚ ÔB‰˙È»¿«≈¿ƒ»ƒ««¿«¿«ƒ¿ƒ

:‡¯a„ÓÏ C‰ÓÏƒ¿«¿«¿¿»

ÔB‰È·BÁכב  Ïk ˙È È‰BÏÚ ‡¯ÈÙˆ ÏBhÈÂ¿ƒ¿ƒ»¬ƒ»»≈
‡¯ÈÙˆ ˙È ÁlLÈÂ ‡·˙È ‡Ï„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»¿»»¿»ƒ««»¿ƒ»

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

È˙כג  ÁÏLÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡ ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬…¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»
L·Ï Èc ‡ˆe· ÈLe·Ï‡L„e˜Ï dÏÚÓa ¿≈»ƒ¿«¿≈¬≈¿¿»

:Ônz ÔepÚˆÈÂ¿«¿¿ƒ«»
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(`k).ézò Léà;zr oFWl `Ed 'iYr' ¦¦¦¦¦§¥
Wi`okEOdoOEfnE,lFnz` mFIn Kkl ¦©¨§¨§¨¦¤§

Fciwtzl miIEqn onf FOr EraTW¤¨§¦§©§¨§©§¦
(a"a):ak dxez
(bk).ãòBî ìäà ìà ïøäà àáexSw ¨©£Ÿ¤Ÿ¤¥¦¥

l` Fz`iA mrH dn WxiR `le aEzMd©¨§Ÿ¥©©©©¦¨¤
`EdW EpizFAx EdEWxitE ,crFn ldF`¤¥¥§©¥¤
WcFw l` qpMdl crFn ldF` l` `Ä¤¤¥§¦¨¥¤¤
sMd z` mXn `ivFdl icM ,miWcTd©¢¨¦§¥§¦¦¨¤©©
W`d ilgB mr zxFhTd lW dYgOde§©©§¨¤©§¤¦©£¥¨¥

dlkIW cr mW xi`WdWmpWrd`x) ¤¦§¦¨©¤¦§¤£¨¨
(biÎai miweqt lirl.eW EpizFAx Exn`lr §¨§©¥¤©

zFcFard mEIw xcq iRFnFwn df oi` ¦¥¤¦¨£¥¤§
df `xwn lW,o`MoNdl `N`xg`l) ¤¦§¨¤¨¤¨§©¨

(dk weqtzkQnA mdixacl mrh Epzpe ,§¨§©©§¦§¥¤§©¤¤
`nFi(.al sc)ElATW zxFqOd iR lr iM] ¨¦©¦©¨¤¤¦§

Wng ,'ipiQn dWnl dkld' minkg£¨¦£¨¨§¤¦¦©¨¥
,mixERiMd mFiA odMd laFh zFliah§¦¥©Ÿ¥§©¦¦

,xn`p FnFwn lr df `xwn m`e§¦¦§¨¤©§¤¡©
,o`M zniIwzn dYgOde sMd z`vFde§¨©©©§©©§¨¦§©¤¤¨
WlXn xzFi eizFcFar lkA `vnY `lŸ¦§¨§¨£¨¥¦¨
xcq'A oNdl x`FaIW itkE ,zFliah§¦§¦¤§¨§©¨§¥¤

['zFcFarde ,KkExn`:EpizFAxlM ¨£§¨¨§©¥¨
,xcQd lr dxn`p DNEk dWxRd©¨¨¨¨¤¤§¨©©¥¤

Ff d`iAn uEgsMd z`vFd lW ¦¦¨¤¨©©©
,dYgOde`idWziUrpziIUr xg` §©©§¨¤¦©£¥©©£¦©

e mrd zlFre FzlFrxg`zxhwd ¨§©¨¨§©©©§¨©
xirUe xt ixEn`miweqta oldl mixen`d) ¥¥¨§¨¦

(dkÎckW ,mduEgA miUrPgAfn lr - ¤¥©£¦©©¦§¥©
oFvigdE ,adf icbaAmziIUr xg`l ©¦§¦§¥¨¨§©©£¦¨¨

WCwnE laFhxFIMd iOn eilbxe eici ¥§©¥¨¨§©§¨¦¥©¦
oal icbA WaFle ohWFtEqpMdl icM §¨§¥¦§¥¨¨§¥§¦¨¥

z` miIwn f`e ,miWcTd WcFwl aEW§¤©¢¨¦§¨§©¥¤
o`M xEn`d `xwOd: ©¦§¨¨¨¨

.ãòBî ìäà ìà àáez` `ivFdl ¨¤Ÿ¤¥§¦¤
DA xihwdW dYgOd z`e sMd©©§¤©©§¨¤¦§¦¨

,miptle iptl zxhTd`id Ff dcFare ©§Ÿ¤¦§©§¦§¦©£¨¦
itkE oal icbaA ziUrPd dpFxg`d̈©£¨©©£¥§¦§¥¨¨§¦

dixg`l xn`PW:éãâa úà èLôe ¤¤¡©§©£¤¨¨©¤¦§¥
.ãaäohWFR `EdWm`ivFdW xg` ©¨¤§¨©©¤¦¨

(dYgOde sMd z`)E ,oMn xg`lWaFl ¤©©§©©§¨§©©¦¥¥
l adf icbAd oAxwoiA lW cinz ¦§¥¨¨§¨§©©¨¦¤¥

miAxrdmEIq lW zFcFard x`Wle ¨©§©¦§¦§¨¨£¤¦
oNdl x`FaIW itM ,mFId: ©§¦¤§¨§©¨

:zFcFard xcq EdfezFcFar owlg §¤¥¤¨£¤§¨£
zFpAxw owlge ,mFi lkA zFiEUrd̈£§¨§¤§¨¨§§
oiA qgpR zWxtA mixEn`d) mitqEOd©¨¦¨£¦§¨¨©¦§¨¥
owlge ,(micrFOd zFpAxw x`W§¨¨§§©£¦§¤§¨
mFi zcFarl zFcgEind zFcFar£©§¨©£©
llkE .Ff dWxtA dxEn`d mixERiMd©¦¦¨£¨§¨¨¨§©
dXngl zFwNEgn zFcFard lM̈¨£§¨©£¦¨
laFh `Ed wxR lM zNigzAWM ,miwxR§¨¦§¤¦§¦©¨¤¤¥
micbAd z` WFAll icM eicbA silgnE©£¦§¨¨§¥¦§¤©§¨¦

:df dcFar wxtl miiE`xd̈§¦§¤¤£¨¤

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ipy meil inei xeriy
ּוקטרת  הערּבים ּבין ׁשל ותמיד הּמּוספין ּוׁשירי לבן, ּבבגדי ּומחּתה ּכף והֹוצאת זהב, ּבבגדי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּמּוספין
אתֿהּׂשעיר  "וׁשּלח הּוא: ּכ העבֹודֹות, סדר לפי הּמקראֹות, וסדר זהב. ּבבגדי הּפנימי מזּבח ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָההיכל
הּפרׁשה  וכל וגֹו'", החּטאת חלב "ואת וגֹו'", אתֿעלתֹו ועׂשה "ויצא וגֹו'", בּמים אתּֿבׂשרֹו "ורחץ ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּבּמדּבר",

אהרן" "ּובא ואחריֿכן: אלֿהּמחנה", יבֹוא "ואחריֿכן ÌL.עד ÌÁÈp‰Â∑ ולא ּגניזה ׁשּטעּונין מלּמד ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ¿ƒƒ»»ְְְְִִֵֶַָֹ
אחר  ּכּפּורים ליֹום ּבגדים ארּבעה ּבאֹותן .יׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr gk zegiy ihewl)

אחראחראחראחר ּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ליליליליֹוֹוֹוֹוםםםם .... .... ייייׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כג)ולאולאולאולא טז, וכ(רש"י לתׁשּובה, יׂשראל את הביאה ּכּפּור ּביֹום הּגדֹול הּכהן עבֹודת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
הּמעׂשים" אֹותן ׁשעׂשה האיׁש אֹותֹו "איני אחר: לאיׁש ּכביכֹול נהפ אמּתי ּתׁשּובה ׁשּבעל ידּוע, והּנה עֹונֹותיהם. ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָנתּכּפרּו

הּוא (רמּב"ם) ׁשּכן חדׁשים, ּבגדים ׁשנה ּבכל לבׁש ולכן ּכזֹו; להתחּדׁשּות להּגיע צרי עצמֹו הּגדֹול הּכהן ׁשּגם אפֹוא, מּובן . ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
עֹוד. לֹו ראּויים אינם הּקֹודמת הּׁשנה ּובגדי יֹותר, ונעלה חדׁש אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנהיה

(ãë)Láìå LBã÷ íB÷îa íéná BøNa-úà õçøå§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ§¨´¨½§¨©−
íòä úìò-úàå Búìò-úà äNòå àöéå åéãâa-úà¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈

:íòä ãòáe Bãòa øtëå§¦¤¬©«£−§©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â B¯NaŒ˙‡ ıÁ¯Â∑(לב מּבגדי (יומא מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא ּולבׁשם", אתּֿבׂשרֹו מ"ורחץ למדנּו למעלה ¿»«∆¿»¿ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ולבׁש ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ּבהן ׁשעבד זהב ּבגדי ּפׁשט טבילה ׁשּבאֹותּה טבילה. טעּון לבן, לבגדי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָזהב
טבילה  טעּון זהב, לבגדי לבן מּבגדי מׁשּנה ׁשּכׁשהּוא למדנּו, וכאן הּיֹום; לעבֹודת לבן ÌB˜Óa.ּבגדי ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿»

LB„˜∑(שם יומא חֹובה (ת"כ, הּבאֹות טבילֹות ארּבע וכן הּפרוה, ּבית ּבגג היתה והיא עזרה, ּבקדּׁשת המקּדׁש »ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻ
ּבחיל  היתה הראׁשֹונה אבל ‡˙ÂÈ„‚aŒ.לּיֹום, L·ÏÂ∑ הּׁשנה ימֹות ּכל ּבהן עֹובד ׁשהּוא ּבגדים .ׁשמֹונה ְֲִֵַַָָָָָ¿»«∆¿»»ְְְִֵֶֶַָָָָָָ

˜LÈcכד  ¯˙‡a ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»«¬««ƒ
d˙ÏÚ ˙È „aÚÈÂ ˜BtÈÂ È‰BLe·Ï ˙È LaÏÈÂ¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿≈»¬»≈
:‡nÚ ÏÚÂ È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡nÚ ˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬««»ƒ««¬ƒ¿««»
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.`zNigzA laFh `Ed dpFW`x dliah§¦¨¦¨¥¦§¦©
oAxw zcFarl ,mFIdxgW lW cinY ©©£©¨§©¨¦¤©©

ziUrPd,adf icbaAdUFr wxRA FaE ©©£¥§¦§¥¨¨©¤¤¤
zxFhw oFbM ,xgXd zFcFar x`W mB©§¨£©©©§§¤

.inipRd gAfn lr zxhwPd lkidd©¥¨©¦§¤¤©¦§¥©©§¦¦
.aEdIpW dliahlxirUe xR zcFar §¦¨§¦¨©£©¨§¨¦

dYgn lW zxhwE minipRdxn`pd lk) ©§¦¦§Ÿ¤¤©§¨
(`kÎe miweqta dlrnloNEke ,.oal icbaA §¨§¦§¥¨¨

.bEzaxwdl ziWilW dliahFli` §¦¨§¦¦§©§¨©¥
mrd li`e(ck weqta mixen`d)E ,FzF`a §¥¨¨§

mB aixwn `Ed wxRoitqEOd zvwn ¤¤©§¦©¦§¨©¨¦
FnM dlFrl miUaMd zraW mdW]¤¥¦§©©§¨¦§¨§

mFId itqEnA xn`PW(`iÎg ,hk xacna) ¤¤¡©§§¥©
oA xR ggip gix 'dl dlr mYaxwde'§¦§©§¤Ÿ¨©¥©¦Ÿ©©¤
dpW ipA miUaM cg` li` cg` xwÄ¨¤¨©¦¤¨§¨¦§¥¨¨

...mkl Eidi mninY draWmiGr xirU ¦§¨§¦¦¦§¨¤§¦¦¦
zaxwd ici lr ,ok FnM .'z`Hg cg ¤̀¨©¨§¥©§¥©§¨©
zeevn mB o`M dniIwzp 'mrd li`'¥¨¨¦§©§¨¨©¦§©
iM ,oitqEOd lW 'cg` li`' zaxwd©§¨©©¦¤¨¤©¨¦¦
oke ,['o`klE o`kl dlFr cg` li`'©¦¤¨¤§¨§¨§¥
xirVde xRd ixEni` z` xihwn `Ed©§¦¤¥¥©¨§©¨¦

xn`PW FnM](dk weqt)alg z`e' §¤¤¡©§¥¥¤
,['dgAfOd xihwi z`HgdEN` lke ©©¨©§¦©¦§¥¨§¨¥

miUrp.adf icbaA ©£¦§¦§¥¨¨
.cEziriax dliahlsM z`vFd §¦¨§¦¦§¨©©

dYgnEwxtA dxEn`d `id] ©§¨¦¨£¨§¤¤
dIpXd dliaHd lW zFcFard(bk weqt), ¨£¤©§¦¨©§¦¨

[ziriax dliahA o`M DnEIw K ©̀¦¨¨¦§¦¨§¦¦
.oal icbaA§¦§¥¨¨

.dEzaxwdl ziWing dliahixiW §¦¨£¦¦§©§¨©§¨¥
,oitqEOddlFrl xwAdÎoA xRd mdW ©¨¦¤¥©¨¤©¨¨§¨

li`dW xg`] z`Hgl miGrd xirUE§¦¨¦¦§©¨©©¤¨©¦
xaM EaxwEd mitqEOd lW miWaMde§©§¨¦¤©¨¦§§§¨

,[x`FanM ,ziWilW dliahAEwxRA Fa ¦§¦¨§¦¦©§¨©¤¤
oAxw aixwn `EddÎoiA lW cinz ©§¦¨§©©¨¦¤¥

gAfn lrW lkidd zxhwE miAxrd̈©§©¦§Ÿ¤©¥¨¤©¦§¥©
inipRdmNEke .mFi lkA zxhwPd ©§¦¦©¦§¤¤§¨§¨

.adf icbaA§¦§¥¨¨
,zF`xwOd xcqemxCql Ep`A m` §¥¤©¦§¨¦¨§©§¨

z` gNWe' :`Ed KM ,zFcFard itl§¦¨£¨§¦©¤
'xAcOA xirVd(ak weqt)z` ugxe' , ©¨¦©¦§¨§¨©¤

''Fbe miOa FxUA(ziWilW dliah); §¨©©¦§§¦¨§¦¦
''Fbe FzlFr z` dUre `vie'(ck weqt), §¨¨§¨¨¤¨§

''Fbe z`Hgd alg z`e'(dk weqt)lke §¥¥¤©©¨§§¨
l` `Fai ok ixg`e' cr dWxRd©¨¨¨©§©£¥¥¨¤

'dpgOd(ek weqt)`aE' KMÎxg`e , ©©£¤§©©¨¨
'oxd`(bk weqt)dYgOde sMd `ivFdl - ©£Ÿ§¦©©§©©§¨

(miyxtn):
.íL íçépäå`Ed crFn ld`A `l §¦¦¨¨Ÿ§Ÿ¤¥

,mzF` hWRW mFwOA `N` ,mgiPn©¦¨¤¨©¨¤¨©¨
'mgiPde' oFWlE .dliaHd ziaA EpiidC§©§§¥©§¦¨§§¦¦¨

.mxi`Wi :FWExiRaEzMdecOlndfA ¥©§¦¥§©¨§©¥¨¤
dfipB oipErHW,d`pdA mixEq` mde ¤§¦§¦¨§¥£¦©£¨¨

mFil micbA 'c ozF`A WOYWi `le§Ÿ¦§©¥§¨§¨¦§

xg` mixERM(:ai `nei)i"yx i"tre ,x"yl) ¦¦©¥
(d"d g"t ycwnd ilk m"anx .ek migqt:ck dxez

(ck).'Bâå BøNa úà õçøåiYW §¨©¤§¨§§¥
zvigx Ff dWxtA zxMfEn minrt§¨¦§¤¤§¨¨¨§¦©

:miOA FxUAdlrnl(c weqta)Epcnl §¨©©¦§©§¨¨©§
'mWalE FxUA z` ugxe'n`EdWMW ¦§¨©¤§¨§¥¨¤§¤

oErh oal icbal adf icbAn dPWn§©¤¦¦§¥¨¨§¦§¥¨¨¨
dliah DzF`AW - dliah`id) §¦¨¤§¨§¦¨¦

(dIpXd dliaHdadf icbA hWR ©§¦¨©§¦¨¨©¦§¥¨¨
,xgW lW cinY zcFar odA carW¤¨©¨¤£©¨¦¤©©
o`ke ;mFId zcFarl oal icbA WaFle§¥¦§¥¨¨©£©©§¨

W EpcnlmBicbAn dPWn `EdWM ¨©§¤©§¤§©¤¦¦§¥
dliah oErh adf icbal oal`id Ffe] ¨¨§¦§¥¨¨¨§¦¨§¦

`A `EdWM ,ziWilXd dliaHd©§¦¨©§¦¦§¤¨
zvwnE mrd li`e Fli`' z` aixwdl§©§¦¤¥§¥¨¨¦§¨

[dlrnl x`FanM 'oitqEOd(.al my): ©¨¦©§¨§©§¨
.LBã÷ íB÷îamFwnAWCEwOd §¨¨§¨©§¨

`ide ,dxfr zXEcwA(dliaHd) ¦§©£¨¨§¦©§¦¨
dexRdÎziA bbA dzidon cg`] ¨§¨§©¥©©§¨¤¨¦

dxfrAW mixcgddid ('zFkWN'd) ©£¨¦¤¨£¨¨©§¨¨¨
Wi`d mW lr) 'dexRd ziA' FnW§¥©©§¨©¥¨¦
z` miglFn Eid mWe ,(FzF` dpAW¤¨¨§¨¨§¦¤
mzTElg mcFw miWcTd zFxFr©¢¨¦¤£¨¨
mFwn owzEd df xcg lW FBbA .mipdMl©Ÿ£¦§©¤¤¤¤§©¨
mFiA odMd lW eizFliahl rEpv̈©¦§¦¨¤©Ÿ¥§

,[mixERiMdokelkA oiCdrAx` ©¦¦§¥©¦§¨©§©
d,mFIl daFg zF`Ad zFliahEidIW ©§¦©¨¨©¤¦§



`ixgנח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy
‡ˆÈÂ∑ ׁשם העֹולה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל ‡˙B˙ÏÚŒ.מן ‰NÚÂ∑ ּבזאת" למעלה: האמּור לעֹולה איל ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿»»∆…»ְְְְִַַָָָָֹ

וגֹו'". אהרן ‰ÌÚיבא ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג יׂשראל (יומא ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד "ואיל ְֲַָֹֹ¿∆…«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
.וגֹו'" ְ

ß oqip 'g iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,WFcw mFwnAdpFW`xd la``EdW §¨¨£¨¨¦¨¤
lW cinY mcFw ,mFId zNigzA laFh¥¦§¦©©¤¨¦¤

,xgWlFgA dzidlFg mFwnA - ©©¨§¨§¦§
zbdFp Ff dliaHW itl ,WFcw Fpi`W¤¥¨§¦¤§¦¨¤¤
mipdMd lkaE dpXd zFni lkA mB©§¨§©¨¨§¨©Ÿ£¦
,mixERiMd mFil cgEin Dpiipr oi`e§¥¦§¨¨§¨§©¦¦

'WFcw mFwn' oiC DA xn`p `l Kklmy) §¨Ÿ¤¡©¨¦¨¨
(.l(i"`a):

.åéãâa úà Láìå,'eicbA' xn`PW s` §¨©¤§¨¨©¤¤¡©§¨¨
,Fnvr lW lFgd icbal dpeEMd oi ¥̀©©¨¨§¦§¥©¤©§

mzF`l `N`micba dpnWicbA' - ¤¨§¨§Ÿ¨§¨¦¦§¥
mde ,lFcBd odMl micgEind 'adGd©¨¨©§¨¦©Ÿ¥©¨§¥

mEXn 'eicbA' o`M mi`xwp`EdW ¦§¨¦¨§¨¨¦¤
,dpXd zFni lM odA caFrliCadl ¥¨¤¨§©¨¨§©§¦

mixERiMd mFil mdW 'oaNd icbA'n¦¦§¥©¨¨¤¥§©¦¦
calA(`"eb ,m"`x): ¦§¨
.àöéågAfOW xvgd l` lkidd on §¨¨¦©¥¨¤¤¨¥¤¦§©

,mW dlFrdFzlFr z` zFUrl icM ¨¨¨§¥©£¤¨
Fpi` odMdW iR lr s`e] mrd zlFre§©¨¨§©©¦¤©Ÿ¥¥
ziAn `N` ,lkidd on dYr `Ä©¨¦©¥¨¤¨¦¥
xiMfd z`f mr ,xvgA didW dliaHd©§¦¨¤¨¨¤¨¥¦Ÿ¦§¦

on zncFTd Fz`ivi z` aEzMd o`M̈©¨¤§¦¨©¤¤¦
zFcFard lMW WiBcdl icM ,lkidd©¥¨§¥§©§¦¤¨¨£
zFpYn ollkaE) eiWkrn zFUrPd©©£¥©§¨¦§¨¨©§
lv` uEgA wx zFniIwzn (minC̈¦¦§©§©©¥¤
DNEM dcFard :xnFlM .oFvigd gAfOd©¦§¥©©¦§©¨£¨¨
['xvgd l` lkidd on' dYrn zxaFr¤¤¥©¨¦©¥¨¤¤¨¥

(o"anxd i"tr mler my ,x"yl):
.BúìBò úà äNòåd `Edli`' §¨¨¤¨¨©¦

dlrnl xEn`d 'dlFrl(b weqt)z`fA' §¨¨¨§©§¨§Ÿ
'Fbe oxd` `aiz`Hgl xwA oA xtA ¨Ÿ©£Ÿ§§©¤¨¨§©¨

'dlrl li`e: §©¦§Ÿ¨
.íòä úìBò úàåoAxTd Edfli`e' §¤©¨¨¤©¨§¨§©¦

dlrnl xEn`d 'dlFrl cg`(d weqt), ¤¨§¨¨¨§©§¨
l`xUi ipA zcr z`nE'ipW gTi ¥¥£©§¥¦§¨¥¦©§¥

cg` li`e z`Hgl miGr ixirU§¦¥¦¦§©¨§©¦¤¨
'dlrl:dk dxez §Ÿ¨

(dk)å.úàhçä áìç úàxn`PW s` §¥¥¤©©¨©¤¤¡©
'zF`Hgd' `le ,cigi oFWlA 'z`Hgd'©©¨¦§¨¦§Ÿ©©¨
aEzMd zpeEM mFwn lMn ,miAx oFWlA¦§©¦¦¨¨©¨©©¨

lrxirUe xR ixEn`iYW mdW ©¥¥¨§¨¦¤¥§¥
,Fl xW` z`Hgd xR :zF`Hgd©©¨©©©¨£¤

.'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVde§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©
xihwi miptA mnCn dGEdW xg`lE§©©¤¨¦¨¨¦§¦©§¦

uEgA mdixEni` z` dYr(n"eviw): ©¨¤¥¥¤©
.äçaænä øéè÷é,oFvigd gAfn lr ©§¦©¦§¥¨©¦§¥©©¦

aizk inipRA ENi`C(h ,l zeny)`l' §¦©§¦¦§¦Ÿ
'dgpnE dlFre dxf zxhw eilr Elrz©£¨¨§Ÿ¤¨¨§¨¦§¨

mW xn`p cFre .'ebe(i weqta)xRke' §¤¡©¨§¦¤
mCn dpXa zg` eizpxw lr oxd ©̀£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨¦©
`Ed miWcw Wcw ...mixRMd z`Hg©©©¦ª¦Ÿ¤¨¨¦
ElNd mixacl WCEwn gAfOd' - ''dl©©¦§¥©§¨¦§¨¦©¨
`le (minC oYnE zxFhw) calA¦§¨§¤©©¨¦§Ÿ

'zxg` dcFarl(my i"yx):ek dxez ©£¨©¤¤
(fk)íîc úà àáeä øLàlkidl £¤¨¤¨¨©¥¨

miptle iptleWcwlE crFn ld`l - §¦§©§¦§¦§Ÿ¤¥§Ÿ¤
dlrnl WxFtnke ,miWcTdÎci miweqta) ©¢¨¦§©§¨§©§¨

(hi..o`M xEn`M ,zFtxUp EN` zF`Hge§©¨¥¦§¨¨¨¨
zF`HgA aEzMd raTW llMd itkE§¦©§¨¤¨©©¨§©¨

miptA wxfp mnCW zFInipRd(bk ,e lirl) ©§¦¦¤¨¨¦§¨¦§¦
ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg lke'§¨©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤
W`A ,lk`z `l WcTA xRkl crFn¥§©¥©Ÿ¤Ÿ¥¨¥¨¥

'sxVY:gk dxez ¦¨¥

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתטהרטהרטהרטהרּוּוּוּו הההה'''' ל)לפנילפנילפנילפני (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז עם לפנילפנילפנילפניׁשרמז ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
'חמׁש - ּביֹותר הּנמ ּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּות ֹו, הוי' ׁשם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהתחלת

.ּבּבּבּבהמהמהמהמֹוֹוֹוֹותתתת''''עׂשרה ְְְְְֵֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ) לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

א  הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ּכמֹוהּוׁשּנאמרה ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»
וגֹו'",(ת"כ) ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאין

הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל Áz˙.והם Ô‰ÎÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿«≈««
ÂÈ·‡∑(ת"כ) אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את ממּלא ּבנֹו ׁשאם .ללּמד »ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).'Bâå çLîé øLà ïäkä øtëå§¦¤©Ÿ¥£¤¦§©§
Dpi` mixERMd mFi lW Ff dxRM©¨¨¤©¦¦¥¨

lFcBÎodkA `N` dxWM(k"z).eitl §¥¨¤¨§Ÿ¥¨§¦
oxd`A dWxRd lM dxn`PWFnvr ¤¤¤§¨¨©¨¨¨§©£Ÿ©§

,'oxd` aixwde' ,'oxd` `ai z`fA']§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§¦§¦©£Ÿ
'oxd` Knqe' ,'oxd` ozpe',b :miweqta lirl) §¨©©£Ÿ§¨©©£Ÿ

(.`k ,g ,eKkl ,[xnFl KxvEdxRke' :o`M §¨§©©¨§¦¤
xiWkdl ,'ebe 'gWni xW` odMdAlk ©Ÿ¥£¤¦§©§©§¦§¨
`dIW eixg` `Ad lFcBÎodkFpiC Ÿ¥¨©¨©£¨¤§¥¦

EdFnk(i"`a): ¨
Bãé úà àlîé øLàåodkl.,xnFlM ©£¤§©¥¤¨§©¥§©

.dlFcB dPEdkl KPgzie dPnzi xW £̀¤¦§©¤§¦§©¥¦§¨§¨
gWni xW`e' wx xn`p did ENi`e§¦¨¨¤¡©©©£¤¦§©

:xnF` iziid 'FzF`il oi`xWM `dIW ¨¦¦¥¥¦¤§¥¨¥
mixERiMd mFi zcFarl`N``weeC ©£©©¦¦¤¨©§¨

,dgWOd onWA gEWOdla`dAExn ©¨©§¤¤©¦§¨£¨§¥
micbadUrp FiEPn lMW lFcB odM - §¨¦Ÿ¥¨¤¨¦©£¨

- 'micbAd dpFnW' zWial ici lr wx©©§¥§¦©§¨©§¨¦
oiPnKkl xWM `Ed mBWcEnlY ? ¦©¦¤©¨¥§¨©§

'Fbe 'Fci z` `Nni xW`e' xnFl©©£¤§©¥¤¨§
diExw micbA zWial mBW EpivnE]¨¦¤©§¦©§¨¦§¨

xn`PW FnM ,'mici iENin'(hÎg ,hk zeny) ¦¨©¦§¤¤¡©
...hpa` mz` Yxbge zpYM mYWAlde'§¦§©§¨ª¢Ÿ§¨©§¨Ÿ¨©§¥

['eipA cie oxd` ci z`NnEe .mzF` ¦¥¨©©£Ÿ§©¨¨§¨
EgWnp `NW mipdMdmipdMd lM md ©Ÿ£¦¤Ÿ¦§§¥¨©Ÿ£¦

EcnrW milFcBdziA ini sFqA ©§¦¤¨§§§¥©¦
oFW`xEdIW`IndcEdi Kln,Kli`e ¦¦Ÿ¦¨¤¤§¨§¥¨

onW lW zigFlv dfpbp einiAW¤§¨¨¦§§¨§¦¤¤¤
dgWOdlM ,f`nE .EpiAx dWn dUrW ©¦§¨¤¨¨¤©¥¥¨¨

wx did milFcBd mipdMd lW mkEPg¦¨¤©Ÿ£¦©§¦¨¨©
'micba iEAix' ici lr(m"`x): ©§¥¦§¨¦

.åéáà úçz ïäëìxn` `NW KFYn §©¥©©¨¦¦¤Ÿ¨©
`Ed 'micId iENin' iM WxFtnA aEzMd©¨¦§¨¦¦©¨©¦
xW`e' :xn`p `NW] micbAd zWial§¦©©§¨¦¤Ÿ¤¡©©£¤
micbAd z` WFAll Fci z` `Nni§©¥¤¨¦§¤©§¨¦
EpivOW df znbEcM ,'eia` zgY odkl§©¥©©¨¦§§©¤¤¨¦

oNdl(i ,`k)z` WAll Fci z` `NnE' §©¨¦¥¤¨¦§Ÿ¤
`A df ixd ,['micbAdW cOllcaNO ©§¨¦£¥¤¨§©¥¤¦§©

ztqFp zErnWn DpWi micbAd zWial§¦©©§¨¦¤§¨©§¨¤¤
`weeCW ,`Ede ,df mici iENinlm` §¦¨©¦¤§¤©§¨¦

FpAok`FnFwn z` `Nnna`d lW §¨¥§©¥¤§¤¨¨
riBn `EdW xnFlM] zEaiWgA©£¦§©¤©¦©
[`hg z`xiaE dxFzA FznFw xEriWl, §¦¨§¨§¦§©¥§

if`mc` lkl mcFw `Edodkl £©¥§¨¨¨§©¥
odkie xg` `ai e`l m`e ,eiYgY©§¨§¦¨¨Ÿ©¥¦©¥

FnFwnAoFWNd ,hWRd itNW s`e] ¦§§©¤§¦©§¨©¨
FWExiR o`M xEn`d 'Fci z` `Nni'§©¥¤¨¨¨¨¥

,'dPEdMd zlAw'mroeiMn z`f ©¨©©§¨¦Ÿ¦¥¨
zErnWnA 'ci' oFWl minrtl EpivOW¤¨¦¦§¨¦§¨§©§¨

'Ll didY cie' :FnM) 'mFwn'(bi ,bk mixac) ¨§§¨¦§¤§
Kkitl ,(Ll didi mFwnE :FWExiRW¤¥¨¦§¤§§¦¨
zErnWn oirM o`M mB minkg EdEWxC§¨£¨¦©¨§¥©§¨
xnFl ,eia` 'mFwn' zlrn oiprl ,Ff§¦§©©£©§¨¦©
ickA FzEaiWgA iC oAd didIW¤¦§¤©¥©©£¦¦§¥
aWFi `Ed eilr mFwOd z` 'zF`Nnl'§©¤©¨¨¨¥

(m"ialn)[(`xtq)(x"yl):bl dxez



נט ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy
‡ˆÈÂ∑ ׁשם העֹולה ׁשּמזּבח החצר אל ההיכל ‡˙B˙ÏÚŒ.מן ‰NÚÂ∑ ּבזאת" למעלה: האמּור לעֹולה איל ¿»»ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿»»∆…»ְְְְִַַָָָָֹ

וגֹו'". אהרן ‰ÌÚיבא ˙ÏÚŒ˙‡Â∑(עג יׂשראל (יומא ּבני עדת "ּומאת למעלה האמּור לעלה" אחד "ואיל ְֲַָֹֹ¿∆…«»»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
.וגֹו'" ְ

ß oqip 'g iyily mei ß

(äë):äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
i"yx£˙‡hÁ‰ ·ÏÁ ˙‡Â∑ וׂשעיר ּפר ‰ÁaÊn‰.אמּורי ¯ÈË˜È∑:ּכתיב ּבּפנימי ּדאּלּו החיצֹון, מזּבח על ¿≈≈∆««»ְִֵֵַָ«¿ƒ«ƒ¿≈»ְְְְִִִִִִֵַַַַ

ּומנחה" ועלה זרה קטרת עליו תעלּו ט)"לא ל .(שמות ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֹ

(åë)õçøå åéãâa ñaëé ìæàæòì øéòOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈§¨©¬
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

(æë)úàå úàhçä øt úàå|øLà úàhçä øéòN §¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´©«©À̈£¤̧
õeçî-ìà àéöBé Lãwa øtëì íîc-úà àáeä¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤¦−¤¦´
-úàå íøNa-úàå íúøò-úà Làá eôøNå äðçnì©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬§¤§¨−̈§¤

:íLøt¦§¨«
i"yx£ÌÓcŒ˙‡ ‡·e‰ ¯L‡∑ ולפנים ולפני .להיכל ¬∆»∆»»ְְְְִִִֵַַָ

(çë)BøNa-úà õçøå åéãâa ñaëé íúà óøOäå§©¥´Ÿ½̈§©¥´§¨½̈§¨©¬¤§¨−
:äðçnä-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤©©«£¤«

ÈÂ:‡Áa„ÓÏ˙כה  ˜qÈ ‡˙‡hÁ„ ‡a¯z ¿»«¿»¿«»»«≈¿«¿¿»

ÚaˆÈכו  ÏÊ‡ÊÚÏ ‡¯ÈÙˆ ˙È ÏÈ·BÓ„e¿ƒ»¿ƒ»«¬»≈¿««
Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òa ˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈¿«»»«≈

:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ≈¿«¿ƒ»

„hÁ‡˙‡כז  ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿«»»¿»¿ƒ»¿«»»
Ôe˜tzÈ ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ÔB‰ÓcÓ ÏÚz‡ Ècƒƒ»«ƒƒ¿¿«»»¿¿»ƒ«¿
˙È ‡¯ea Ôe„˜BÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿¿¿»»

:ÔB‰ÈÏÎ‡ ˙ÈÂ ÔB‰¯Òa ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ«¿≈¿»ƒ¿¿¿»»¿≈

È˙כח  ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰˙È „È˜BÓ„e¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿«¿≈»
:‡˙È¯LÓÏ ÏBÚÈÈ Ôk ¯˙·e ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»»«≈≈¿«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,WFcw mFwnAdpFW`xd la``EdW §¨¨£¨¨¦¨¤
lW cinY mcFw ,mFId zNigzA laFh¥¦§¦©©¤¨¦¤

,xgWlFgA dzidlFg mFwnA - ©©¨§¨§¦§
zbdFp Ff dliaHW itl ,WFcw Fpi`W¤¥¨§¦¤§¦¨¤¤
mipdMd lkaE dpXd zFni lkA mB©§¨§©¨¨§¨©Ÿ£¦
,mixERiMd mFil cgEin Dpiipr oi`e§¥¦§¨¨§¨§©¦¦

'WFcw mFwn' oiC DA xn`p `l Kklmy) §¨Ÿ¤¡©¨¦¨¨
(.l(i"`a):

.åéãâa úà Láìå,'eicbA' xn`PW s` §¨©¤§¨¨©¤¤¡©§¨¨
,Fnvr lW lFgd icbal dpeEMd oi ¥̀©©¨¨§¦§¥©¤©§

mzF`l `N`micba dpnWicbA' - ¤¨§¨§Ÿ¨§¨¦¦§¥
mde ,lFcBd odMl micgEind 'adGd©¨¨©§¨¦©Ÿ¥©¨§¥

mEXn 'eicbA' o`M mi`xwp`EdW ¦§¨¦¨§¨¨¦¤
,dpXd zFni lM odA caFrliCadl ¥¨¤¨§©¨¨§©§¦

mixERiMd mFil mdW 'oaNd icbA'n¦¦§¥©¨¨¤¥§©¦¦
calA(`"eb ,m"`x): ¦§¨
.àöéågAfOW xvgd l` lkidd on §¨¨¦©¥¨¤¤¨¥¤¦§©

,mW dlFrdFzlFr z` zFUrl icM ¨¨¨§¥©£¤¨
Fpi` odMdW iR lr s`e] mrd zlFre§©¨¨§©©¦¤©Ÿ¥¥
ziAn `N` ,lkidd on dYr `Ä©¨¦©¥¨¤¨¦¥
xiMfd z`f mr ,xvgA didW dliaHd©§¦¨¤¨¨¤¨¥¦Ÿ¦§¦

on zncFTd Fz`ivi z` aEzMd o`M̈©¨¤§¦¨©¤¤¦
zFcFard lMW WiBcdl icM ,lkidd©¥¨§¥§©§¦¤¨¨£
zFpYn ollkaE) eiWkrn zFUrPd©©£¥©§¨¦§¨¨©§
lv` uEgA wx zFniIwzn (minC̈¦¦§©§©©¥¤
DNEM dcFard :xnFlM .oFvigd gAfOd©¦§¥©©¦§©¨£¨¨
['xvgd l` lkidd on' dYrn zxaFr¤¤¥©¨¦©¥¨¤¤¨¥

(o"anxd i"tr mler my ,x"yl):
.BúìBò úà äNòåd `Edli`' §¨¨¤¨¨©¦

dlrnl xEn`d 'dlFrl(b weqt)z`fA' §¨¨¨§©§¨§Ÿ
'Fbe oxd` `aiz`Hgl xwA oA xtA ¨Ÿ©£Ÿ§§©¤¨¨§©¨

'dlrl li`e: §©¦§Ÿ¨
.íòä úìBò úàåoAxTd Edfli`e' §¤©¨¨¤©¨§¨§©¦

dlrnl xEn`d 'dlFrl cg`(d weqt), ¤¨§¨¨¨§©§¨
l`xUi ipA zcr z`nE'ipW gTi ¥¥£©§¥¦§¨¥¦©§¥

cg` li`e z`Hgl miGr ixirU§¦¥¦¦§©¨§©¦¤¨
'dlrl:dk dxez §Ÿ¨

(dk)å.úàhçä áìç úàxn`PW s` §¥¥¤©©¨©¤¤¡©
'zF`Hgd' `le ,cigi oFWlA 'z`Hgd'©©¨¦§¨¦§Ÿ©©¨
aEzMd zpeEM mFwn lMn ,miAx oFWlA¦§©¦¦¨¨©¨©©¨

lrxirUe xR ixEn`iYW mdW ©¥¥¨§¨¦¤¥§¥
,Fl xW` z`Hgd xR :zF`Hgd©©¨©©©¨£¤

.'dl lxFBd eilr dlr xW` xirVde§©¨¦£¤¨¨¨¨©¨©
xihwi miptA mnCn dGEdW xg`lE§©©¤¨¦¨¨¦§¦©§¦

uEgA mdixEni` z` dYr(n"eviw): ©¨¤¥¥¤©
.äçaænä øéè÷é,oFvigd gAfn lr ©§¦©¦§¥¨©¦§¥©©¦

aizk inipRA ENi`C(h ,l zeny)`l' §¦©§¦¦§¦Ÿ
'dgpnE dlFre dxf zxhw eilr Elrz©£¨¨§Ÿ¤¨¨§¨¦§¨

mW xn`p cFre .'ebe(i weqta)xRke' §¤¡©¨§¦¤
mCn dpXa zg` eizpxw lr oxd ©̀£Ÿ©©§Ÿ¨©©©¨¨¦©
`Ed miWcw Wcw ...mixRMd z`Hg©©©¦ª¦Ÿ¤¨¨¦
ElNd mixacl WCEwn gAfOd' - ''dl©©¦§¥©§¨¦§¨¦©¨
`le (minC oYnE zxFhw) calA¦§¨§¤©©¨¦§Ÿ

'zxg` dcFarl(my i"yx):ek dxez ©£¨©¤¤
(fk)íîc úà àáeä øLàlkidl £¤¨¤¨¨©¥¨

miptle iptleWcwlE crFn ld`l - §¦§©§¦§¦§Ÿ¤¥§Ÿ¤
dlrnl WxFtnke ,miWcTdÎci miweqta) ©¢¨¦§©§¨§©§¨

(hi..o`M xEn`M ,zFtxUp EN` zF`Hge§©¨¥¦§¨¨¨¨
zF`HgA aEzMd raTW llMd itkE§¦©§¨¤¨©©¨§©¨

miptA wxfp mnCW zFInipRd(bk ,e lirl) ©§¦¦¤¨¨¦§¨¦§¦
ld` l` DnCn `aEi xW` z`Hg lke'§¨©¨£¤¨¦¨¨¤Ÿ¤
W`A ,lk`z `l WcTA xRkl crFn¥§©¥©Ÿ¤Ÿ¥¨¥¨¥

'sxVY:gk dxez ¦¨¥

ixg` zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g iyily meil inei xeriy

(èë)éòéáMä Lãça íìBò úwçì íëì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤Â©§¦¦Â
äëàìî-ìëå íëéúLôð-úà epòz Lãçì øBNòa¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À§¨§¨¨Æ

:íëëBúa øbä øbäå çøæàä eNòú àì́Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬§«§¤«

(ì)ìkî íëúà øäèì íëéìò øtëé äfä íBiá-ék¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´¤§¤®¦ŸÆ
:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(338 'nr hk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתטהרטהרטהרטהרּוּוּוּו הההה'''' ל)לפנילפנילפנילפני (טז, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָ
לֹומר, ויׁש "קרּבנֹות". ולא "ּבהמֹות", נקט מּדּוע וקׁשה, עׂשרה". חמׁש זה, ּביֹום הּקרבים הּבהמֹות "ּכל הרמּב"ם: ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹּכתב

" ׁשּכן ּביֹותר. הּפחּותה הּדרּגה עם העּלּוי ּתכלית ׁשל החּבּור נפעל ּכּפּור ׁשּביֹום לנּו רמז עם לפנילפנילפנילפניׁשרמז ּבעּקר קׁשּור ה'" ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
'חמׁש - ּביֹותר הּנמ ּוכה לּדרּגה נמׁש הוי' ׁשם ׁשל העּלּוי ּומּתכלית ט"ו; מסּפר י"ה, האֹותּיֹות ּופנימּיּות ֹו, הוי' ׁשם ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהתחלת

.ּבּבּבּבהמהמהמהמֹוֹוֹוֹותתתת''''עׂשרה ְְְְְֵֵֵֵֵֶ

(àì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:íìBò úwçª©−¨«

(áì)àlîé øLàå Búà çLîé-øLà ïäkä øtëå§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ
ãaä éãâa-úà Láìå åéáà úçz ïäëì Bãé-úà¤¨½§©¥−©´©¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈

:Lãwä éãâa¦§¥¬©«Ÿ¤
i"yx£'B‚Â ÁLÓÈŒ¯L‡ Ô‰k‰ ¯tÎÂ∑(ת"כ) לפי ּגדֹול, ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל זֹו ּכּפרה ¿ƒ∆«…≈¬∆ƒ¿«¿ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

א  הּבא ּגדֹול ּבכהן לֹומר הצר ּבאהרן, הּפרׁשה ּכל ּכמֹוהּוׁשּנאמרה ׁשּיהא ‡˙B„ÈŒ.חריו ‡lÓÈ ¯L‡Â∑ ְְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ«¬∆¿«≈∆»
וגֹו'",(ת"כ) ידֹו את ימּלא "ואׁשר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּבגדים מרּבה הּמׁשחה, ּבׁשמן הּמׁשּוח אּלא לי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻאין

הּמׁשחה  ׁשמן ׁשל צלֹוחית נגנזה ׁשּבימיו ,ואיל מּיאׁשּיהּו ׁשעמדּו הּגדֹולים הּכהנים ּכל Áz˙.והם Ô‰ÎÏ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ¿«≈««
ÂÈ·‡∑(ת"כ) אדם לכל קֹודם הּוא מקֹומֹו, את ממּלא ּבנֹו ׁשאם .ללּמד »ƒְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ÚÈ·L‡‰כט  ‡Á¯Èa ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ È‰˙e¿≈¿ƒ¿«»»¿«¿»¿ƒ»»
ÏÎÂ ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚz ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa¿«¿»¿«¿»¿«»«¿»≈¿»
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈÈa≈≈

k„Ï‡‰ל  ÔBÎÈÏÚ ¯tÎÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ· È¯‡¬≈¿»»≈¿««¬≈¿«»»
:Ôek„z ÈÈ Ì„˜ ÔBÎÈ·BÁ ÏkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ…≈√»¿»ƒ¿

È˙לא  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡È‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»ƒ¿¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿«»»

È˜¯·לב  È„Â d˙È Èa¯ Èc ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»ƒ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈
LaÏÈÂ È‰e·‡ ˙BÁz ‡LnLÏ da¯˜ ˙È»À¿»≈¿«»»¿¬ƒ¿ƒ¿«

:‡L„e˜ ÈLe·Ï ‡ˆe· ÈLe·Ï ˙È»¿≈»¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).'Bâå çLîé øLà ïäkä øtëå§¦¤©Ÿ¥£¤¦§©§
Dpi` mixERMd mFi lW Ff dxRM©¨¨¤©¦¦¥¨

lFcBÎodkA `N` dxWM(k"z).eitl §¥¨¤¨§Ÿ¥¨§¦
oxd`A dWxRd lM dxn`PWFnvr ¤¤¤§¨¨©¨¨¨§©£Ÿ©§

,'oxd` aixwde' ,'oxd` `ai z`fA']§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ§¦§¦©£Ÿ
'oxd` Knqe' ,'oxd` ozpe',b :miweqta lirl) §¨©©£Ÿ§¨©©£Ÿ

(.`k ,g ,eKkl ,[xnFl KxvEdxRke' :o`M §¨§©©¨§¦¤
xiWkdl ,'ebe 'gWni xW` odMdAlk ©Ÿ¥£¤¦§©§©§¦§¨
`dIW eixg` `Ad lFcBÎodkFpiC Ÿ¥¨©¨©£¨¤§¥¦

EdFnk(i"`a): ¨
Bãé úà àlîé øLàåodkl.,xnFlM ©£¤§©¥¤¨§©¥§©

.dlFcB dPEdkl KPgzie dPnzi xW £̀¤¦§©¤§¦§©¥¦§¨§¨
gWni xW`e' wx xn`p did ENi`e§¦¨¨¤¡©©©£¤¦§©

:xnF` iziid 'FzF`il oi`xWM `dIW ¨¦¦¥¥¦¤§¥¨¥
mixERiMd mFi zcFarl`N``weeC ©£©©¦¦¤¨©§¨

,dgWOd onWA gEWOdla`dAExn ©¨©§¤¤©¦§¨£¨§¥
micbadUrp FiEPn lMW lFcB odM - §¨¦Ÿ¥¨¤¨¦©£¨

- 'micbAd dpFnW' zWial ici lr wx©©§¥§¦©§¨©§¨¦
oiPnKkl xWM `Ed mBWcEnlY ? ¦©¦¤©¨¥§¨©§

'Fbe 'Fci z` `Nni xW`e' xnFl©©£¤§©¥¤¨§
diExw micbA zWial mBW EpivnE]¨¦¤©§¦©§¨¦§¨

xn`PW FnM ,'mici iENin'(hÎg ,hk zeny) ¦¨©¦§¤¤¡©
...hpa` mz` Yxbge zpYM mYWAlde'§¦§©§¨ª¢Ÿ§¨©§¨Ÿ¨©§¥

['eipA cie oxd` ci z`NnEe .mzF` ¦¥¨©©£Ÿ§©¨¨§¨
EgWnp `NW mipdMdmipdMd lM md ©Ÿ£¦¤Ÿ¦§§¥¨©Ÿ£¦

EcnrW milFcBdziA ini sFqA ©§¦¤¨§§§¥©¦
oFW`xEdIW`IndcEdi Kln,Kli`e ¦¦Ÿ¦¨¤¤§¨§¥¨

onW lW zigFlv dfpbp einiAW¤§¨¨¦§§¨§¦¤¤¤
dgWOdlM ,f`nE .EpiAx dWn dUrW ©¦§¨¤¨¨¤©¥¥¨¨

wx did milFcBd mipdMd lW mkEPg¦¨¤©Ÿ£¦©§¦¨¨©
'micba iEAix' ici lr(m"`x): ©§¥¦§¨¦

.åéáà úçz ïäëìxn` `NW KFYn §©¥©©¨¦¦¤Ÿ¨©
`Ed 'micId iENin' iM WxFtnA aEzMd©¨¦§¨¦¦©¨©¦
xW`e' :xn`p `NW] micbAd zWial§¦©©§¨¦¤Ÿ¤¡©©£¤
micbAd z` WFAll Fci z` `Nni§©¥¤¨¦§¤©§¨¦
EpivOW df znbEcM ,'eia` zgY odkl§©¥©©¨¦§§©¤¤¨¦

oNdl(i ,`k)z` WAll Fci z` `NnE' §©¨¦¥¤¨¦§Ÿ¤
`A df ixd ,['micbAdW cOllcaNO ©§¨¦£¥¤¨§©¥¤¦§©

ztqFp zErnWn DpWi micbAd zWial§¦©©§¨¦¤§¨©§¨¤¤
`weeCW ,`Ede ,df mici iENinlm` §¦¨©¦¤§¤©§¨¦

FpAok`FnFwn z` `Nnna`d lW §¨¥§©¥¤§¤¨¨
riBn `EdW xnFlM] zEaiWgA©£¦§©¤©¦©
[`hg z`xiaE dxFzA FznFw xEriWl, §¦¨§¨§¦§©¥§

if`mc` lkl mcFw `Edodkl £©¥§¨¨¨§©¥
odkie xg` `ai e`l m`e ,eiYgY©§¨§¦¨¨Ÿ©¥¦©¥

FnFwnAoFWNd ,hWRd itNW s`e] ¦§§©¤§¦©§¨©¨
FWExiR o`M xEn`d 'Fci z` `Nni'§©¥¤¨¨¨¨¥

,'dPEdMd zlAw'mroeiMn z`f ©¨©©§¨¦Ÿ¦¥¨
zErnWnA 'ci' oFWl minrtl EpivOW¤¨¦¦§¨¦§¨§©§¨

'Ll didY cie' :FnM) 'mFwn'(bi ,bk mixac) ¨§§¨¦§¤§
Kkitl ,(Ll didi mFwnE :FWExiRW¤¥¨¦§¤§§¦¨
zErnWn oirM o`M mB minkg EdEWxC§¨£¨¦©¨§¥©§¨
xnFl ,eia` 'mFwn' zlrn oiprl ,Ff§¦§©©£©§¨¦©
ickA FzEaiWgA iC oAd didIW¤¦§¤©¥©©£¦¦§¥
aWFi `Ed eilr mFwOd z` 'zF`Nnl'§©¤©¨¨¨¥

(m"ialn)[(`xtq)(x"yl):bl dxez



`ixgס zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

:øtëé§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן .(ת"כ)היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, ּדהּנה יׁש לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻלגּבי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א כג)אֹותם). פסוק ּגדּלתֹו,(רש"י את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

ß oqip 'h iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).'Bâå 'ä äeö øLàk Nòiå`l ©©©©£¤¦¨§Ÿ
`N` ,dEhvPWM cIn oM dUrriBdWM ¨¨¥¦¨§¤¦§©¨¤¨§¤¦¦©

dUr mixERMdÎmFimiIwedGd xcQM ©¦¦¨¨§¦¥©¥¤©¤
dWxRA o`M xEn`dE .aEzMd `a ¨¨¨©¨¨¨¨©¨

did `NW ,oxd` lW FgaW ciBdl§©¦¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¨¨
oWaFl(dPEdMd icbA z`)FzNEcbl §¨¤¦§¥©§¨¦§¨

,Fnvr z`pdlezxifB miIwnM `N` §©£¨©©§¤¨¦§©¥§¥©
,KlOdxW`M' :xnF`e miIqOW itkE ©¤¤§¦¤§©¥§¥©£¤

'dWn z` 'd dEv(my)(m"ialn):` dxez ¦¨¤¤
æé(b).áNë Bà øBL èçLé øLà£¤¦§©¤¤

,xAcn aEzMd oiWCwEnAEWCwEdW §§¨¦©¨§©¥¤§§
.oMWOl uEgn ohgWE ,oAxw mWl§¥¨§¨§¨¨¦©¦§¨

xn`PW(c weqta)crFn ld` gzR l`e' ¤¤¡©§¤¤©Ÿ¤¥
F`iad `l'oAxw aixwdloiprdW ixd Ÿ¡¦§©§¦¨§¨£¥¤¨¦§¨

oAxwl cgiizp xaMW xacA xEn`̈§¨¨¤§¨¦§©¥§¨§¨
(.fw migaf):

.äðçnaFhgXW xnFlM,dxfrl uEg ©©£¤§©¤§¨¨£¨¨
zhigWl crEind mFwOd mXW¤¨©¨©§¨¦§¦©
dxfrA FhgW ok` m` la` .zFpAxTd©¨§¨£¨¦¨¥§¨¨£¨¨
oFbM ,Fzevnl miIEqnd mFwOA `l K ©̀Ÿ©¨©§¨§¦§¨§

oFtSA `le mFxCA DhgXW dlFrd`x) ¨¤§¨¨©¨§Ÿ©¨
(`i ,` lirlFf dxdf` llkA Fpi ¥̀¦§©©§¨¨

(m"`x):c dxez
(c).áLçé íc,'mc'M Fl aWgp df oFr ¨¥¨¥¨¤¤§¨§¨

ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
רק  לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדם
הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלדברים
לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכיון

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

EpiidCaiIgzOW ,mc`d mC KtFWM §©§§¥©¨¨¨¤¦§©¥
FWtpAFnM ,dzin eilr aiIgW - §©§¤©¨¨¨¦¨§

`Edd Wi`d zxkpe' o`M xn`PW¤¤¡©¨§¦§©¨¦©
'FOr axTn: ¦¤¤©
.CôL íc'aWgi mC' xn`W xg`l ¨¨¨§©©¤¨©¨¥¨¥

xiMfd dOl ,(mC KtFWM :FWExiRW)¤¥§¥¨¨¨¦§¦
zwixf lr fFnxl `N` ?'KtW mC' aEW¨¨©¤¨¦§©§¦©

`aE ,gaGd lW FnCwxFGd z` zFAxl ¨¤©¤©¨§©¤©¥
minCoiWCwEOd lW,uEgA`EdW ¨¦¤©§¨¦©¤

uEgA 'hgFX'd oicM zxM aiIg©¨¨¥§¦©¥©
(my):d dxez
(d).íéçáBæ íä øLàmigaGd ,xnFlM £¤¥§¦§©©§¨¦

milibx md xW`eiWkr crgFAfl £¤¥§¦¦©©§¨¦§©
o`Mn ixd ,'dl zFpAxw mWl uEgA©§¥¨§¨©£¥¦¨

xq`p oMWOd mwEd xaMW oeiM Kli`e§¥¨¥¨¤§¨©©¦§¨¤¡©
l` m`iadl miaiIg md dYrnE ,xaCd©¨¨¥©¨¥©¨¦©£¦¨¤
'dl mzF` gFAfl mWe ,`weeC oMWOd©¦§¨©§¨§¨¦§©¨©

(a"l):e dxez
(f).íéøéòOì:FWExiRFnM .micXl ©§¦¦¥©¥¦§

FznbEC EpivOW(`k ,bi diryi)mixirUE' ¤¨¦§¨§¦¦
'mW EcTxi,laA lr zEprxER z`Eap] §©§¨§©§¨©¨¤

iM cr ,dnnFWe daxg didY mvx`W¤©§¨¦§¤£¥¨§¥¨©¦
Ecwxi micXde DA EpMWi xrId zFIg©©©©¦§§¨§©¥¦¦§§
xW` cFr lM :aEzMd WExiR Kke .[mẄ§¨¥©¨¨£¤
,dcVd ipR lr 'dl gFAfl mrd milibx§¦¦¨¨¦§©©©§¥©¨¤
,micXl migaFfe mirFHd mdn Wi ixd£¥¥¥¤©¦§§¦©¥¦
l` lMd `aEi xW`M dYrn mlE`e§¨¥©¨©£¤¨©Ÿ¤
ElCgi mirFHd mB ,'d oMWn¦§©©©¦©§§

mdiUrOn(m"ayxd i"tr miyxtn):g dxez ¦©£¥¤
(g).äìBò äìòé øLàdlrnl(b weqta) £¤©£¤¨§©§¨

,uEgA 'hgFX'd lr zxM aEIg xn`p¤¡©¦¨¥©©¥©
aEzMd siqFd o`keaiIglmB zxMlr §¨¦©¨§©¥¨¥©©

hgFXM uEgA mixai` xihwOd©©§¦¥¨¦©©¥
dlrde cg` hgW m`W ,uEgA©¤¦¨©¤¨§¤¡¨

Fxiag,gaGd ixai` xihwd -mdipW £¥¦§¦¥§¥©¤©§¥¤
oiaiIgcg` mc`A oiCd `Ede] zxM ©¨¦¨¥§©¦§¨¨¤¨

`EdW uEgA Edlrde uEgA FhgXW¤§¨©§¤¡¨©¤
xaM oAxTdW iR lr s`e .[miYW aiIg©¨§©¦§©©¦¤©¨§¨§¨
Fpi` aEWe ,uEgA FzhigW ici lr lqtp¦§©©§¥§¦¨©§¥
oiicr z`f lkA ,'dl Fxihwdl crEin§¨§©§¦©§¨Ÿ£©¦
,uEgA Fzxhwd lr dxdf`d zniIw©¤¤¨©§¨¨©©§¨¨©

zxM FWpre(.ew migaf)(`"eb ,oexkfd):h dxez §¨§¨¥



סי ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'h iriax meil inei xeriy

(âì)-úàå ãòBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà øtëå§¦¤Æ¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤
ìäwä íò-ìk-ìòå íéðäkä ìòå øtëé çaænä©¦§¥−©§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈

:øtëé§©¥«

(ãì)éða-ìò øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nòiå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨¨®©©¾©©«£¤²

ô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰eˆ ¯L‡k NÚiÂ∑ ׁשּלא אהרן, ׁשל ׁשבחֹו ּולהּגיד הּזה; ּכּסדר עׂשה יֹוםֿהּכּפּורים ּכׁשהּגיע ««««¬∆ƒ»¿ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו, לֹובׁשן .(ת"כ)היה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr f zegiy ihewl)

לגדלגדלגדלגדּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ללללֹוֹוֹוֹובבבבׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה לד)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא טז, מּדּוע(רש"י לׁשאל, ּדהּנה יׁש לֹומר, ויׁש הּזהב. ּבבגדי לא הּלבן, ּבבגדי ּזה ׁשבח נאמר ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ
ללּבׁש יכֹול אחריו הּבא הּגדֹול הּכהן (ּגם לֹו מיחדים היּו לא ׁשהרי לגדּלתֹו, לבׁשם ׁשּלא ּבכ חּדּוׁש אין הּזהב ּבגדי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻלגּבי

זה ּכּפּור ליֹום לֹו מיחדים ׁשהיּו הּלבן, ּבגדי לגּבי א כג)אֹותם). פסוק ּגדּלתֹו,(רש"י את לצּין ׁשּנֹועדּו לחׁשב עלּול היה , ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻ
אז. לדרּגתֹו ּבהתאם ּבחדׁשים, צר יׁש הּבא ּכּפּור ּביֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

ß oqip 'h iriax mei ß

æé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½
:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ

(â)øBL èçLé øLà ìàøNé úéaî Léà Léà¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬
õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò-Bà áNë-Bà¤²¤¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£·NÎŒB‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡∑"קרּבן "להקריב ׁשּנאמר: מדּבר, ה ּכתּוב קו)∑Ána‰.ּבמקּדׁשין (זבחים ¬∆ƒ¿«∆∆ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ««¬∆

לעזרה  .חּוץ ֲָָָ

(ã)ïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ
àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnò áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
i"yx£·LÁÈ Ìc∑ּבנפׁשֹו ׁשּמתחּיב האדם, ּדם ּכׁשֹופ.CÙL Ìc∑(ת"כ) ּבחּוץ ּדמים הּזֹורק את .לרּבֹות »≈»≈ְְְְִֵֵֶַַַָָָ»»»ְִֵֶַַַָ

ÔkLÓלג  ÏÚÂ ‡L„e˜ Lc˜Ó ÏÚ ¯tÎÈÂƒ«««ƒ¿«¿»¿««¿«
Ïk ÏÚÂ ‡i‰k ÏÚÂ ¯tÎÈ ‡Áa„Ó ÏÚÂ ‡ÓÊƒ¿»¿««¿¿»¿««¿««¬«»¿«»

:¯tÎÈ ‡Ï‰˜„ ‡nÚ«»ƒ¿»»¿««

Èaלד  ÏÚ ‡¯tÎÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔBÎÏ ‡„ È‰˙e¿≈»¿ƒ¿«»»¿«»»«¿≈
„·ÚÂ ‡zLa ‡„Á ÔB‰È·BÁ ÏkÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»≈¬»¿«»«¬«

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaב  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

ÒBkÈג  Èc Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·bB‡ ¯Bz ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ
‡¯aÓ ÒBkÈ Èc B‡ ‡˙È¯LÓ· ‡fÚ B‡ ¯n‡ƒ«ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ï˜¯·‡ד  d˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿≈¿»»»
‡Óc ÈÈ„ ‡kLÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»√»«¿¿»«¿»¿»
ÈˆÈzLÈÂ „L‡ ‡Óc ‡e‰‰ ‡¯·‚Ï ·MÁ˙Èƒ¿««¿«¿»«¿»¬«¿ƒ¿≈≈

:dnÚ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(cl).'Bâå 'ä äeö øLàk Nòiå`l ©©©©£¤¦¨§Ÿ
`N` ,dEhvPWM cIn oM dUrriBdWM ¨¨¥¦¨§¤¦§©¨¤¨§¤¦¦©

dUr mixERMdÎmFimiIwedGd xcQM ©¦¦¨¨§¦¥©¥¤©¤
dWxRA o`M xEn`dE .aEzMd `a ¨¨¨©¨¨¨¨©¨

did `NW ,oxd` lW FgaW ciBdl§©¦¦§¤©£Ÿ¤Ÿ¨¨
oWaFl(dPEdMd icbA z`)FzNEcbl §¨¤¦§¥©§¨¦§¨

,Fnvr z`pdlezxifB miIwnM `N` §©£¨©©§¤¨¦§©¥§¥©
,KlOdxW`M' :xnF`e miIqOW itkE ©¤¤§¦¤§©¥§¥©£¤

'dWn z` 'd dEv(my)(m"ialn):` dxez ¦¨¤¤
æé(b).áNë Bà øBL èçLé øLà£¤¦§©¤¤

,xAcn aEzMd oiWCwEnAEWCwEdW §§¨¦©¨§©¥¤§§
.oMWOl uEgn ohgWE ,oAxw mWl§¥¨§¨§¨¨¦©¦§¨

xn`PW(c weqta)crFn ld` gzR l`e' ¤¤¡©§¤¤©Ÿ¤¥
F`iad `l'oAxw aixwdloiprdW ixd Ÿ¡¦§©§¦¨§¨£¥¤¨¦§¨

oAxwl cgiizp xaMW xacA xEn`̈§¨¨¤§¨¦§©¥§¨§¨
(.fw migaf):

.äðçnaFhgXW xnFlM,dxfrl uEg ©©£¤§©¤§¨¨£¨¨
zhigWl crEind mFwOd mXW¤¨©¨©§¨¦§¦©
dxfrA FhgW ok` m` la` .zFpAxTd©¨§¨£¨¦¨¥§¨¨£¨¨
oFbM ,Fzevnl miIEqnd mFwOA `l K ©̀Ÿ©¨©§¨§¦§¨§

oFtSA `le mFxCA DhgXW dlFrd`x) ¨¤§¨¨©¨§Ÿ©¨
(`i ,` lirlFf dxdf` llkA Fpi ¥̀¦§©©§¨¨

(m"`x):c dxez
(c).áLçé íc,'mc'M Fl aWgp df oFr ¨¥¨¥¨¤¤§¨§¨

ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ä)øLà íäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïòîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»£¤´
çút-ìà ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìò íéçáæ íä¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À¤¤²©
ýåýéì íéîìL éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯§¨¦²©«Ÿ̈−

:íúBà¨«
i"yx£ÌÈÁ·Ê Ì‰ ¯L‡∑ לזּבח רגילים הם .אׁשר ¬∆≈…¿ƒְְֲִִִֵֶַֹ

(å)ìäà çút ýåýé çaæî-ìò ícä-úà ïäkä ÷øæå§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤
:ýåýéì ççéð çéøì áìçä øéè÷äå ãòBî¥®§¦§¦´©¥½¤§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(cnw zxaeg zeniyx)

ההההּדּדּדּדםםםם אתאתאתאת ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ו)וזרקוזרקוזרקוזרק (יז, ְְְְַַַַַַַַָָָָֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
רק  לׁשמר יׁש וההתלהבּות ׁשהּלהט לרמז הּמזּבח על קרב והּוא היא"), ּבּדם הּבׂשר נפׁש ("ּכי וחמימּות חּיּות מסּמל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹּדם
הּוא, ׁשּקדֹוׁש יהּודי, ּגּוף ׁשל ּכבׂשרֹו' ּובׂשר ל'דם אֹותֹו להפ נּתן ׁשּלא היינּו ּבאכילה, אסּור הּדם ולכן ׁשּבקדּׁשה. ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻלדברים
לקדּׁשה. אֹותֹו להפ נּתן ׁשּכן הּוא, מכרח עצמֹו הּבׂשר ּכן ּׁשאין מה מכרח. אינֹו העֹולם ּבעניני וההתלהבּות ׁשהּלהט ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכיון

(æ)íä øLà íøéòOì íäéçáæ-úà ãBò eçaæé-àìå§«Ÿ¦§§¬Æ¤¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬
:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò úwç íäéøçà íéðæŸ¦−©«£¥¤®ª©¬¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£Ì¯ÈÚOÏ∑ּכמֹו כא)לּׁשדים, יג ירּקדּוֿׁשם"(ישעיה "ּוׂשעירים :. «¿ƒƒְְְְִִִֵַַָ

ß oqip 'i iying mei ß

(ç)øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½¦©¥−
:çáæ-Bà äìò äìòé-øLà íëBúa øeâé-øLà£¤¨´§¨®£¤©«£¤¬Ÿ−̈¨«©

i"yx£‰ÏÚ ‰ÏÚÈŒ¯L‡∑ּבחּוץ איברים הּמקטיר על ּברא"ם]לחּיב והעלה [עּין אחד ׁשחט ׁשאם ּבחּוץ, ּכׁשֹוחט ¬∆«¬∆…»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
חּיבין ׁשניהן קט)חברֹו, חולין .(ת"כ. ְֲִֵֵֶַָ

Ècה  ÔB‰ÈÁ·c ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙ÈÈ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿≈ƒ
Ì„˜Ï Ôep˙ÈÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ÔÈÁ·c Ôep‡ƒ»¿ƒ««≈«¿»¿«¿À»√»
ÔeÒkÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ÈÈ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»«¬»¿ƒ¿

:ÔB‰˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»»¿

„ÈÈו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‡‰k ˜B¯ÊÈÂ¿ƒ¿«¬»»¿»««¿¿»«¿»
‡Ïa˜˙‡Ï ‡a¯z ˜qÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»¿«≈«¿»¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»√»¿»

Ècז  ÔÈ„MÏ ÔB‰ÈÁ·c ˙È „BÚ ÔeÁa„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈«≈ƒƒ
ÔB‰Ï ‡„ È‰z ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôep‡ƒ»»«¿≈¿«»»¿≈»¿

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓeח  Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ¯ÓÈz ÔB‰Ïe¿≈«¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ
B‡ ‡˙ÏÚ ˜qÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc ‡¯BÈbƒ»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ«≈¬»»

:‡iL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

EpiidCaiIgzOW ,mc`d mC KtFWM §©§§¥©¨¨¨¤¦§©¥
FWtpAFnM ,dzin eilr aiIgW - §©§¤©¨¨¨¦¨§

`Edd Wi`d zxkpe' o`M xn`PW¤¤¡©¨§¦§©¨¦©
'FOr axTn: ¦¤¤©
.CôL íc'aWgi mC' xn`W xg`l ¨¨¨§©©¤¨©¨¥¨¥

xiMfd dOl ,(mC KtFWM :FWExiRW)¤¥§¥¨¨¨¦§¦
zwixf lr fFnxl `N` ?'KtW mC' aEW¨¨©¤¨¦§©§¦©

`aE ,gaGd lW FnCwxFGd z` zFAxl ¨¤©¤©¨§©¤©¥
minCoiWCwEOd lW,uEgA`EdW ¨¦¤©§¨¦©¤

uEgA 'hgFX'd oicM zxM aiIg©¨¨¥§¦©¥©
(my):d dxez
(d).íéçáBæ íä øLàmigaGd ,xnFlM £¤¥§¦§©©§¨¦

milibx md xW`eiWkr crgFAfl £¤¥§¦¦©©§¨¦§©
o`Mn ixd ,'dl zFpAxw mWl uEgA©§¥¨§¨©£¥¦¨

xq`p oMWOd mwEd xaMW oeiM Kli`e§¥¨¥¨¤§¨©©¦§¨¤¡©
l` m`iadl miaiIg md dYrnE ,xaCd©¨¨¥©¨¥©¨¦©£¦¨¤
'dl mzF` gFAfl mWe ,`weeC oMWOd©¦§¨©§¨§¨¦§©¨©

(a"l):e dxez
(f).íéøéòOì:FWExiRFnM .micXl ©§¦¦¥©¥¦§

FznbEC EpivOW(`k ,bi diryi)mixirUE' ¤¨¦§¨§¦¦
'mW EcTxi,laA lr zEprxER z`Eap] §©§¨§©§¨©¨¤

iM cr ,dnnFWe daxg didY mvx`W¤©§¨¦§¤£¥¨§¥¨©¦
Ecwxi micXde DA EpMWi xrId zFIg©©©©¦§§¨§©¥¦¦§§
xW` cFr lM :aEzMd WExiR Kke .[mẄ§¨¥©¨¨£¤
,dcVd ipR lr 'dl gFAfl mrd milibx§¦¦¨¨¦§©©©§¥©¨¤
,micXl migaFfe mirFHd mdn Wi ixd£¥¥¥¤©¦§§¦©¥¦
l` lMd `aEi xW`M dYrn mlE`e§¨¥©¨©£¤¨©Ÿ¤
ElCgi mirFHd mB ,'d oMWn¦§©©©¦©§§

mdiUrOn(m"ayxd i"tr miyxtn):g dxez ¦©£¥¤
(g).äìBò äìòé øLàdlrnl(b weqta) £¤©£¤¨§©§¨

,uEgA 'hgFX'd lr zxM aEIg xn`p¤¡©¦¨¥©©¥©
aEzMd siqFd o`keaiIglmB zxMlr §¨¦©¨§©¥¨¥©©

hgFXM uEgA mixai` xihwOd©©§¦¥¨¦©©¥
dlrde cg` hgW m`W ,uEgA©¤¦¨©¤¨§¤¡¨

Fxiag,gaGd ixai` xihwd -mdipW £¥¦§¦¥§¥©¤©§¥¤
oiaiIgcg` mc`A oiCd `Ede] zxM ©¨¦¨¥§©¦§¨¨¤¨

`EdW uEgA Edlrde uEgA FhgXW¤§¨©§¤¡¨©¤
xaM oAxTdW iR lr s`e .[miYW aiIg©¨§©¦§©©¦¤©¨§¨§¨
Fpi` aEWe ,uEgA FzhigW ici lr lqtp¦§©©§¥§¦¨©§¥
oiicr z`f lkA ,'dl Fxihwdl crEin§¨§©§¦©§¨Ÿ£©¦
,uEgA Fzxhwd lr dxdf`d zniIw©¤¤¨©§¨¨©©§¨¨©

zxM FWpre(.ew migaf)(`"eb ,oexkfd):h dxez §¨§¨¥
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(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑:לֹומר ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, .ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑;האדם נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין מּכלֿמקֹום.(ת"כ. "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת  ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ÏÎ‡È.אם ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)úøëðåeiOrn.einie zxkp Frxf §¦§©¥©¨©§¦§¨§¨¨
.oizxkp`EdWM FYr `lA zn ,xnFlM ¦§¨¦§©¥§Ÿ¦§¤

'minW iciA dzin' WpFre] mipA `lA§Ÿ¨¦§¤¦¨¦¥¨©¦
Frxf oi`W KkA ,'zxM' WpFrn lw©¥¤¨¥§¨¤¥©§
Fpi` Kkl ,zn Fnvr `Ed wx zxkp¦§¨©©§¥§¨¥
dxEnB dzixM Ff oi`W 'zxM' iExẅ¨¥¤¥§¦¨§¨

(`"eb):[i dxez
(i).íc ìk'lM' xnFl aEzMd KxvEd ¨¨§©©¨©¨

,iEAix oFWlA mCxn`PW itloNdl ¨¦§¦§¦¤¤¡©§©¨
(`i weqta)`Ed mCd iM','xRki WtPA ¦©¨©¤¤§©¥

cFr xn`pe(ai weqta)...iYxn` oM lr' §¤¡©©¥¨©§¦
iziid KM KFYn ixd ,'mC lk`z `lŸŸ©¨£¥¦¨¨¦¦

lFkiiM ,xnFlaiIg `di `lzxM ¨©¦Ÿ§¥©¨¨¥
lr `N`zlik`miWCwEOd mC ¤¨©£¦©©©§¨¦

`Ed' xn`p mC FzF` lr xW` ,calA¦§¨£¤©¨¤¡©
Kkl ,'xRki WtPAlM' xnFl cEnlY ©¤¤§©¥§¨©§©¨

'mCoi`W s` ,oiNEg mC mB zFAxl - ¨§©©©¦©¤¥
gAfOd lr dwixf mdA(`"eb): ¨¤§¦¨©©¦§¥©

.éðô ézúðå,mrf lW mipR FA oY` §¨©¦¨©¤¥¨¦¤©©
oFWlA Wie .eilr qFrk` ,xnFlM§©¤§¨¨§¥¦§
KMW ,ztqFp zErnWn mB 'mipR zpizp'§¦©¨¦©©§¨¤¤¤¨

lM ozFp ippd :xnF` d"awdiNW i`pR ¥¦§¦¥¨§©¤¦
,FWiprdl icM,xnFlMlMn ip` dpFR §¥§©£¦§©¤£¦¦¨
wqFre iwqrwxFAdnFC KkAW] £¨©§¥©¤§¨¤

l` wx mipEzp d"awd ipR ENi`M xaCd©¨¨§¦§¥§¦©¤
lEn[`Edd Wi`d(`xtq)i"tre .m"ialn ,`"eb) ¨¦©

(g ,ci l`wfgiae .fi ,cl mildza i"yx:`i dxez
(`i)øNaä Lôð éklM .`id mCA ¦¤¤©¨¨©¨¦¨

FnM] 'xUA' miiExw miIgd ilrA©£¥©©¦§¦¨¨§
xn`PW(hi e ziy`xa)lMn igd lMnE' ¤¤¡©¦¨¨©¦¨

WtPd iM :aEzMd WExiR Kke ,['xUÄ¨§¨¥©¨¦©¤¤
dIxA lM lW(miIgÎlrA lM)mCA ¤¨§¦¨¨©©©¦©¨

E ,diElz `iddiElY WtPdW mEXn ¦§¨¦¤©¤¤§¨
,mCAKkitlxRkl gAfOd lr eiYzp ©¨§¦¨§©¦©©¦§¥©§©¥

mc`d Wtp lrmC zwixf ici lr ©¤¤¨¨¨©§¥§¦©©
iM' :aEzMd miIqOW Edfe .zFpAxTd©¨§¨§¤¤§©¥©¨¦

,xnFlM ,'xRki WtPA `Ed mCd`FaY ©¨©¤¤§©¥§©¨
WtPd lr xRkzE Wtp(`"eb):ai dxez ¤¤§©¥©©¨¤

(ai).íkî Lôð ìk'Wtp lM' oFWl ¨¤¤¦¤§¨¤¤
`A `l mlE` ,ohw ENit` FrnWn©§¨£¦¨¨¨Ÿ¨
`N` ,Fnvr ohTd z` xidfdl aEzMd©¨§©§¦¤©¨¨©§¤¨

miPhTd lr milFcB xidfdl- §©§¦§¦©©§©¦
mC miPhTd z` Elik`i `l milFcBdW¤©§¦Ÿ©£¦¤©§©¦¨

[xEQi` xaC lkA oiCd `Ede]mya g"n`a) §©¦§¨§©¦
(o"anxd:bi dxez

(bi)ãeöé øLàsFr F` dIg civ.ENi` £¤¨¥©¨¦
iziid ,calA 'cEvi xW`' xn`p did̈¨¤¡©£¤¨¦§¨¨¦¦

iM xnF`il oi`mCd iEQiM zaFgA ¥¦¥¦§©¦©¨

ixg` zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 52 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mc`d iIgA mCd iEqiM¦©¨§©¥¨¨¨

וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש
יג)ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: (יז, ֶֶֶֶָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

וגם  ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
לכּסֹות  חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין בפרשתנו)ּדם (רמב"ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
לב  "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיּות
ּכיסּוי  מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹולב",

צריכים חּולין ׁשּבעניני חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתהּדם, ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפ ׁשֹו לעֹורר  צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר ׁשּלא "ונפׁשי חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהּמׁש

ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
ּבזה  נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהמת

(ãé)éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNa-ìk Lôð-ék¦¤´¤¨¨À̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´
øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk íc ìàøNé¦§¨¥½©¬¨¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ

:úøké åéìëà-ìk àåä Bîc̈´¦½¨«Ÿ§−̈¦¨¥«
i"yx£‡e‰ BLÙ· BÓc∑ּבֹו ּתלּויה ׁשהּנפׁש הּנפׁש, ּבמקֹום לֹו הּוא ‰Â‡.ּדמֹו BÓc ¯NaŒÏk LÙŒÈk∑ »¿«¿ְְִֶֶֶֶֶַַָָƒ∆∆»»»»ƒ

נקבה  לׁשֹון 'נפׁש' זכר. לׁשֹון ּו'בׂשר' 'ּדם' הּדם. היא .הּנפׁש ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åè)çøæàa äôøèe äìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ§¥½̈¨«¤§−̈
áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦§¨¥¬©¨¤−¤

:øäèå§¨¥«

‰e‡יד  dLÙa dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡¬≈¿«»ƒ¿»¿≈¿«¿≈
‡Ï ‡¯Òa Ïk Ìc Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«»ƒ¿»»
Ïk ‡È‰ dÓc ‡¯Òa Ïk LÙ È¯‡ ÔeÏÎÈ≈̇¿¬≈¿«»ƒ¿»¿≈ƒ»

:ÈˆÈzLÈ dpÏÎÈc¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈≈

È·˙e¯‡טו  ‡ÏÈ· ÏeÎÈÈ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ»
ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡¯Bi‚·e ‡·ÈvÈa¿«ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿«¿≈

:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ·¿«»ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

civ `N`ickAW zFtFre zFIg ipin - ¤¨©¦¦¥©§¤¦§¥
,mzF` cEvl mc`d KxvEd mhgWl§¨§¨§©¨¨¨¨¨

la`oilFbpxze oifeE`KFzA milcBd £¨©¨¦§©§§¦©§¥¦§
micnFre micFSipM mde FziA¥§¥§¦¦§§¦

,mdil`noiPndevn zbdFp mdA mBW ¥¥¥¤¦©¦¤©¨¤¤¤¦§¨
?FfxnFl cEnlYcEvi xW`''civ, ©§©£¤¨¥

zbdFp devOdWmFwn lMnlkA - ¤©¦§¨¤¤¦¨¨§¨
'cEvi' oFWl oMW] zFtFre zFIg ipin¦¥©§¤¥§¨
,lrFtA FzF` micSW xacA wx KiIW©¨©§¨¨¤¨¦§©
mB KiIW 'civ' oke 'civ' oFWl la £̀¨§©¦§¥¥©¨©

[eil`n cnFre cFSiPd xacA,`"eb) §¨¨©¦§¥¥¥¨
(m"ialn.aEzMd EprinWdW xg`nE¥©©¤¦§¦¨©¨

miciA micFSiPd oiA liCadl oi`W¤¥§©§¦¥©¦¦§¨©¦
mikixv mNEMW ,mdil`n micFSiPl©¦¦¥¥¥¤¤¨§¦¦

,mCd iEQiMxn`p dOl oMÎm`llM ¦©¨¦¥¨¨¤¡©§¨
'cEvi xW`'?,ux` KxC EpcOll £¤¨§©§¥¤¤¤¤

dpnfdA `N` xUA lk`i `NW¤ŸŸ©¨¨¤¨©©§¨¨
(dpkdA).z`Gd`di `l :xnFlM ©£¨¨©Ÿ§©Ÿ§¥

xUAd zlik`A libx mc`d̈¨¨¨¦©£¦©©¨¨
eipirA xaCd didi `N` ,zEcinzA¦§¦¤¨¦§¤©¨¨§¥¨
mlFrl dkExM xUAd zlik` ENi`M§¦£¦©©¨¨§¨§¨
lr cEvle gFxhl :'z`Gd dpnfd'A©©§¨¨©Ÿ¦§©§¨©
`NW icM ,`Ed mrHde .Flk`l zpn§¨§¨§§©©©§¥¤Ÿ
oR ,xUAd zlik`A dAxd lBxzi¦§©¥©§¥©£¦©©¨¨¤
icil `aie i`Cn xzFi eixg` KWOi¦¨¥©£¨¥¦©§¨Ÿ¦¥

zEIpr(.ct oileg)(m"`x): £¦
.ìëàé øLàmixYEOd mzF` `weeC £¤¥¨¥©§¨¨©¨¦

;dlik`Ami`nhl hxRzFIg ipin - ©£¦¨§¨¦§¥¦¦¥©
m`W ,dlik`A mixEq`d zFtFre§¨£¦©£¦¨¤¦
itl ,mnC z` zFQkl Kixv oi` mhgW§¨¨¥¨¦§©¤¨¨§¦

'lk`i xW`' llkA mpi`W:dxezci ¤¥¨¦§©£¤¥¨¥
(ci).àeä BLôðá BîcWtPd iM mbd ¨§©§£©¦©¤¤

DA oi`e 'zipgEx' `id `ld Dnvr©§¨£Ÿ¦¨¦§¥¨
iM dilr xnFl KiIW `dIW zEWOn©¨¤§¥©¨©¨¤¨¦

z`f mr ,'WtPd `Ed' mCdFnClW ©¨©¤¤¦Ÿ¨¤
'miIgd lrA'`EdaWgp xW`Fl ©©©©¦£¤¤§¨

,WtPd mFwnAeiAbl aEWg `EdW ¦§©¤¤¤¨§©¨
itl ,Dnvr WtPd oirMWtPdW §¥©¤¤©§¨§¦¤©¤¤

Fa diElYFA Exn`p df mrHnE .(mCA) §¨©¨¦©©¤¤¤§
FWtpa FnC' oFWNde] 'Wtp' ipiC lM̈¦¥¤¤§©¨¨§©§
zEaiWg DzF`A ,FnC' :FWExiR KM '`Ed¨¥¨§¨£¦

['`Ed FWtpM(i"`a ,`"n): §©§
.àéä Bîc øNa ìk Lôð éko`M ¦¤¤¨¨¨¨¦¨

xaCdW itl dawp oFWlA '`id' xn`p¤¡©¦¦§§¥¨§¦¤©¨¨
lr aqEnWtPdW,mCd `idENi`e ¨©©¤¤¤¦©¨§¦

'`Ed' xn`p wEqRd zNigzA dlrnl§©§¨¦§¦©©¨¤¡©
lr aqEn `Ed mXW itl ,xkf oFWlA¦§¨¨§¦¤¨¨©

,oMW .(WtPd FnM aWgPd) mCd'mC' ©¨©¤§¨§©¤¤¤¥¨
'xUa'Emd,xkf oFWlENi`e'Wtp' ¨¨¥§¨¨§¦¤¤

`iddawp oFWlmEXn 'xUA'de] ¦§§¥¨§©¨¨¦
ipWA xn`p Kkl ,xkf oFWl `EdW¤§¨¨§¨¤¡©¦§¥
`Ed iM ('DnC' `le) 'FnC' zFnFwOd©§¨§Ÿ¨¨¦
lW FnC' :xnFlM .xUAd lr aqEn¨©©¨¨§©¨¤

['xUAd(`"eb):eh dxez ©¨¨
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(è)Búà úBNòì epàéáé àì ãòBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½©«£¬Ÿ−
:åénòî àeää Léàä úøëðå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«

i"yx£˙¯ÎÂ∑ נכרתין וימיו נכרת .זרעֹו ¿ƒ¿«ְְְְִִִַָָָָ

(é)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤

:dnò áøwî dúà ézøëäå ícä-úà¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«
i"yx£ÌcŒÏk∑:לֹומר ּתלמּוד הּמקּדׁשים? ּדם על אּלא חּיב יהא לא יכֹול יכּפר", "ּבּנפׁש ׁשּנאמר: לפי »»ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֻ

ÈÙ."ּכלּֿדם" Èz˙Â∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, .ּפנאי ָָ¿»«ƒ»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

(àé)íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä Lôð ék¦´¤´¤©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ
àeä ícä-ék íëéúLôð-ìò øtëì çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−

:øtëé Lôpa©¤¬¤§©¥«
i"yx£¯Na‰ LÙ Èk∑;האדם נפׁש על לכּפר המזּבח על נתּתיו ּולפיכ ּתלּויה, היא ּבּדם ּברּיה, ּכל ׁשל ƒ∆∆«»»ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

הּנפׁש על ּותכּפר נפׁש .ּתבא ְֵֶֶֶֶַַַָֹ

(áé)íkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìò©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
:íc ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©¨«

i"yx£ÌkÓ LÙŒÏk∑ הּקטּנים על ּגדֹולים .להזהיר »∆∆ƒ∆ְְְְִִִַַַַ

(âé)íëBúa øbä øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈
CôLå ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®§¨©Æ

:øôòa eäqëå Bîc-úà¤¨½§¦−̈¤«¨¨«
i"yx£„eˆÈ ¯L‡∑(פד חולין מּכלֿמקֹום.(ת"כ. "ציד", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ותרנגֹולין אּוזין ציד, אּלא לי אין ¬∆»ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

זאת  ּבהזמנה אּלא ּבׂשר, יאכל ׁשּלא יצּוד"? "אׁשר נאמר: לּמה ּכן, ÏÎ‡È.אם ¯L‡∑ לטמאים .ּפרט ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ¬∆≈»≈ְְִִֵָ

aÚÓÏ„ט  dp˙È‡ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙ÏÂ¿ƒ¿««¿«ƒ¿»»«¿ƒ≈¿∆¿«
:dnÚÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ d˙È»≈√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«≈«≈

BÈb¯‡י  ÔÓe Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒƒ»
Ôz‡Â ‡Óc Ïk ÏeÎÈÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ≈»¿»¿∆≈
d˙È ÈˆÈL‡Â ‡Óc ˙È ÏeÎÈc ‡L‡a ÈÊ‚e¯¿ƒ«¬»»¿≈»¿»∆¡≈≈»≈

:dnÚ BbÓƒ«≈

dz·‰Èיא  ‡‡Â ‡È‰ ‡Ó„a ‡¯Òa LÙ È¯‡¬≈¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬»¿»ƒ≈
È¯‡ ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔBÎÏ¿««¿¿»¿«»»««¿»≈¬≈

:¯tÎÓ ‡LÙ ÏÚ ‡e‰ ‡Ó„¿»««¿»¿«»

‡Lיב  Ïk Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»¡«
Ôe¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Â ‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎpÓƒ¿»≈¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿

:‡Óc ÏeÎÈÈ ‡Ï ÔBÎÈÈa≈≈»≈¿»

Bib¯‡יג  ÔÓe Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ¯·b ¯·‚e¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ»
B‡ ‡˙ÈÁ ‡„Èˆ „eˆÈ Èc ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿≈»«¿»
dpqÎÈÂ dÓc ˙È „BLÈÈÂ ÏÎ‡˙Ó Èc ‡ÙBÚ»ƒƒ¿¬≈¿≈»¿≈ƒ«ƒ≈

:‡¯ÙÚa¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)úøëðåeiOrn.einie zxkp Frxf §¦§©¥©¨©§¦§¨§¨¨
.oizxkp`EdWM FYr `lA zn ,xnFlM ¦§¨¦§©¥§Ÿ¦§¤

'minW iciA dzin' WpFre] mipA `lA§Ÿ¨¦§¤¦¨¦¥¨©¦
Frxf oi`W KkA ,'zxM' WpFrn lw©¥¤¨¥§¨¤¥©§
Fpi` Kkl ,zn Fnvr `Ed wx zxkp¦§¨©©§¥§¨¥
dxEnB dzixM Ff oi`W 'zxM' iExẅ¨¥¤¥§¦¨§¨

(`"eb):[i dxez
(i).íc ìk'lM' xnFl aEzMd KxvEd ¨¨§©©¨©¨

,iEAix oFWlA mCxn`PW itloNdl ¨¦§¦§¦¤¤¡©§©¨
(`i weqta)`Ed mCd iM','xRki WtPA ¦©¨©¤¤§©¥

cFr xn`pe(ai weqta)...iYxn` oM lr' §¤¡©©¥¨©§¦
iziid KM KFYn ixd ,'mC lk`z `lŸŸ©¨£¥¦¨¨¦¦

lFkiiM ,xnFlaiIg `di `lzxM ¨©¦Ÿ§¥©¨¨¥
lr `N`zlik`miWCwEOd mC ¤¨©£¦©©©§¨¦

`Ed' xn`p mC FzF` lr xW` ,calA¦§¨£¤©¨¤¡©
Kkl ,'xRki WtPAlM' xnFl cEnlY ©¤¤§©¥§¨©§©¨

'mCoi`W s` ,oiNEg mC mB zFAxl - ¨§©©©¦©¤¥
gAfOd lr dwixf mdA(`"eb): ¨¤§¦¨©©¦§¥©

.éðô ézúðå,mrf lW mipR FA oY` §¨©¦¨©¤¥¨¦¤©©
oFWlA Wie .eilr qFrk` ,xnFlM§©¤§¨¨§¥¦§
KMW ,ztqFp zErnWn mB 'mipR zpizp'§¦©¨¦©©§¨¤¤¤¨

lM ozFp ippd :xnF` d"awdiNW i`pR ¥¦§¦¥¨§©¤¦
,FWiprdl icM,xnFlMlMn ip` dpFR §¥§©£¦§©¤£¦¦¨
wqFre iwqrwxFAdnFC KkAW] £¨©§¥©¤§¨¤

l` wx mipEzp d"awd ipR ENi`M xaCd©¨¨§¦§¥§¦©¤
lEn[`Edd Wi`d(`xtq)i"tre .m"ialn ,`"eb) ¨¦©

(g ,ci l`wfgiae .fi ,cl mildza i"yx:`i dxez
(`i)øNaä Lôð éklM .`id mCA ¦¤¤©¨¨©¨¦¨

FnM] 'xUA' miiExw miIgd ilrA©£¥©©¦§¦¨¨§
xn`PW(hi e ziy`xa)lMn igd lMnE' ¤¤¡©¦¨¨©¦¨

WtPd iM :aEzMd WExiR Kke ,['xUÄ¨§¨¥©¨¦©¤¤
dIxA lM lW(miIgÎlrA lM)mCA ¤¨§¦¨¨©©©¦©¨

E ,diElz `iddiElY WtPdW mEXn ¦§¨¦¤©¤¤§¨
,mCAKkitlxRkl gAfOd lr eiYzp ©¨§¦¨§©¦©©¦§¥©§©¥

mc`d Wtp lrmC zwixf ici lr ©¤¤¨¨¨©§¥§¦©©
iM' :aEzMd miIqOW Edfe .zFpAxTd©¨§¨§¤¤§©¥©¨¦
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וכוכוכוכּסּסּסּסההההּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־ּדּדּדּדממממֹוֹוֹוֹו ווווׁשׁשׁשׁשפפפפ יאכליאכליאכליאכל אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אאאאֹוֹוֹוֹו־־־־עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף חחחחּיּיּיּיהההה צידצידצידציד יציציציצּוּוּוּודדדד אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ּוּוּוּומןמןמןמן־־־־ההההּגּגּגּגרררר ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ממממּבּבּבּבניניניני איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש
יג)ּבּבּבּבעפרעפרעפרעפר:::: (יז, ֶֶֶֶָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

וגם  ּבלבד מינים ׁשני רק מהם יקרב לא ּבעֹופֹות ּגם ּכי הּמזּבח, על ּדמם יתקרב לא ּכי ועֹוף ּבחּיה ּדם ּכל לכּסֹות . . ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹצּוה
לכּסֹות  חׁשׁש ולא לכּסֹותֹו. ראּוי ואין לכּפר ודמם הּנכּבד, לּׁשם נׁשחטים הּמצּויים רֹוב ּבּבהמֹות אבל נׁשחטים, אינם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהם

יצּוה. הרֹוב על כן אחרי וגם ּבּמדּבר חּולין אין ּכי ּבּבהמה, החּולין בפרשתנו)ּדם (רמב"ן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
האדם: ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָָָָויׁש

לעׂשֹותֹו צריכים ׁשּבקדּוׁשה ּדבר ׁשּכל קדּוׁשה, ּבעניני ּבֹו להׁשּתּמׁש הּוא ותכליתֹו הּנפׁש", הּוא "הּדם החּיּות, ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ"ּדם"
לב  "ּבלא חּיּות, ּבלי לעׂשֹותם צריכים האדם, ׁשל הרׁשּות ּדברי - חֹול ּבעניני מה־ּׁשאין־ּכן ּדוקא. ּגלּויה והתלהבּות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיּות
ּכיסּוי  מצות ּתֹוכן וזהּו הּבֹורא. את לעבֹוד ּכדי אּלא ּגּופֹו, הנאת ּבׁשביל לא ּדוקא ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ד"ּכל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹולב",

צריכים חּולין ׁשּבעניני חּיּות.לכלכלכלכּסּסּסּסֹוֹוֹוֹותתתתהּדם, ּבהם ניּכר יהיה ׁשּלא הּדם, את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ואפר", עפר "ואנכי והכנעה ׁשפלּות על מֹורה עפר ּכי – ּדוקא ּבעפר להיֹות צרי הּדם ׁשּכיסּוי הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ה  ּבנפ ׁשֹו לעֹורר  צרי הרׁשּות, ּבדברי עֹוסק האדם וכאׁשר ּתהיה", לּכל ּכעפר ׁשּלא "ונפׁשי חרד להיֹות וההכנעה, ּבּטּול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. לׁשם רק ּתהיה ּכּונתֹו ּכל אּלא הּגּוף), הנאת ּבׁשביל הרׁשּות ּבדברי (לעסֹוק הּלב ּתאוֹות אחר ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָלהּמׁש

ׁשּלֹו החּולין עסקי ׁשּגם מּובן ׁשּלֹו, הּׁשם מעבֹודת חלק הם ׁשּלֹו הרׁשּות ּדברי וגם ּבקדּוׁשה, ּכּולֹו חדּור האדם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָא
ּבזה  נרמז וזה לא. ותּו ׁשּבּדבר, ּבּקדּוׁשה היא ׁשּלֹו ׁשהחּיּות ּכיון הּדם לכּסֹות צרי ואין והתלהבּות, ּבחּיּות להיֹות ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹיכֹולים

לּמזּבח. ראּויין ּבהמֹות מיני ׁשרֹוב מאחר ּדם, ּכיסּוי צריכה אינּה חּולין ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהמת
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`ixgסד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. נכּתבה ּבבית לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
מי  – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו .ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל Ï‡.אם B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ƒ¿»¿»»¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני מעּתה (שמות מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָקּבלּו

ׂשכר  לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ."אני ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזראעזראעזראעזרא ּבּבּבּבימיימיימיימי ּבּבּבּבעריעריעריעריֹוֹוֹוֹותתתת ללללּנּנּנּנתקתקתקתק ׁשׁשׁשׁשּסּסּסּסֹוֹוֹוֹופןפןפןפן .... .... אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ב)ררררּבּבּבּביייי יח, ׁשּיארע (רש"י למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּדברים  ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזמן
ּדוד  ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבעל־ּפה

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם:::: יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני אלהםאלהםאלהםאלהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא רש"י)אני ובפירוש ב. .(יח, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּכֹולל  ,הּמל ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") עליכם ("קּבלּתם הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוצרי
ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי עליכם "קּבלּתם רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּגם

אֹו ּבּׂשכל, הּמּובנֹות מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּביאּור
לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכל

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא המנּוגדת ּגזרה ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

האּׁשה  ּכאׁשר ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, אחד" ל"ּבׂשר ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתכלית
אחיֹותיהם, עם התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם קּיּום ׁשּכל ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהיא

ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ׁשלמה, מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹואף
אל  איׁש ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה להיֹות  צריכה ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאם־ּכן

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני הּתֹורה הקּדימה ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ

הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו nL‰.מקֹום ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְֲִִֶֶַָָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים ˙eÎÏ.(ת"כ)יׂשראל, ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח נימּוסֹות מה אּלּו אּלא ר? ְְְִִִֵֵָָָֻֻ¿À…≈∆…≈≈ִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

חכמים  ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון להם, החקּוקין ּדברים .ׁשּלהן, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

cFr xn`p(a ,i my)Eplrn Epgp`' ¤¡©£©§¨©§
iOrn zFIxkp miWp aWPe Epidl`a¥Ÿ¥©Ÿ¤¨¦¨§¦¥©¥

,['ux`dKkitlz` dEvn d"awdWM ¨¨¤§¦¨§¤§©¤¤
zFixrd lr l`xUidxfbA mdilr `A ¦§¨¥©¨£¨¨£¥¤¦§¥¨

:xnF`e gzFtE'mkidl` 'd ip`'- ¥©§¥£¦¡Ÿ¥¤
xnFlM,mkilr xfFb in ErCip` `ld §©§¦¥£¥¤£Ÿ£¦

'ddrxRil oiICipFvx lr mixaFrdn ©©¨¦¨©¥¨§¦©§¦
xkU mNWl on`peipFvx z` miUFrl §¤¡¨§©¥¨¨¨¦¤§¦

Wi ''d ip`' xn`PW mFwn lM oMW]¤¥¨¨¤¤¡©£¦¥
miIwl on`Pd' FrnWnA- 'ixaCod §©§¨©¤¡¨§©¥§¨¦¥

[WpFrl ode xkUl(`xtq oiir)i"gp ,i"`a) §¨¨§¥§¤
(a ,e zeny i"yx i"tr:b dxez

(b).íéøöî õøà äNòîkaEzMd hwp §©£¥¤¤¦§©¦¨©©¨
rFxl `nbEcM ,ElNd zFvx`d iYW z ¤̀§¥¨£¨©¨§§¨§©

.mdiaWFi iUrnciBn,dfA ©£¥§¥¤©¦¨¤
lWe miIxvn lW mdiUrOW¤©£¥¤¤¦§¦¦§¤

milwlEwn miIprpMxzFilMn §©£¦¦§§¨¦¥¦¨
E ,zFOE`dxW`' xn`e siqFdW KFYn ¨¦¤¦§¨©£¤

iM ,cFr Epcnl 'DA mYaWimFwn FzF` §©§¤¨¨©§¦¨
l`xUi Fa EaWIWux`) mixvnA ¤¨§¦§¨¥§¦§©¦¤¤

(oWFBlMd on lwlEwnux` lMn - ¤§§¨¦©Ÿ¦¨¤¤
mixvn(m"`x): ¦§©¦

.änL íëúà àéáî éðà øLàKFYn £¤£¦¥¦¤§¤¨¨¦
lEwlw zxnEgA KlFde siqFn aEzMdW¤©¨¦§¥§§©¦§
z` dpFn `Ede ,miOrd lW mdiUrn©£¥¤¤¨©¦§¤¤

,dpFxg`A orpMciBn,dfAozF`W §©©¨©£¨©¦¨¤¤¨
oinnr(orpM ux` iOr)EWaMW £¨¦©¥¤¤§©©¤¨§

l`xUimd ixdmNEMn milwlEwn- ¦§¨¥£¥¥§§¨¦¦¨
oWFbe mixvn ux`n s` ,zFOE`d lMn¦¨¨©¥¤¤¦§©¦§¤

(my)(m"`x):
.eëìú àì íäéúwçáelM mEIqA §ªŸ¥¤Ÿ¥¥§¦¨

xnF` xaM `Ed ixd ,zFixrd zWxR̈¨©¨£¨£¥§¨¥

(fk ,ck miweqt oldl)dN` lkA E`OHY l`'©¦©§§¨¥¤
lM z` iM ...miFBd E`nhp dN` lka iM¦§¨¥¤¦§§©¦¦¤¨
xW` ux`d iWp` EUr l`d zarFYd©¥Ÿ¨¥¨©§¥¨¨¤£¤
siqFdl KxvEd rECn oM m`e .'mkiptl¦§¥¤§¦¥©©§©§¦

ike ,'Eklz `l mdizFTgaE' o`Mdn ¨§ª¥¤Ÿ¥¥§¦©
giPd(xi`Wd)aEzMdmdiUrn lMn ¦¦©¦§¦©¨¦¨©£¥¤

EN` ,`N` ?xn` `NWmiUrOd ¤Ÿ¨©¤¨¥©©£¦
milwlEwn iYlAd,mdA mibdFp mdW ©¦§¦§§¨¦¤¥£¦¨¤

ipin EpiidCodNW zFqEnpmibdpn - §©§¦¥¦¤¨¤¦§¨¦
,mnvrl miiFBd EraTW micgEin§¨¦¤¨§©¦§©§¨

,'mdizFTg' mi`xwPdmd iMmixaC ©¦§¨¦ª¥¤¦¥§¨¦
mdl oiwEwgd,hRWnE wFg oirMoFbM ©£¦¨¤§¥¦§¨§

zF`IChv`e zF`Ihxhztiq` mFwn] ©§¦¨§¦§©¦¨§£¦©
iwgUnA zFfgl mi`Ad mrd oFnd£¨¨©¨¦©£§¦§§¥
wFgU ipiipr x`W F` ,mixeeW zngln¦§¤¤§¨¦§¨¦§§¥§

[zEllFde(`"eb),xnF` xi`n iAx . §§©¦¥¦¥



סה ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
i"yx£‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎ‡z ¯L‡∑ ׁשּנבלעת ּבׁשעה אּלא טמאה לּה ׁשאין הּכתּוב, ּדּבר טהֹור עֹוף ּבנבלת ¬∆…«¿≈»¿≈»ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ואינ  ּבאכילתּה ׁשּמטּמאה ּכאן, ולּמד הּבליעה. נכּתבה ּבבית לא ּכאן, האמּורה ּו"טרפה" ּבמּגע, מטּמאה ּה ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
מי  – "טרפה" לֹומר ּתלמּוד הּבליעה? ּבבית מטּמאה טמא עֹוף נבלת ּתהא יכֹול ׁשנינּו: וכן לדרׁש. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹאּלא

טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף יצא טרפה. ּבמינֹו .ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

(æè)ô :Bðåò àNðå õçøé àì BøNáe ñaëé àì íàå§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−´Ÿ¦§¨®§¨−̈£Ÿ«
i"yx£BBÚ ‡NÂ∑ טמאֹות ׁשאר ּככל זֹו טמאה על חּיב לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁש יאכל Ï‡.אם B¯N·e ¿»»¬ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻֻ¿»…

BBÚ ‡NÂ ıÁ¯È∑ ּבמלקֹות ּבגדים ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת .על ƒ¿»¿»»¬ְְְְְִִִֵַַַַָָָ

çé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éðà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא כ)אני מעּתה (שמות מלכּותי, עליכם וקּבלּתם ,"אלהי ה' "אנכי : ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּבגזרה: עליהם ּבא לפיכ עזרא, ּבימי ּבעריֹות לּנתק ׁשּסֹופן לפניו וידּוע ּגלּוי אֹומר: רּבי גזרֹותי. ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָקּבלּו

ׂשכר  לׁשּלם ונאמן להּפרע ּדּין עליכם, ּגֹוזר מי ּדעּו – אלהיכם" ה' ."אני ְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

Ïa˜ÈÂטז  ÈÁÒÈ ‡Ï d¯Ò·e ÚaˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿««ƒ¿≈»«¿≈ƒ«≈
:d·BÁ≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

ÈÈב  ‡‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).äôøèe äìáð ìëàz øLà£¤Ÿ©§¥¨§¥¨
A,aEzMd xAC xFdh sFr zlapoice §¦§©¨¦¥©¨§¦

,zFliap x`Xn dpFW Dz`nEhoi`W §¨¨¤¦§¨§¥¤¥
zrlaPW drWA `N` d`nEh Dl̈§¨¤¨§¨¨¤¦§©©
o`k LcOle ,drilAd ziaA§¥©§¦¨§¦¤§¨

Dzlik`a d`OhOWmc`d z` od ¤§©§¨©£¦¨¨¥¤¨¨¨
,eicbA z` oderBna d`Ohn Dpi`e §¥¤§¨¨§¥¨§©§¨§©¨

dIge dndA zlaPW KxcM `VnA F`§©¨§¤¤¤¦§©§¥¨§©¨
`weeC dlik`A m` iM ,d`Ohnd`x] §©§¨¦¦©£¦¨©§¨§¥

lirl(n ,`i)opiCW zFliaPd x`W iAbl §¥§©¥§¨©§¥¤¦¨
m` iM ,dlik`A zF`Ohn opi` :Ktidl§¥¤¥¨§©§©£¦¨¦¦
cviM cFr mW d`xE .`VnA F` rBnA§©¨§©¨§¥¨¥©
dnE ,[`VnE rBn `ll dlik`d okYY¦¨¥¨£¦¨§Ÿ©¨©¨©
,zn sFrdW lM ?'sFrd zlap' iExT̈¦§©¨¨¤¨¥
dhigW ici lr `NW dzid FzzinE¦¨¨§¨¤Ÿ©§¥§¦¨
d`Ohn `ide 'dliap' Ff ixd ,dxWM§¥¨£¥§¥¨§¦§©§¨
sFrd z` hgW m` la` .DlkF`d z ¤̀¨§¨£¨¦¨©¤¨
`N` oiCM dzid Dnvr dhigXde§©§¦¨©§¨¨§¨©¦¤¨
oniq' eixai`n cg`A `vnpe EdEwcAW¤§¨§¦§¨§¤¨¥¥¨¨¦©
Ff oi` ,dlik`A FxqF`d 'dtixh§¥¨¨§©£¦¨¥
d`Ohn Dpi`e 'dtixh' `N` 'dliap'§¥¨¤¨§¥¨§¥¨§©§¨

.DzF` lkF`d z`:i"yx siqenees` ¤¨¥¨§©
dlap lk`Y xW`' o`M xn`PW¤¤¡©¨£¤Ÿ©§¥¨

iM minkg EWxiR xaM ,'dtxhE'dtxh' §¥¨§¨¥§£¨¦¦§¥¨
WFxcl `N` aYkp `l o`k dxEn`d̈£¨¨Ÿ¦§©¤¨¦§
zFtFrd ipiOn oin dfi`A cOllE§©¥§¥¤¦¦¦¥¨

xAcn aEzMdlFki :EpipW oke ,iziid ©¨§©¥§¥¨¦¨¨¦¦
W xnFl`dYmB`nh sFr zlap ©¤§¥©¦§©¨¥

drilAdÎziaA d`OhnxFdHd sFrM §©§¨§¥©§¦¨§©¨
-xnFl cEnlYE dlap','dtxhcOll ©§©§¥¨§¥¨§©¥

wxWFpinA WIW inoiCdtxh`Ed ¤©¦¤¥§¦¦§¥¨

- mc`d z` d`Ohn Fzlap xW` oiOd©¦£¤¦§¨§©§¨¤¨¨¨
`vidf llMnFpinA oi`W ,`nh sFr ¨¨¦§¨¤¨¥¤¥§¦
oiCdtxh`Ed KM oiaE KM oiA ixdW] ¦§¥¨¤£¥¥¨¥¨

,[dlik`A xEq`aEzMd FA xAiC `NW ¨©£¦¨¤Ÿ¦¥©¨
rBn' oiprlE] FzlapA `Ohn Fpi`e§¥§©¥§¦§¨§¦§©©¨
mixFdh od ,zFtFrd ipin lM - '`VnE©¨¨¦¥¨¥§¦
,mzlapA mi`Ohn mpi` ,mi`nh ode§¥§¥¦¥¨§©§¦§¦§¨¨
wx zbdFp `VnE rBnA dliap z`nEHW¤§©§¥¨§©¨©¨¤¤©
mivxXd dpFnWA oke zFIge zFndaA¦§¥§©§¥¦§¨©§¨¦

dlrnl miiEpnd(lÎhk ,`i),lM ENi`e ©§¦§©§¨§¦¨
x`WE miabg ,mibC :miIgd ilrA x`W§¨©£¥©©¦¨¦£¨¦§¨
mdA oi` - mi`nh zFtFr oke mivxXd©§¨¦§¥§¥¦¥¨¤
`VnE rBnA `l ,llM dliap z`nEh§©§¥¨§¨Ÿ§©¨©¨

[dlik`A `le(`xtq)(miyxtn):fh dxez §Ÿ©£¦¨
(fh).BðBò àNðå`l m`W dpeEMd oi` §¨¨£¥©©¨¨¤¦Ÿ

,oFr FA Wi Fz`nEHn xdhi`N`KM ¦§©¦§¨¥¨¤¨¨
:FWExiRqpMi F` Wcw lk`i m` ¥¦Ÿ©Ÿ¤¦¨¥
WCwOlzlap zlik`n `nh `EdWM ©¦§¨§¤¨¥¥£¦©¦§©

,sFrdFf d`nEh lr aiIgWpFr) ¨©¨©§¨¤
,('zxM'Mlr aiIg `EdW Kxcx`W lk ¨¥§¤¤¤©¨©¨§¨

zF`nEh(a ,d lirl i"yxa cer d`xe)(`xtq) §
(oexkfd):

.BðBò àNðå õçøé àì BøNáembd §¨Ÿ¦§¨§¨¨££©
lr od xn`p 'FpFr `Upe' oFWNdW¤©¨§¨¨£¤¡©¥©
,eicbA z`nEh lr ode FtEB z`nEh§©§¥©§©§¨¨

ipW oi` z`f lkAmieW mixaCd §¨Ÿ¥§¥©§¨¦¨¦
,mWprAwx iMWEpr FtEB zvigx lr §¨§¨¦©©§¦©¨

zxM,(WCwOl qpkpe lah `NWM) ¨¥§¤Ÿ¨©§¦§©©¦§¨
eENi`micbA qEAM lrmlah `NWM) §¦©¦§¨¦§¤Ÿ§¨¨

zxkA Wprp Fpi` (WCwOl mdA qpkpe§¦§©¨¤©¦§¨¥¤¡¨§¨¥
`N`zEwlnAEcnl okidnE] calA ¤¨§©§¦§¨¥¥¨¨§

ENi`W ;aEzMd oFWl xcq KFYn ?oM¥¦¥¤§©¨¤¦
deW micbA z`nEh WpFr did̈¨¤§©§¨¦¨¤
did ,Fnvr z`nEh WpFrM FzxnEgA§§¨§¤§©©§¨¨
`l FxUA m`e' dNigY xiMfn aEzMd©¨©§¦§¦¨§¦§¨Ÿ
,'qAki `l m`e' KM xg`e 'ugxi¦§©§©©¨§¦Ÿ§©¥
z` miCwdl mFwn lkA libxd oFWNke§©¨¨¨¦§¨¨§©§¦¤
WCEgnd z` eixg`lE ,hEWRd oiCd©¦©¨§©£¨¤©§¨
WpFr `dIW `Ed WECig ixde) xzFi¥©£¥¦¤§¥¤
KFYnE .(Fnvr z`nEhM eicbA z`nEh§©§¨¨§§©©§¦
ixd ,df xcq lr aEzMd ciRwd `NW¤Ÿ¦§¦©¨©¥¤¤£¥
,dNw `idW micbAd z`nEHW o`Mn¦¨¤§©©§¨¦¤¦©¨
oi`e ,Fnvr z`nEh lXn lw DWpr s ©̀¨§¨©¦¤§©©§§¥

df lr xzi dfA WECig(m"ialn)[(my) ¦¨¤¨¥©¤
(g"g):` dxez
çé(a).íëéäìà 'ä éðàmiaEzMd £¦¡Ÿ¥¤©§¦

dnCwd ixacM o`M mi`A ElNd©¨¨¦¨§¦§¥©§¨¨
gztE .oNdl dxEn`d zFixrd zWxtl§¨¨©¨£¨¨£¨§©¨¨©

'd ip`' oFWlA aEzMdKM iM ,'mkidl` ©¨¦§£¦¡Ÿ¥¤¦¨
:d"awd mdl xnF`iYxn`W `Ed ip` ¥¨¤£¦¤¨©§¦

mYlAwe 'Lidl` 'd ikp`' ipiqa§¦©¨Ÿ¦¡Ÿ¤§¦©§¤
ElAw dYrn - izEkln mkilr£¥¤©§¦¥©¨©§

izFxfbzFEvlE xFfbl `A ip` xW` §¥©£¤£¦¨¦§§©
mkz`,xnF` iAx .o`M xn`p dOl ¤§¤©¦¥¨¨¤¡©¨

W itl ,'mkidl` 'd ip`'rEcie iElB £¦¡Ÿ¥¤§¦¤¨§¨©
otFQW eiptll`xUIn miAx lW §¨¨¤¨¤©¦¦¦§¨¥

`xfr iniA zFixrA wzPlwgxzdl - ¦¨¥¨£¨¦¥¤§¨§¦§©¥
FnM] zFixrl xAgzdlE dxFYd KxCn¦¤¤©¨§¦§©¥©£¨§

xn`PW(bÎa ,h `xfr)mrd ElCap `l' ¤¤¡©Ÿ¦§§¨¨
iOrn mIelde mipdMde l`xUi¦§¨¥§©Ÿ£¦§©§¦¦¥©¥
...iYgd iprpMl mdizarFzM zFvx`d̈£¨§£Ÿ¥¤©§©£¦©¦¦
oke ,'mdipale mdl mdizpAn E`Up iM¦¨§¦§Ÿ¥¤¨¤§¦§¥¤§¥

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(89 'nr ai zegiy ihewl)

עזראעזראעזראעזרא ּבּבּבּבימיימיימיימי ּבּבּבּבעריעריעריעריֹוֹוֹוֹותתתת ללללּנּנּנּנתקתקתקתק ׁשׁשׁשׁשּסּסּסּסֹוֹוֹוֹופןפןפןפן .... .... אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ב)ררררּבּבּבּביייי יח, ׁשּיארע (רש"י למארע היא הּכתּוב ׁשּכּונת לֹומר קׁשה הּפׁשט ּבדר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּדברים  ואף הּמׁשנה, את וכתב סּדר רּבי ּדהּנה, אֹומרֹו. ּבׁשם ּדבר רׁש"י אֹומר זה קׁשי קצת לתרץ ּוכדי ,ּכ אחר רב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹזמן
ּדוד  ׁשאמר ּפסּוק מפרׁש ׁשרּבי הרי ."ּתֹורת הפרּו לה' לעׂשֹות "עת מּׁשּום זאת הּתירּו ּבכתב, לאמרן אסּור ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּבעל־ּפה

עזרא. לזמן היא הּכתּוב ׁשּכּונת ּומפרׁש לׁשיטתיּה אּזיל ּכאן ואף הּמׁשנה; ּכתיבת זמן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 83 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl oiieri)

lkVl zFcbEpnWM mB 'izFxfB ElAw'©§§¥©©§¤§¨©¥¤

אלהיכםאלהיכםאלהיכםאלהיכם:::: יהוהיהוהיהוהיהוה אניאניאניאני אלהםאלהםאלהםאלהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּגזרֹותי קּבלּו מעּתה מלכּותי, עליכם וקּבלּתם אלקי ה' אנכי ּבסיני ׁשאמרּתי הּוא רש"י)אני ובפירוש ב. .(יח, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ּכֹולל  ,הּמל ׁשּיצּוהּו מה ּכל עצמֹו על ׁשּמקּבל הּוא מלכּותי") עליכם ("קּבלּתם הּמלכּות קּבלת ּתֹוכן לכאֹורה ּביאּור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָוצרי
ּגזרֹותי"? קּבלּו מעּתה (לכ (ּובנֹוסף מלכּותי עליכם "קּבלּתם רׁש"י מחּלק ּכן אם ּומּדּוע ּגזירֹות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּגם

אֹו ּבּׂשכל, הּמּובנֹות מצֹות רק קּבלּו סיני, ּבהר יׂשראל ּבני ׁשּקּבלּו ׁשמים, מלכּות ׁשּבקּבלת לֹומר מקֹום יׁש ּבזה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהּביאּור
לּׂשכל. ׁשמנּוגדֹות ּגזירֹות קּבלּו לא אבל לּׂשכל, מנּגדֹות ׁשאינן הּפחֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלכל

הּגזרֹות. קּבלת על הזהירם הּמתּבּקׁשת, לּסברא המנּוגדת ּגזרה ּבגדר ׁשהם העריֹות על צּוה ׁשהּקּב"ה לפני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָולכן
ׁש'ע  הּוא:והּטעם ּגזרה ּבגדר הוי ריֹות' ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָ

האּׁשה  ּכאׁשר ּבזה ׁשלמּות ׁשּיׁש מּובן ּכן ועל ּבתֹולדֹותיהם, אחד" ל"ּבׂשר ׁשּנעׂשים ועד ּורבּו", "ּפרּו הּוא הּנּׂשּואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתכלית
אחיֹותיהם, עם התחּתנּו הראׁשֹון אדם ׁשּבני ּבכ ּתלּוי העֹולם קּיּום ׁשּכל ּדחזינן ּובפרט האיׁש. ׁשל ּבׂשרֹו" "ׁשאר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהיא

ּומׁשה. מרים אהרן ונֹולדּו ּדֹודתֹו, נׂשא עמרם וכן ׁשלמה, מּטתֹו והיתה אחיֹות ׁשּנׂשא מצינּו ּביעקב ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹואף
אל  איׁש ׁש"איׁש ּבכ ה"ּגזירה" ּומּובנת איסּור, ולא מעלה להיֹות  צריכה ּבניׂשּואין קרבה ּכי נֹותנת ׁשהּסברא נמצא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאם־ּכן

ּגזירֹותי. קּבלּו מעּתה - אלקיכם" ה' "אני הּתֹורה הקּדימה ולכן וגֹו'", תקרבּו לא ּבׂשרֹו ׁשאר ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּכל

(â)àì da-ízáLé øLà íéøöî-õøà äNòîk§©«£¥¯¤«¤¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ
íëúà àéáî éðà øLà ïòðk-õøà äNòîëe eNòú©«£®§©«£¥´¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬

:eëìú àì íäéúwçáe eNòú àì änĻ̈¨̧´Ÿ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡ ‰NÚÓk∑(ת"כ)ואֹותֹו האּמֹות, מּכל מקלקלים ּכנענּיים וׁשל מצרּיים ׁשל ׁשּמעׂשיהם מּגיד ¿«¬≈∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻ

הּכל  מן מקלקל יׂשראל ּבֹו ׁשּיׁשבּו nL‰.מקֹום ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡∑ׁשּכבׁשּו עממין ׁשאֹותן מּגיד ְְְְִִֵֶַָָָָֹֻ¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»ְֲִִֶֶַָָָ
מּכּלם יֹותר מקלקלים ˙eÎÏ.(ת"כ)יׂשראל, ‡Ï Ì‰È˙wÁ·e∑ אמ ׁשּלא הּכתּוב הּניח נימּוסֹות מה אּלּו אּלא ר? ְְְִִִֵֵָָָֻֻ¿À…≈∆…≈≈ִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

חכמים  ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ואצטדּיאֹות. טרטּיאֹות ּכגֹון להם, החקּוקין ּדברים .ׁשּלהן, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

Ôez·˙Èג  Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚk¿»≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿∆¿
‡Ú¯‡„ ‡nÚ È„·BÚÎe Ôe„aÚ˙ ‡Ï da«»«¿¿¿»≈«»¿«¿»
Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ônz ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ÔÚÎ„ƒ¿««ƒ¬»»≈»¿«»»«¿¿

:ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔB‰ÈÒBÓÈ·e¿ƒ≈»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

cFr xn`p(a ,i my)Eplrn Epgp`' ¤¡©£©§¨©§
iOrn zFIxkp miWp aWPe Epidl`a¥Ÿ¥©Ÿ¤¨¦¨§¦¥©¥

,['ux`dKkitlz` dEvn d"awdWM ¨¨¤§¦¨§¤§©¤¤
zFixrd lr l`xUidxfbA mdilr `A ¦§¨¥©¨£¨¨£¥¤¦§¥¨

:xnF`e gzFtE'mkidl` 'd ip`'- ¥©§¥£¦¡Ÿ¥¤
xnFlM,mkilr xfFb in ErCip` `ld §©§¦¥£¥¤£Ÿ£¦

'ddrxRil oiICipFvx lr mixaFrdn ©©¨¦¨©¥¨§¦©§¦
xkU mNWl on`peipFvx z` miUFrl §¤¡¨§©¥¨¨¨¦¤§¦

Wi ''d ip`' xn`PW mFwn lM oMW]¤¥¨¨¤¤¡©£¦¥
miIwl on`Pd' FrnWnA- 'ixaCod §©§¨©¤¡¨§©¥§¨¦¥

[WpFrl ode xkUl(`xtq oiir)i"gp ,i"`a) §¨¨§¥§¤
(a ,e zeny i"yx i"tr:b dxez

(b).íéøöî õøà äNòîkaEzMd hwp §©£¥¤¤¦§©¦¨©©¨
rFxl `nbEcM ,ElNd zFvx`d iYW z ¤̀§¥¨£¨©¨§§¨§©

.mdiaWFi iUrnciBn,dfA ©£¥§¥¤©¦¨¤
lWe miIxvn lW mdiUrOW¤©£¥¤¤¦§¦¦§¤

milwlEwn miIprpMxzFilMn §©£¦¦§§¨¦¥¦¨
E ,zFOE`dxW`' xn`e siqFdW KFYn ¨¦¤¦§¨©£¤

iM ,cFr Epcnl 'DA mYaWimFwn FzF` §©§¤¨¨©§¦¨
l`xUi Fa EaWIWux`) mixvnA ¤¨§¦§¨¥§¦§©¦¤¤

(oWFBlMd on lwlEwnux` lMn - ¤§§¨¦©Ÿ¦¨¤¤
mixvn(m"`x): ¦§©¦

.änL íëúà àéáî éðà øLàKFYn £¤£¦¥¦¤§¤¨¨¦
lEwlw zxnEgA KlFde siqFn aEzMdW¤©¨¦§¥§§©¦§
z` dpFn `Ede ,miOrd lW mdiUrn©£¥¤¤¨©¦§¤¤

,dpFxg`A orpMciBn,dfAozF`W §©©¨©£¨©¦¨¤¤¨
oinnr(orpM ux` iOr)EWaMW £¨¦©¥¤¤§©©¤¨§

l`xUimd ixdmNEMn milwlEwn- ¦§¨¥£¥¥§§¨¦¦¨
oWFbe mixvn ux`n s` ,zFOE`d lMn¦¨¨©¥¤¤¦§©¦§¤

(my)(m"`x):
.eëìú àì íäéúwçáelM mEIqA §ªŸ¥¤Ÿ¥¥§¦¨

xnF` xaM `Ed ixd ,zFixrd zWxR̈¨©¨£¨£¥§¨¥

(fk ,ck miweqt oldl)dN` lkA E`OHY l`'©¦©§§¨¥¤
lM z` iM ...miFBd E`nhp dN` lka iM¦§¨¥¤¦§§©¦¦¤¨
xW` ux`d iWp` EUr l`d zarFYd©¥Ÿ¨¥¨©§¥¨¨¤£¤
siqFdl KxvEd rECn oM m`e .'mkiptl¦§¥¤§¦¥©©§©§¦

ike ,'Eklz `l mdizFTgaE' o`Mdn ¨§ª¥¤Ÿ¥¥§¦©
giPd(xi`Wd)aEzMdmdiUrn lMn ¦¦©¦§¦©¨¦¨©£¥¤

EN` ,`N` ?xn` `NWmiUrOd ¤Ÿ¨©¤¨¥©©£¦
milwlEwn iYlAd,mdA mibdFp mdW ©¦§¦§§¨¦¤¥£¦¨¤

ipin EpiidCodNW zFqEnpmibdpn - §©§¦¥¦¤¨¤¦§¨¦
,mnvrl miiFBd EraTW micgEin§¨¦¤¨§©¦§©§¨

,'mdizFTg' mi`xwPdmd iMmixaC ©¦§¨¦ª¥¤¦¥§¨¦
mdl oiwEwgd,hRWnE wFg oirMoFbM ©£¦¨¤§¥¦§¨§

zF`IChv`e zF`Ihxhztiq` mFwn] ©§¦¨§¦§©¦¨§£¦©
iwgUnA zFfgl mi`Ad mrd oFnd£¨¨©¨¦©£§¦§§¥
wFgU ipiipr x`W F` ,mixeeW zngln¦§¤¤§¨¦§¨¦§§¥§

[zEllFde(`"eb),xnF` xi`n iAx . §§©¦¥¦¥



`ixgסו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים .אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
È˙wÁŒ˙‡Âe¯ÓLz∑ ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹולם
להּפטר! רּׁשאים אּתם אי עליכם, Ì‰a.ּגזרּתי ˙ÎÏÏ∑ חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆»∆ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

האּמֹות  חכמת ואלמד אל .יׂשראל, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר לּתן (ת"כ)לרּבֹות אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה .ׁשמירה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ì‰a ÈÁÂ∑!מת הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן »«»∆ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהב ּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּכּונת

ֲַֹאהרן.

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

- 'mdizFTgA'EN`mibdpnE zFNErR §ª¥¤¥§¦§¨¦
mi`xwPd miniIEqn'ixFn`d ikxc' §¨¦©¦§¨¦©§¥¨¡¦

EpOWmzF`minkgmNEM z` EhxitE ¤¨¨£¨¦¥§¤¨
mxEQi` ricFdl icM.fq sc zay d`x) §¥§¦©¦¨

(f"t my `ztqezae,millFM EN` mixacE§¨¦¥§¦
miPEWnE mipFW miWEgip ibEq¥¦¦¦§¦
mcFqi xW` ,mdA ElBxEd miIxFn`dW¤¨¡¦¦§§¨¤£¤§¨
oi`W lad ixace zFltY zFpEn`A¤¡§¥§¦§¥¤¤¤¥
ixd ,FcIn FYR ltp :oFbM] WOn mdÄ¤©¨§¨©¦¦¨£¥
,rx oniq EdGW xnFl dlFY `Ed¤©¤¤¦¨¨

[dnFCke(my):c dxez §©¤
(c)eNòz éètLî úàizTg z`e ¤¦§¨©©£§¤ªŸ©

?'ihRWn' oial 'izTg' oiA dn .ExnWY¦§§©¥ªŸ©§¥¦§¨©
'mihRWO'dmixEn`d mixac EN` ©¦§¨¦¥§¨¦¨£¦

,hRWnA dxFYAlfB ixEQi` :oFbM ©¨§¦§¨§¦¥¨¥
mdW ,mdA `vFIke minC zEkitWE§¦¨¦§©¥¨¤¤¥

,lMl mipaEnExn`p `l ENi`W ¨¦©Ÿ¤¦Ÿ¤¤§
dxFYAi`ck Eid(oiiE`x)oxn`l ©¨¨§©§¦§¨§¨

(m"`x):.eøîLz éúwç úàå'miTEg'd §¤ªŸ©¦§§©¦
EN`mixaCdxFYA mixEn`dodW ¥§¨¦¨£¦©¨¤¥

W ,KlOd zxfBrEcie iElB mnrh oi` §¥©©¤¤¤¥©£¨¨§¨©
erxd xvIorFh mc`d z` dYtnd §¥¤¨¨©§©¤¤¨¨¨¥
Ee ,oxnWl Epl dOl mdilr aiWnmb ¥¦£¥¤¨¨¨§¨§¨§©

oFbM ,mdilr oiaiWn mlFrd zFOE`¨¨§¦¦£¥¤§
ixEQi`fphrW zWialE xifg zlik` ¦¥£¦©£¦§¦©©©§¥

ezFkldz`HgÎin zxdhdxR) §¦§¨¢©¥©¨¨¨

(dOEc`xn`p Kkl .iAbl o`M £¨§¨¤¡©¨§©¥
...ExnWY izTg z`e' :miTEgd'd ip`, ©¦§¤ªŸ©¦§§£¦

xW` `Ed ip` ,xnFlM,mkilr iYxfB §©£¦£¤¨©§¦£¥¤
Ll rEci mrHd oi` m` s`edY` i` §©¦¥©©©¨©§¦©¨

xhRil i`Xxmdn(:fq `nei): ©©¦¨¥¥¤
.íäa úëììlW mzxinW mvr lr ¨¤¤¨¤©¤¤§¦¨¨¤

mcFw xidfd xaM mihRWOde miTEgd©¦§©¦§¨¦§¨¦§¦¤
:Fxn`A ,oklz`e EUrY ihRWn z`' ¨¥§¨§¤¦§¨©©£§¤

siqFde ,'ExnWY izTg:cFr aEzMd ªŸ©¦§§§¦©¨
,xnFlM ,'mdA zkll'xhRY l` ¨¤¤¨¤§©©¦¨¥

,mkFYncinY mdA wFqr `N` ¦¨¤¨£¨¤¨¦
,mdOr 'KNdzz'exn`z `NW §¦§©¥¦¨¤¤ŸŸ©

,l`xUi znkg iYcnl'dYrnKl` ¨©§¦¨§©¦§¨¥¥©¨¥¥
,'zFOE`d znkg cnl`elM `N` §¤§©¨§©¨¤¨¨

ipiprA didi mc` lW 'FkENid' xTir¦©¦¤¨¨¦§¤§¦§§¥
zFevOde dxFYd(`xtq)(i"`a):d dxez ©¨§©¦§

(d).'Bâå éúwç úà ízøîLeltM §©§¤¤ªŸ©§¨©
zxinW z` aEW xiMfde aEzMd©¨§¦§¦¤§¦©

icM ,mihRWOde miTEgdx`W zFAxl ©¦§©¦§¨¦§¥§©§¨
,dWxRd iwECwCihxR EpiidC ¦§¥©¨¨¨§©§§¨¥

mitqFPd zFklddaEzMd hxt `NW ©£¨©¨¦¤Ÿ¨©©¨
mdAmicnlPd mzF` oFbM ,WxFtnA ¨¤¦§¨§¨©¦§¨¦

iR lr) miaEzMd zFWxC KFYn¦§¨©§¦©¦
,(odA zWxcp dxFYdW zFCiOd©¦¤©¨¦§¤¤¨¤
Wi mzF` mBW o`M xidfn `Ed mdilre©£¥¤©§¦¨¤©¨¥

miIwlE xFnWlxg` xaC .sqFp mrh - ¦§§©¥¨¨©¥©©¨

,oiprd z` ltke aEzMd xfgW Kkl§¨¤¨©©¨§¨©¤¨¦§¨
icMoYillW oFWl KkAdxinW §¥¦¥§¨¨¤§¦¨

,miTEgl diIUreeoFWl okdxinW ©£¦¨©¦§¥§§¦¨
W itl ,mihRWOl diIUrewEqRA ©£¦¨©¦§¨¦§¦¤©¨

mcFTddiIUr `N` ozp `l ©¥Ÿ¨©¤¨£¦¨
mihRWOl['EUrY ihRWn z`'] ©¦§¨¦¤¦§¨©©£

miTEgl dxinWEz`e']izFTg §¦¨©¦§¤ª©
,o`M oltkE xfg Kkitl ,['ExnWY¦§§§¦¨¨©§¨¨¨
mdipW lv` dIUre dxinW xiMfdl§©§¦§¦¨©£¦¨¥¤§¥¤
lW iUrOd mEITd `Ed ,'dIUr'd]¨£¦¨©¦©©£¦¤
mzrici `id 'dxinX'de .zFevOd©¦§§©§¦¨¦§¦¨¨
zEcinzA mdil` aNd zniUe ,mpFxkfe§¦§¨§¦©©¥£¥¤¦§¦

[mdA lWMdl `NW(`xtq)(i"`a): ¤Ÿ§¦¨¥¨¤
.íäa éçåmiIgl `id aEzMd zpeEM ¨©¨¤©¨©©¨¦©©¦

miIgvPd`Y m`W .`AdÎmlFrlxn ©¦§¦¦¨¨©¨¤¦Ÿ©
mini zEkix` FWExiRW- dGdÎmlFrA ¤¥£¦¨¦¨¨©¤

,zn `Ed FtFq `ldeoYn okid oM m`e ©£Ÿ¥§¦¥¥¨©©
?FzEpwfA dUrW zFevOd lW oxkU§¨¨¤©¦§¤¨¨§¦§
iIgl `id dpeEMd xTirW o`Mn `N ¤̀¨¦¨¤¦©©©¨¨¦§©¥

`Ad mlFrd(my)(a"a): ¨¨©¨
.'ä éðàlv` xEn` `EdWM df oFWl £¦¨¤§¤¨¥¤

:FWExiR zFevOd mEIwmNWl on`p ¦©¦§¥¤¡¨§©¥
.xkU`EdW itl ,oM FWExiR o`M s`e ¨¨§©¨¥¥§¦¤

dUri xW`' zFevOd llM lr aqEn¨©§©©¦§£¤©£¤
'mdA ige mc`d mzF`(my),m"`x) ¨¨¨¨¨©¨¤

(`"eb:e dxez

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

ß oqip `"i iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
ñ :ýåýé éðà äåøò¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן (סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
כ) אביו (לקמן אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות :.En‡ ˙Â¯ÚÂ∑ אׁשת ׁשאינּה אּמֹו להביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֵֶֶָָ

.אביו  ִָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי .לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e).eáø÷ú àìoFWlA gzRW xg` Ÿ¦§§©©¤¨©¦§
,'FxUA x`W lM l` Wi` Wi`' :cigï¦¦¦¤¨§¥§¨
?'axwi `l' xnFle oM KiWndl Fl did̈¨§©§¦¥§©Ÿ¦§©

aEzMd `A `N`xidfdlz` mB ¤¨¨©¨§©§¦©¤
xkGM dawPdixEQi` lM oiprl ©§¥¨©¨¨§¦§©¨¦¥

,zFixrdmiAx oFWl xn`p Kkl`l' ¨£¨§¨¤¡©§©¦Ÿ
aEzMd mzF` deWd ok FnkE] 'Eaxwi¦§§§¥¦§¨¨©¨
mEIqA xn`PW FnM ,WpFrd bEq iAbl§©¥¨¤§¤¤¡©§¦

zFixrd zWxR(hk weqt oldl)Ezxkpe' ¨¨©¨£¨§¦§§
['zFUFrd zFWtPd(`"eb): ©§¨¨

.'ä éðàoi`W iR lr s` ,o`M mB £¦©¨©©¦¤¥
,lrFtA devn mEIwA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦¦§¨§©

A `N`:Wxtl Wi ,dxiarn zErpOd ¤¨§¦¨§¥£¥¨¥§¨¥
d 'd ip`,xkU mNWl on`pxkVd iM £¦©¤¡¨§©¥¨¨¦©¨¨

on dxinXd lre zExidGd lr `Ed©©§¦§©©§¦¨¦
minkg Exn`W KxckE] zFixrdoiyeciw) ¨£¨§¤¤¤¨§£¨¦

(:hldf ixd ,dxiar xar `le mc` aWï©¨¨§Ÿ¨©£¥¨£¥¤
mixaCd oi` ,mpn` .devn dUr ENi`M§¦¨¨¦§¨¨§¨¥©§¨¦
Fcil dpOCfp dxiardWM `N` mixEn £̀¦¤¨§¤¨£¥¨¦§©§¨§¨

[dPOn rpnpe(n"eviw):f dxez §¦§©¦¤¨
(f)éáà úåøòELO` zexre.Edn ¤§©¨¦§¤§©¦§©

?'Lia` zexr'Lia` zW` FfoFbkE] ¤§©¨¦¥¤¨¦§
dX`n clFp `Ed iM FO` `id oi`W¤¥¦¦¦©¥¦¨
,FWExiR EdGW oiPnE ,[eia` lW zxg ©̀¤¤¤¨¦¦©¦¤¤¥

F``OWFpi`oMFrnWnk `N`: ¤¨¥¥¤¨§©§¨
W itl `N` ?WOn eia` zexrxn`p ¤§©¨¦©¨¤¨§¦¤¤¡©
oNdl xn`pe ,'Lia` zexr' o`Mlv` ¨¤§©¨¦§¤¡©§©¨¥¤

miWpFrd(`i ,k)z` aMWi xW` Wi`e' ¨¨¦§¦£¤¦§©¤
eia` zW`dNB eia` zexrzFn ¥¤¨¦¤§©¨¦¦¨

ixd ,'mdipW EznEioNdN dn`id §§¥¤£¥©§©¨¦
eia` zW`zexr' z`xwp `ide) ¥¤¨¦§¦¦§¥¤§©

('eia`o`M s` ,FWExiReia` zW` ¨¦©¨¥¥¤¨¦
(.cp oixcdpq):

.Enà úåøòåEpcnl xaMW xg`l §¤§©¦§§©©¤§¨¨©§
,Lia` zW` :FWExiR 'Lia` zexr'W¤¤§©¨¦¥¥¤¨¦
o`M xidfdl KxvEd rECn oM m ¦̀¥©©§©§©§¦¨
dxEq` xaM ixde ,FO` lr cgEinA¦§¨©¦©£¥§¨£¨

`N` ?eia` zW` mEXn `id`iadl ¦¦¥¤¨¦¤¨§¨¦
z` (zFAxl)Dpi`W FO`,eia` zW` §©¤¦¤¥¨¥¤¨¦

a`d DgwNW] 'eia` zqEp`' oFbM§£©¨¦¤§¨¨¨¨
Ff oi`e ,[oiWECiw `ll DpFvxl cEBipA§¦¦§¨§Ÿ¦¦§¥
oA clFp dPOnE ,WOn 'FYW`' z`xwp¦§¥¦§©¨¦¤¨©¤

'eia` zW`' `l K` 'FO`' Ff ixde ,df¤©£¥¦©Ÿ¥¤¨¦
(my)(`"ry):g dxez
(g)éáà úLà úåøò.Eo`M xfg ¤§©¥¤¨¦¨©¨

icM eia` zW` lr aEW xidfde aEzMd©¨§¦§¦©¥¤¨¦§¥
zFAxlENit`.dzin xg`mB ,xnFlM §©£¦©©¦¨§©©

zW`' llkA oiicr a`d zzin xg`l§©©¦©¨¨£©¦¦§©¥¤
dilr xdfEn oAde ,`id 'eia`(my) ¨¦¦§©¥§¨¨¤¨

(y"`):h dxez
(h)éáà úá.Exn`p did ENi` ©¨¦¦¨¨¤¡©

FrnWn did ,'Lia` zW` zA LzFg`'£§©¥¤¨¦¨¨©§¨
oi`eViPn dclFp FzFg`WM `weeC©§¨§¤£§¨¦¦¦
x`Fanke] oiWECiw ici lr mixEnB§¦©§¥¦¦§©§¨

dlrnl(f weqta)diExw dPpi` dqEp`dW §©§¨¤¨£¨¥¤¨§¨
za LzFg`' xn`PW eiWkre ,['FYW`'¦§§©§¨¤¤¡©£§©

ixd ,'Lia`rnWOa dqEp` zA s` ¨¦£¥©©£¨©©§¨
(`"eb):

.õeç úãìBî Bà úéa úãìBîxaM ¤¤©¦¤¤§¨
'LzFg` zexr' xEQi`W aEzMd WxiR¥©©¨¤¦¤§©£§
a`d on wx LzFg` `idWM oiA `Ed¥§¤¦£§©¦¨¨

wx LzFg` `idW oiaEzA'] m`d on ¥¤¦£§©¦¨¥©
siqFdl `A o`ke ,['LO` za F` Lia`̈¦©¦¤§¨¨§¦



סז ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'i iying meil inei xeriy

(ã)úëìì eøîLz éúwç-úàå eNòz éètLî-úà¤¦§¨©¯©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́
:íëéäìà ýåýé éðà íää¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£eNÚz ÈËtLÓŒ˙‡∑ לאמרן ּכדאי היּו נאמרּו, לא ׁשאּלּו ּבמׁשּפט, ּבּתֹורה האמּורים ּדברים .אּלּו ∆ƒ¿»««¬ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
È˙wÁŒ˙‡Âe¯ÓLz∑ ואּמֹות לׁשמרן'? לנּו 'לּמה עליהם: מׁשיב הרע ׁשּיצר ,הּמל ּגזרת ׁשהם ּדברים ¿∆À…«ƒ¿¿ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ה'", "אני נאמר: לכ חּטאת, מי וטהרת ׁשעטנז ּולביׁשת חזיר אכילת ּכגֹון: עליהן, מׁשיבין ְְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהעֹולם
להּפטר! רּׁשאים אּתם אי עליכם, Ì‰a.ּגזרּתי ˙ÎÏÏ∑ חכמת למדּתי ּתאמר: ׁשּלא מּתֹוכם, ּתּפטר אל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ»∆∆»∆ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ

האּמֹות  חכמת ואלמד אל .יׂשראל, ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֻ

(ä)äNòé øLà éètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½£¤̧©«£¤¬
ñ :ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúàŸ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£È˙wÁŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ּבהם הּכתּוב ּפרט ׁשּלא הּפרׁשה, ּדקּדּוקי ׁשאר לּתן (ת"כ)לרּבֹות אחר: ּדבר . ¿«¿∆∆À…«ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּקים  ּוׁשמירה למׁשּפטים עׂשּיה אּלא נתן ׁשּלא לפי למׁשּפטים, ועׂשּיה ּוׁשמירה לחּקים, ועׂשּיה .ׁשמירה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

Ì‰a ÈÁÂ∑!מת הּוא סֹופֹו והלא הּזה, ּבעֹולם ּתאמר ׁשאם הּבא, ‰'.לעֹולם È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן »«»∆ֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .288 'r a"g zeiecreezd mgpn zxez)

ּבּבּבּבהםהםהםהם וחיוחיוחיוחי האדםהאדםהאדםהאדם אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיטיטיטי ואתואתואתואת חחחחּקּקּקּקתיתיתיתי אתאתאתאת ה)ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשמרמרמרמרּתּתּתּתםםםם (יח, ְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבהםהםהםהם ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיממממּוּוּוּותתתת לאלאלאלא ---- ּבּבּבּבהםהםהםהם כהנים)וחיוחיוחיוחי (תורת ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לפרׁש, ויׁש ּבהם"? ׁשּימּות "לא ּבּמּלים הּמדרׁש ּכ על מֹוסיף מה - ּבהם" "וחי ּבמפרׁש ּבּכתּוב ׁשּנאמר מאחר לתמּה: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹיׁש
לבני  ׁשארע ּכפי - הּנפׁש ּכלֹות עד ּבּקּב"ה ּודבקּות התלהב ּות מרב אפילּו ימּות" ׁש"לא האדם את להזהיר הּמדרׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּכּונת

ֲַֹאהרן.

Îl‰Ï‡ד  Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ Ôe„aÚz ÈÈc ˙È»ƒ««¿¿¿»¿»«ƒ¿¿«»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a¿¬»¿»¡»¬

ÔB‰˙Èה  „aÚÈ Èc ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿»ƒ«ƒ«¿≈»¿
:ÈÈ ‡‡ ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ ÔB‰· ÈÁÈÂ ‡L‡¬»»¿≈≈¿¿«≈»¿»¬»¿»
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mzrici `id 'dxinX'de .zFevOd©¦§§©§¦¨¦§¦¨¨
zEcinzA mdil` aNd zniUe ,mpFxkfe§¦§¨§¦©©¥£¥¤¦§¦

[mdA lWMdl `NW(`xtq)(i"`a): ¤Ÿ§¦¨¥¨¤
.íäa éçåmiIgl `id aEzMd zpeEM ¨©¨¤©¨©©¨¦©©¦

miIgvPd`Y m`W .`AdÎmlFrlxn ©¦§¦¦¨¨©¨¤¦Ÿ©
mini zEkix` FWExiRW- dGdÎmlFrA ¤¥£¦¨¦¨¨©¤

,zn `Ed FtFq `ldeoYn okid oM m`e ©£Ÿ¥§¦¥¥¨©©
?FzEpwfA dUrW zFevOd lW oxkU§¨¨¤©¦§¤¨¨§¦§
iIgl `id dpeEMd xTirW o`Mn `N ¤̀¨¦¨¤¦©©©¨¨¦§©¥

`Ad mlFrd(my)(a"a): ¨¨©¨
.'ä éðàlv` xEn` `EdWM df oFWl £¦¨¤§¤¨¥¤

:FWExiR zFevOd mEIwmNWl on`p ¦©¦§¥¤¡¨§©¥
.xkU`EdW itl ,oM FWExiR o`M s`e ¨¨§©¨¥¥§¦¤

dUri xW`' zFevOd llM lr aqEn¨©§©©¦§£¤©£¤
'mdA ige mc`d mzF`(my),m"`x) ¨¨¨¨¨©¨¤

(`"eb:e dxez

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

ß oqip `"i iyiy mei ß

(å)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL-ìk-ìà Léà Léà¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−§©´
ñ :ýåýé éðà äåøò¤§¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e·¯˜˙ ‡Ï∑ רּבים לׁשֹון נאמר לכ ּכּזכר, הּנקבה ‰'.להזהיר È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן …ƒ¿¿ְְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

(æ)éáà úåøòàåä Enà älâú àì Enà úåøòå E ¤§©¬¨¦²§¤§©¬¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½
ñ :dúåøò älâú àì¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙Â¯Ú∑(נד להּלן (סנהדרין ונאמר ,"אבי "ערות ּכאן: נאמר ּכמׁשמעֹו? אּלא אינֹו אֹו .אבי אׁשת זֹו ∆¿«»ƒְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
כ) אביו (לקמן אׁשת ּכאן אף אביו, אׁשת ּלהּלן מה ּגּלה". אביו "ערות :.En‡ ˙Â¯ÚÂ∑ אׁשת ׁשאינּה אּמֹו להביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ¿∆¿«ƒ¿ְִִֵֵֶֶָָ

.אביו  ִָ

(ç)éáà-úLà úåøòéáà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

i"yx£EÈ·‡Œ˙L‡ ˙Â¯Ú∑ מיתה לאחר .לרּבֹות ∆¿«≈∆»ƒְְִַַַָ

(è)éáà-úá EúBçà úåøòúãìBî Enà-úá Bà E ¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½¤¤́
ñ :ïúåøò älâú àì õeç úãìBî Bà úéa©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡Œ˙a∑ ּבמׁשמע אנּוסה ּבת ıeÁ.אף ˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ∑ ׁשאֹומרים מאֹותּה ׁשנֹולדה ּבין «»ƒְְֲַַַָָ∆∆«ƒ∆∆ְְִֵֵֶֶָָ
נתינה  אֹו ממזרת ּכגֹון: אּמּה, את הֹוצא לֹו: ׁשאֹומרים ּובין אּמּה, את קּים :לאבי .לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

˙˜¯·Ôeו  ‡Ï d¯Òa ·È¯˜ ÏÎÏ ¯·b ¯·b¿«¿«¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ‡È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿»¬»¿»

‰È‡ז  Cn‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙È¯ÚÂ Ce·‡ ˙È¯Ú∆¿«¬¿∆¿«ƒ»»¿«≈ƒ»ƒ
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï»¿«≈∆¿¿«

‡·Ceח  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

ÈÏÈc„‡ט  Cn‡ ˙· B‡ Ce·‡ ˙a C˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬»»«¬«ƒ»ƒƒ»
¯·‚Ï Cn‡ ÔÓ B‡ È¯Á‡ ˙z‡ ÔÓ Ce·‡ ÔÓƒ¬ƒƒ«»√ƒƒƒ»ƒ¿«

:Ô‰˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï Ô¯Á‡»√»»¿«≈∆¿»¿≈
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d 'd ip`,xkU mNWl on`pxkVd iM £¦©¤¡¨§©¥¨¨¦©¨¨
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Ff oi`e ,[oiWECiw `ll DpFvxl cEBipA§¦¦§¨§Ÿ¦¦§¥
oA clFp dPOnE ,WOn 'FYW`' z`xwp¦§¥¦§©¨¦¤¨©¤

'eia` zW`' `l K` 'FO`' Ff ixde ,df¤©£¥¦©Ÿ¥¤¨¦
(my)(`"ry):g dxez
(g)éáà úLà úåøò.Eo`M xfg ¤§©¥¤¨¦¨©¨

icM eia` zW` lr aEW xidfde aEzMd©¨§¦§¦©¥¤¨¦§¥
zFAxlENit`.dzin xg`mB ,xnFlM §©£¦©©¦¨§©©

zW`' llkA oiicr a`d zzin xg`l§©©¦©¨¨£©¦¦§©¥¤
dilr xdfEn oAde ,`id 'eia`(my) ¨¦¦§©¥§¨¨¤¨

(y"`):h dxez
(h)éáà úá.Exn`p did ENi` ©¨¦¦¨¨¤¡©

FrnWn did ,'Lia` zW` zA LzFg`'£§©¥¤¨¦¨¨©§¨
oi`eViPn dclFp FzFg`WM `weeC©§¨§¤£§¨¦¦¦
x`Fanke] oiWECiw ici lr mixEnB§¦©§¥¦¦§©§¨

dlrnl(f weqta)diExw dPpi` dqEp`dW §©§¨¤¨£¨¥¤¨§¨
za LzFg`' xn`PW eiWkre ,['FYW`'¦§§©§¨¤¤¡©£§©

ixd ,'Lia`rnWOa dqEp` zA s` ¨¦£¥©©£¨©©§¨
(`"eb):

.õeç úãìBî Bà úéa úãìBîxaM ¤¤©¦¤¤§¨
'LzFg` zexr' xEQi`W aEzMd WxiR¥©©¨¤¦¤§©£§
a`d on wx LzFg` `idWM oiA `Ed¥§¤¦£§©¦¨¨

wx LzFg` `idW oiaEzA'] m`d on ¥¤¦£§©¦¨¥©
siqFdl `A o`ke ,['LO` za F` Lia`̈¦©¦¤§¨¨§¦



`ixgסח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז מ"ערות (יבמות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" EaŒ˙a.אּׁשה ˙Â¯Ú∑ ר קלֿוחמ ְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ∆¿««ƒ¿ֶַָֹ

מּגזרהֿׁשוה למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,עח)לבּת סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì E:àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«
ñ

(âé):àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ñ

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

Ï‡יב  Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚCe·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙ ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

otF`A mB iM ,a`d on FzFg`A cFr©£¦¨¨¦©§¤
,xEQi`A Fl d`EUp dzid LzFg` m`W¤¥£§¨§¨§¨§¦
LzFg`l zaWgp `id z`f lkA§¨Ÿ¦¤§¤¤©£§

Lilr dxEq`e.:aEzMd WExiR KkeoiA ©£¨¨¤§¨¥©¨¥
mixWM oi`eViPn dclFp LzFg`WM§¤£§§¨¦¦¦§¥¦
mW lr 'ziA zclFn' z`xwpe ,mixYEnE¨¦§¦§¥¤¤©¦©¥
DO` z` miIw' Lia`l Fl mixnF`W¤§¦§¨¦©¥¤¦¨
DzFdWdl Ll xYEn xnFlM ,'LziaA§¥§§©¨§§©§¨

,DOr xEcleoiaEzclFn' diExTd Ff §¨¦¨¥©§¨¤¤
mW lr 'uEgFl mixnF`WLia`l ©¥¤§¦§¨¦

DO` z` `vFd'i`W 'Lzial uEg ¥¤¦¨§¥§¤¦
DzFdWdl i`Xx dY`,Llv`oFbM ©¨©©§©§¨¤§§§

m`dWdpizp F` zxfnnzFxEq`d ¤¨¥©§¤¤§¦¨¨£
,ElNd miptF`d lkA - 'ldTA `al'¨Ÿ©¨¨§¨¨¨¦©¨
`id LzFg` mdn dclFPW zAd ixd£¥©©¤§¨¥¤£§¦
dclFPW Ff] zxM WpFrA Ll dxEq`e©£¨§§¤¨¥¤§¨
Ffe 'ziA zclFn' z`xwp xYidA§¤¥¦§¥¤¤©¦§
.'uEg zclFn' z`xwp xEQi`A dclFPW¤§¨§¦¦§¥¤¤
xzFi oEYig ixEQi` mB llFM df oFWle§¨¤¥©¦¥¦¥
oFbM ,dpizpE zxfnn xW`n mixEng£¦¥£¤©§¤¤§¦¨§

[zFzixk iaiIg(.bk zenai),`"eb) ©¨¥¨¥
(oexkfd:i dxez

(i)ða úa úåøòELYA za F`.'Fbe ¤§©©¦§©¦§§
FzF` Fpi` o`M xEn`d df xEQi ¦̀¤¨¨¨¥

oNdl xn`PW xEQi`d(fi weqta)zexr' ¨¦¤¤¡©§©¨¤§©
z`e DpA zA z` dNbz `l DYaE dX ¦̀¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤

o`MW ,'ebe 'DYA zAFYaAFpaaE ©¦¨¤¨§¦¦§
miclFPd,xAcn aEzMd FzqEp`n ©¨¦¥£¨©¨§©¥

'DpA zA z`' mEXn FaiIgl oi` KkitlE§¦¨¥§©§¦¤©§¨

,(dtixUA FWprW) 'DYA zA z`' F`¤©¦¨¤¨§¦§¥¨
FYA zaE FpA zA mEXn wx `N ¤̀¨©¦©§©¦

itl ,(calA 'zxk'A FWprW)i`EVPW ¤¨§§¨¥¦§¨§¦¤¦¥
oigETl KxC Eid `l dpFW`xdd`x) ¨¦¨Ÿ¨¤¤¦¦

(f weqt lirl 'mi`elin'e .zxdf` ENi` §¦©§¨©
lr xEQi`dFYAÎzaE FYaFpA zaE ¨¦©¦©¦©§

miclFPdFYW`nFl d`EUPd ©¨¦¥¦§©§¨
,oiWECiwAdX` zexr'n oicnl Ep` §¦¦¨§¥¦¥¤§©¦¨

odA xn`PW 'DYaE(my),dNbz `l ¦¨¤¤¡©¨¤Ÿ§©¥
xEn` `Edd xEQi`deEPOn `idW oiA §¨¦©¨¥¤¦¦¤

,FrxGn md 'dCkP'd F` zAd -oiaE ©©©¤§¨¥¦©§¥
`idWdclFPW FYW` zAxg` Wi`n ¤¦©¦§¤§¨¥¦©¥

(miyxtn ,i"`a):
ða úa úåøòELYA za F`dNbz `l. ¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤

Ep`e ,'LYA' aEzMd o`M dpn `lŸ¨¨¨©¨¦§§¨
micnlLYal xnFgeÎlwxEQi` oMW] §¥¦©¨¤§¦§¤¥¦

daxiwA iElY zFixrd(e ,gi lirl xen`k), ¨£¨¨§¦§¨
`xaQd KM ,eil` daFxw `idW lkkE§¨¤¦§¨¥¨¨©§¨¨

[xFq`l xzFi zpzFpoi`W itl `N` , ¤¤¥¤¡¤¨§¦¤¥
,oiCd on oixidfncEOiNd xnFlM ©§¦¦¦©¦§©©¦

oiprl wx lirFn 'xnFge lw' mrHn¦©©©¨¤¦©§¦§©
WOWi xaCdW icM K` ,xEQi`d zrici§¦©¨¦©§¥¤©¨¨§©¥
iR lr] WpFrd oiprl 'dxdf`'M mB©§©§¨¨§¦§©¨¤©¦
oM m` `N` oiWpFr oi`' :llMd©§¨¥§¦¤¨¦¥
WxFtnd xacA KxFv Wi ,['oixidfn©§¦¦¥¤§¨¨©§¨

KM mWlE .xzFidEcnlFf dxdf`l ¥§¥¨§¨¨§©§¨¨
nA deWÎdxfBn,zFnai zkQKke ¦§¥¨¨¨§©¤¤§¨§¨

'dPd' o`M xn`p :mW Exn`Kzexr iM'] ¨§¨¤¡©¨¥¨¦¤§¨¥
oNdl xn`pe ['dPd(fi weqta)'dPd' ¥¨§¤¡©§©¨¥¨

aEzMd dUr oNdN dn ,['dPd dx`W']©£¨¥¨©§©¨¨¨©¨
o`M s` ,DpA zaE DYA zaM DYA oiC¦¦¨§©¦¨©§¨©¨
iEHiAd] DpA zaE DYA zaM FYA dUr̈¨¦§©¦¨©§¨©¦
xaC :FWExiR EppiprA xEn`d 'oiC'¦¨¨§¦§¨¥¥¨¨
,dgkFd KFYn cnlPd ,aEzM Fpi`W¤¥¨©¦§¨¦¨¨

[dnFCke 'xnFge lw' oFbM(.b sc) §©¨¤§©¤
(oexkfd):`i dxez

(`i)éáà úLà úa úåøò.EcOl ¤§©©¥¤¨¦¦¥
dgtXn FzFg` lr aiIg Fpi`W¤¥©¨©£¦¦§¨

,zixkpeon FzFg` `idW Ff lr ,xnFlM §¨§¦§©©¤¦£¦
'ziprpM dgtX'n dclFPW `N` ,a`d̈¨¤¨¤§¨¦¦§¨§©£¦
lr s` iM aEzMd LcOile ,zixkPn F`¦¨§¦§¦¤§©¨¦©©
Epcnl 'a`d on FzFg`' xEQi`W iR¦¤¦£¦¨¨¨©§
,dqEp`d on dclFpA mB bdFp `EdW¤¥©§§¨¦¨£¨
ixEQi` x`Xn F` zxfnOd on ENit`e©£¦¦©©§¤¤¦§¨¦¥

oEYig(h weqta lirl x`eank)zclFPdW ixd ¦£¥¤©¤¤
zaWgp Dpi` zixkPde dgtXd on¦©¦§¨§©¨§¦¥¨¤§¤¤

,llM LzFg`MzW` zA xn`p Kkl ©£§§¨§¨¤¡©©¥¤
oiWECwl diE`xA - Lia`(.bk my), ¨¦¦§¨§¦¦

'miqtFY' oiWECiTd oi` ixd odaE¨¤£¥¥©¦¦§¦
llM oiiE`x mpi`W ,ElNd miWPde]§©¨¦©¨¤¥¨§¦§¨
m` mBW `Ed oiCd ,l`xUil WCwzdl§¦§©¥§¦§¨¥©¦¤©¦
miqgizn odicli oi` l`xUil E`Vip¦§§¦§¨¥¥©§¥¤¦§©£¦
cle iM .mO` xg` `N` ,mdia` xg ©̀©£¦¤¤¨©©¦¨¦§©
ixkp zixkp cleE ,`id dgtWM dgtW¦§¨§¦§¨¦§©¨§¦¨§¦
`l odn dclFPW Ff zA ,oM m`e .`Ed§¦¥©¤§¨¥¤Ÿ
a`d on `l FzFg`M aWgdl lkEY©§¥¨¥©£Ÿ¦¨¨
mEXn ,a`d on `l ;m`d on `le§Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¨¦
,m`d on `le ,eixg` zqgiizn Dpi`W¤¥¨¦§©¤¤©£¨§Ÿ¦¨¥

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז תּקח",(יבמות "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, כ)לׁשֹון מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא ∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ
ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, .ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

[zxg` m`n clFp `Ed ixdW¤£¥©¥¥©¤¤
(miyxtn):ai dxez

(ci)éáà éçà úåøò.älâú àì E ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
EaEzMd Wxtnl` - Fzexr `id dn §¨¥©¨©¦¤§¨¤

axwz `l FYW`:eh dxez ¦§Ÿ¦§¨
(eh)ða úLà.E'LzNM' xn`p ENi` ¥¤¦§¦¤¡©©¨§

dX` lMW xnF` iziid ,calA¦§¨¨¦¦¥¤¨¦¨
WxiR Kkl ,rnWnA Lpal d`EUPd©§¨§¦§§©§©§¨¥©

;'LpA zW`' aEzMd`N` iYxn` `l ©¨¥¤¦§Ÿ¨©§¦¤¨
hxR ,DA zEWi` Lpal WIWA§¤¥§¦§¦¨§¨

dqEp`l,DWCiw `NWeoMW lk ©£¨¤Ÿ¦§¨§¨¤¥
zixkpe dgtWoiWECiTd oi`W ¦§¨§¨§¦¤¥©¦¦

llkA mpi` dN` lMW ,odA 'oiqtFY'§¦¨¤¤¨¥¤¥¨¦§©
'LpA zW`'(`xtq oiir)(`"eb):fh dxez ¥¤¦§

(fi).äzáe äMà úåøòxq` `l ¤§©¦¨¦¨Ÿ¨©
aEzMdDpA zA z` oke FYW` zA z` ©¨¤©¦§§¥¤©§¨

,DYA zA z`ei`EUp iciÎlr `N` §¤©¦¨¤¨©§¥¦¥
dpFW`xd.oiCM oiWECiwAxn`p Kkl ¨¦¨§¦¦©¦§¨¤¡©
gTz `l,dgiw oFWl -KxcM EpiidC Ÿ¦©§¦¨§©§§¤¤

miiE`xd 'oigEwl'WpFrd oiprl oke . §¦¨§¦§¥§¦§©¨¤
oM mB xn`p(ci ,k onwl)z` gTi xW`' ¤¡©©¥£¤¦©¤

DO` z`e dX`Fz` EtxUi W`A ... ¦¨§¤¦¨¨¥¦§§Ÿ
'odz`e,hwpedgiw oFWlcOll §¤§¤§¨©§¦¨§©¥

dpFW`xdWM wx mixEn` mixaCdW¤©§¨¦£¦©§¤¨¦¨
oiWECiwAla` ,m`xYEn ,dX` qp` §¦¦£¨¦¨©¦¨¨

FlDYa `VilzA F` ,DpA zA F` ¦¨¦¨©§¨©
` F` ,DYADO` z(.fv zenai)(miyxtn): ¦¨¤¦¨

.äpä äøàL:FWExiRzFaFxwodFf ©£¨¥¨¥§¥
,Ffl,'aFxw' FrnWn 'x`W' oFWl oMW ¨¤¥§§¥©§¨¨

xn`PW FnM:(hn ,dk oldl)x`Xn F`' §¤¤¡©¦§¥
'FYgRWOn FxUA(g"n`a): §¨¦¦§©§

.änæFrnWn 'dOf' oFWldvrdrx ¦¨§¦¨©§¨¥¨¨¨
`hg lW(:fi f"r i"yx),EFnEBxzM ¤¥§§©§
:qFlwpE`A,'oi`hg zvr'dpeEMd oi`e §§§¥©¦§¦§¥©©¨¨

`N` ,oM Ll urFIW `Ed xg` mc`W¤¨¨©¥¤¥§¥¤¨
:`Fhgl LvrFi LxvIWgi dxez ¤¦§§¤§©£

(gi).äúBçà ìàxEn`d 'l`' oFWl ¤£¨§¤¨¨
:xn`p ENi`kE .'mr' FnM FWExiR o`M̈¥§¦§¦¤¡©

DzFg` mr dX` gTz `l'odiYW Ÿ¦©¦¨¦£¨§¥¤
'zg`MzErnWnA 'l`' oFWl EpivnE] §¤¨¨¦§¤§©§¨

'mr'' (hk ,hn ziy`xa)'iza` l` iz` Exaw ¦¦§Ÿ¦¤£Ÿ¨
[izFa` mr -(x"yl ,n"eviw): ¦£©

.øBøöì.'dxv' oFWll` :xnFlM ¦§§¨¨§©©
zFig` iYW gTYdxv Ff z` zFUrl ¦©§¥£¨©£¤¨¨

,FflxW`M miWp iYW KxC iM' ¨¦¤¤§¥¨¦©£¤
zF`pFU zFUrPW cg` Wi`l dpiidY¦§¤¨§¦¤¨¤©£§
'DYxag z` dxvn zg` lke Ffl Ff¨§¨©©§¥¨¤£¤§¨

(g"n`a):
.äéiçasiqFdl aEzMd KxvEd rECn §©¤¨©©§©©¨§¦

l` dX`' xEn`d on ixd ,'diIgA'§©¤¨£¥¦¨¨¦¨¤
odiYW' `weeCW Epcnl xaM 'DzFg £̀¨§¨¨©§¤©§¨§¥¤
aEW ,dzn dpFW`xdW oeike 'zg`M§©©§¥¨¤¨¦¨¥¨
xingdl `N` ?zg`M odiYW df oi ¥̀¤§¥¤§©©¤¨§©§¦

aEzMd `AeW ,LcOls`,DWxB m` ¨©¨§¦¤§¤©¦¥§¨
`idW onf lM DzFg` z` `Vi `lŸ¦¨¤£¨¨§©¤¦

(dpFW`xd)miIga(:g zenai) ¨¦¨©©¦
(g"n`a):hi dxez



סט ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

(é)ða-úa úåøòïúåøò älâú àì Eza-úá Bà E ¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨®
ñ :äpä Eúåøò ék¦¬¤§¨«§−¥«¨

i"yx£'B‚Â EaŒ˙a ˙Â¯Ú∑(צז מ"ערות (יבמות למדין אנּו מאׁשּתֹו ּבּתֹו ּובת ּובּתֹו מדּבר. הּכתּוב מאנּוסתֹו ּבבּתֹו ∆¿««ƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  מאיׁש ׁשהיא ּבין מּמּנּו, ׁשהיא ּבין תגּלה", "לא ּבהן ׁשּנאמר ּובּתּה" EaŒ˙a.אּׁשה ˙Â¯Ú∑ ר קלֿוחמ ְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ∆¿««ƒ¿ֶַָֹ

מּגזרהֿׁשוה למדּוה הּדין, מן מזהירין ׁשאין לפי אּלא ,עח)לבּת סנהדרין ג. יבמות .(מסכת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(àé)éáà úLà-úa úåøòéáà úãìBî EEúBçà E ¤§©̧©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−
ñ :dúåøò älâú àì àåä¦®¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«

i"yx£EÈ·‡ ˙L‡Œ˙a ˙Â¯Ú∑,אבי ּבתֿאׁשת נאמר: לכ ונכרית, מּׁשפחה אחֹותֹו על חּיב ׁשאינֹו לּמד ∆¿««≈∆»ƒְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לקּדּוׁשין  .ּבראּויה ְְִִָָ

(áé)éáà-úBçà úåøòéáà øàL älâú àì E:àåä E ¤§©¬£«¨¦−´Ÿ§©¥®§¥¬¨¦−¦«
ñ

(âé):àåä Enà øàL-ék älâú àì Enà-úBçà úåøò¤§©¬£«¦§−´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«
ñ

˙‚Èlי  ‡Ï Cz¯a ˙· B‡ C¯a ˙a ˙È¯Ú∆¿««¿»«¿«»»¿«≈
:ÔÈ‡ C˙È¯Ú È¯‡ Ô‰˙È¯Ú∆¿»¿≈¬≈∆¿¿»ƒƒ

‡·Ceיא  ÔÓ ‡„ÈÏÈc Ce·‡ ˙z‡ ˙a ˙È¯Ú∆¿««ƒ«¬ƒƒ»ƒ¬
:d˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï ‡È‰ C˙Á‡¬»»ƒ»¿«≈∆¿¿«

Ï‡יב  Ce·‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚCe·‡ ˙·È¯˜ Èl‚˙ ∆¿«¬«¬»¿«≈»ƒ«¬
:‡È‰ƒ

˜¯È·˙יג  È¯‡ Èl‚˙ ‡Ï Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯Ú∆¿«¬«ƒ»»¿«≈¬≈»ƒ«
:‡È‰ Cn‡ƒ»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

otF`A mB iM ,a`d on FzFg`A cFr©£¦¨¨¦©§¤
,xEQi`A Fl d`EUp dzid LzFg` m`W¤¥£§¨§¨§¨§¦
LzFg`l zaWgp `id z`f lkA§¨Ÿ¦¤§¤¤©£§

Lilr dxEq`e.:aEzMd WExiR KkeoiA ©£¨¨¤§¨¥©¨¥
mixWM oi`eViPn dclFp LzFg`WM§¤£§§¨¦¦¦§¥¦
mW lr 'ziA zclFn' z`xwpe ,mixYEnE¨¦§¦§¥¤¤©¦©¥
DO` z` miIw' Lia`l Fl mixnF`W¤§¦§¨¦©¥¤¦¨
DzFdWdl Ll xYEn xnFlM ,'LziaA§¥§§©¨§§©§¨

,DOr xEcleoiaEzclFn' diExTd Ff §¨¦¨¥©§¨¤¤
mW lr 'uEgFl mixnF`WLia`l ©¥¤§¦§¨¦

DO` z` `vFd'i`W 'Lzial uEg ¥¤¦¨§¥§¤¦
DzFdWdl i`Xx dY`,Llv`oFbM ©¨©©§©§¨¤§§§

m`dWdpizp F` zxfnnzFxEq`d ¤¨¥©§¤¤§¦¨¨£
,ElNd miptF`d lkA - 'ldTA `al'¨Ÿ©¨¨§¨¨¨¦©¨
`id LzFg` mdn dclFPW zAd ixd£¥©©¤§¨¥¤£§¦
dclFPW Ff] zxM WpFrA Ll dxEq`e©£¨§§¤¨¥¤§¨
Ffe 'ziA zclFn' z`xwp xYidA§¤¥¦§¥¤¤©¦§
.'uEg zclFn' z`xwp xEQi`A dclFPW¤§¨§¦¦§¥¤¤
xzFi oEYig ixEQi` mB llFM df oFWle§¨¤¥©¦¥¦¥
oFbM ,dpizpE zxfnn xW`n mixEng£¦¥£¤©§¤¤§¦¨§

[zFzixk iaiIg(.bk zenai),`"eb) ©¨¥¨¥
(oexkfd:i dxez

(i)ða úa úåøòELYA za F`.'Fbe ¤§©©¦§©¦§§
FzF` Fpi` o`M xEn`d df xEQi ¦̀¤¨¨¨¥

oNdl xn`PW xEQi`d(fi weqta)zexr' ¨¦¤¤¡©§©¨¤§©
z`e DpA zA z` dNbz `l DYaE dX ¦̀¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤

o`MW ,'ebe 'DYA zAFYaAFpaaE ©¦¨¤¨§¦¦§
miclFPd,xAcn aEzMd FzqEp`n ©¨¦¥£¨©¨§©¥

'DpA zA z`' mEXn FaiIgl oi` KkitlE§¦¨¥§©§¦¤©§¨

,(dtixUA FWprW) 'DYA zA z`' F`¤©¦¨¤¨§¦§¥¨
FYA zaE FpA zA mEXn wx `N ¤̀¨©¦©§©¦

itl ,(calA 'zxk'A FWprW)i`EVPW ¤¨§§¨¥¦§¨§¦¤¦¥
oigETl KxC Eid `l dpFW`xdd`x) ¨¦¨Ÿ¨¤¤¦¦

(f weqt lirl 'mi`elin'e .zxdf` ENi` §¦©§¨©
lr xEQi`dFYAÎzaE FYaFpA zaE ¨¦©¦©¦©§

miclFPdFYW`nFl d`EUPd ©¨¦¥¦§©§¨
,oiWECiwAdX` zexr'n oicnl Ep` §¦¦¨§¥¦¥¤§©¦¨

odA xn`PW 'DYaE(my),dNbz `l ¦¨¤¤¡©¨¤Ÿ§©¥
xEn` `Edd xEQi`deEPOn `idW oiA §¨¦©¨¥¤¦¦¤

,FrxGn md 'dCkP'd F` zAd -oiaE ©©©¤§¨¥¦©§¥
`idWdclFPW FYW` zAxg` Wi`n ¤¦©¦§¤§¨¥¦©¥

(miyxtn ,i"`a):
ða úa úåøòELYA za F`dNbz `l. ¤§©©¦§©¦§Ÿ§©¤

Ep`e ,'LYA' aEzMd o`M dpn `lŸ¨¨¨©¨¦§§¨
micnlLYal xnFgeÎlwxEQi` oMW] §¥¦©¨¤§¦§¤¥¦

daxiwA iElY zFixrd(e ,gi lirl xen`k), ¨£¨¨§¦§¨
`xaQd KM ,eil` daFxw `idW lkkE§¨¤¦§¨¥¨¨©§¨¨

[xFq`l xzFi zpzFpoi`W itl `N` , ¤¤¥¤¡¤¨§¦¤¥
,oiCd on oixidfncEOiNd xnFlM ©§¦¦¦©¦§©©¦

oiprl wx lirFn 'xnFge lw' mrHn¦©©©¨¤¦©§¦§©
WOWi xaCdW icM K` ,xEQi`d zrici§¦©¨¦©§¥¤©¨¨§©¥
iR lr] WpFrd oiprl 'dxdf`'M mB©§©§¨¨§¦§©¨¤©¦
oM m` `N` oiWpFr oi`' :llMd©§¨¥§¦¤¨¦¥
WxFtnd xacA KxFv Wi ,['oixidfn©§¦¦¥¤§¨¨©§¨

KM mWlE .xzFidEcnlFf dxdf`l ¥§¥¨§¨¨§©§¨¨
nA deWÎdxfBn,zFnai zkQKke ¦§¥¨¨¨§©¤¤§¨§¨

'dPd' o`M xn`p :mW Exn`Kzexr iM'] ¨§¨¤¡©¨¥¨¦¤§¨¥
oNdl xn`pe ['dPd(fi weqta)'dPd' ¥¨§¤¡©§©¨¥¨

aEzMd dUr oNdN dn ,['dPd dx`W']©£¨¥¨©§©¨¨¨©¨
o`M s` ,DpA zaE DYA zaM DYA oiC¦¦¨§©¦¨©§¨©¨
iEHiAd] DpA zaE DYA zaM FYA dUr̈¨¦§©¦¨©§¨©¦
xaC :FWExiR EppiprA xEn`d 'oiC'¦¨¨§¦§¨¥¥¨¨
,dgkFd KFYn cnlPd ,aEzM Fpi`W¤¥¨©¦§¨¦¨¨

[dnFCke 'xnFge lw' oFbM(.b sc) §©¨¤§©¤
(oexkfd):`i dxez

(`i)éáà úLà úa úåøò.EcOl ¤§©©¥¤¨¦¦¥
dgtXn FzFg` lr aiIg Fpi`W¤¥©¨©£¦¦§¨

,zixkpeon FzFg` `idW Ff lr ,xnFlM §¨§¦§©©¤¦£¦
'ziprpM dgtX'n dclFPW `N` ,a`d̈¨¤¨¤§¨¦¦§¨§©£¦
lr s` iM aEzMd LcOile ,zixkPn F`¦¨§¦§¦¤§©¨¦©©
Epcnl 'a`d on FzFg`' xEQi`W iR¦¤¦£¦¨¨¨©§
,dqEp`d on dclFpA mB bdFp `EdW¤¥©§§¨¦¨£¨
ixEQi` x`Xn F` zxfnOd on ENit`e©£¦¦©©§¤¤¦§¨¦¥

oEYig(h weqta lirl x`eank)zclFPdW ixd ¦£¥¤©¤¤
zaWgp Dpi` zixkPde dgtXd on¦©¦§¨§©¨§¦¥¨¤§¤¤

,llM LzFg`MzW` zA xn`p Kkl ©£§§¨§¨¤¡©©¥¤
oiWECwl diE`xA - Lia`(.bk my), ¨¦¦§¨§¦¦

'miqtFY' oiWECiTd oi` ixd odaE¨¤£¥¥©¦¦§¦
llM oiiE`x mpi`W ,ElNd miWPde]§©¨¦©¨¤¥¨§¦§¨
m` mBW `Ed oiCd ,l`xUil WCwzdl§¦§©¥§¦§¨¥©¦¤©¦
miqgizn odicli oi` l`xUil E`Vip¦§§¦§¨¥¥©§¥¤¦§©£¦
cle iM .mO` xg` `N` ,mdia` xg ©̀©£¦¤¤¨©©¦¨¦§©
ixkp zixkp cleE ,`id dgtWM dgtW¦§¨§¦§¨¦§©¨§¦¨§¦
`l odn dclFPW Ff zA ,oM m`e .`Ed§¦¥©¤§¨¥¤Ÿ
a`d on `l FzFg`M aWgdl lkEY©§¥¨¥©£Ÿ¦¨¨
mEXn ,a`d on `l ;m`d on `le§Ÿ¦¨¥Ÿ¦¨¨¦
,m`d on `le ,eixg` zqgiizn Dpi`W¤¥¨¦§©¤¤©£¨§Ÿ¦¨¥

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)éáà-éçà úåøòáø÷ú àì BzLà-ìà älâú àì E ¤§©¬£¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈
ñ :àåä EúãcŸ̈«§−¦«

i"yx£‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ŒÈÁ‡ ˙Â¯Ú∑"תקרב לא "אלֿאׁשּתֹו ערותֹו? היא .ּומה ∆¿«¬ƒ»ƒ…¿«≈ְְְִִִֶֶַָָֹ

(åè)ða úLà älâú àì Eúlk úåøòàì àåä E ¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤¦§Æ¦½¬Ÿ
ñ :dúåøò älâú§©¤−¤§¨¨«

i"yx£‡Â‰ Ea ˙L‡∑ונכרית וׁשפחה לאנּוסה ּפרט ּבּה, איׁשּות לבנ ּבׁשּיׁש אּלא אמרּתי עה)לא .(סנהדרין ≈∆ƒ¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

(æè)éçà-úLà úåøòéçà úåøò älâú àì E:àåä E ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«
ñ

(æé)dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà úåøò¤§©¬¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈
äpä äøàL dúåøò úBlâì çwú àì dza-úa-úàå§¤©¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨

:àåä änæ¦¨¬¦«
i"yx£dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú∑(צז תּקח",(יבמות "לא נאמר: לכ הראׁשֹונה, נּׂשּואי עלֿידי אּלא הּכתּוב אסר לא ∆¿«ƒ»ƒ»ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ואתֿאּמּה" אתֿאּׁשה יּקח "אׁשר הענׁש: לענין וכן קיחה, כ)לׁשֹון מּתר (לקמן אּׁשה, אנס אבל קיחה, לׁשֹון , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּבּתּה ‰p‰.לּׂשא ‰¯‡L∑לזֹו זֹו לחטא ∑nÊ‰.קרֹובֹות יֹועצ ׁשּיצר חטאין", "עצת ּכתרּגּומֹו: .עצה, ִִָָ«¬»≈»ְָƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

(çé)dúåøò úBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯¤§¨¨²
:äéiça äéìò̈¤−¨§©¤«¨

i"yx£d˙Á‡ŒÏ‡∑(נ ּכאחת (קידושין לזֹו∑Ïˆ¯¯.ׁשּתיהן צרה זֹו את לעׂשֹות צרה, לּמדÈiÁa∑‰.לׁשֹון ∆¬…»ְְֵֶַַƒ¿…ְְֲֶַָָָָ¿«∆»ְִֶ
ּבחּיים  ׁשהיא זמן ּכל אחֹותּה את יּׂשא לא ּגרׁשּה, .ׁשאם ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

Ï‡יד  d˙z‡Ï Èl‚˙ ‡Ï Ce·‡ Á‡ ˙È¯Ú∆¿««¬»¿«≈¿ƒ¿≈»
:‡È‰ Ce·‡ Á‡ ˙z‡ ·¯˜ƒ̇¿«ƒ««¬ƒ

Ï‡טו  ‡È‰ C¯a ˙z‡ Èl‚˙ ‡Ï C˙lk ˙È¯Ú∆¿««¿»»¿«≈ƒ«¿»ƒ»
:d˙È¯Ú Èl‚¿̇«≈∆¿¿«

‡CeÁטז  ˙È¯Ú Èl‚˙ ‡Ï CeÁ‡ ˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ«¬»¿«≈∆¿«¬
:‡È‰ƒ

d¯aיז  ˙a ˙È Èl‚˙ ‡Ï dz¯·e ‡˙z‡ ˙È¯Ú∆¿«ƒ¿»¿««»¿«≈»«¿«
d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï ·Ò˙ ‡Ï dz¯a ˙a ˙ÈÂ¿»«¿««»ƒ«¿«»»∆¿¿«

:‡È‰ ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ÔÈp‡ Ô·È¯»̃ƒ»ƒƒ≈«ƒ¿ƒƒ

Ú‡Ï˜‡יח  ·q˙ ‡Ï d˙Á‡ ÌÚ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒ¬»«»ƒ»¿«»»
:‡‰ÈiÁa dÏÚ d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«¬«¿«»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

[zxg` m`n clFp `Ed ixdW¤£¥©¥¥©¤¤
(miyxtn):ai dxez

(ci)éáà éçà úåøò.älâú àì E ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
EaEzMd Wxtnl` - Fzexr `id dn §¨¥©¨©¦¤§¨¤

axwz `l FYW`:eh dxez ¦§Ÿ¦§¨
(eh)ða úLà.E'LzNM' xn`p ENi` ¥¤¦§¦¤¡©©¨§

dX` lMW xnF` iziid ,calA¦§¨¨¦¦¥¤¨¦¨
WxiR Kkl ,rnWnA Lpal d`EUPd©§¨§¦§§©§©§¨¥©

;'LpA zW`' aEzMd`N` iYxn` `l ©¨¥¤¦§Ÿ¨©§¦¤¨
hxR ,DA zEWi` Lpal WIWA§¤¥§¦§¦¨§¨

dqEp`l,DWCiw `NWeoMW lk ©£¨¤Ÿ¦§¨§¨¤¥
zixkpe dgtWoiWECiTd oi`W ¦§¨§¨§¦¤¥©¦¦

llkA mpi` dN` lMW ,odA 'oiqtFY'§¦¨¤¤¨¥¤¥¨¦§©
'LpA zW`'(`xtq oiir)(`"eb):fh dxez ¥¤¦§

(fi).äzáe äMà úåøòxq` `l ¤§©¦¨¦¨Ÿ¨©
aEzMdDpA zA z` oke FYW` zA z` ©¨¤©¦§§¥¤©§¨

,DYA zA z`ei`EUp iciÎlr `N` §¤©¦¨¤¨©§¥¦¥
dpFW`xd.oiCM oiWECiwAxn`p Kkl ¨¦¨§¦¦©¦§¨¤¡©
gTz `l,dgiw oFWl -KxcM EpiidC Ÿ¦©§¦¨§©§§¤¤

miiE`xd 'oigEwl'WpFrd oiprl oke . §¦¨§¦§¥§¦§©¨¤
oM mB xn`p(ci ,k onwl)z` gTi xW`' ¤¡©©¥£¤¦©¤

DO` z`e dX`Fz` EtxUi W`A ... ¦¨§¤¦¨¨¥¦§§Ÿ
'odz`e,hwpedgiw oFWlcOll §¤§¤§¨©§¦¨§©¥

dpFW`xdWM wx mixEn` mixaCdW¤©§¨¦£¦©§¤¨¦¨
oiWECiwAla` ,m`xYEn ,dX` qp` §¦¦£¨¦¨©¦¨¨

FlDYa `VilzA F` ,DpA zA F` ¦¨¦¨©§¨©
` F` ,DYADO` z(.fv zenai)(miyxtn): ¦¨¤¦¨

.äpä äøàL:FWExiRzFaFxwodFf ©£¨¥¨¥§¥
,Ffl,'aFxw' FrnWn 'x`W' oFWl oMW ¨¤¥§§¥©§¨¨

xn`PW FnM:(hn ,dk oldl)x`Xn F`' §¤¤¡©¦§¥
'FYgRWOn FxUA(g"n`a): §¨¦¦§©§

.änæFrnWn 'dOf' oFWldvrdrx ¦¨§¦¨©§¨¥¨¨¨
`hg lW(:fi f"r i"yx),EFnEBxzM ¤¥§§©§
:qFlwpE`A,'oi`hg zvr'dpeEMd oi`e §§§¥©¦§¦§¥©©¨¨

`N` ,oM Ll urFIW `Ed xg` mc`W¤¨¨©¥¤¥§¥¤¨
:`Fhgl LvrFi LxvIWgi dxez ¤¦§§¤§©£

(gi).äúBçà ìàxEn`d 'l`' oFWl ¤£¨§¤¨¨
:xn`p ENi`kE .'mr' FnM FWExiR o`M̈¥§¦§¦¤¡©

DzFg` mr dX` gTz `l'odiYW Ÿ¦©¦¨¦£¨§¥¤
'zg`MzErnWnA 'l`' oFWl EpivnE] §¤¨¨¦§¤§©§¨

'mr'' (hk ,hn ziy`xa)'iza` l` iz` Exaw ¦¦§Ÿ¦¤£Ÿ¨
[izFa` mr -(x"yl ,n"eviw): ¦£©

.øBøöì.'dxv' oFWll` :xnFlM ¦§§¨¨§©©
zFig` iYW gTYdxv Ff z` zFUrl ¦©§¥£¨©£¤¨¨

,FflxW`M miWp iYW KxC iM' ¨¦¤¤§¥¨¦©£¤
zF`pFU zFUrPW cg` Wi`l dpiidY¦§¤¨§¦¤¨¤©£§
'DYxag z` dxvn zg` lke Ffl Ff¨§¨©©§¥¨¤£¤§¨

(g"n`a):
.äéiçasiqFdl aEzMd KxvEd rECn §©¤¨©©§©©¨§¦

l` dX`' xEn`d on ixd ,'diIgA'§©¤¨£¥¦¨¨¦¨¤
odiYW' `weeCW Epcnl xaM 'DzFg £̀¨§¨¨©§¤©§¨§¥¤
aEW ,dzn dpFW`xdW oeike 'zg`M§©©§¥¨¤¨¦¨¥¨
xingdl `N` ?zg`M odiYW df oi ¥̀¤§¥¤§©©¤¨§©§¦

aEzMd `AeW ,LcOls`,DWxB m` ¨©¨§¦¤§¤©¦¥§¨
`idW onf lM DzFg` z` `Vi `lŸ¦¨¤£¨¨§©¤¦

(dpFW`xd)miIga(:g zenai) ¨¦¨©©¦
(g"n`a):hi dxez



`ixgע zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה זֹו,(יח, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- הּוא האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי  זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ׁשּתהיינה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלפי

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ועֹוׂשין (סנהדרין «…∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי מסירתֹו היא .זֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ

CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

ß oqip a"i ycew zay ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).Cìnìoin`id dxfÎdcFar ©Ÿ¤¦£¨¨¨¦
,DzcFar `id Ffe .'KlFn' DnXW¤§¨¤§¦£¨¨

mixnFMl FpA xqFOWmW micnFrd ¤¥§©§¦¨§¦¨
lil`d FzF`l zxWliYW oiUFre , §¨¥§¨¡¦§¦§¥

zFlFcB zFxEcno`MnE o`Mn, §§¦¨¦¨
iYW oiA eilbxA oAd z` oixiarnE©£¦¦¤©¥§©§¨¥§¥

W`d zFxEcnoAd oi` ,xnFlM - §¨¥§©¥©¥
'mixiarn' wx `N` ,WOn sxUp¦§¨©¨¤¨©©£¦¦

zFxEcnd oiA FzF` mikilFnEoixcdpq) ¦¦¥©§
(:cq(m"`x):

.ïzú àì'KlFOl oYz `l' xn`p `l Ÿ¦¥Ÿ¤¡©Ÿ¦¥©¤
oYz `l' m` iM ,'KlFOl xiarz `l' F`Ÿ©£¦©¤¦¦Ÿ¦¥
dcFarW Epcnl KMn .'KlFOl xiardl§©£¦©¤¦¨¨©§¤£¨
`l' :zFNErR iYW DA Wi z`Gd dxf̈¨©Ÿ¥¨§¥§Ÿ

'oYz:mixnFMl Fzxiqn `id Ff ¦¥¦§¦¨©§¦
Cìnì øéáòäìFf`id,W`d zxard §©£¦©Ÿ¤¦©£¨©¨¥

EniIwzIW cr zxM aiIg a`d oi` okle§¨¥¥¨¨©¨¨¥©¤¦§©§
Fzxarde ,mixnFMl Fzxiqn :odiYW§¥¤§¦¨©¨¦§©£¨¨
itl] W`d zFxEcn oiA mdici lr©§¥¤¥§¨¥§¦
`Ed dxf dcFar lr dzin WpFrW¤¤¦¨©£¨¨¨
EpiidC ,'DMxcM' DcaFrWM `weeC©§¨§¤§¨§©§¨§©§
[DzF` micaFr dicaFrW KxcM§¤¤¤§¤¨§¦¨

(i"`a):ak dxez
(bk).àeä ìázixEQi` lM iM m` ¤¤¦¦¨¦¥

miPEbnd mdn Wi ,miPEbn md zFixrd̈£¨¥§¦¥¥¤©§¦
oFWlA aEzMd dPkn mzF`e xzFiA§¥§¨§©¤©¨¦§
xEn`d 'laY' oFWl Edfe ,cgEin i`pB§©§¨§¤§¤¤¨¨

znbEckE .'i`pB' FrnWOW ,o`MoFWl ¨¤©§¨§©§§©§

'Wcw'mc` lr cgEin mW `EdW] ¨¥¤¥§¨©¨¨
xzFiA uExRd `hFg(gi ,bk mixac d`x),[ ¥©¨§¥

eipipr md mNEkoke .sE`ipe dexr §¨¥¦§§¥¤§¨§¦§¥
i`pB zErnWnA 'laY' oFWl cFr Epivn̈¦§¤¤§©§¨§©
xn`PW ,dexr Fpi`W xaC iAbl s ©̀§©¥¨¨¤¥¤§¨¤¤¡©

(dk ,i diryi)'mzilaY lr iR`e'z`Eap] §©¦©©§¦¨§©
izng aEWY cFr :xEX` lr zEprxER§¨©©¨£¨¦
iEGiAde zEpBd ixaC lr mdA zFMdl§©¨¤©¦§¥©§§©¦

[iCbpM ExAC xW`(ai ,k oldl i"yx i"tr d"d). £¤¦§§¤§¦
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:xaCd'`Ed laY'dlilA oFWl - ©¨¨¤¤§§¦¨
,aEAxremiaxrzn df ici lrWÎrxf §¦§¤©§¥¤¦§¨§¦¤©

:dndAÎrxfe mc`ck dxez ¨¨§¤©§¥¨

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑,מקיאֹו אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מהם  עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑על ּביתּֿדין ‡ÌÎÈ‰Ï.ּכלהזהיר '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתּטּמאּו
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).íëúà õøàä àé÷ú àìåKM §Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤¨
z` ExnWY ok` m` :aEzMd WExiR¥©¨¦¨¥¦§§¤
zFarFYd lMn EUrY `le izFTgª©§Ÿ©£¦¨©¥
'mkz` ux`d `iwz `l' f` iM ,ElNd©¨¦¨Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤
xW` miiFBd z` d`iwdW KxcM§¤¤¤¥¦¨¤©¦£¤
d`iwn l`xUi ux` dOle .mkiptl¦§¥¤§¨¨¤¤¦§¨¥§¦¨

?mi`hFgd z` DkFYnKlnÎoal lWn ¦¨¤©§¦¨¨§¤¤¤
Flk`nA wPEtndxac EdElik`dW ©§¨§©£¨¤¤¡¦¨¨

`N` eirnA cnFr oi`W ,qE`n̈¤¥¥§¥¨¤¨
,l`xUiÎux` KM ;F`iwnaFxn §¦¨¤¤¦§¨¥¥

DzXEcwzniIwn Dpi`DAixaFr §¨¨¥¨§©¤¤¨§¥
dxiarDAxTn mzF` d`iwn `N` £¥¨¤¨§¦¨¨¦¦§¨

(miyecw seq ,`xtq)FnEBxze .`le' lW §©§¤§Ÿ
:`Ed '`iwz,'owFxz `le'`EdWoFWl ¨¦§¨§¥¤§

,oETixux`dWmdn Dnvr dwixn ¦¤¨¨¤§¦¨©§¨¥¤

(a"a):hk dxez
(hk).úNòä úBLôpädawPde xkGd ©§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥¨

,rnWOa,zxM miaiIg mdipXW xnFl ©©§¨©¤§¥¤©¨¦¨¥
xW` lM' :cigi oFWlA gzRW xg`l iM¦§©©¤¨©¦§¨¦¨£¤
:xnFle oM miIql Fl did ,'dUri©£¤¨¨§©¥¥§©
KFYnE ,'dUFrd WtPd dzxkpe'§¦§§¨©¤¤¨¨¦
z` miAxn Ep` miAx oFWll dPiXW¤¦¨¦§©¦¨§©¦¤

mdipW(l"kyn).dlrnlE(e weqta)Epcnl §¥¤§©§¨¨©§
lr dxdf`d oiprl dawPd z` zFAxl§©¤©§¥¨§¦§©¨©§¨¨©
mB oM zFAxl `A o`M ENi`e ,xEQi`d̈¦§¦¨¨§©¥©

WpFrd oiprl(`xtq)(`"eb):l dxez §¦§©¨¤
(l)ézøîLî úà ízøîLeiYlal §©§¤¤¦§©§¦§¦§¦

'ebe zFUr.KM lr oiCÎziA xidfdl £§©§¦¥¦©¨
mdilr giBWdl mrd l` mAl EniUIW¤¨¦¦¨¤¨¨§©§¦©£¥¤

zFixrd on mwigxdlE(my)(l"kyn): §©§¦¨¦¨£¨

.íëéäìà 'ä éðà íäa eànhú àìå§Ÿ¦©§¨¤£¦¡Ÿ¥¤
mkidl` ip` if` ,mdA E`OHY `l m ¦̀Ÿ¦©§¨¤£©£¦¡Ÿ¥¤

,iOr mY`e`ddY` df llMn - §©¤©¦¨¦§¨¤©¨
W ,rnFWmkidl` ipi` ,E`OHY m` ¥©¤¦¦©§¥¦¡Ÿ¥¤

ixg`n milqtp mY`emiwgExn) §©¤¦§¨¦¥©£©§¨¦
,(iPOnEiPOn milqtp mY`W oeiMn ¦¤¦¦¥¨¤©¤¦§¨¦¦¤¦

oM m` ,mkilr inW `xTi `l xakEdn §¨Ÿ¦¨¥§¦£¥¤¦¥©
mka il Wi d`pdmkz` aAg`W icM £¨¨¤¦¨¤§¥¤£©¥¤§¤

,miOrd lM lr xziEixd dYrnmY` ¨¥©¨¨©¦¥©¨£¥©¤
dilM miaIgznzCin `NnzYWM ¦§©§¦§¨¨§¤¦§©¥¦©

x`WA bdFp ip`W KxcM ,mkizFpFr£¥¤§¤¤¤£¦¥¦§¨
;miOrd,'mkidl` 'd ip`' xn`p Kkl ¨©¦§¨¤¡©£¦¡Ÿ¥¤

diElY mkilr izEdl` lM ixd ,xnFlM§©£¥¨¡¨¦£¥¤§¨
mkzXEcw zxinWA(my)(a"a ,g"n`a): ¦§¦©§©§¤

ixg` zyxt zlqg



עי ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr d zegiy ihewl)

לצררלצררלצררלצרר תתתתּקּקּקּקחחחח לאלאלאלא אחתאחתאחתאחתּהּהּהּה אלאלאלאל יח)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה זֹו,(יח, את זֹו אֹוהבֹות ׁשּתהיינה ראּויֹות הן . . האּסּור טעם הּכתּוב יפרׂש "ּבכאן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
- הּוא האּסּור זה, ׁשּמּטעם לֹומר, יׁש ואּולי (ספורנו). אחֹותּה" ּבחּיי  זּולתי אסרה לא "ולכן (רמּב"ן), צרֹות" ׁשּתהיינה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

א). נח, סנהדרין רמ"ה (ראה ההלכה ּדר לפי ּגם הּדין ׁשּכן אֹומרים ויׁש נח. ּבבני ּגם - הּפׁשט ּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלפי

(èé)úBlâì áø÷ú àì dúàîè úcða äMà-ìàå§¤¦−̈§¦©´ª§¨¨®´Ÿ¦§©½§©−
:dúåøò¤§¨¨«

(ë)òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîò úLà-ìàå§¤¥̧¤Æ£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

(àë)ìlçú àìå Cìnì øéáòäì ïzú-àì Eòøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²
éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£CÏnÏ∑,לּכמרים ּבנֹו ׁשּמֹוסר עבֹודתּה, היא וזֹו ,'מל' ׁשּׁשמּה היא אלילים סד)עבֹודת ועֹוׂשין (סנהדרין «…∆ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
האׁש מדּורֹות ׁשּתי ּבין ּברגליו הּבן את ּומעבירין ּגדֹולֹות מדּורֹות לּכמרים ∑Ôz˙Œ‡Ï.ׁשּתי מסירתֹו היא .זֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ…ƒ≈ְְִִִַָָ

CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï∑האׁש העברת .זֹו ¿«¬ƒ«…∆ֲֵַַָָ

ß oqip a"i ycew zay ß

(áë):àåä äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®«¥−̈¦«

(âë)dá-äàîèì EzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−§¨§¨¨®
:àeä ìáz dòáøì äîäá éðôì ãîòú-àì äMàå§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²§¦§−̈¤¬¤«

i"yx£‡e‰ Ï·z∑"עלּֿתבליתם "ואּפי וכן: ונאּוף, וערוה קדׁש כה)לׁשֹון י הּוא",(ישעיה "ּתבל אחר: ּדבר . ∆∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבהמה  וזרע אדם זרע וערּבּוב ּבלילה .לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

(ãë)eàîèð älà-ìëá ék älà-ìëa eànhz-ìà©¦©§−§¨¥®¤¦³§¨¥̧¤Æ¦§§´
íëéðtî çlLî éðà-øLà íéBbä: ©¦½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤«

(äë)õøàä à÷zå äéìò dðåò ã÷ôàå õøàä àîèzå©¦§¨´¨½̈¤¨«¤§¬Ÿ£Ÿ−̈¨¤®¨©¨¦¬¨−̈¤
äéáLé-úà: ¤«§¤«¨

˙˜¯·יט  ‡Ï d˙·BÒ ˜eÁ¯a ‡˙z‡Ïe¿ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«
:d˙È¯Ú ‰‡l‚Ï¿«»»∆¿¿«

Ú¯ÊÏ‡כ  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï C¯·Á ˙z‡·e¿ƒ««¿»»ƒ≈¿À¿»¿«¿»
:d· ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»«

ÏÂ‡כא  CÏÓÏ ‡¯aÚ‡Ï Ôz˙ ‡Ï CÈaÓeƒ¿»»ƒ≈¿«¿»»¿…∆¿»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL ˙È ÏÁ«̇≈»¿»∆¡»»¬»¿»

‡z˙‡כב  È·kLÓ ·ekL˙ ‡Ï ‡¯eÎc ÌÚÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»
:‡È‰ ‡z·ÚBz∆¿»ƒ

zÒ‡Ï‡·‡כג  Cz·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‡¯ÈÚa ÏÎ·e¿»¿ƒ»»ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»»»
ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa Ì„˜ Ìe˜˙ ‡Ï ‡˙z‡Â d·«¿ƒ¿»»¿√»¿ƒ»¿ƒ¿«

:‡e‰ ‡Ï·z da«ƒ¿»

‡ÔÈlכד  ÏÎ· È¯‡ ÔÈl‡ ÏÎa Ôe·‡zÒ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬¿»ƒ≈¬≈¿»ƒ≈
ÔÓ ÈÏ‚Ó ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ e·‡zÒ‡ƒ¿»»«¿«»ƒ¬»«¿≈ƒ

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

dÏÚכה  d·BÁ ˙È¯ÚÒ‡Â ‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â¿ƒ¿»»««¿»¿«¿»ƒ«¬«
:‡‰·˙È ˙È ‡Ú¯‡ ˙È˜B¯Â¿≈««¿»»»¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).Cìnìoin`id dxfÎdcFar ©Ÿ¤¦£¨¨¨¦
,DzcFar `id Ffe .'KlFn' DnXW¤§¨¤§¦£¨¨

mixnFMl FpA xqFOWmW micnFrd ¤¥§©§¦¨§¦¨
lil`d FzF`l zxWliYW oiUFre , §¨¥§¨¡¦§¦§¥

zFlFcB zFxEcno`MnE o`Mn, §§¦¨¦¨
iYW oiA eilbxA oAd z` oixiarnE©£¦¦¤©¥§©§¨¥§¥

W`d zFxEcnoAd oi` ,xnFlM - §¨¥§©¥©¥
'mixiarn' wx `N` ,WOn sxUp¦§¨©¨¤¨©©£¦¦

zFxEcnd oiA FzF` mikilFnEoixcdpq) ¦¦¥©§
(:cq(m"`x):

.ïzú àì'KlFOl oYz `l' xn`p `l Ÿ¦¥Ÿ¤¡©Ÿ¦¥©¤
oYz `l' m` iM ,'KlFOl xiarz `l' F`Ÿ©£¦©¤¦¦Ÿ¦¥
dcFarW Epcnl KMn .'KlFOl xiardl§©£¦©¤¦¨¨©§¤£¨
`l' :zFNErR iYW DA Wi z`Gd dxf̈¨©Ÿ¥¨§¥§Ÿ

'oYz:mixnFMl Fzxiqn `id Ff ¦¥¦§¦¨©§¦
Cìnì øéáòäìFf`id,W`d zxard §©£¦©Ÿ¤¦©£¨©¨¥

EniIwzIW cr zxM aiIg a`d oi` okle§¨¥¥¨¨©¨¨¥©¤¦§©§
Fzxarde ,mixnFMl Fzxiqn :odiYW§¥¤§¦¨©¨¦§©£¨¨
itl] W`d zFxEcn oiA mdici lr©§¥¤¥§¨¥§¦
`Ed dxf dcFar lr dzin WpFrW¤¤¦¨©£¨¨¨
EpiidC ,'DMxcM' DcaFrWM `weeC©§¨§¤§¨§©§¨§©§
[DzF` micaFr dicaFrW KxcM§¤¤¤§¤¨§¦¨

(i"`a):ak dxez
(bk).àeä ìázixEQi` lM iM m` ¤¤¦¦¨¦¥

miPEbnd mdn Wi ,miPEbn md zFixrd̈£¨¥§¦¥¥¤©§¦
oFWlA aEzMd dPkn mzF`e xzFiA§¥§¨§©¤©¨¦§
xEn`d 'laY' oFWl Edfe ,cgEin i`pB§©§¨§¤§¤¤¨¨

znbEckE .'i`pB' FrnWOW ,o`MoFWl ¨¤©§¨§©§§©§

'Wcw'mc` lr cgEin mW `EdW] ¨¥¤¥§¨©¨¨
xzFiA uExRd `hFg(gi ,bk mixac d`x),[ ¥©¨§¥

eipipr md mNEkoke .sE`ipe dexr §¨¥¦§§¥¤§¨§¦§¥
i`pB zErnWnA 'laY' oFWl cFr Epivn̈¦§¤¤§©§¨§©
xn`PW ,dexr Fpi`W xaC iAbl s ©̀§©¥¨¨¤¥¤§¨¤¤¡©

(dk ,i diryi)'mzilaY lr iR`e'z`Eap] §©¦©©§¦¨§©
izng aEWY cFr :xEX` lr zEprxER§¨©©¨£¨¦
iEGiAde zEpBd ixaC lr mdA zFMdl§©¨¤©¦§¥©§§©¦

[iCbpM ExAC xW`(ai ,k oldl i"yx i"tr d"d). £¤¦§§¤§¦
xg` xaCz` Wxtl zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§¨¥¤

:xaCd'`Ed laY'dlilA oFWl - ©¨¨¤¤§§¦¨
,aEAxremiaxrzn df ici lrWÎrxf §¦§¤©§¥¤¦§¨§¦¤©

:dndAÎrxfe mc`ck dxez ¨¨§¤©§¥¨

ixg` zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"i ycew zayl inei xeriy

(åë)ìå éètLî-úàå éúwç-úà ízà ízøîLeà §©§¤´©¤À¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½§´Ÿ
øbä øbäå çøæàä älàä úáòBzä ìkî eNòú©«£½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤¨«¤§½̈§©¥−©¨¬

:íëëBúa§«§¤«

(æë)õøàä-éLðà eNò ìàä úáòBzä-ìk-úà ék¦µ¤¨©«¥´Ÿ¨¥½¨¬©§¥«¨−̈¤
:õøàä àîèzå íëéðôì øLà£¤´¦§¥¤®©¦§−̈¨¨«¤

(çë)øLàk dúà íëànèa íëúà õøàä àé÷ú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¨̧¤Æ¤§¤½§©©«£¤−Ÿ¨®©«£¤¬
:íëéðôì øLà éBbä-úà äà÷̈¨²¤©−£¤¬¦§¥¤«

i"yx£ÌÎ˙‡ ı¯‡‰ ‡È˜˙Œ‡ÏÂ∑,מקיאֹו אּלא ּבמעיו עֹומד ׁשאין מאּוס ּדבר ׁשהאכילּוהּו מל לבן מׁשל ¿…»ƒ»»∆∆¿∆ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
מהם  עצמּה מריקה רּקּון, לׁשֹון תרֹוקן', 'ולא ותרּגּומֹו: עברה. עֹוברי מקּימת אינּה יׂשראל, ארץ ּכ. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

(èë)älàä úáòBzä ìkî äNòé øLà-ìk ék¦µ¨£¤´©«£¤½¦¬Ÿ©«¥−Ÿ¨¥®¤
:ínò áøwî úNòä úBLôpä eúøëðå§¦§§²©§¨¬¨«Ÿ−¦¤¬¤©¨«

i"yx£˙NÚ‰ ˙BLÙp‰∑ ּבמׁשמע והּנקבה .הּזכר «¿»»…ְְְְֵַַַָָָָ

(ì)úBwçî úBNò ézìáì ézøîLî-úà ízøîLe§©§¤´¤¦§©§¦À§¦§¦̧£¹¥«ª³
íäa eànhú àìå íëéðôì eNòð øLà úáòBzä©«¥ŸÆ£¤´©«£´¦§¥¤½§¬Ÿ¦©§−¨¤®

ôôô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑על ּביתּֿדין ‡ÌÎÈ‰Ï.ּכלהזהיר '‰ È‡ Ì‰a e‡nh˙ ‡ÏÂ∑ אם הא ¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒְְִִֵַַָ¿…ƒ«¿»∆¬ƒ¡…≈∆ִָ

נאמר: לכ ּכליה? מתחּיבים ואּתם ּבכם, לי יׁש הנאה ּומה מאחרי, נפסלים ואּתם אלהיכם איני ְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּתּטּמאּו
אלהיכם": ה' ֱֲִֵֶֹ"אני

ÏÂ‡כו  ÈÈc ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ ˙È Ôez‡ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿«»¿»«¿»ƒ«¿»
‡¯Bi‚Â ‡·ÈvÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz ÏkÓ Ôe„aÚ«̇¿¿ƒ…∆¿»»ƒ≈«ƒ»¿ƒ»

:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

‡ÈLכז  e„·Ú ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz Ïk ˙È È¯‡¬≈»»∆¿»»ƒ≈¬»¡»≈
:‡Ú¯‡ ˙·‡zÒ‡Â ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ√»≈¿ƒ¿»»««¿»

d˙Èכח  ÔBÎÈ·‡Òa ÔBÎ˙È ‡Ú¯‡ Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿»»¿¿»√≈»«
:ÔBÎÈÓ„˜ Èc ‡iÓÓÚ ˙È ˙È˜B¯„ ‡Ók¿»¿≈«»«¿«»ƒ√»≈

‰‡ÔÈlכט  ‡z·ÚBz ÏkÓ „aÚÈ Èc Ïk È¯‡¬≈»ƒ«¿≈ƒ…∆¿»»ƒ≈
:ÔB‰nÚ BbÓ Ôe„aÚÈ„ ‡˙LÙ ÔeˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈«¿»»ƒ«¿¿ƒ«¿

Ïc‡ל  ÏÈ„a È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿ƒ¿»
‡„·Ú˙‡c ‡z·ÚB˙ ÈÒBÓÈpÓ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒƒ≈∆¿»¿ƒ¿¬»»
ÈÈ ‡‡ ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈¿»ƒ¿«¬¿¬»¿»

Ù Ù Ù :ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).íëúà õøàä àé÷ú àìåKM §Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤¨
z` ExnWY ok` m` :aEzMd WExiR¥©¨¦¨¥¦§§¤
zFarFYd lMn EUrY `le izFTgª©§Ÿ©£¦¨©¥
'mkz` ux`d `iwz `l' f` iM ,ElNd©¨¦¨Ÿ¨¦¨¨¤¤§¤
xW` miiFBd z` d`iwdW KxcM§¤¤¤¥¦¨¤©¦£¤
d`iwn l`xUi ux` dOle .mkiptl¦§¥¤§¨¨¤¤¦§¨¥§¦¨

?mi`hFgd z` DkFYnKlnÎoal lWn ¦¨¤©§¦¨¨§¤¤¤
Flk`nA wPEtndxac EdElik`dW ©§¨§©£¨¤¤¡¦¨¨

`N` eirnA cnFr oi`W ,qE`n̈¤¥¥§¥¨¤¨
,l`xUiÎux` KM ;F`iwnaFxn §¦¨¤¤¦§¨¥¥

DzXEcwzniIwn Dpi`DAixaFr §¨¨¥¨§©¤¤¨§¥
dxiarDAxTn mzF` d`iwn `N` £¥¨¤¨§¦¨¨¦¦§¨

(miyecw seq ,`xtq)FnEBxze .`le' lW §©§¤§Ÿ
:`Ed '`iwz,'owFxz `le'`EdWoFWl ¨¦§¨§¥¤§

,oETixux`dWmdn Dnvr dwixn ¦¤¨¨¤§¦¨©§¨¥¤

(a"a):hk dxez
(hk).úNòä úBLôpädawPde xkGd ©§¨¨Ÿ©¨¨§©§¥¨

,rnWOa,zxM miaiIg mdipXW xnFl ©©§¨©¤§¥¤©¨¦¨¥
xW` lM' :cigi oFWlA gzRW xg`l iM¦§©©¤¨©¦§¨¦¨£¤
:xnFle oM miIql Fl did ,'dUri©£¤¨¨§©¥¥§©
KFYnE ,'dUFrd WtPd dzxkpe'§¦§§¨©¤¤¨¨¦
z` miAxn Ep` miAx oFWll dPiXW¤¦¨¦§©¦¨§©¦¤

mdipW(l"kyn).dlrnlE(e weqta)Epcnl §¥¤§©§¨¨©§
lr dxdf`d oiprl dawPd z` zFAxl§©¤©§¥¨§¦§©¨©§¨¨©
mB oM zFAxl `A o`M ENi`e ,xEQi`d̈¦§¦¨¨§©¥©

WpFrd oiprl(`xtq)(`"eb):l dxez §¦§©¨¤
(l)ézøîLî úà ízøîLeiYlal §©§¤¤¦§©§¦§¦§¦

'ebe zFUr.KM lr oiCÎziA xidfdl £§©§¦¥¦©¨
mdilr giBWdl mrd l` mAl EniUIW¤¨¦¦¨¤¨¨§©§¦©£¥¤

zFixrd on mwigxdlE(my)(l"kyn): §©§¦¨¦¨£¨

.íëéäìà 'ä éðà íäa eànhú àìå§Ÿ¦©§¨¤£¦¡Ÿ¥¤
mkidl` ip` if` ,mdA E`OHY `l m ¦̀Ÿ¦©§¨¤£©£¦¡Ÿ¥¤

,iOr mY`e`ddY` df llMn - §©¤©¦¨¦§¨¤©¨
W ,rnFWmkidl` ipi` ,E`OHY m` ¥©¤¦¦©§¥¦¡Ÿ¥¤

ixg`n milqtp mY`emiwgExn) §©¤¦§¨¦¥©£©§¨¦
,(iPOnEiPOn milqtp mY`W oeiMn ¦¤¦¦¥¨¤©¤¦§¨¦¦¤¦

oM m` ,mkilr inW `xTi `l xakEdn §¨Ÿ¦¨¥§¦£¥¤¦¥©
mka il Wi d`pdmkz` aAg`W icM £¨¨¤¦¨¤§¥¤£©¥¤§¤

,miOrd lM lr xziEixd dYrnmY` ¨¥©¨¨©¦¥©¨£¥©¤
dilM miaIgznzCin `NnzYWM ¦§©§¦§¨¨§¤¦§©¥¦©

x`WA bdFp ip`W KxcM ,mkizFpFr£¥¤§¤¤¤£¦¥¦§¨
;miOrd,'mkidl` 'd ip`' xn`p Kkl ¨©¦§¨¤¡©£¦¡Ÿ¥¤

diElY mkilr izEdl` lM ixd ,xnFlM§©£¥¨¡¨¦£¥¤§¨
mkzXEcw zxinWA(my)(a"a ,g"n`a): ¦§¦©§©§¤

ixg` zyxt zlqg



עב

ìáà .ùãå÷ úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ãíéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáørå§¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨®̈¦¦¥´½̈§¨¦−

:úBiðîã÷äéúééäå ètLnì íëéìà ézáø÷åøäîî ãr ©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»©¦§¨¼§¨¦´¦¥´§©¥À

-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©

ýåýé øîà éðeàøé àìå øâ-éhîe íBúéå äðîìà øéëN̈Â¦Â©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ§´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬

:úBàáöåàì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýé éðà ék §¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ

:íúéìëæeáeL ízøîL àìå éwçî ízøñ íëéúáà éîéîì §¦¤«§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³

äna ízøîàå úBàáö ýåýé øîà íëéìà äáeLàå éìà¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®©«£©§¤−©¤¬

:áeLðçéúà íérá÷ ízà ék íéýìû íãà òa÷éä ¨«£¦§©̧¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´Ÿ¦½
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לשבוע פרשת אחריעד תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' ניסן
פרק כ, מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום שני - ז' ניסן
פרק כ, מפרק לט
עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' ניסן
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' ניסן
פרק כ, מפרק מד
עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א ניסן
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב ניסן
פרק כ, מפרק סו עד סוף פרק סח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

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... 

oqip 'fÎ'e ipyÎoey`x mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' ראשון יום
פרק מ ' ,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øéàî íùå) ääâä,110 'nr cr:(åæ ïåöø

ניסן  ז' שני יום
,dp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,110 'nr cr:(î"øá ù"îë
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[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù

àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù
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oqipעו 'g iyily mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ח' שלישי יום
,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôðëù åîë éë,ep 'nr cr:(ç"òôá ù"îë

÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ

,enk;'eë íãàä úBòBøæd`xie dad` zecnd izyy myk - §¨¨¨
zerexf" zepekndxeab ,`pini `rexc cqg" :lynl ,"mc`d

(zil`ny rexf - dxeab ,zipni rexf - cqg=) "`l`ny `rexc
;d`xie dad`l zepeekn ,sera "miitpk"d jk -,Løt íéðewzáe©¦¦¥¥

"xdef ipewiz" xtqa -
:eyxitíé÷ñBòäL¤¨§¦

eìéçãa úBöîe äøBúa§¨¦§¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia - §¦

íàå ,"íéða" íéàø÷ð¦§¨¦¨¦§¦
åàìdad`d zexqg m` - ¨

,zeevnae dxeza d`xide
,"íéçBøôà" íéàø÷ð¦§¨¦¤§¦

.àçøôì ïéìëé àìc- §¨¨§¦§©§¨
,gextl mzexyt`a oi`y
mdl zexqgy iptn
zexqg :eppiprae ,miitpkd
,recn .d`xide dad`d
dad` ze`xwp ,ok`
?"miitpk" mya ,d`xie

ääâäowfd epaxy dn -
d`xie dad`y ,o`k xne`
,(oitcb) "miitpk" ze`xwp
miitpkdy myky iptn
od ,serd xwir opi`
,df jxevl wx zeynyn

zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei oci lry
- "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde dxezd z`
- d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax `ian jk lr

:hexhexta xzei mixacd mixaqen my,ä"î ïewúáe)*:aezk - §¦
,è"èî àeä àôBòcserdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" - §¨

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb ,y`xn akxenàLéø¥¨
,'é ¯ délc- 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd - ¦¥

,c"ei ze`d zfnex dilr ,dnkg zpiga,å"àå ¯ àôeâåly sebd §¨¨
ody zecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d `ed ,h"hn zpiga

,'e ze`a zefnexn od okle ,yy xtqna'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúe§¥©§¦
,'eëzepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izy od miitpkd izy -

,zeklne dpia,è"èî àø÷pL äøéöéä íìBò eðéäåitk - §©§¨©§¦¨¤¦§¨
iga zfnex ,recid,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"l ,h"hn zp

Báe12,"dxivid mler"a -àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb ïä¥¥£¨¤©¦§¨§¥¨
,úòc-äðéa-äîëç úBðéçáe ïéçnä ïä délc-y`xd oiprk ¦¥¥©Ÿ¦§¦¨§¨¦¨©©

zenewn dnka`edy ,
Îdnkg oigend zpiga
oipr iable .zrcÎdpia
mler"a dnewny dpynd

:df ixd ,"dxividïäL¤¥
ïãBñå úBëìää úeiîéðt§¦¦©£¨§¨

,ïäéîòèådpyna oky §©£¥¤
,dl` mipipr mb mpyi ixd
eìéçc ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦

eîéçøemiitpkd izye - §¦
)mda sterl mpipry

zenewn dnkakzexrd -
(`"hily x"enc` w"k
dad`e d`xil zepeeknd

-,äàlò 'ä ïä-reciy ¥¦¨¨
zenewn dnka-àéäL¤¦

,eîéçød`lir 'd :ody - §¦
myay dpey`xd "`d"d)
dnka recid itky ('ied
zfnxn `id ,zenewn

,"dad`"läàzz 'äå- §©¨¨
zenewn dnka reciy-,äàzz äàøé àéädipyd "`d"de - ¦¦§¨©¨¨

"d`zz d`xi"l ,zenewn dnka recid itk ,zfnxn ,'ied myay
- `idy ,(d`xiay dpezgzd dbixcnd)íéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦

àéäL ,ìLî-Cøc Cìnä ãçôk ,'ä ãçôe`id ,ef d`xi - ©©§©©©¤¤¤¤¨¨¤¦
,äàlò äàøé ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå úéðBöéç äàøé- ¦§¨¦¦§¦§¥©¤¥¥¦§¨¦¨¨

`idy ,d`xiay dpeilrd dbixcnd,úLa àøé`xi `ed - ¨¥Ÿ¤
,'d zelcbn ezyea zngnúBøzñpä"î àéäzekiiyd -'äì ¦¥©¦§¨©

àéäå ,"eðéäìà,ef "d`lir d`xi" -äàlò äîëçadilry - ¡Ÿ¥§¦§¨§¨¦¨¨
zfnxnàéòøa áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨¨§¤¨§©§¨

:(àðîéäîze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d lkn §¥§¨
;(oitcb) "miitpk"

epcnly dnl m`zdae
zelrn d`xie dad`y
- zeevnde dxezd z`

:ahid mixacd epaeiék¦
íðéà óBòä éôðkL Bîk§¤©§¥¨¥¨

Búeiç ïéàå ,óBòä øwò- ¦©¨§¥©

,serd lyíäa éeìz̈¨¤
,ììkixdy miiptka - §¨

ila mb zeigl leki serd
,miitpkd:ïðúãkitk - §¦§©
epcnly13:äétâà eìhð"¦§£©¤¨

,"äøLk ¯elhipyk mb - §¥¨
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íéçåøôà '÷ð åàì íàå íéðá
*àçøôì ïéìëé àìã
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî

óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25

.12- וק"ל]. זו. בהג"ה כו"כ מתורץ [שאז וא"ו צ"ל: ˘ËÈÏ"‡."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.13.(מ"ד פ"ג (חולין 'נשתברו' "במשנה:

oqip 'g iyily mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä
ääâä

äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

,xyk serd - eitpkøwòäå,serd ly -,Bôeb ìëå BLàø àeä §¨¦¨Ÿ§¨
;ïBäa àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå- §©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨§

;serl elkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkd
ìò ,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§©

ïBéìòä ïBöø éelb éãé§¥¦§¨¤§
,ïäéãé ìò älbúnälr - ©¦§©¤©§¥¤

,zeevnde dxezd ici
eîéçøe eìéçcäå- §©§¦§¦
,dad`de d`xideíä¥

ïúBà íéìòîz` - ©£¦¨
,zeevnde dxezdíB÷îì§¨

øBà ïBöøä Ba älbúiL¤¦§©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

ïäL ,ãeçiäåmewnd - §©¦¤¥
zenler ,`edäøéöé§¦¨

.äàéøáeze`xwp okle - §¦¨
"oitcb" d`xie dad`
zelrn ody iptn ,(miitpk)
myk ,zeevnde dxezd z`

n miitpkdyz` zenix
.dlrnl serdääâälr

,xn` owfd epaxy dn
oevxd dlbzn ea mewndy
`edÎjexa seqÎoi` xe`
zenlera `ed ,cegide
"d`ixa"de "dxivi"d

ddbda xidane-Bà)*
,äMã÷c úBøéôñ 'éa äiNòa elôà,"diyrd mler"ay - £¦©£¦¨§§¦¦§ª¨

,úBiNòî úBöî íB÷îzeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - §¦§©£¦
zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid zelbzde

ler zlawy ,ler zlaw jeznzeklnzekiiy dl yi ,miny
,"diyrd mler"l.àø÷î ïëå`hal `id "`xwn"ay devnd - §¥¦§¨

,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy ixd ,xeaica miweqtd z`
,"`hef dyrn" ly oipr `ed xeaic ,okyälbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤

,äøéöéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ãeçiäixd `id dpyn ,ik - ©¦§¥¨¦¦¨
zecnn `a df xac ,dnecke aiig e` leqt e` xyk :zekldd wqt

,"dxivid mler"l zekiiy jkl yi okle ,dxeab e` cqgãeîìzáe©©§
.äàéøáa,`ed jexa seq oi` xe` cegi dlbzn "cenlz"a - ¦§¦¨

"d`ixad mler"a14,,eðééäc"cegi"dy epi` xacd zernyn - §©§

zenlera `le ,"dxivid mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn
itk) "dpyn" xy`n xzei yecw "`xwn" ,ixdy ,mdn dlrnly
,(jtidl `le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny mi`ex ep`y
xcq ,`eti` ,recn ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei dyecw mb jk
- jtidl `ed zelbzdd
oezgzd mlera "`xwn"
"dpyn" ,"diyr" - xzeia
- xzei oeilr mlera
- ?d`ld jke ,"dxivi"
:`id xacd zernyn `l`
èMtúî àø÷î ãenìaL¤§¦¦§¨¦§©¥

,dlbzne -øBàå ãeçiä©¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,äiNòä ãò úeìéöàî¥£¦©¨£¦¨
äøéöéä ãò äðLîáe§¦§¨©©§¦¨

,dcáìmler"l mb `le - §©¨
xacdy itk ,"diyrd

,"`xwn"aãò ãeîìúáe§©§©
,dcáì äàéøaämb `le - ©§¦¨§©¨

itk ,"dxivid mler"l
,"dpyn"a xacdyïlk ék¦ª¨

mbe dpyn mb ,`xwn mb -
od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦

mler"a deedzn cegide
lcadd ;"zeliv`d
okid cr ,jka wx `hazn
,cenild ici lr mihytzn

.seq oi` xe` ly zelbzdde cegidúèMtúî dðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàî ììkzxez cenila - §¨¥£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

"zeliv`d mler"a ,zelbzdde elek "cegi"d deedzn ,dlawd
mler"n dhnly zenlera llk hytzn df oi`e ,`wec

."zeliv`d:('íéiç õò éøô'a áeúkL Bîkdad`y ,epcnl - §¤¨¦§¦¥©¦
opi` sera miitpkdy iptn ,(miitpk) "oitcb" ze`xwp d`xie
oci lry jka wx `hazn ociwtz ,serd ly exwirl zeaygp
dxez iabl d`xie dad` ly qgia mb jk - dlrnl serd gxet
dad` ly opipr ,zeevne dxez (ly oneiw) `ed xwird :zeevne
epax .zeevnde dxezd dlrnl zeler oci lry wx `ed d`xie
,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie dad` mby ,oldl xirn owfd

- ?cala (miitpk) "oitcb" ze`xwp od ,`eti` ,recn
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íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

- נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה ˘ËÈÏ"‡.אלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.14‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה" :
מתלמוד, משנה וכן להיפך) לא אבל המשנה, על - חומש - מקרא דמניחין הדין (שלכן ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה

בזה: הפי' אבל - כו'. משנה עשי', - תחתון הכי בעולם מקרא בהיפך: כנ"ל, ˘·ÂÓÈÏ„...והתגלותם, ÂÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א ראה



עז oqip 'g iyily mei Ð 'n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ח' שלישי יום
,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôðëù åîë éë,ep 'nr cr:(ç"òôá ù"îë

÷ñò é"ò äìâúîä åðåöø éåìéâ
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ

,enk;'eë íãàä úBòBøæd`xie dad` zecnd izyy myk - §¨¨¨
zerexf" zepekndxeab ,`pini `rexc cqg" :lynl ,"mc`d

(zil`ny rexf - dxeab ,zipni rexf - cqg=) "`l`ny `rexc
;d`xie dad`l zepeekn ,sera "miitpk"d jk -,Løt íéðewzáe©¦¦¥¥

"xdef ipewiz" xtqa -
:eyxitíé÷ñBòäL¤¨§¦

eìéçãa úBöîe äøBúa§¨¦§¦§¦
eîéçøe,dad`e d`xia - §¦

íàå ,"íéða" íéàø÷ð¦§¨¦¨¦§¦
åàìdad`d zexqg m` - ¨

,zeevnae dxeza d`xide
,"íéçBøôà" íéàø÷ð¦§¨¦¤§¦

.àçøôì ïéìëé àìc- §¨¨§¦§©§¨
,gextl mzexyt`a oi`y
mdl zexqgy iptn
zexqg :eppiprae ,miitpkd
,recn .d`xide dad`d
dad` ze`xwp ,ok`
?"miitpk" mya ,d`xie

ääâäowfd epaxy dn -
d`xie dad`y ,o`k xne`
,(oitcb) "miitpk" ze`xwp
miitpkdy myky iptn
od ,serd xwir opi`
,df jxevl wx zeynyn

zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei oci lry
- "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde dxezd z`
- d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax `ian jk lr

:hexhexta xzei mixacd mixaqen my,ä"î ïewúáe)*:aezk - §¦
,è"èî àeä àôBòcserdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" - §¨

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb ,y`xn akxenàLéø¥¨
,'é ¯ délc- 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd - ¦¥

,c"ei ze`d zfnex dilr ,dnkg zpiga,å"àå ¯ àôeâåly sebd §¨¨
ody zecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d `ed ,h"hn zpiga

,'e ze`a zefnexn od okle ,yy xtqna'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúe§¥©§¦
,'eëzepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izy od miitpkd izy -

,zeklne dpia,è"èî àø÷pL äøéöéä íìBò eðéäåitk - §©§¨©§¦¨¤¦§¨
iga zfnex ,recid,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"l ,h"hn zp

Báe12,"dxivid mler"a -àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb ïä¥¥£¨¤©¦§¨§¥¨
,úòc-äðéa-äîëç úBðéçáe ïéçnä ïä délc-y`xd oiprk ¦¥¥©Ÿ¦§¦¨§¨¦¨©©

zenewn dnka`edy ,
Îdnkg oigend zpiga
oipr iable .zrcÎdpia
mler"a dnewny dpynd

:df ixd ,"dxividïäL¤¥
ïãBñå úBëìää úeiîéðt§¦¦©£¨§¨

,ïäéîòèådpyna oky §©£¥¤
,dl` mipipr mb mpyi ixd
eìéçc ïéôcb ïéøúe§¥©§¦§¦

eîéçøemiitpkd izye - §¦
)mda sterl mpipry

zenewn dnkakzexrd -
(`"hily x"enc` w"k
dad`e d`xil zepeeknd

-,äàlò 'ä ïä-reciy ¥¦¨¨
zenewn dnka-àéäL¤¦

,eîéçød`lir 'd :ody - §¦
myay dpey`xd "`d"d)
dnka recid itky ('ied
zfnxn `id ,zenewn

,"dad`"läàzz 'äå- §©¨¨
zenewn dnka reciy-,äàzz äàøé àéädipyd "`d"de - ¦¦§¨©¨¨

"d`zz d`xi"l ,zenewn dnka recid itk ,zfnxn ,'ied myay
- `idy ,(d`xiay dpezgzd dbixcnd)íéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦

àéäL ,ìLî-Cøc Cìnä ãçôk ,'ä ãçôe`id ,ef d`xi - ©©§©©©¤¤¤¤¨¨¤¦
,äàlò äàøé ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå úéðBöéç äàøé- ¦§¨¦¦§¦§¥©¤¥¥¦§¨¦¨¨

`idy ,d`xiay dpeilrd dbixcnd,úLa àøé`xi `ed - ¨¥Ÿ¤
,'d zelcbn ezyea zngnúBøzñpä"î àéäzekiiyd -'äì ¦¥©¦§¨©

àéäå ,"eðéäìà,ef "d`lir d`xi" -äàlò äîëçadilry - ¡Ÿ¥§¦§¨§¨¦¨¨
zfnxnàéòøa áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåä íL ìL ã"eé¤¥£¨¨¨§¤¨§©§¨

:(àðîéäîze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d lkn §¥§¨
;(oitcb) "miitpk"

epcnly dnl m`zdae
zelrn d`xie dad`y
- zeevnde dxezd z`

:ahid mixacd epaeiék¦
íðéà óBòä éôðkL Bîk§¤©§¥¨¥¨

Búeiç ïéàå ,óBòä øwò- ¦©¨§¥©

,serd lyíäa éeìz̈¨¤
,ììkixdy miiptka - §¨

ila mb zeigl leki serd
,miitpkd:ïðúãkitk - §¦§©
epcnly13:äétâà eìhð"¦§£©¤¨

,"äøLk ¯elhipyk mb - §¥¨
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íéøîà éèå÷éì
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'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
íéàø÷ð åîéçøå åìéçãá
íéçåøôà '÷ð åàì íàå íéðá
*àçøôì ïéìëé àìã
óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî

óåòä éôðëù åîë éë
óåòä ø÷éò íðéà
íäá éåìú åúåéç ïéàå
äéôâà åìèéð ïðúãë ììë
åùàø àåä ø÷éòäå äøùë
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ääâä
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä
ääâä

äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

,xyk serd - eitpkøwòäå,serd ly -,Bôeb ìëå BLàø àeä §¨¦¨Ÿ§¨
;ïBäa àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå- §©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨§

;serl elkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkd
ìò ,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc Cëå§¨¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§©

ïBéìòä ïBöø éelb éãé§¥¦§¨¤§
,ïäéãé ìò älbúnälr - ©¦§©¤©§¥¤

,zeevnde dxezd ici
eîéçøe eìéçcäå- §©§¦§¦
,dad`de d`xideíä¥

ïúBà íéìòîz` - ©£¦¨
,zeevnde dxezdíB÷îì§¨

øBà ïBöøä Ba älbúiL¤¦§©¤¨¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

ïäL ,ãeçiäåmewnd - §©¦¤¥
zenler ,`edäøéöé§¦¨

.äàéøáeze`xwp okle - §¦¨
"oitcb" d`xie dad`
zelrn ody iptn ,(miitpk)
myk ,zeevnde dxezd z`

n miitpkdyz` zenix
.dlrnl serdääâälr

,xn` owfd epaxy dn
oevxd dlbzn ea mewndy
`edÎjexa seqÎoi` xe`
zenlera `ed ,cegide
"d`ixa"de "dxivi"d

ddbda xidane-Bà)*
,äMã÷c úBøéôñ 'éa äiNòa elôà,"diyrd mler"ay - £¦©£¦¨§§¦¦§ª¨

,úBiNòî úBöî íB÷îzeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - §¦§©£¦
zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid zelbzde

ler zlawy ,ler zlaw jeznzeklnzekiiy dl yi ,miny
,"diyrd mler"l.àø÷î ïëå`hal `id "`xwn"ay devnd - §¥¦§¨

,"diyrd mler"l zekiiy jkl yiy ixd ,xeaica miweqtd z`
,"`hef dyrn" ly oipr `ed xeaic ,okyälbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤

,äøéöéa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ãeçiäixd `id dpyn ,ik - ©¦§¥¨¦¦¨
zecnn `a df xac ,dnecke aiig e` leqt e` xyk :zekldd wqt

,"dxivid mler"l zekiiy jkl yi okle ,dxeab e` cqgãeîìzáe©©§
.äàéøáa,`ed jexa seq oi` xe` cegi dlbzn "cenlz"a - ¦§¦¨

"d`ixad mler"a14,,eðééäc"cegi"dy epi` xacd zernyn - §©§

zenlera `le ,"dxivid mler"a e` "diyrd mler"a wx deedzn
itk) "dpyn" xy`n xzei yecw "`xwn" ,ixdy ,mdn dlrnly
,(jtidl `le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny mi`ex ep`y
xcq ,`eti` ,recn ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei dyecw mb jk
- jtidl `ed zelbzdd
oezgzd mlera "`xwn"
"dpyn" ,"diyr" - xzeia
- xzei oeilr mlera
- ?d`ld jke ,"dxivi"
:`id xacd zernyn `l`
èMtúî àø÷î ãenìaL¤§¦¦§¨¦§©¥

,dlbzne -øBàå ãeçiä©¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,äiNòä ãò úeìéöàî¥£¦©¨£¦¨
äøéöéä ãò äðLîáe§¦§¨©©§¦¨

,dcáìmler"l mb `le - §©¨
xacdy itk ,"diyrd

,"`xwn"aãò ãeîìúáe§©§©
,dcáì äàéøaämb `le - ©§¦¨§©¨

itk ,"dxivid mler"l
,"dpyn"a xacdyïlk ék¦ª¨

mbe dpyn mb ,`xwn mb -
od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦

mler"a deedzn cegide
lcadd ;"zeliv`d
okid cr ,jka wx `hazn
,cenild ici lr mihytzn

.seq oi` xe` ly zelbzdde cegidúèMtúî dðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøáì úeìéöàî ììkzxez cenila - §¨¥£¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

"zeliv`d mler"a ,zelbzdde elek "cegi"d deedzn ,dlawd
mler"n dhnly zenlera llk hytzn df oi`e ,`wec

."zeliv`d:('íéiç õò éøô'a áeúkL Bîkdad`y ,epcnl - §¤¨¦§¦¥©¦
opi` sera miitpkdy iptn ,(miitpk) "oitcb" ze`xwp d`xie
oci lry jka wx `hazn ociwtz ,serd ly exwirl zeaygp
dxez iabl d`xie dad` ly qgia mb jk - dlrnl serd gxet
dad` ly opipr ,zeevne dxez (ly oneiw) `ed xwird :zeevne
epax .zeevnde dxezd dlrnl zeler oci lry wx `ed d`xie
,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie dad` mby ,oldl xirn owfd

- ?cala (miitpk) "oitcb" ze`xwp od ,`eti` ,recn
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íðéà 'ééôðëäå åôåâ ìëå
åôåâå åùàøì íéùîùî ÷ø
î"ã êëå ïåäá àçøôì
ø÷éò ïä úåöîå äøåúä
éåìéâ é"ò ïåéìòä ãåçéä
ìò äìâúîä ïåéìòä ïåöø
íä åîéçøå åìéçãäå ïäéãé
íå÷îì ïúåà íéìòî
ïéà øåà ïåöøä åá äìâúéù
ãåçéäå àåä êåøá óåñ
*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå
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- נג)" ר"ס ט"ז (ראה כשרה ניטלו דגם נלמד שמזה ˘ËÈÏ"‡.אלא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.14‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ולכאורה" :
מתלמוד, משנה וכן להיפך) לא אבל המשנה, על - חומש - מקרא דמניחין הדין (שלכן ממשנה יותר מקודש דמקרא בכ"ז, קשה

בזה: הפי' אבל - כו'. משנה עשי', - תחתון הכי בעולם מקרא בהיפך: כנ"ל, ˘·ÂÓÈÏ„...והתגלותם, ÂÈÈ‰„."רע"א יז, תו"א ראה
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ניסן  ט' רביעי יום
ïñéð'é-'èéùéîç-éòéáøíåé ,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenåîéçøå åìéçãã óà äðäå...,ep 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  י' חמישי יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êéøö íøá àî ÷øô,ep 'nr cr.ãáò úãåáò

øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -ïk íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥
ïéàø÷ð ïë-ét-ìò-óà ,úBöî â"éøzî,zeevnde dxezd - ¦©§©¦§©©¦¥¦§¨¦

,"ïéôcb",miitpk -äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì ©§¦¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨
.äáäàîzilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s` ,ixd - ¥©£¨

`l `id ,ef devna
Î ik ,dnvrlyk dad`d
`iaz dad`dy m`
oeeikne .'d zcearl
zynyn dad`dy
dxezd zcearl irvn`k
oke) `id ,zeevnde
"oitcb" z`xwp (d`xid
miitpkd enk - (miitpk)
seb z` ynyl ociwtzy

.serdéìa äáäàå§©£¨§¦
,äãBáòdppi`y dad` - £¨

meiwl ,"zilkz"l d`ian
`l` ,zeevnde dxezd
- dnvrl "zilkz" `id
,"íéâeðòúa äáäà" àéä¦©£¨§©£¦
xzeia dpeilr dbixcn -
bprzdl ,dad`a

,zewl`n'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©
àaä íìBò ïéòîepipr - ¥¥¨©¨

ixd `ed ,`ad mler ly
oirn `id ef dad`e ,zewl`n beprz - "dpikyd eifn oipdp"

,`ad mleray beprzd,øëN úìa÷åmb yi ef dad`a - §©¨©¨¨
eze`l yi :xnelk ,(dcear ly oipr `le) xky zlaw meyn
mipzepy xkydn ,edyn ,oirn ,dfd mlera dhnl o`k ,mc`

;dcear xear `ad mleraøçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì íBiä"å§©©£¨§¦§¨¨
"íøëN ìa÷ì15.- "meid" ,mzeyrl "meid" aezk ixde - §©¥§¨¨

mlera - "xgnl"e ,"dcear"l ,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera
,"meid" ixd ,jkitl .xky zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad
d`iand dad`d zrbep - "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k

.zeevne dxez meiwle "dcear"l,Bæ äcîì òébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©§¦¨
,àaä íìBò ïéòî íòèìoirn `idy "mibeprza dad`" - ¦§Ÿ¥¥¨©¨

,`ad mleräúìëå 'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©§¨§¨
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä ìk åéìà,zewl`l -éîa ¥¨¨©§¥©§¤¦§§¥

:÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä ¯ åéðôlL äøBzä©¨¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥
ì !"íéî !íéî"àéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16éBä" : ©¦©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦

,"íénì eëì àîö ìk- ¨¨¥§©©¦
:miyxtn l"f epinkg
- "dxez" epiid "min"

"dxez `l` min oi`"17-
`iapdy "`nv" eze`e
oeekzn epi` ,eilr laew
cenill `nv `edy
,jk m` ixdy ,dxezd
epe`nv z` envra deexi
,recn - dxez cenila
`iapd eilr laew ,`eti`
?dxez cenll el `xewe
o`k "`nv"d ,`l`
`nv `edy ,oeekzn
dwfg dad` ea zppewne
xne` jk lre .zewl`l
eilry riavne `iapd el
epe`nv z` zeexl
cenila - zewl`l
:"`ipz"d oeylae ,dxezd

BèeLt éôì ékly - ¦§¦§
,dxezd cenill `ed oe`nvdy ,"`nv lk ied" weqtdBðéà¥

ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ
Bì änìå ,Bîöòî,`eti` -?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì- ¥©§§¨¨©¨¦¦§Ÿ¨¨

,zewl`l `nv `edy ,`id ,o`k "`nv" dlnd zernyn ,`l`
"zilkz" meyn ,dnvrlyk (d"awdl) efk dad`a dzid ele
dad`d z` d`iand dlitzd zceara wtzqdl leki did -
"dcear"d `id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l oe`nvde
wtzqi lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d on d`ad
epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr dad`a

,dad`d "zilkz"l ribie zewl`lBîëeøàaúðLíB÷îa §¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçà©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn

`ed jk llbay - ea weac zeidl epevxe d"awdl icedi ly ezad`

;d"awd mr waczn `ed dciÎlry meyn ,devn miiwn'd z`xi`id

xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

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

íéøîà éèå÷éì
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úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù
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א.15. כב, א.16.עירובין נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא

oqip 'i iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

cala "'d zad`"a ic `l ,z`f

one ,dyrdÎzeevn meiw myl

lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd

ly dphw dbxc mb ,zegtd

z` zxyl yi ,oky ,"'d z`xi"

ly ote`a d"awddcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

dxwire dziy`x `id d`xi

z`xie 'd zad`ae) dcear ly

.(dad`l zncew d`xi - 'd

éøö ,íøaúBéäì C §¨¨¦¦§
ãéîz ïBøkæìzneyzle - §¦¨¨¦

z` zcnzn alúéLàø¥¦
äãBáòä,'d zcear - ¨£¨

øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl - ¥©

,dyrzÎ`l zeevn lr xearl `lyäáäàäå,yxey `id - §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì,dyrÎzeevn meiwl -éc àì ïë-ét-ìò-óà §©£¥©©¦¥Ÿ©

,"áBè äNòå"ì dcáì äáäàä øøBòìly oneiw myl mb - §¥¨©£¨§©¨§©£¥
,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn

;eala wenr dieag x`yiz "'d z`xi" eli`eéøö úBçôìeC- §¨¨¦
,zeevnd meiw mylúøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤

Né ìk áìa,ìàø,d`iand -éëìî Cìîa ãøîì àlL §¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäicedi lk alay - ©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥

ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi
dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd
d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh
- jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr
,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr
dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly
xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiayàäzL,ef d`xi -Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦
.íéðt ìk ìò Bçî Bàipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - Ÿ©¨¨¦

.eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed (` :mipte`
,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal zelbzda")
ÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxen `dzy ,`l`

,("mipteðéäcd`xi eaxwa mc` xxern cvik -efici lr - ? §©§
envr z` `ian `edyíéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäì- §¦§¥§©£©§©¨¨¦

zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick
dzrczegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi` m` eli`e ,

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna opeazdlóBñ-ïéà úlãb§ª©¥
àéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa`id ,ezekln -ìk úeëìî" ¨©§£¤¦©§¨

íéðBéìò ¯ "íéîìBò¨¦¤§¦
,íéðBzçúålkke - §©§¦

ly ezekln xzei dlecby
xzei zxxern `id ,jln
,jlndn cgte `xen
ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨

"ïéîìò"`lnn" d"awd - ¨§¦
digne zenlerd lk z`
zeig .zinipt zeiga mze`

efzybxen `dzy xyt`
mi`xapde ,mi`xapa
dbyd mdl didzy xyt`

ziwl` zeiga dpadeef,
,"ïéîìò ìk ááBñ"å- §¥¨¨§¦

lk "aaeq" d"awde
rddign `ed ,zenle

dpi`y zeiga mb mze`
oi`e mi`xapa zybxen
biydl mi`xapd zlekia

zeigef;áeúkL Bîëe1éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
,"àìî,d"awd xne` -íéðBzçúå íéðBéìòä çépîed"awd - ¨¥©¦©¨¤§¦§©§¦

,mipezgzde mipeilrd zenlerd ly mi`xapd z` "gipn"
d"awd oi`e ,d`ixad zilkz mieedn mpi` dl` lk ,xnelk

jlne dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiinmdly,`l` ,
,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe`xwp d"awd ,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨

,"l`xyi jln",èøôa åéìòå,ezekln z` d"awd cgiin -ék §¨¨¦§¨¦
øîBì íãà áiç2,íìBòä àøáð éìéáLa :,d`ixad zpeek lk - ©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¨

jln didiy ,"iliaya" df ixd ,jln didi d"awdy ick `idy
ixd md l`xyi lk ,oky .`id jk ok` zn`d - zehytae ,ilr
ixd - mipey mixa` liknd ,cg` seb enk ,dnily zg` dnew
cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke ,elek sebl rbep xa` lk
mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt xacd deedn ,lbxa e`

lr ezekln cgiin d"awdy dnl qgiamrxy`k ixd ,l`xyi
oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia edyn xqg
xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin d"awdy ,df
ly exe`ia itl hxtae - miny zekln ler zlaw xzie zeixg`
eilr lg df ixd ,(df wxt seqa zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd

cgeina.cigi xezaåéìò ìa÷î àeä íb àeäå,ecvn - §©§©¥¨¨
,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî,eilr jln didi d"awdy - ©§¦§¤¤¨¨

,ãáò úãBáò éðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìedf oipra - §¨§§©£§§¨¦¥£©¤¤
zekln ler envr lr lawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr
miny zekln ler el didiy jixv llka icedi ,oky .miny
.epec` oevx dyery car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò

.ãáò úãåáò éðéî ìëá
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



עט oqip 'iÎ'h iyingÎiriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט' רביעי יום
ïñéð'é-'èéùéîç-éòéáøíåé ,110 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenåîéçøå åìéçãã óà äðäå...,ep 'nr cr:úåëéøàá

ניסן  י' חמישי יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êéøö íøá àî ÷øô,ep 'nr cr.ãáò úãåáò

øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -ïk íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥
ïéàø÷ð ïë-ét-ìò-óà ,úBöî â"éøzî,zeevnde dxezd - ¦©§©¦§©©¦¥¦§¨¦

,"ïéôcb",miitpk -äãBáòä àéä äáäàä úéìëz ék úBéäì ©§¦¦§¦©§¦¨©£¨¦¨£¨
.äáäàîzilkzd la` ,devn `id 'd zad` mby s` ,ixd - ¥©£¨

`l `id ,ef devna
Î ik ,dnvrlyk dad`d
`iaz dad`dy m`
oeeikne .'d zcearl
zynyn dad`dy
dxezd zcearl irvn`k
oke) `id ,zeevnde
"oitcb" z`xwp (d`xid
miitpkd enk - (miitpk)
seb z` ynyl ociwtzy

.serdéìa äáäàå§©£¨§¦
,äãBáòdppi`y dad` - £¨

meiwl ,"zilkz"l d`ian
`l` ,zeevnde dxezd
- dnvrl "zilkz" `id
,"íéâeðòúa äáäà" àéä¦©£¨§©£¦
xzeia dpeilr dbixcn -
bprzdl ,dad`a

,zewl`n'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©
àaä íìBò ïéòîepipr - ¥¥¨©¨

ixd `ed ,`ad mler ly
oirn `id ef dad`e ,zewl`n beprz - "dpikyd eifn oipdp"

,`ad mleray beprzd,øëN úìa÷åmb yi ef dad`a - §©¨©¨¨
eze`l yi :xnelk ,(dcear ly oipr `le) xky zlaw meyn
mipzepy xkydn ,edyn ,oirn ,dfd mlera dhnl o`k ,mc`

;dcear xear `ad mleraøçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì íBiä"å§©©£¨§¦§¨¨
"íøëN ìa÷ì15.- "meid" ,mzeyrl "meid" aezk ixde - §©¥§¨¨

mlera - "xgnl"e ,"dcear"l ,"dyrn"l onfd `ed dfd mlera
,"meid" ixd ,jkitl .xky zlaw ly onfd `ed ,"ocr ob"a ,`ad
d`iand dad`d zrbep - "dcear" ly onfae ,dfd mlera o`k

.zeevne dxez meiwle "dcear"l,Bæ äcîì òébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©§¦¨
,àaä íìBò ïéòî íòèìoirn `idy "mibeprza dad`" - ¦§Ÿ¥¥¨©¨

,`ad mleräúìëå 'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò àlà¤¨£©¦©§¥¨§¥¨©§¨§¨
BðBàîö äåøî Bðéàå ,íBiä ìk åéìà,zewl`l -éîa ¥¨¨©§¥©§¤¦§§¥

:÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæ éøä ¯ åéðôlL äøBzä©¨¤§¨¨£¥¤§¦¤¥©¨¨§¥
ì !"íéî !íéî"àéápä åéìò ìáBwL Bîk ,úBzL16éBä" : ©¦©¦¦§§¤¥¨¨©¨¦

,"íénì eëì àîö ìk- ¨¨¥§©©¦
:miyxtn l"f epinkg
- "dxez" epiid "min"

"dxez `l` min oi`"17-
`iapdy "`nv" eze`e
oeekzn epi` ,eilr laew
cenill `nv `edy
,jk m` ixdy ,dxezd
epe`nv z` envra deexi
,recn - dxez cenila
`iapd eilr laew ,`eti`
?dxez cenll el `xewe
o`k "`nv"d ,`l`
`nv `edy ,oeekzn
dwfg dad` ea zppewne
xne` jk lre .zewl`l
eilry riavne `iapd el
epe`nv z` zeexl
cenila - zewl`l
:"`ipz"d oeylae ,dxezd

BèeLt éôì ékly - ¦§¦§
,dxezd cenill `ed oe`nvdy ,"`nv lk ied" weqtdBðéà¥

ãîìiL àèéLt ,ãîìì äeàúîe àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥¦§©¤¦§Ÿ§¦¨¤¦§Ÿ
Bì änìå ,Bîöòî,`eti` -?"éBä" åéìò ÷òöì àéápì- ¥©§§¨¨©¨¦¦§Ÿ¨¨

,zewl`l `nv `edy ,`id ,o`k "`nv" dlnd zernyn ,`l`
"zilkz" meyn ,dnvrlyk (d"awdl) efk dad`a dzid ele
dad`d z` d`iand dlitzd zceara wtzqdl leki did -
"dcear"d `id "zilkz"dy oeeik ,j` ;zewl`l oe`nvde
wtzqi lay ,fixkne ,`iapd "wrev" okl - dad`d on d`ad
epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli - `l` ,dnvr dad`a

,dad`d "zilkz"l ribie zewl`lBîëeøàaúðLíB÷îa §¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçà©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

ly d`vez zeidl jixv xacd ,ie`xk oneiw jxevly ,dyrdÎzeevn

`ed jk llbay - ea weac zeidl epevxe d"awdl icedi ly ezad`

;d"awd mr waczn `ed dciÎlry meyn ,devn miiwn'd z`xi`id

xearl icedi ly ezerpnid ,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey

.d"awd ly eieeiv zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta
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íéøîà éèå÷éì
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
úåöî â"éøúî ë"â íä
úåéäì ïéôãâ ïéàø÷ð ë"ôòà
àéä äáäàä úéìëú éë
äáäàå äáäàî äãåáòä
äáäà àéä äãåáò éìá
'ä ìò âðòúäì íéâåðòúá
øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá
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א.15. כב, א.16.עירובין נה, א.17.ישעי' יז, קמא בבא

oqip 'i iying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

cala "'d zad`"a ic `l ,z`f

one ,dyrdÎzeevn meiw myl

lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd

ly dphw dbxc mb ,zegtd

z` zxyl yi ,oky ,"'d z`xi"

ly ote`a d"awddcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

dxwire dziy`x `id d`xi

z`xie 'd zad`ae) dcear ly

.(dad`l zncew d`xi - 'd

éøö ,íøaúBéäì C §¨¨¦¦§
ãéîz ïBøkæìzneyzle - §¦¨¨¦

z` zcnzn alúéLàø¥¦
äãBáòä,'d zcear - ¨£¨

øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäå .dLøLå døwòå§¦¨¨§¨§¨§¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§
"òøî,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy zexnl - ¥©

,dyrzÎ`l zeevn lr xearl `lyäáäàäå,yxey `id - §¨©£¨
,"áBè äNòå"ì,dyrÎzeevn meiwl -éc àì ïë-ét-ìò-óà §©£¥©©¦¥Ÿ©

,"áBè äNòå"ì dcáì äáäàä øøBòìly oneiw myl mb - §¥¨©£¨§©¨§©£¥
,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic `l ,dyrdÎzeevn

;eala wenr dieag x`yiz "'d z`xi" eli`eéøö úBçôìeC- §¨¨¦
,zeevnd meiw mylúøzñîä úéòáhä äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨©¦§¦©§ª¤¤

Né ìk áìa,ìàø,d`iand -éëìî Cìîa ãøîì àlL §¥¨¦§¨¥¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
,ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnäicedi lk alay - ©§¨¦©¨¨©¦§¨§¥

ly eieeiv zexndl `ly cgt - zirah zxzeqn d`xi dpyi
dyre" miiwl ick xxerl eilr ,zegtd lkl ef d`xi .d"awd
d"awdn d`xi xxerl icedi lr ,xac ly ezin`l :xnelk ,"aeh
- jkl ribdl egeka oi` m` j` ,'d zelcba zeppeazd ici lr
,eala zxzeqnd zirahd d`xid z` xxerl ,zegtd lkl ,eilr
dcn dze`a ,'d zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly
xzei dpeilrd dbixcnd z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy

.(zeppeazd ici lr) d`xiayàäzL,ef d`xi -Baì úelbúäa ¤§¥§¦§©¦
.íéðt ìk ìò Bçî Bàipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda mb - Ÿ©¨¨¦

.eala dzybxd icil cr d`xid z` xxern `ed (` :mipte`
,ald zybxda ef d`xi xxerl egeka oi` (a .("eal zelbzda")
ÎlkÎlr egen") cala ezaygnae egena zybxen `dzy ,`l`

,("mipteðéäcd`xi eaxwa mc` xxern cvik -efici lr - ? §©§
envr z` `ian `edyíéðt-ìk-ìò BzáLçîa ïðBaúäì- §¦§¥§©£©§©¨¨¦

zwnrd jezn opeazdl yi - ala zelbzda 'd z`xi xxerl ick
dzrczegtl eilr - jkl ribdl mc` ly egeka oi` m` eli`e ,

a ,zrcd zwnrd ila ,ezaygna opeazdlóBñ-ïéà úlãb§ª©¥
àéä øLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa`id ,ezekln -ìk úeëìî" ¨©§£¤¦©§¨

íéðBéìò ¯ "íéîìBò¨¦¤§¦
,íéðBzçúålkke - §©§¦

ly ezekln xzei dlecby
xzei zxxern `id ,jln
,jlndn cgte `xen
ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨

"ïéîìò"`lnn" d"awd - ¨§¦
digne zenlerd lk z`
zeig .zinipt zeiga mze`

efzybxen `dzy xyt`
mi`xapde ,mi`xapa
dbyd mdl didzy xyt`

ziwl` zeiga dpadeef,
,"ïéîìò ìk ááBñ"å- §¥¨¨§¦

lk "aaeq" d"awde
rddign `ed ,zenle

dpi`y zeiga mb mze`
oi`e mi`xapa zybxen
biydl mi`xapd zlekia

zeigef;áeúkL Bîëe1éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
,"àìî,d"awd xne` -íéðBzçúå íéðBéìòä çépîed"awd - ¨¥©¦©¨¤§¦§©§¦

,mipezgzde mipeilrd zenlerd ly mi`xapd z` "gipn"
d"awd oi`e ,d`ixad zilkz mieedn mpi` dl` lk ,xnelk

jlne dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiinmdly,`l` ,
,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe`xwp d"awd ,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨

,"l`xyi jln",èøôa åéìòå,ezekln z` d"awd cgiin -ék §¨¨¦§¨¦
øîBì íãà áiç2,íìBòä àøáð éìéáLa :,d`ixad zpeek lk - ©¨¨¨©¦§¦¦¦§¨¨¨

jln didiy ,"iliaya" df ixd ,jln didi d"awdy ick `idy
ixd md l`xyi lk ,oky .`id jk ok` zn`d - zehytae ,ilr
ixd - mipey mixa` liknd ,cg` seb enk ,dnily zg` dnew
cia ,men lra melyeÎqg `ed mc`yke ,elek sebl rbep xa` lk
mb jk - y`xd llek ,sebd lka mbt xacd deedn ,lbxa e`

lr ezekln cgiin d"awdy dnl qgiamrxy`k ixd ,l`xyi
oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia edyn xqg
xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin d"awdy ,df
ly exe`ia itl hxtae - miny zekln ler zlaw xzie zeixg`
eilr lg df ixd ,(df wxt seqa zqtcpd ezgiya) `"hily iaxd

cgeina.cigi xezaåéìò ìa÷î àeä íb àeäå,ecvn - §©§©¥¨¨
,åéìò Cìî úBéäì ,Búeëìî,eilr jln didi d"awdy - ©§¦§¤¤¨¨

,ãáò úãBáò éðéî ìëa BðBöø úBNòìå Bcáòìedf oipra - §¨§§©£§§¨¦¥£©¤¤
zekln ler envr lr lawl ick ,ezaygna wnrzdl eilr
miny zekln ler el didiy jixv llka icedi ,oky .miny
.epec` oevx dyery car enk ,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle
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íéøîà éèå÷éì
íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö

àåäå .äùøùå äø÷éòå äãåáòä
äùòåì äáäàäå òøî øåñì ùøù àéä äàøéäù óà éë
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò

.ãáò úãåáò éðéî ìëá
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כד.1. כו, ה.2.ירמי' משנה ד, פרק סנהדרין



oqipפ a"iÎ`"i ycew zayÎiyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"א  שישי ניסן יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áöð 'ä äðäå,112 'nr cr.ïéìéôúå

ניסן  י"ב קודש שבת יום
,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé íâå,112 'nr cr.'åë çåîäå áìä

יום שישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ב ניסן 
יום שבת קודש י "ב ניסן 

d`xid z` xxerl ick) ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl
eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek egena zirahd

,efn dxizi ,m` ik - illk ote`a ezeklnx"enc` w"k oeylae
:`"hily:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin wx `le"

"åéìò ávð 'ä äpäå"3, §¦¥¦¨¨¨
õøàä ìë àìî"e`ed - §Ÿ¨¨¨¤

,wx,åéìò èéaîe ,"BãBák§©¦¨¨
d"awdy cala ef `l -
d`exe mewn lka `vnp
hian `ed ,`l` ,xac lk

,cgein ote`a eilrïçBáe¥
áìå úBéìkogea d"awd - §¨¨¥

eizepeirxe eizeybx
,mc`d ly miiniptdéøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d - ¦§¨¨§©¥¨¦

,äàøéáe äîéàa åéðôì ãáòì-:`"hily x"enc` w"k zxrd ©£Ÿ§¨¨§¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy dfk wx `l"éðôì ãîBòk§¥¦§¥
.Cìnä.jln iptl envra cnery ink -÷éîòéå,wnrzie - ©¤¤§©£¦

éøàéå Bæ äáLçîa,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§
,BlL éàðtä éôëe.ef zeppeazdl yicwdl ezlekia yiy - §¦©§©¤

,ef zeppeazd ly dzry
:`id,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨

Bîk ,äåönä Bà- ©¦§¨§
,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©

.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦
,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
zeppeazda wnrzi ,zeevn
"dcear"dy ick ,dxen`d
lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn didz zeyrl cner `edy

.zeppeazd ici

dppi`y ,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl
xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazdiptl'd zcearllka

zeppeazd - zihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd m` ik -
ef.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw

éà ,ïðBaúé íâåøBàL C §©¦§¥¥¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
"ïéîìò ìk ááBq"ä©¥¨¨§¦

,"ïéîìò ìk àlîî"e- §©¥¨¨§¦
,zenlerd lkïBöø àeä§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk ly zeigd
ly ote`a mze` dignd
oevxe - "`lnn"e "aaeq"

,df,äøBzä úîëçå úBiúBàa Laìî àeädxezd zeize` - §ª¨§¦§¨§©©¨
yaeln ,oda - oian `edy dxezd znkge ,eci lr zexn`pd
yalzd oeilrd oevxdy ,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx
dxezd znkgae dxez xtq ly slw lr eazkpy eicd zeize`a
melb jka ,leqt e` xyk xacdy zaiign dxezd znkgy dn -
- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd
oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke
znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `ed jexa seq

,cenll cner `edy dxezd,elà ïélôúe úéöéöa Bàm` - §¦¦§¦¦¥

gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd
oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz
icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy el`

,oilitz gipie ziviv yaliBúàéø÷áedxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
zeppeazdd xy`k ,ely

,dxeza ewqr iptl `idBà
BúLéáìaziviv - ¦§¦¨

opeaznd ly ,oilitze
,ef dyial iptlàeä

îéLîCøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥
÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò̈¨§©§©¥¤
CBúaL "ìònî dBìà¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
eteb z` dignd ,ziwl`d
,lrnn dwl` wlg `idy

,ick z`fe.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkìzlert didz ef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
ziwl`d eytp lr ,yael `edy zivivde cnel `edy dxezd
ytpd zegek lr oilitz zgpd zlert ixd hexit xziae ,llka

- alde gend lr ,cin cnlpy itk ,`id ,ziwl`d,èøt Cøãå§¤¤§¨
:eytp lr dlertd didz ,hxetn ote`a -ïélôúaici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipn `edy oilitzdúðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©
Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨
:úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷"ik dide"e "ycw" zeiyxta - ©¤§¨¨¦§¦£
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, בראשית

oqip a"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcdna - §©§
zi`xpe z`hazn
ly olehiae ozellkzd
,df ixd - ?ezpiae eznkg
LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥
Búðéáe Búîëça§¨§¨¦¨
'äì ézìa ,BLôðaL¤§©§¦§¦©

,Bcáìynzyiy - §©
dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevneïëåìèaì §¥¦¨¥
,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå,genay iyilyd wlgd - §¦¨¥§¦©©©©¤§©§

ììBkä,ekeza llek zrcd gen -äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥¦§¨

,BaìaL äáäàå.zexvep od eciÎlre oze` llek zrcd gen - §©£¨¤§¦
a "zrc"d gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky- 'd zlecb

.b wxt seqa epcnly itk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep
,eytpay "zrc"d gek z` xeqnl mc` ly eciwtze -úðéçáa¦§¦©

ïBéìòä úòczpigaa - ©©¨¤§
,dlrnly "zrc"d
,äøeáâe ãñç ììBkä©¥¤¤§¨

Laìîäoeilrd zrcd - ©§ª¨
,yaeln:úBiLøôa§¨¨¦

íà äéäå" ,"òîL"§©§¨¨¦
Bîk eðéäå ,"òîL̈Ÿ©§©§§

Ceøò ïçìLa áeúkL5: ¤¨§ª§¨¨
zgpd zrya dpeekdy -

:zeidl dkixv ,oilitzì;'eë çnäå álä ãaòL.d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©
zegek lre llka ziwl`d ytpd lr oilitz zevn zlert idef

.hxta dly zecnde lkyd
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
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ה.5. סעיף כה, סימן חיים אורח

oqip a"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcdna - §©§
zi`xpe z`hazn
ly olehiae ozellkzd
,df ixd - ?ezpiae eznkg
LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥
Búðéáe Búîëça§¨§¨¦¨
'äì ézìa ,BLôðaL¤§©§¦§¦©

,Bcáìynzyiy - §©
dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevneïëåìèaì §¥¦¨¥
,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå,genay iyilyd wlgd - §¦¨¥§¦©©©©¤§©§

ììBkä,ekeza llek zrcd gen -äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥¦§¨

,BaìaL äáäàå.zexvep od eciÎlre oze` llek zrcd gen - §©£¨¤§¦
a "zrc"d gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky- 'd zlecb

.b wxt seqa epcnly itk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep
,eytpay "zrc"d gek z` xeqnl mc` ly eciwtze -úðéçáa¦§¦©

ïBéìòä úòczpigaa - ©©¨¤§
,dlrnly "zrc"d
,äøeáâe ãñç ììBkä©¥¤¤§¨

Laìîäoeilrd zrcd - ©§ª¨
,yaeln:úBiLøôa§¨¨¦

íà äéäå" ,"òîL"§©§¨¨¦
Bîk eðéäå ,"òîL̈Ÿ©§©§§

Ceøò ïçìLa áeúkL5: ¤¨§ª§¨¨
zgpd zrya dpeekdy -

:zeidl dkixv ,oilitzì;'eë çnäå álä ãaòL.d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©
zegek lre llka ziwl`d ytpd lr oilitz zevn zlert idef
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä

'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë
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.4- וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה ˘ËÈÏ"‡."כמבואר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ה.5. סעיף כה, סימן חיים אורח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dvia(iriax 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
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פי oqip a"iÎ`"i ycew zayÎiyiy mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

י"א  שישי ניסן יום
,ep 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áöð 'ä äðäå,112 'nr cr.ïéìéôúå

ניסן  י"ב קודש שבת יום
,112 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïðåáúé íâå,112 'nr cr.'åë çåîäå áìä

יום שישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ב ניסן 
יום שבת קודש י "ב ניסן 

d`xid z` xxerl ick) ef zeppeazdy ,owfd epax xiaqn oldl
eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv ('ek egena zirahd

,efn dxizi ,m` ik - illk ote`a ezeklnx"enc` w"k oeylae
:`"hily:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin wx `le"

"åéìò ávð 'ä äpäå"3, §¦¥¦¨¨¨
õøàä ìë àìî"e`ed - §Ÿ¨¨¨¤

,wx,åéìò èéaîe ,"BãBák§©¦¨¨
d"awdy cala ef `l -
d`exe mewn lka `vnp
hian `ed ,`l` ,xac lk

,cgein ote`a eilrïçBáe¥
áìå úBéìkogea d"awd - §¨¨¥

eizepeirxe eizeybx
,mc`d ly miiniptdéøö ïk ìòå ,éeàøk BãáBò íàC,mc`d - ¦§¨¨§©¥¨¦

,äàøéáe äîéàa åéðôì ãáòì-:`"hily x"enc` w"k zxrd ©£Ÿ§¨¨§¥¨§¦§¨

,"m` ik ,jlnd zpicna `vnpy dfk wx `l"éðôì ãîBòk§¥¦§¥
.Cìnä.jln iptl envra cnery ink -÷éîòéå,wnrzie - ©¤¤§©£¦

éøàéå Bæ äáLçîa,BzáLçîe Bçî úâOä úìëé éôk da C §©£¨¨§©£¦¨§¦§Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§
,BlL éàðtä éôëe.ef zeppeazdl yicwdl ezlekia yiy - §¦©§©¤

,ef zeppeazd ly dzry
:`id,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨

Bîk ,äåönä Bà- ©¦§¨§
,lynlúLéáì éðôì¦§¥§¦©

.ïélôúe úélè-iptl ©¦§¦¦
,'d zceara wqer `edy
meiwa e` dxez cenila
zeppeazda wnrzi ,zeevn
"dcear"dy ick ,dxen`d
lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn didz zeyrl cner `edy

.zeppeazd ici

dppi`y ,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl
xen`k zeidl dkixvy zillk zeppeazdiptl'd zcearllka

zeppeazd - zihxt devn ezeyr iptl ,zihxt zeppeazd m` ik -
ef.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige dpkeza dxeyw

éà ,ïðBaúé íâåøBàL C §©¦§¥¥¤
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
"ïéîìò ìk ááBq"ä©¥¨¨§¦

,"ïéîìò ìk àlîî"e- §©¥¨¨§¦
,zenlerd lkïBöø àeä§

,ïBéìòäepcnly itk - ¨¤§
,mincewd miwxta
xewn `ed oeilrd oevxdy
,zenlerd lk ly zeigd
ly ote`a mze` dignd
oevxe - "`lnn"e "aaeq"

,df,äøBzä úîëçå úBiúBàa Laìî àeädxezd zeize` - §ª¨§¦§¨§©©¨
yaeln ,oda - oian `edy dxezd znkge ,eci lr zexn`pd
yalzd oeilrd oevxdy ,'c wxta epcnly itk ,d"awd oevx
dxezd znkgae dxez xtq ly slw lr eazkpy eicd zeize`a
melb jka ,leqt e` xyk xacdy zaiign dxezd znkgy dn -
- leqt e` xyk didi df xacy d"awd dvex jk ,oeilrd oevxd
oi` xe`y ji` ,jka wnrzi dxeza ewqr iptl opeazn mc`yke
znkgae zeize`a yaeln ,(oeilrd oevxd) `ed jexa seq

,cenll cner `edy dxezd,elà ïélôúe úéöéöa Bàm` - §¦¦§¦¦¥

gipdl e` ziviv yeall cner `edy iptl `id zeppeazdd
oilitzae ziviva yaeln oeilrd oevxdy ji` opeazi - oilitz
icediy ,d"awd ly epevx edf ,oky - yeall cner `edy el`

,oilitz gipie ziviv yaliBúàéø÷áedxezd cenile z`ixwa - ¦§¦¨
zeppeazdd xy`k ,ely

,dxeza ewqr iptl `idBà
BúLéáìaziviv - ¦§¦¨

opeaznd ly ,oilitze
,ef dyial iptlàeä

îéLîCøaúé BøBà C ©§¦¦§¨¥
÷ìç" ìò eðéäc ,åéìò̈¨§©§©¥¤
CBúaL "ìònî dBìà¡©¦©©¤§

,Bôebeytp lr -
eteb z` dignd ,ziwl`d
,lrnn dwl` wlg `idy

,ick z`fe.Cøaúé BøBàa ìèaìå ììkìzlert didz ef - ¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥
ziwl`d eytp lr ,yael `edy zivivde cnel `edy dxezd
ytpd zegek lr oilitz zgpd zlert ixd hexit xziae ,llka

- alde gend lr ,cin cnlpy itk ,`id ,ziwl`d,èøt Cøãå§¤¤§¨
:eytp lr dlertd didz ,hxetn ote`a -ïélôúaici lr - ¦§¦¦

,dlertd didz ,gipn `edy oilitzdúðéça ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦©
Búðéáe Búîëç úðéçáa úéäìàä BLôðaL Búðéáe Búîëç̈§¨¦¨¤§©§¨¡Ÿ¦¦§¦©¨§¨¦¨
:úBiLøôa èøt Cøc úBLaìîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨©§ª¨¤¤§¨§¨¨¦

,"Eàéáé ék äéäå" ,"Lc÷"ik dide"e "ycw" zeiyxta - ©¤§¨¨¦§¦£
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

ïéîìò ìë ááåñä ä"á óåñ ïéà øåàù êéà ïðåáúé íâå
'åéúåàá ùáåìî àåä ïåéìòä ïåöø àåä ïéîìò ìë àìîîå
åà åúàéø÷áå åìà ïéìéôúå úéöéöá åà äøåúä úîëçå
÷ìç ìò åðééäã åéìò 'úé åøåà êéùîî àåä åúùéáìá
êøáúé åøåàá ìèáéìå ììëéì åôåâ êåúáù ìòîî äåìà
åúðéáå åúîëç 'éçá ììëéìå ìèáéì ïéìéôúá èøô êøãå
ä"á ñ"à ìù åúðéáå åúîëç 'éçáá úéäìàä åùôðáù
åðééäã êàéáé éë äéäå ùã÷ 'ôá èøô êøã úåùáåìîä
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יג.3. כח, בראשית

oqip a"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcdna - §©§
zi`xpe z`hazn
ly olehiae ozellkzd
,df ixd - ?ezpiae eznkg
LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥
Búðéáe Búîëça§¨§¨¦¨
'äì ézìa ,BLôðaL¤§©§¦§¦©

,Bcáìynzyiy - §©
dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevneïëåìèaì §¥¦¨¥
,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå,genay iyilyd wlgd - §¦¨¥§¦©©©©¤§©§

ììBkä,ekeza llek zrcd gen -äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥¦§¨

,BaìaL äáäàå.zexvep od eciÎlre oze` llek zrcd gen - §©£¨¤§¦
a "zrc"d gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky- 'd zlecb

.b wxt seqa epcnly itk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep
,eytpay "zrc"d gek z` xeqnl mc` ly eciwtze -úðéçáa¦§¦©

ïBéìòä úòczpigaa - ©©¨¤§
,dlrnly "zrc"d
,äøeáâe ãñç ììBkä©¥¤¤§¨

Laìîäoeilrd zrcd - ©§ª¨
,yaeln:úBiLøôa§¨¨¦

íà äéäå" ,"òîL"§©§¨¨¦
Bîk eðéäå ,"òîL̈Ÿ©§©§§

Ceøò ïçìLa áeúkL5: ¤¨§ª§¨¨
zgpd zrya dpeekdy -

:zeidl dkixv ,oilitzì;'eë çnäå álä ãaòL.d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©
zegek lre llka ziwl`d ytpd lr oilitz zevn zlert idef

.hxta dly zecnde lkyd
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä

'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë

1
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.4- וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה ˘ËÈÏ"‡."כמבואר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ה.5. סעיף כה, סימן חיים אורח

oqip a"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jexa seq oi` ly ezpiae eznkg zeyaeln ,oilitzay "j`iai
- "j`iai ik dide" zyxtae ,dnkg - "ycw" zyxta :`ed

dpia4zellkp ,oilitzd z` gipnd mc`d ly ezpiae eznkge ;
zeiyxt izyay `ed jexa seq oi` ly ezpiae eznkga zelhae

.el`eðéäcdna - §©§
zi`xpe z`hazn
ly olehiae ozellkzd
,df ixd - ?ezpiae eznkg
LnzLäì àlL¤Ÿ§¦§©¥
Búðéáe Búîëça§¨§¨¦¨
'äì ézìa ,BLôðaL¤§©§¦§¦©

,Bcáìynzyiy - §©
dxezl ezpiae eznkga

;'eke 'd zelcbe dxezd z` oiadl ,cala zeevneïëåìèaì §¥¦¨¥
,BLôðaL úòcä úðéça ììkìå,genay iyilyd wlgd - §¦¨¥§¦©©©©¤§©§

ììBkä,ekeza llek zrcd gen -äàøé ïäL ,äøeáâe ãñç ©¥¤¤§¨¤¥¦§¨

,BaìaL äáäàå.zexvep od eciÎlre oze` llek zrcd gen - §©£¨¤§¦
a "zrc"d gen zewnrzde zexywzd ici lr ,oky- 'd zlecb

.b wxt seqa epcnly itk - 'd zad`e 'd z`xi zecnd zexvep
,eytpay "zrc"d gek z` xeqnl mc` ly eciwtze -úðéçáa¦§¦©

ïBéìòä úòczpigaa - ©©¨¤§
,dlrnly "zrc"d
,äøeáâe ãñç ììBkä©¥¤¤§¨

Laìîäoeilrd zrcd - ©§ª¨
,yaeln:úBiLøôa§¨¨¦

íà äéäå" ,"òîL"§©§¨¨¦
Bîk eðéäå ,"òîL̈Ÿ©§©§§

Ceøò ïçìLa áeúkL5: ¤¨§ª§¨¨
zgpd zrya dpeekdy -

:zeidl dkixv ,oilitzì;'eë çnäå álä ãaòL.d"awdl - §©§¥©¥§©Ÿ©
zegek lre llka ziwl`d ytpd lr oilitz zevn zlert idef
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íéøîà éèå÷éì
'äì éúìá åùôðáù åúðéáå åúîëçá ùîúùäì àìù
ììåëä åùôðáù úòãä 'éçá ìåìëìå ìèáéì ïëå åãáì
ïåéìòä úòã 'éçáá åáìáù äáäàå äàøé ïäù â"åç
åðééäå òåîù íà äéäå òîù 'ôá ùáåìîä â"åç ììåëä

'åë çåîäå áìä ãáòùì ò"ùá ù"îë

1

2
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4

5

.4- וכו'" בינה באמרי החסידות), מאמרי (שעם בסידור שבפע"ח, תפילין בדרושי בארוכה ˘ËÈÏ"‡."כמבואר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ה.5. סעיף כה, סימן חיים אורח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dvia(iriax 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
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oqipפב yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .úëåðç úàæ
çáæîää øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàå .ïåöø éäéíéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

:åúåà íéøîåà

ïñéð 'å ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàäàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éðù íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàíéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbíéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  ו' ראשון ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שני ליום

íéøôà¤§¨¦
ניסן  ח' שלישי ליום

äLðî§©¤

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'è ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérât §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñìéà ø÷a-ïa ãçà øt ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  י' חמישי ליום

ïã̈
ניסן  י"א שישי ליום

øLà̈¥
ניסן  ט' רביעי ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥



פג oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .úëåðç úàæ
çáæîää øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôä àø÷ù øçàå .ïåöø éäéíéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

:åúåà íéøîåà

ïñéð 'å ,ïåùàø íåé

éðáì àéNð éMMä íBiaãâìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìàäàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éðù íåé

àéNð éréáMä íBiaéðáìíéøôàìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìàíéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

ïñéð 'ç ,éùéìù íåé

éðáì àéNð éðéîMä íBiaäMðîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîbíéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  ו' ראשון ליום

ãâ̈
ניסן  ז' שני ליום

íéøôà¤§¨¦
ניסן  ח' שלישי ליום

äLðî§©¤

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'è ,éòéáø íåé

éðáì àéNð éréLzä íBiaïîéðáìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :éðòãb-ïa ïãéáàäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¦§¨¦®£¦−̈¤¦§Ÿ¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:éðòãb-ïa ïãéáà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦−̈¤¦§Ÿ¦«

ïñéð 'é ,éùéîç íåé

éðáì àéNð éøéNrä íBiaïãìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écLénr-ïa øæréçàäàîe íéL ©Æ¨«£¦¦½¨¦−¦§¥´®̈£¦¤−¤¤©¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:écLénr-ïa øæréçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦¤−¤¤©¦«©¨«

ïñéð à"é éùéù íåé

éðáì àéNð íBé øNr ézLr íBéaøLàúçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïøër-ïa ìûérât §Æ©§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´¨¥®©§¦¥−¤¨§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À
ìLíéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe íéL §¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À

:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñìéà ø÷a-ïa ãçà øt ²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦
íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼

:ïøër-ïa ìûérât ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬©§¦¥−¤¨§¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  י' חמישי ליום

ïã̈
ניסן  י"א שישי ליום

øLà̈¥
ניסן  ט' רביעי ליום

ïéîéðá¦§¨¦

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥



oqipפד yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð á"é ùãå÷ úáù

éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaéìzôðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçàíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  י"ב קודש שבת ליום

éìzôð©§¨¦

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(oey`x 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©©¦¨©©¦¨©©
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פה היום יום . . .  oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð á"é ùãå÷ úáù

éðáì àéNð íBé øNr íéðL íBéaéìzôðìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïðér-ïa òøéçàíéL §Æ§¥´¨¨´½¨¦−¦§¥´©§¨¦®£¦©−¤¥¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²
íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

:ïðér-ïa òøéçà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr äMîç£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬£¦©−¤¥¨«

:ÔÒÈ· ÌÈ‡È˘‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È
éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦

ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeøúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©
éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàã àLéc÷éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E ©¦¨§¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦

èáMî Ecár©§§¦¥¤

ניסן  י"ב קודש שבת ליום

éìzôð©§¨¦

úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷a úBìeìkäòøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ©§¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©

:ïîà íìBò ãrå äzrî érøæ©§¦¥©¨§©¨¨¥

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתוָֹרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבתֶֹקף ַעל ּפִ ֲחִקירוֹת, ְועוְֹבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יוֹן ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ מֹאל ּדוָֹחה, ֲאַזי ּפוֲֹעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאוִֹרי. נוֹ ַאְדמוֹ"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאוְֹרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ּתְ ּוְכִתיב "ֵמאְֹיַבי  ְוִעְנָיָנּה.  ִטְבָעּה  ִפי  ּכְ ּוִמּדוֹת  מִֹחין  ּבְ ָרִטית  ּפְ ָלּה ֲעבוָֹדה  ֵיׁש  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ
ִמּדוָֹתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויוֵֹדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיוֹת,  ַהּטִ ִמּדוָֹתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעוֹת  יוֹת  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבוַֹדת ה' ִיְתּבָ ּלוֹ ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחוֹת ׁשֶ ְוׁשִ

ה'תש"גט ניסןיום רביעי

חומש: מצורע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה אף דדחילו . . . באריכות.

ניט הייזער און געלד איז דער אידישער רייכטום. דער אידישער אייביקער רייכטום 
איז, אז מען איז אידען ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות, און מ'בריינגט אויף דער 

וועלט קינדער און אייניקלאך ווָאס היטען ָאּפ תורה און מצות.

וְֹמִרים ּתוָֹרה  ָאנּו ְיהּוִדים ַהּשׁ ְצִחי הּוא, ׁשֶ ר ַהְיהּוִדי ַהּנִ ֶ ר ַהְיהּוִדי. ָהעֹשׁ ֶ ים ּוָממוֹן ֵהם ָהעֹשׁ ּתִ לֹא ּבָ
וְֹמִרים ּתוָֹרה ּוִמְצוֹת. ִנים ּוְנָכִדים ַהּשׁ ּוִמְצוֹת, ּוְמִביִאים ָלעוָֹלם ּבָ

יום
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שני

יום 
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רביעי 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(oey`x 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©©¦¨©©¦¨©©
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היום יום . . . פו

ה'תש"גי ניסןיום חמישי

חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק מא. ברם . . . עבודת עבד.

ה ְלָידוֹ  ר ה' ִאּנָ ר, ֲאׁשֶ ְיֻצּיָ ֶזה: ִאּלּו  בוֹ, ִיְתּבוֵֹנן ּבָ מוֹׁשָ ָחה ּבְ ּפָ ׁשְ ִעְנַין ָטֳהַרת ַהּמִ ּבְ ֲעמּוָלה  ְדַבר ַהּתַ ּבִ
ל  ְמַהּלֵ ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַנְפׁשוֹ  מוֵֹסר  ָהָיה  ַטח  ּבֶ ה  ִהּנֵ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  יוֹן,  ּלָ ִמּכִ ְיהּוִדים  ב  מוֹׁשַ יל  ְלַהּצִ
זוֹ,  ֲעמּוָלה  ּתַ ִהיא  ן  ִמּכֵ ְויוֵֹתר  ן  ּכֵ ֶזה.  ּכָ דוֹל  ּגָ ְזכּות  ּבִ ְלַזּכוֹתוֹ  ַהֶחֶסד  ּגֶֹדל  ַעל  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַח ֶאת ה'  ּבֵ ּוְמׁשַ

ׁש. ַלת ְנָפׁשוֹת ַמּמָ ִהיא ַהּצָ ׁשֶ

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבוֵֹנן  ִזְכרוֹנוָֹתיו  ּוְלַהֲעלוֹת  ְלִהְתּבוֵֹדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יוֹם  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ  – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה'".  "ִצְבאוֹת  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ָאר  ה ׁשְ ִלּיוֹת, עוֹׂשֶ ְרּגוֹת, נוֵֹקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבוַֹדת ַרּבוֹ – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאוֹת, הּוא: ֶעֶבד עוֹׂשֶ ִיׂשְ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטוֹת – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכוֹת ּפְ ְמָלאכוֹת, עוֹׂשֶ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עוְֹבִדים  ׁשֶ ֲעָבִדים  ֵהם  ָצָבא 
ֵאיָנּה  ַוֲעבוָֹדָתם זוֹ  ְוׂשוֵֹנא,  ד  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִהְתּפָ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ נּוָפה, ְועוְֹמִדים ַעל  ּתְ

יָאם. י הוָֹרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ִעְנָין ׁשֶ

ּנּו  ׁשִ ְוִעם ֶזה לֹא  ּוָמִרים,  ים  ִעינּוִיים ָקׁשִ ּבְ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִמְצַרִים ָהיּו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מוֹת  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח  דוֹׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהחֶֹזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשוָֹנם ּוְלבּוׁשֵ ׁשְ
ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עוְֹזרוֹ ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ ִלְגאֹל אוָֹתם, ְוַהּמִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  ניסן ו' ראשון יום נישואין? או קידושין משעת - קרובות איסור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íãà LcwL ïåék¥¨¤¦¥¨¨
äåøò ïäî úçà ìëå ,íéLð LL äéúBáBøwî åéìò eøñàð äMà¦¨¤¤§¨¨¦§¤¨¥¨¦§¨©©¥¤¤§¨

.íìBòì åéìò̈¨§¨
עליו  חל אשתו קרובות שאיסור כאן נקט הרמב"ם

המלך' ה'שער וכתב הקידושין. ה)משעת חתנים חופת (אישות,

התוספות עריות)שלדעת  ד"ה א צז, רק (יבמות חל קרובות איסור
(קרבת  'שארות' מצד הוא עריות איסור כי נישואין, משעת

נישואין. ידי על רק שנקבעת משפחה)
לנר' היכי)וה'ערוך ד"ה א ב, ארץ (יבמות דרך למסכת ציין

עליו (בתחילתה) אוסר זה הרי האשה את "המקדש נאמר בה
ולא  עריות' 'שש הרמב"ם כתב (ולמה עריות" שבע
את  רק מנה שהרמב"ם יעקב', ה'נחלת ביאר – 'שבע'?
בחיי  רק עליו ערוה שהיא אשתו ואחות לעולם, האסורות
בנפרד  אותה הביא והרמב"ם זה. בכלל אינה אשתו

ט'). בהלכה
ה'הפלאה' ה)ובעל ס"ק ט"ו סי' לשבת' כשיטת ('נתיבות הוכיח
מהמשנה ב)הרמב"ם נ, כאחת (קידושין ובתה אשה "המקדש

אחר  בזה שאינו "כל בגמרא מבואר והטעם מקודשות". אינן
אינם  הבת שקידושי וכשם אינו". אחת בבת אפילו – זה
ואין  'ערוה' הבת מעתה כי האם, קידושי לאחר לחול יכולים

אין  כאחת שתיהן יקדש אם גם כך קידושין, בה תופסים
נאסרות  האשה שקרובות כן, אם מפורש תופסין. הקידושין

הקידושין. משעת כבר
כשיטת  סוברים ה'תוספות' שגם יתכן כי ומוסיף,
נאסר  נישואין ידי על שדווקא שאמרו ומה הרמב"ם,
נישואין  היו שלא זמן שכל משום זה הרי אשתו בקרובות
למפרע  הקידושין את ויבטל מום בה ימצא שמא לחשוש יש

כמבואר טעות', 'מקח שם)בטענת וברש"י ב. נז, (קידושין

"שמא  הנישואין עד תרומה אוכלת אינה לכהן שהארוסה
ונמצא  ובטלים, טעות קידושי ונמצא מום, המקדש בה ימצא

בתרומה". זרה שאכלה
כתבו  למפרע, הקידושין את לבטל אפשרות שישנה וכיון
על  'ערוה' דין חל הנישואין ידי על שדווקא התוספות
על  להענישו יכולים דין בית אין כן לפני כי האשה, קרובות
היא  ספק' 'התראת - העדים והתראת היות הקרובה, קידושי

פ"א  לעיל .ה"ב)(וראה
הנישואין  שקודם משמע התוס' מדברי כי להעיר [ויש
כתבו  שהרי עונשין, לענין רק ולא ערוה, דין כלל אין
'שארות' בגלל הוא עריות שאיסור מפני הוא לכך שהטעם

נישואין]. ע"י רק שנקבעת

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום עבירה? לעבור לקטן מותר

:· ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äpèwä ìò àaä©¨©©§©¨
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שזינתה  קטנה איש אשת שגם כאן מחדש הרמב"ם
עונשין, בת אינה שקטנה פי על אף כי בעלה, על נאסרת

כעבירה. נחשבים מעשיה
בגמרא  מהאמור זה דין שונה במה להבין: (יבמות וצריך

א) כעבירה?לג, נחשבים מעשיו אין במקדש שעבד זר שקטן
והביאור:

מסיני, למשה מהלכה נלמד מצוות בר אינו שקטן הדין
התורה שיעורי א)כשאר טז, הרא"ש מבואר (שו"ת והנה, .

י)ברמב"ם ט, מלכים לישראל (הל' אלא השיעורים ניתנו שלא
משב  אחת על העובר גוי ולכן נח, לבני (כגון ולא המצוות ע

(בשונה  בכלֿשהוא אפילו חייב החי) מן אבר שאכל
ה'חתם  חידש זה ולפי כזית). אכילת על רק שחייב מישראל

שיז)סופר' יו"ד עשרה (שו"ת שלוש גיל של ה'שיעור' שגם

חל  שבהם נח לבני ולא לישראל רק נאמר מצוות לחיוב
דעת. לכלל שהגיע מיד קטן, על אפילו חיוב

שבני  מצוה שאין הוא כלל שמח': ה'אור מבאר זה ולפי
התקדש  שהגוי יתכן לא כי ישראל, ולא עליה נצטוו נח
עונשין  לגבי ורק עליו, מוזהר אינו שהישראל בדבר והוזהר
הקב"ה  מחמלת מישראל, יותר הגויים בחיובי חומרא מצינו
וגוי  מאחר כן, ואם האיסור. עצם לגבי לא אך ישראל, על
ישראל  על גם חל האיסור עצם המצוות, בשבע חייב קטן

נענש. שאינו אלא קטן
במצוות  כי דלעיל, הדינים בין סתירה אין זה ולפי
לעבוד  זר איסור כגון הגויים, ולא ישראל רק בהן שהוזהרו
בני  שגם בעריות אך כלל, חייב הקטן אין המקדש, בבית
הוזהרו, נח שבבני והקטנים מאחר הרי עליהם, מוזהרים נח
נחשב  הדבר נענשים, שאין ואף מוזהרים. ישראל קטני גם

בעלה. על נאסרת שזינתה הקטנה ולכן כחטא, להם

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום הגשם' ו'מוריד המועד שור ווסתות,
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הרואה  שונים: בדינים נאמר פעמים שלוש חזקת המושג
שוב  שתראה חוששת מסוים במועד פעמים שלוש דם
שוב  שינגח לחשוש יש פעמים שלוש שנגח שור זה. במועד

נוספים. בדינים וכן כראוי. לשומרו וצריך
לומר  מסתבר יתמיד', לא ו'המקרה מאחר הדבר: ויסוד
שכך  לחוש יש ולכן המקרים, לכל שגרמה אחת סיבה שיש

להבא. גם יהיה
ולכן  טבע, נעשה הרגל אחר: באופן גם לבאר יש אך

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:
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(קרבת  'שארות' מצד הוא עריות איסור כי נישואין, משעת

נישואין. ידי על רק שנקבעת משפחה)
לנר' היכי)וה'ערוך ד"ה א ב, ארץ (יבמות דרך למסכת ציין

עליו (בתחילתה) אוסר זה הרי האשה את "המקדש נאמר בה
ולא  עריות' 'שש הרמב"ם כתב (ולמה עריות" שבע
את  רק מנה שהרמב"ם יעקב', ה'נחלת ביאר – 'שבע'?
בחיי  רק עליו ערוה שהיא אשתו ואחות לעולם, האסורות
בנפרד  אותה הביא והרמב"ם זה. בכלל אינה אשתו

ט'). בהלכה
ה'הפלאה' ה)ובעל ס"ק ט"ו סי' לשבת' כשיטת ('נתיבות הוכיח
מהמשנה ב)הרמב"ם נ, כאחת (קידושין ובתה אשה "המקדש

אחר  בזה שאינו "כל בגמרא מבואר והטעם מקודשות". אינן
אינם  הבת שקידושי וכשם אינו". אחת בבת אפילו – זה
ואין  'ערוה' הבת מעתה כי האם, קידושי לאחר לחול יכולים

אין  כאחת שתיהן יקדש אם גם כך קידושין, בה תופסים
נאסרות  האשה שקרובות כן, אם מפורש תופסין. הקידושין

הקידושין. משעת כבר
כשיטת  סוברים ה'תוספות' שגם יתכן כי ומוסיף,
נאסר  נישואין ידי על שדווקא שאמרו ומה הרמב"ם,
נישואין  היו שלא זמן שכל משום זה הרי אשתו בקרובות
למפרע  הקידושין את ויבטל מום בה ימצא שמא לחשוש יש

כמבואר טעות', 'מקח שם)בטענת וברש"י ב. נז, (קידושין

"שמא  הנישואין עד תרומה אוכלת אינה לכהן שהארוסה
ונמצא  ובטלים, טעות קידושי ונמצא מום, המקדש בה ימצא

בתרומה". זרה שאכלה
כתבו  למפרע, הקידושין את לבטל אפשרות שישנה וכיון
על  'ערוה' דין חל הנישואין ידי על שדווקא התוספות
על  להענישו יכולים דין בית אין כן לפני כי האשה, קרובות
היא  ספק' 'התראת - העדים והתראת היות הקרובה, קידושי

פ"א  לעיל .ה"ב)(וראה
הנישואין  שקודם משמע התוס' מדברי כי להעיר [ויש
כתבו  שהרי עונשין, לענין רק ולא ערוה, דין כלל אין
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שזינתה  קטנה איש אשת שגם כאן מחדש הרמב"ם
עונשין, בת אינה שקטנה פי על אף כי בעלה, על נאסרת

כעבירה. נחשבים מעשיה
בגמרא  מהאמור זה דין שונה במה להבין: (יבמות וצריך

א) כעבירה?לג, נחשבים מעשיו אין במקדש שעבד זר שקטן
והביאור:

מסיני, למשה מהלכה נלמד מצוות בר אינו שקטן הדין
התורה שיעורי א)כשאר טז, הרא"ש מבואר (שו"ת והנה, .

י)ברמב"ם ט, מלכים לישראל (הל' אלא השיעורים ניתנו שלא
משב  אחת על העובר גוי ולכן נח, לבני (כגון ולא המצוות ע

(בשונה  בכלֿשהוא אפילו חייב החי) מן אבר שאכל
ה'חתם  חידש זה ולפי כזית). אכילת על רק שחייב מישראל

שיז)סופר' יו"ד עשרה (שו"ת שלוש גיל של ה'שיעור' שגם

חל  שבהם נח לבני ולא לישראל רק נאמר מצוות לחיוב
דעת. לכלל שהגיע מיד קטן, על אפילו חיוב

שבני  מצוה שאין הוא כלל שמח': ה'אור מבאר זה ולפי
התקדש  שהגוי יתכן לא כי ישראל, ולא עליה נצטוו נח
עונשין  לגבי ורק עליו, מוזהר אינו שהישראל בדבר והוזהר
הקב"ה  מחמלת מישראל, יותר הגויים בחיובי חומרא מצינו
וגוי  מאחר כן, ואם האיסור. עצם לגבי לא אך ישראל, על
ישראל  על גם חל האיסור עצם המצוות, בשבע חייב קטן

נענש. שאינו אלא קטן
במצוות  כי דלעיל, הדינים בין סתירה אין זה ולפי
לעבוד  זר איסור כגון הגויים, ולא ישראל רק בהן שהוזהרו
בני  שגם בעריות אך כלל, חייב הקטן אין המקדש, בבית
הוזהרו, נח שבבני והקטנים מאחר הרי עליהם, מוזהרים נח
נחשב  הדבר נענשים, שאין ואף מוזהרים. ישראל קטני גם

בעלה. על נאסרת שזינתה הקטנה ולכן כחטא, להם

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום הגשם' ו'מוריד המועד שור ווסתות,

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äMàä ïéàL¤¥¨¦¨
ìL epòa÷zL ãò úñå úòáB÷.íéîòt L ©©¤¤©¤¦§¨¤¨§¨¦

הרואה  שונים: בדינים נאמר פעמים שלוש חזקת המושג
שוב  שתראה חוששת מסוים במועד פעמים שלוש דם
שוב  שינגח לחשוש יש פעמים שלוש שנגח שור זה. במועד

נוספים. בדינים וכן כראוי. לשומרו וצריך
לומר  מסתבר יתמיד', לא ו'המקרה מאחר הדבר: ויסוד
שכך  לחוש יש ולכן המקרים, לכל שגרמה אחת סיבה שיש

להבא. גם יהיה
ולכן  טבע, נעשה הרגל אחר: באופן גם לבאר יש אך
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הרגל  יצרה מסוים במועד פעמים שלש הדם ראיית עצם
לנגוח. הורגל השור וכן זה, במועד לראות האשה בגוף

כי  למפרע מתגלה הראשון, הביאור לפי מינה': ו'נפקא
אף  להתייחס יש ומעתה מעולם, האשה של טבעה זה
הביאור  לפי אך וסת, לה שיש אשה כדין הקודמות לראיות

ולהבא מכאן רק נקבע הוסת ב)השני אות הוספות הערות, .(קובץ
הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר כי שכתבו ויש

לאחר  הרוח', 'משיב אמר אם הגשמים בימות המסופק
הסתם  מן תפילות, תשעים התפלל בהן יום שלושים שעברו
אמר  ואם לחזור. צריך ואין הרוח' 'משיב לומר התרגל

בדבר: הראשונים נחלקו ברצף, פעם תשעים הרוח' 'משיב
– חייב נגיחותיו ש"ריחק המועד, לשור זאת המדמים יש
פעם  תשעים אמירת וכן כלֿשכן?", לא נגיחותיו קירב
יש  אך התפילות. בעת מאמירתן יותר מועילה רצופות

הדברים בין דמיון אין כי קיד)סוברים סי' או"ח טור .(ראה
המועד  שור חזקת הראשונה, לדעה המחלוקת: וסברת
'משיב  לאמירת מכאן ללמוד יש כן ואם הרגל, על מבוססת
שור  חזקת השניה לדעה אך הלשון, בהרגל שתלויה הרוח'
לא  כמובן וזה טבעו, זהו כי הסתברות על מבוססת המועד

הגשם' 'מוריד באמירת לג)שייך סי' ב"ק הגרש"ש .(חידושי

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום נידתה  בימי לבעלה האשה מלאכות

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBëàìî ìk̈§¨
úöçøäî õeç ,dìòáì äOBò äcð Z dìòáì äOBò äMàäL¤¨¦¨¨§©§¨¦¨¨§©§¨¥©§¨©

.åéðôa ähnä úòväå ,ñBkä úâéæîe ,åéìâøå åéãé åéðẗ¨¨¨§©§¨§¦©©§©¨©©¦¨§¨¨
אישות בהלכות גם הרמב"ם מביא זה ה"ח)דין (פכ"א

ואינה  הכוס את ומוזגת בפניו, שלא מטתו "מצעת ומוסיף:
הארץ... על אותו מנחת אלא תמיד, כדרכה בידו אותו נותנת

נוטלו". והוא
מזיגת  היתר את הרמב"ם ציין לא כאן מדוע לעיין: ויש
בפניו  שלא המיטה הצעת היתר את ומאידך, בשינוי, הכוס

בפניו? הוא שהאיסור בהדגשה רמז
לומר:וי  ש

לא  שבכך משום הוא בפניו שלא המיטה בהצעת ההיתר
הכוס  מזיגת היתר אך לחשש, מקום ואין קירוב לידי יבואו
מקום  יש מועט שינוי ידי על גם כי זה, מטעם אינו בשינוי
לבעלה  האשה שימוש של מוחלטת שמניעה אלא לחשש,
חז"ל  חתרו ולכן ביניהם, החיבה למיעוט לגרום עלולה

לדבר. היתר למצוא
ולא  תחמיר שאשתו רוצה הבעל שאם יתכן זה ולפי
כי  הדין, מן אסור הדבר בשינוי, אף הכוס את לו תמזוג
מרצונו  היא לכך המניעה ואם בעלה על לחבבה הוא ההיתר

להתיר. טעם אין
מזיגת  היתר את הרמב"ם הביא אישות בהלכות ולכן
ועל  בעלה, כלפי האשה בחיובי מדובר שם כי בשינוי, הכוס
אלו  מלאכות בעשיית חייבת טהרתה שבימי שכשם כתב זה
טומאתה. בימי בשינוי, כי אם לעשותן, חייבת כך לבעלה,
ההיתר  את כאן פירט לא ולכן נדה באיסורי מדובר כאן אך
בזה  גם להחמיר מקום יש הדין שמן להורות שינוי, של
כלפי  האשה חיובי – אישות הלכות מצד רק נובע וההיתר
אסורה  המזיגה ההיתר, טעם שייך אין כאשר ולכן בעלה,

בשינוי. אפילו
גם  הביא בפניו שלא המיטה הצעת של ההיתר את מאידך,
הדין. מעיקר אלא לבעלה האשה חיובי מצד רק אינו כי כאן,
(i ,dvw c"ei `hef `gzt)

ה'תשע"ד יום  ניסן י' חמישי הזה  ובזמן הבית בזמן גירות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äfä ïîfáe©§©©¤
éøö Z ïaø÷ íL ïéàLLc÷nä úéa äðaiLëe ,äìéáèe äìéî C ¤¥¨¨§¨¨¦¦¨§¦¨§¤¦¨¤¥©¦§¨

.ïaø÷ àéáé̈¦¨§¨
נעדר  שהרי בחסר לוקה הזה בזמן הגירות לכאורה,
הגירות, את הפועלים המרכיבים משלושת אחד ממנה
אך  בימינו) להתגייר אפשר (ולכן מעכב זה שאין ואע"פ

מושלמת. הגירות אין מקום מכל
מילה  צריך קרבן שם שאין הזה "ובזמן הרמב"ם מלשון
במהותו  שונה הזה בזמן הגירות שתהליך משמע וטבילה"
ומה  בלבד. וטבילה מילה ידי על ונעשה הבית מזמן
זה  אין קרבן" יביא המקדש בית "וכשיבנה שהוסיף

עצמו. בפני כחיוב אלא הגירות תהליך כהשלמת
הדברים: ביאור

מילה  ידי על נעשית הבית, בזמן גם לברית, הכניסה עצם
קרבן  להביא הגר על חיוב חל לכך שבנוסף אלא וטבילה,
הרמב"ם  כדברי הגירות, שלימות את מעכב החיוב ואיֿקיום

ה"ב) פ"א כפרה מחוסרי הביא (הל' לא ועדיין וטבל שמל שגר
גר  להיות עכבו ש"קרבנו משום בקדשים אוכל אינו קרבן
הדברים  אחד הוא שהקרבן משום זה אין אך גמור",
מעכב  שאיֿקיומו עצמו בפני חיוב אלא לברית, המכניסים
בעצמו  נימול שאינו מי לדבר: (דוגמא הגירות שלימות את

פסח). קרבן באכילת אסור בנו, את מל לא או
וממילא  קרבנות להקריב אפשרות אין הזה ובזמן ומאחר
שונה  ובכך הגירות. את המעכב דבר כאן אין חיוב, אין
יכול  שאינו שמי בעוד כי וטבילה, ממילה הקרבת הבאת
אינו  הקרבן חיוב הרי להתגייר, יוכל לא למול או לטבול
אין  ממילא חיוב אין ואם לברית, המכניסים מהדברים

מניעה.
יוכלו  בימינו שהתגיירו הגרים כי לחדש יש זה ולפי
את  שיביאו קודם עוד המקדש, בית כשיבנה קדשים לאכול
לפני  בקדשים לאכול לגר אסור הבית שבזמן ואע"פ קרבנם.
קרבן  חיוב שיש בזמן היא הגירות כאשר כי הקרבן, הבאת
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ואסור  הגירות שלימות את מעכב החיוב קיום אי הרי
חל  ולא הזה בזמן נעשתה כשהגירות אך קדשים, באכילת
הגירות, את מעכבת אינה איֿהבאתו קרבן, להביא חיוב

וגם  ישראל, כשאר הוא הרי הגירות חלה וכבר ומאחר
מעכב  החיוב קיום אין המקדש, כשיבנה בקרבן כשיתחייב

הושלמה. שכבר מאחר הגירות את
(160 'nr ,ek zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום שילוחיה  אחר ציפורה את משה לקיחת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìLíéLð L ¨¨¦
...äLeøb :íéðäkä ìk ìò eøñàð¤¤§©¨©Ÿ£¦§¨

א)במכילתא פרשה הפסוק(יתרו בפירוש תנאים (שמות נחלקו

ב) אחר יח, משה אשת צפורה את משה חותן יתרו "ויקח
ורבי  בגט, ממנו שנפטרה אחר אומר יהושע רבי שילוחיה".
("שאמר  במאמר ממנו שנפטרה אחר אומר המודעי אלעזר

לביתה"). לשוב לה
רענן' ב'זית כך על אברהם')והקשה ה'מגן רבינו (לבעל משה :

היה גדול ב)כהן קא, איך (זבחים יהושע רבי לדברי כן, ואם
אסור  כהן והלא בגט, ממנו שנפטרה אחר ציפורה את נשא
שבנישואיה  לשיטתו יהושע רבי ומיישב: בגרושה?
לאחר  שנית למשה ונישאה נכריה, ציפורה היתה הראשונים

שנולד" כקטן שנתגייר ש"גר וכיון א)שנתגיירה. כב, ,(יבמות
מותרת  ומעתה הקודם מעמדה בטל שנתגיירה לאחר הרי

גדול. לכהן
ינחמנו' 'זה בספר כך על המכילתא)ותמה על :(פירוש

קודם  התורה מצוות את קיים רבינו משה אם ממהֿנפשך,

כגיורת  לו נישאה איך גרושתו, להחזיר עליו ונאסר שניתנה
לכהן אסורה היא ה"ג)שאף פי"ח את (להלן קיים לא ואם ,

בהכרח  אלא כגרושה? לשאתה היה יכול התורה מצוות
היה  לא עדיין בשנית אשתו את משה נשא שכאשר לומר
ורק  בבכורים, במשכן העבודה נעשתה שעה באותה כי כהן,
והתחילה  מהבכורים העבודה ניטלה העגל חטא לאחר

המילואים. ימי בשבעת משה של הכהונה
ב)והחיד"א יתרו קדומים מיישב:(נחל

ונאסר  שניתנה קודם התורה את קיים בוודאי רבינו משה
התבטל  שנתגיירה וכיון כגרושה, ציפורה את לשאת עליו
למשה  הותר לכהן אסורה גיורת שגם ואף הראשון. מעמדה
מן  שבאה משום הוא לכהונה שפסולה גיורת כי לשאתה,

פסלה" עכו"ם ו"ביאת א)הגויים, סא, יבמות ואסורה (רש"י
שהיתה  ציפורה אך התורה, מן לכהן האסורה זונה משום
גם  מותרת היתה היא, וכשרה שצנועה וידע למשה נשואה

שנתגיירה. לאחר

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן (תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר
'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך

התורה. מן לחומרא דאורייתא'
א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב

בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב

הולכין  אין אם גם הרי ספק התורה, והבהמה הרוב אחר
להקריבה? מותר טריפה
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,
- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה. ראוי אינו ספק אבל להקרבה , ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו
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הרגל  יצרה מסוים במועד פעמים שלש הדם ראיית עצם
לנגוח. הורגל השור וכן זה, במועד לראות האשה בגוף

כי  למפרע מתגלה הראשון, הביאור לפי מינה': ו'נפקא
אף  להתייחס יש ומעתה מעולם, האשה של טבעה זה
הביאור  לפי אך וסת, לה שיש אשה כדין הקודמות לראיות

ולהבא מכאן רק נקבע הוסת ב)השני אות הוספות הערות, .(קובץ
הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר כי שכתבו ויש

לאחר  הרוח', 'משיב אמר אם הגשמים בימות המסופק
הסתם  מן תפילות, תשעים התפלל בהן יום שלושים שעברו
אמר  ואם לחזור. צריך ואין הרוח' 'משיב לומר התרגל

בדבר: הראשונים נחלקו ברצף, פעם תשעים הרוח' 'משיב
– חייב נגיחותיו ש"ריחק המועד, לשור זאת המדמים יש
פעם  תשעים אמירת וכן כלֿשכן?", לא נגיחותיו קירב
יש  אך התפילות. בעת מאמירתן יותר מועילה רצופות

הדברים בין דמיון אין כי קיד)סוברים סי' או"ח טור .(ראה
המועד  שור חזקת הראשונה, לדעה המחלוקת: וסברת
'משיב  לאמירת מכאן ללמוד יש כן ואם הרגל, על מבוססת
שור  חזקת השניה לדעה אך הלשון, בהרגל שתלויה הרוח'
לא  כמובן וזה טבעו, זהו כי הסתברות על מבוססת המועד

הגשם' 'מוריד באמירת לג)שייך סי' ב"ק הגרש"ש .(חידושי

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום נידתה  בימי לבעלה האשה מלאכות

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰úBëàìî ìk̈§¨
úöçøäî õeç ,dìòáì äOBò äcð Z dìòáì äOBò äMàäL¤¨¦¨¨§©§¨¦¨¨§©§¨¥©§¨©

.åéðôa ähnä úòväå ,ñBkä úâéæîe ,åéìâøå åéãé åéðẗ¨¨¨§©§¨§¦©©§©¨©©¦¨§¨¨
אישות בהלכות גם הרמב"ם מביא זה ה"ח)דין (פכ"א

ואינה  הכוס את ומוזגת בפניו, שלא מטתו "מצעת ומוסיף:
הארץ... על אותו מנחת אלא תמיד, כדרכה בידו אותו נותנת

נוטלו". והוא
מזיגת  היתר את הרמב"ם ציין לא כאן מדוע לעיין: ויש
בפניו  שלא המיטה הצעת היתר את ומאידך, בשינוי, הכוס

בפניו? הוא שהאיסור בהדגשה רמז
לומר:וי  ש

לא  שבכך משום הוא בפניו שלא המיטה בהצעת ההיתר
הכוס  מזיגת היתר אך לחשש, מקום ואין קירוב לידי יבואו
מקום  יש מועט שינוי ידי על גם כי זה, מטעם אינו בשינוי
לבעלה  האשה שימוש של מוחלטת שמניעה אלא לחשש,
חז"ל  חתרו ולכן ביניהם, החיבה למיעוט לגרום עלולה

לדבר. היתר למצוא
ולא  תחמיר שאשתו רוצה הבעל שאם יתכן זה ולפי
כי  הדין, מן אסור הדבר בשינוי, אף הכוס את לו תמזוג
מרצונו  היא לכך המניעה ואם בעלה על לחבבה הוא ההיתר

להתיר. טעם אין
מזיגת  היתר את הרמב"ם הביא אישות בהלכות ולכן
ועל  בעלה, כלפי האשה בחיובי מדובר שם כי בשינוי, הכוס
אלו  מלאכות בעשיית חייבת טהרתה שבימי שכשם כתב זה
טומאתה. בימי בשינוי, כי אם לעשותן, חייבת כך לבעלה,
ההיתר  את כאן פירט לא ולכן נדה באיסורי מדובר כאן אך
בזה  גם להחמיר מקום יש הדין שמן להורות שינוי, של
כלפי  האשה חיובי – אישות הלכות מצד רק נובע וההיתר
אסורה  המזיגה ההיתר, טעם שייך אין כאשר ולכן בעלה,

בשינוי. אפילו
גם  הביא בפניו שלא המיטה הצעת של ההיתר את מאידך,
הדין. מעיקר אלא לבעלה האשה חיובי מצד רק אינו כי כאן,
(i ,dvw c"ei `hef `gzt)

ה'תשע"ד יום  ניסן י' חמישי הזה  ובזמן הבית בזמן גירות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äfä ïîfáe©§©©¤
éøö Z ïaø÷ íL ïéàLLc÷nä úéa äðaiLëe ,äìéáèe äìéî C ¤¥¨¨§¨¨¦¦¨§¦¨§¤¦¨¤¥©¦§¨

.ïaø÷ àéáé̈¦¨§¨
נעדר  שהרי בחסר לוקה הזה בזמן הגירות לכאורה,
הגירות, את הפועלים המרכיבים משלושת אחד ממנה
אך  בימינו) להתגייר אפשר (ולכן מעכב זה שאין ואע"פ

מושלמת. הגירות אין מקום מכל
מילה  צריך קרבן שם שאין הזה "ובזמן הרמב"ם מלשון
במהותו  שונה הזה בזמן הגירות שתהליך משמע וטבילה"
ומה  בלבד. וטבילה מילה ידי על ונעשה הבית מזמן
זה  אין קרבן" יביא המקדש בית "וכשיבנה שהוסיף

עצמו. בפני כחיוב אלא הגירות תהליך כהשלמת
הדברים: ביאור

מילה  ידי על נעשית הבית, בזמן גם לברית, הכניסה עצם
קרבן  להביא הגר על חיוב חל לכך שבנוסף אלא וטבילה,
הרמב"ם  כדברי הגירות, שלימות את מעכב החיוב ואיֿקיום

ה"ב) פ"א כפרה מחוסרי הביא (הל' לא ועדיין וטבל שמל שגר
גר  להיות עכבו ש"קרבנו משום בקדשים אוכל אינו קרבן
הדברים  אחד הוא שהקרבן משום זה אין אך גמור",
מעכב  שאיֿקיומו עצמו בפני חיוב אלא לברית, המכניסים
בעצמו  נימול שאינו מי לדבר: (דוגמא הגירות שלימות את

פסח). קרבן באכילת אסור בנו, את מל לא או
וממילא  קרבנות להקריב אפשרות אין הזה ובזמן ומאחר
שונה  ובכך הגירות. את המעכב דבר כאן אין חיוב, אין
יכול  שאינו שמי בעוד כי וטבילה, ממילה הקרבת הבאת
אינו  הקרבן חיוב הרי להתגייר, יוכל לא למול או לטבול
אין  ממילא חיוב אין ואם לברית, המכניסים מהדברים

מניעה.
יוכלו  בימינו שהתגיירו הגרים כי לחדש יש זה ולפי
את  שיביאו קודם עוד המקדש, בית כשיבנה קדשים לאכול
לפני  בקדשים לאכול לגר אסור הבית שבזמן ואע"פ קרבנם.
קרבן  חיוב שיש בזמן היא הגירות כאשר כי הקרבן, הבאת
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ואסור  הגירות שלימות את מעכב החיוב קיום אי הרי
חל  ולא הזה בזמן נעשתה כשהגירות אך קדשים, באכילת
הגירות, את מעכבת אינה איֿהבאתו קרבן, להביא חיוב

וגם  ישראל, כשאר הוא הרי הגירות חלה וכבר ומאחר
מעכב  החיוב קיום אין המקדש, כשיבנה בקרבן כשיתחייב

הושלמה. שכבר מאחר הגירות את
(160 'nr ,ek zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום שילוחיה  אחר ציפורה את משה לקיחת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìLíéLð L ¨¨¦
...äLeøb :íéðäkä ìk ìò eøñàð¤¤§©¨©Ÿ£¦§¨

א)במכילתא פרשה הפסוק(יתרו בפירוש תנאים (שמות נחלקו

ב) אחר יח, משה אשת צפורה את משה חותן יתרו "ויקח
ורבי  בגט, ממנו שנפטרה אחר אומר יהושע רבי שילוחיה".
("שאמר  במאמר ממנו שנפטרה אחר אומר המודעי אלעזר

לביתה"). לשוב לה
רענן' ב'זית כך על אברהם')והקשה ה'מגן רבינו (לבעל משה :

היה גדול ב)כהן קא, איך (זבחים יהושע רבי לדברי כן, ואם
אסור  כהן והלא בגט, ממנו שנפטרה אחר ציפורה את נשא
שבנישואיה  לשיטתו יהושע רבי ומיישב: בגרושה?
לאחר  שנית למשה ונישאה נכריה, ציפורה היתה הראשונים

שנולד" כקטן שנתגייר ש"גר וכיון א)שנתגיירה. כב, ,(יבמות
מותרת  ומעתה הקודם מעמדה בטל שנתגיירה לאחר הרי

גדול. לכהן
ינחמנו' 'זה בספר כך על המכילתא)ותמה על :(פירוש

קודם  התורה מצוות את קיים רבינו משה אם ממהֿנפשך,

כגיורת  לו נישאה איך גרושתו, להחזיר עליו ונאסר שניתנה
לכהן אסורה היא ה"ג)שאף פי"ח את (להלן קיים לא ואם ,

בהכרח  אלא כגרושה? לשאתה היה יכול התורה מצוות
היה  לא עדיין בשנית אשתו את משה נשא שכאשר לומר
ורק  בבכורים, במשכן העבודה נעשתה שעה באותה כי כהן,
והתחילה  מהבכורים העבודה ניטלה העגל חטא לאחר

המילואים. ימי בשבעת משה של הכהונה
ב)והחיד"א יתרו קדומים מיישב:(נחל

ונאסר  שניתנה קודם התורה את קיים בוודאי רבינו משה
התבטל  שנתגיירה וכיון כגרושה, ציפורה את לשאת עליו
למשה  הותר לכהן אסורה גיורת שגם ואף הראשון. מעמדה
מן  שבאה משום הוא לכהונה שפסולה גיורת כי לשאתה,

פסלה" עכו"ם ו"ביאת א)הגויים, סא, יבמות ואסורה (רש"י
שהיתה  ציפורה אך התורה, מן לכהן האסורה זונה משום
גם  מותרת היתה היא, וכשרה שצנועה וידע למשה נשואה

שנתגיירה. לאחר

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת לחומרא' - דאורייתא 'ספיקא

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìk øeqà¦¨
.íéøôBñ éøácî ïlk úB÷ôqä©§¥ª¨¦¦§¥§¦

לחומרא' דאורייתא 'ספיקא שדין סובר ג,הרמב"ם (ביצה

מותר.ב) איסור ספק כל התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא
הרשב"א א)אך ד, הארוך הבית ספ"א)והר"ן (תורת (קידושין

והביאו  התורה, מן לחומרא דאורייתא' ש'ספיקא סוברים
הגמרא מדברי לשיטתם א)ראיה עג, מהפסוק (קדושין הלומדת

אבל  בקהל, יבא לא ודאי ממזר - ה'" בקהל ממזר יבא "לא
מדוע  התורה מן מותרות הספיקות ואם יבוא. ספק ממזר
'ספיקא  שכל מכאן אלא ממזר? ספק להתיר לימוד צריך

התורה. מן לחומרא דאורייתא'
א)והמהרי"ט סי' יו"ד ח"ב, הרמב"ם:(שו"ת שיטת את מיישב

בתורת  אלא 'ספק' בתורת ממזר ספק מתירה לא התורה
לשאת  יכול היה לא 'ספק' בתורת הוא ההיתר אם כי 'ודאי',
כי  דסתרי', 'תרתי זה שהרי ממזרת וגם ישראל בת גם
והפסוק  ישראל, בבת אסור וממזר בממזרת, אסור ישראל
ומותר  יבא...', 'לא באיסור נכלל אינו ממזר שספק מלמדנו

כאחד. ובממזרת ישראל בבת
שלמדו ממה הרמב"ם על הקשו א)ועוד יא, (חולין

לא  "ועצם פסח בקרבן שנאמר ממה הרוב אחר שהולכים
אין  הגולגולת עצמות את לשבור אסור ואם בו", תשברו
ספק  הבהמה והרי המוח קרום ניקב לא אם לבדוק אפשרות
הרוב, אחר שהולכים אלא אותה? מקריבים ואיך טריפה,
מן  מותרות הספיקות כל ואם טריפות. אינן בהמות ורוב

הולכין  אין אם גם הרי ספק התורה, והבהמה הרוב אחר
להקריבה? מותר טריפה
דעת' ה'חוות הספק)ומתרץ בית קי, סי' :(יו"ד

נאסר  וודאי חלב - באכילה שאסור חלב כגון באיסורים,
- ועשה' ב'קום שהן במצוות וכך נאסר, לא חלב ספק אבל
שזה  וודאות אין אם מצה, ואכילת אתרוג לקיחת כגון

המצווה. נתקיימה לא מצה, שזו או אתרוג
למזבח  טריפה הקרבת איסור הפסח: בהקרבת גם וכך

א)נלמד ו, והיה (מנחות השבט תחת יעבור אשר "כל מהפסוק 
עוברת שאינה לטריפה פרט - לא קודש" חיות לה דאין ("משום

שם) רש"י - עוברת" לה וודאי חשיב יעבור' 'אשר - הוא והלימוד ,
ספק  ולכן להקרבה. ראוי אינו ספק אבל להקרבה , ראוי

הרוב)טריפה אחר הולכים אין אין (אם – ש'יעבור' וודאות שאין
פסח. כקרבן להקריבו
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הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
הראּויה  ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְִִַַַָָָָָּובֹודקין

כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה לּה בעלה]לקּנא שנתחרש אם [כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ
לּה הּסֹוטֹות.לקּנא את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּכׁשר ·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
ׂשֹוטה  סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ

אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד
יׁש‚. - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשֹוטה

'איני  אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר לחזר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלּה
אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, והיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשֹותה',

ׁשֹותה' 'הנני ולֹומר לחזר .יכֹולה ְְְֲִִַַָָֹ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת  אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת .[מקום ְִֶֶֶֶַַַ

מערערין  - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָואם
ּכרהּה.[מכריחים] ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין לּה:[דוחקין ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ'ּבּתי,

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי ּתפחדי, ואל [עשב ּוׁשתי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
מחלחל מרפא] מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על מּנח ְְֵֵֵַַַַָָָָָָֻיבׁש

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו מּכה, ׁשם אין ְְֵֵֵֶַָָויֹורד;
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה  ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרת הּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Ê וכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה  ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה  ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו , [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], ׁשּנאמר:[עור , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ואם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"ּבּספר";
.Ë"הּכהן ּכהן "וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא [שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר [חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב  ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר  ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.È יפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר

ׁשנּיה יפה  אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב  . ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים עד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּומחקּה,

.‡È- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּכתבּה
ּכֹוס ּפסּולה  לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ּכתב . ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

והׁשקה  אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני לתֹו אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָאחד,
מחקן  מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ּפסּולה, - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלׁשּתיהן
יׁשקה  לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלׁשני
ּכֹותב  זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן;
- מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ּומביא אחרת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמגּלה

ּכׁשר. הׁשקה, ואם הּׁשאר; את יׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹלא
.·Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא  - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני  על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית [שריפה]הּמים; מביא אבל , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
רקוב] ּכעפר.[ירק ְִֶָָׁשהיא

.‚È עפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשר ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„È ּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאת ה הקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל  ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה  ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי  - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב  אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂË מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהיה

ּכמנחת  לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק לּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁש
קרב  הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני כהּנה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻזכרי

הּדׁשן  ּבית על מתּפּזרין ּוׁשירים עדיה לעצמֹו, נמצאּו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
שנסתרה] לחּלין.[שהעידו ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם המקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הרי פלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה [לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זּנתה  וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל  ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר  ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא  זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
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מתנה  אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר
בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ

יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה מות מגלּגל [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ליבום] אחיו,אחיו ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת זּנתה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאם
ּבּנּׂשּואין  ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה  ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.
ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו,
לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ּכׁשּתזנה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָלפיכ
מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ המארעֹות; ְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאֹותן
ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש "אמן" ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָזה,

להּבא. "אמן" לׁשעבר, ְְֵֵֶַַָָָָ"אמן"
.ÁÈ לנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נכנסה  לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
טה  רּוח מּתֹוּבֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא רה. ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹ

מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, ְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹקּלּות
עדים  ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה להּטיל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמּתֹו
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבדרּבנחת לבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ּובני ּתמיד,[בודק]ּובניו ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ׁשהם ׁשּידע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעד

אהל ׁשלֹום ּכי "וידעּת נו[אישתך]ׁשּנאמר: ּופקדּת ; ְְְְֱֳִֶֶֶַַַָָָָָָָ
תחטא".[ביתך] ולא ,ְְֶָֹ

ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ּפרקים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּומנין
- ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה - ְְְְֲִִִִִִֵֶָָאיׁשּות
ׁשמֹונה  - וחליצה יּבּום הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשלׁשה
הלכֹות  ּפרקים; ׁשלׁשה - ּבתּולה נערה הלכֹות ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה - ְְִַָָָָׂשֹוטה
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ּביאה, אּסּורי הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשלׁש, ְְְִִִִִֵֶָָָָֹהלכֹותיו

ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
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עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹוׁשׁש

אב;( אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; על לבא ׁשּלא ֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹא)
אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ(ה)

ׁשּלא  (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלבעל
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה ְִִִִִֶַַָָָָָָֹלּׂשא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת  לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות  לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
ּתביא  ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹאׁשּתֹו;
ׁשּלא  (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאּׁשה
האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא עּמֹוני (כד) ְְִִִֵֶֶַַַָֹֹ
מצרי  ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ּבקהל ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומֹואבי
אדֹומי  ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ּבקהל ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹמּלבֹוא
ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ּבקהל ְְְִִִֵֶַַַָָֹמּלבֹוא
זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל סריס יבֹוא ׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ(כט)
ּגדֹול  ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹאפּלּו
ּבלא  אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶַָָָָֹנּׂשּואין;
זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָֹֹֹ(לד)
מּכל  לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ(לו)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעריֹות,

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּכרת ‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ,הּבא ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל "ּכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב העֹוׂשֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁשֹות
העריֹות  מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ׁשֹוגגין היּו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָואם

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ּבמיתת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
ׁשם ·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתה עדים  אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא ‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה  ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכל מלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ  ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמיתתן „. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות

ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתן ּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
עם  והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה,
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבד אין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא
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הרּבים,ּב‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר חמּׁשה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
הראּויה  ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְִִַַַָָָָָּובֹודקין

כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה לּה בעלה]לקּנא שנתחרש אם [כגון ְְְְִֵַָָָֹֻ
לּה הּסֹוטֹות.לקּנא את מׁשקין זמן ּובכל ּולהֹוציאּה; ְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

ּכׁשר ·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
ׂשֹוטה  סֹוטֹותלהׁשקית ׁשּתי מׁשקין ואין ׁשּנאמר:; ּכאחת, ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָ

אֹותּה". ְֱִֶָ"והעמיד
יׁש‚. - ּופחד יראה מחמת ׁשֹותה' 'איני ׁשאמרה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׂשֹוטה

'איני  אמרה אם אבל ׁשֹותה'; 'הריני ולֹומר לחזר ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹלּה
אינּה - ּפֹוחדת ולא יראה ואינּה ּבריאה, והיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹׁשֹותה',

ׁשֹותה' 'הנני ולֹומר לחזר .יכֹולה ְְְֲִִַַָָֹ
מגּלתּה„. הרי - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמרה

ּומנחתּהנגנזת  אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּדׁשן על שנפסלו]מתּפּזרת קדשים קדשי שריפת .[מקום ְִֶֶֶֶַַַ

מערערין  - הּמגּלה ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָואם
ּכרהּה.[מכריחים] ּבעל אֹותּה ּומׁשקין ְְְִַַָָָָאֹותּה

עליה‰. בה]ּומאּימין לּה:[דוחקין ואֹומרין ׁשּתׁשּתה; ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ
ּברי על עמדי אּת, ׁשּטהֹורה הּדבר ל ּברּור אם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ'ּבּתי,

לסם אּלא ּדֹומין הּמים ׁשאין לפי ּתפחדי, ואל [עשב ּוׁשתי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
מחלחל מרפא] מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על מּנח ְְֵֵֵַַַַָָָָָָֻיבׁש

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו מּכה, ׁשם אין ְְֵֵֵֶַָָויֹורד;
.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

קדּׁשה  ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, מתּפּזרת הּמים ּומנחתּה ; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Ê וכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה  ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה  ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה
.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ

ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לא  ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"

הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו , [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], ׁשּנאמר:[עור , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ואם ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָ"ּבּספר";
.Ë"הּכהן ּכהן "וכתב אֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. אילן]קטן, ולא [שרף , ְְְְֵַָָָָֹֹ
נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר [חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ

"וכתב  ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר  ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ
.È יפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר

ׁשנּיה יפה  אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב  . ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָ
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים עד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּומחקּה,

.‡È- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּכתבּה
ּכֹוס ּפסּולה  לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ּכתב . ְְְְְְִִֵֵַָָָָ

והׁשקה  אחד, ּבכֹוס וערבן ּכֹוסֹות ׁשני לתֹו אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָאחד,
מחקן  מגּלתּה. ׁשתת לא אחת ׁשּכל ּפסּולה, - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלׁשּתיהן
יׁשקה  לא - הּכֹוסֹות לׁשני וחּלקן וחזר וערבן, ּכֹוסֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹלׁשני
ּכֹותב  זה הרי - הּמים נׁשּפכּו ּכׁשר. הׁשקה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן;
- מהן ונׁשּתּיר נׁשּפכּו אחרים. מים ּומביא אחרת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָמגּלה

ּכׁשר. הׁשקה, ואם הּׁשאר; את יׁשקה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹלא
.·Èׁשּלנּו ׂשֹוטה לילה]מי עליהם ּבלינה.[עבר נפסלין , ְְִִִֵֶָָָָ

מביא  - ּבהיכל עפר ׁשם היה לא ּפסל. לּמים, עפר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹהקּדים
ּפני  על ונֹותן מּמּנּו, ולֹוקח ּבהיכל, ּומּניחֹו מּבחּוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעפר

אפר מביא ואינֹו רקּבּובית [שריפה]הּמים; מביא אבל , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
רקוב] ּכעפר.[ירק ְִֶָָׁשהיא

.‚È עפר ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר "אׁשר ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„È ּכׁשר - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את נטמאת ה הקריב . ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ
ּככל  ּתּפדה זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּיּניחּנה קדם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמנחתּה
מנחה  ויביא ׁשרת, ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּמנחֹות
זֹו הרי - ׁשרת ּבכלי ׁשּקּדׁשּה אחר הּמנחה נטמאת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחרת.
הּמנחה, ׁשּתּקמץ קדם אני' 'טמאה אמרה אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּתּׂשרף.
להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא אֹו ׁשֹותה', 'איני ׁשאמרה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹו
הרי  - היא ׁשּמתה אֹו הּוא, ׁשּמת אֹו טמאה, עדי ׁשּבאּו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאֹו
ׁשּקרב  אחר מאּלּו אחד ארע ואם נׂשרפת; ּכּלּה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמנחה

נאכלין. הּׁשירים אין ְֱִִֵֶֶַַָָֹהּקמץ,
.ÂË מּפני נאכלין, מנחתּה ׁשירי אין - ּכהן ּבעלּה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹהיה

ּכמנחת  לאּׁשים ּכּלּה עֹולה ואינּה ּבּה; חלק לּבעל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּיׁש
קרב  הּקמץ אּלא ּבּה; חלק לּה ׁשּיׁש מּפני כהּנה, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻזכרי

הּדׁשן  ּבית על מתּפּזרין ּוׁשירים עדיה לעצמֹו, נמצאּו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
שנסתרה] לחּלין.[שהעידו ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו עם המקּנא תסתרי ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני הרי פלוני - מהן ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא אֹותּה,[בשביל]זה ּכׁשּמׁשקה ּכּלן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קנאֹות" "מנחת הרּבה.ׁשּנאמר: לקּנּויין אחת מנחה - ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָ

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה [לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זּנתה  וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל  ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר  ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא  זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
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מתנה  אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר
בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ

יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה מות מגלּגל [בין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ליבום] אחיו,אחיו ּתחת זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל אבל ;ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּגרׁשּה אם וכן עליו. אסּורה זֹו הרי אחיו, ּתחת זּנתה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאם
ּבּנּׂשּואין  ּתחּתיו זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהחזירּה,
ּתזנה  ׁשּלא ּבלהּבא, עליה לגלּגל לֹו יׁש וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהראׁשֹונים.
ויחזיר; יגרׁש אם ׁשּיחזירה, אחר ּתזנה וׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו,
לּה ויארעּו אֹותּה, ּבֹודקין מים - להּבא ּכׁשּתזנה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָלפיכ
מאיׁש "אמן" - אמן" "אמן נאמר: לכ המארעֹות; ְְֱִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹאֹותן
ארּוסה; "אמן" נׂשּואה, "אמן" אחר; מאיׁש "אמן" ְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָזה,

להּבא. "אמן" לׁשעבר, ְְֵֵֶַַָָָָ"אמן"
.ÁÈ לנׁשֹותיהן לקּנֹות יׂשראל ּבני על חכמים ,מצות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

נכנסה  לאׁשּתֹו, המקּנא וכל אׁשּתֹו"; את "וקּנא ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
טה  רּוח מּתֹוּבֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא רה. ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹ

מריבה, מּתֹו ולא ּבטלה, ׂשיחה מּתֹו ולא ראׁש, ְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹקּלּות
עדים  ּבפני לּה וקּנא עבר ואם אימה; עליה להּטיל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹולא

קּנּוי. זה הרי האּלּו, הּדברים מּכל אחד ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמּתֹו
.ËÈּבינֹו אּלא ּתחּלה, עדים ּבפני ּולקּנֹות לקּפץ ראּוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹאין

ּבדרּבנחת לבינּה להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אׁשּתֹו על מקּפיד ׁשאינֹו וכל הּמכׁשֹול. ּולהסיר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָיׁשרה,

ּופֹוקד ּומזהירן, ּביתֹו, ּובני ּתמיד,[בודק]ּובניו ּדרכיהם ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
חֹוטא, זה הרי - ועֹון חטא מּכל ׁשלמים ׁשהם ׁשּידע ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעד

אהל ׁשלֹום ּכי "וידעּת נו[אישתך]ׁשּנאמר: ּופקדּת ; ְְְְֱֳִֶֶֶַַַָָָָָָָ
תחטא".[ביתך] ולא ,ְְֶָֹ

ׁשדי. ּבעזרת רביעי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
הלכֹות  וחמּׁשים: ׁשלׁשה - זה ספר ׁשל ּפרקים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּומנין
- ּגרּוׁשין הלכֹות ּפרקים; ועׂשרים חמּׁשה - ְְְְֲִִִִִִֵֶָָאיׁשּות
ׁשמֹונה  - וחליצה יּבּום הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשלׁשה
הלכֹות  ּפרקים; ׁשלׁשה - ּבתּולה נערה הלכֹות ְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּפרקים;

ּפרקים. ארּבעה - ְְִַָָָָׂשֹוטה
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ׁשחיטה. הלכֹות אסּורֹות, מאכלֹות ְְְֲֲִִִַָָהלכֹות
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עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ּוׁשלׁשים ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹוׁשׁש

אב;( אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; על לבא ׁשּלא ֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹא)
אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; לבעל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ(ג)
ׁשּלא  (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת לבעל ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֹֹֹ(ה)

ׁשּלא  (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) הּבת; ּבת ְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹלבעל
ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ּובת אּׁשה ְִִִִִֶַַָָָָָָֹלּׂשא
אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; אחֹות לבעל ׁשּלא ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹ(יא)
אׁשת  לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי אׁשת לבעל ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹֹֹ(יג)
אחֹות  לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת לבעל ׁשּלא (טו) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹהּבן;
ּתביא  ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם לׁשּכב ׁשּלא (יז) ְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹאׁשּתֹו;
ׁשּלא  (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא (יט) עליה; ּבהמה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאּׁשה
האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא (כא) אב; ערות ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלגּלֹות
נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) איׁש; אׁשת לבעל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹ(כב)

יבֹוא ׁשּלא (כה) ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא עּמֹוני (כד) ְְִִִֵֶֶַַַָֹֹ
מצרי  ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כו) ה'; ּבקהל ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹּומֹואבי
אדֹומי  ׁשליׁשי ּדֹור להרחיק ׁשּלא (כז) ה'; ּבקהל ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹמּלבֹוא
ה'; ּבקהל ממזר יבֹוא ׁשּלא (כח) ה'; ּבקהל ְְְִִִֵֶַַַָָֹמּלבֹוא
זכר, לסרס ׁשּלא (ל) ה'; ּבקהל סריס יבֹוא ׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ(כט)
ּגדֹול  ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹאפּלּו
ּבלא  אפּלּו אלמנה, ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹֹאלמנה;
ּבנערּותּה; ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) ְְֲִִִֵֶַָָָָֹנּׂשּואין;
זֹונה; יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָֹֹֹ(לד)
מּכל  לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ(לו)
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעריֹות,

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
ּכרת ‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ,הּבא ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל "ּכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב העֹוׂשֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁשֹות
העריֹות  מן ויׁש קבּועה. חּטאת חּיבין - ׁשֹוגגין היּו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָואם

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת על יתר ּדין, ּבית ּבמיתת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהיא
ׁשם ·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

מיתה עדים  אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא ‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
התראה  ׁשם ׁשּתהיה עד ּבכל מלקין, התראה נּתנה ׁשּלא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

למ  ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא זיד.מקֹום, ְְְִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמיתתן „. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות

ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ׁשּמיתתן ּבסקילה, ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
עם  והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה,
אׁשּתֹוואּלּו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

אׁשּתֹו אׁשּתֹו,ּבחּיי אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל , ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל
.Âּבלבד אין איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ׁשּנאמר:ל - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא
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לזנת  תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ּבאׁש.ּבחנק, . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה היתה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּתּׂשרף".

מארׂשה  ּבתּולה נערה יהיה "ּכי אתם .ׁשּנאמר: ּוסקלּתם . ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּדמיהם  יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאבנים".

ּבסקילה. הן הרי ְֲִִֵֵָָּבם",
.Ê ּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּבית ּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

מלקין  ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;
לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
הּׁשנּיֹות  מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ְְְְְִִִִֵַַַַַָּבׁשֹוגג

מדרבנן] שניה, בדרגה עריות אֹותֹו[איסורי מּכין - ְִִֵַּבמזיד
עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמּכת
ּכדי  מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ואם לֹוקה; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאינֹו

ּבידם. הרׁשּות העברה, מן ְְְְֲִִֵַָָָָָלהרחיק
.Ë ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס

הּמיתה  מן לֹומר תעׂשה צרי לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּבֹועל  אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר".

קּׁשּוי ׁשאין אנס, לֹו אין האבר]- ואּׁשה [של לדעת. אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּב מּכלּום;ׁשּתחּלת ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיצר  ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, לבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמּׁשהתחיל
לרצֹות. אֹותֹו ּכֹופה וטבעֹו ְְְִִֶָָָהאדם

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּוא מּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד  הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי  על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מּכת  אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְִִֵֵֵֶַַַַָׁשניהן
עליה  הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ואחד ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמרּדּות.
ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ּכדרּכּה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו מלקּות, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָאֹו

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡È האבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד  מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,את [מלידה]ּכ ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֶֶַַַָָ

צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ּבידֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהאבר
ּביאה  זֹו ׁשאין מיתה; הּתרּומה,לֹומר מן הּוא ּפֹוסל אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ּדין ְְִִֵֵֶֶַַַַּובית
.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא ,[=בלי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

לאוין  ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאף
- מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא אבל ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּובּׁשנּיֹות.
ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ואין מּכלּום; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור

הּטרפה על שמיתתו והּבא הפנימיים באבריו [פגוע ְְֵַַַָָ
אף קרובה] הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה עם ׁשּׁשכב אֹו ,ְְִֵֵֶַַַַָָָָ

סימנין  ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; מחלי למּות ׁשּסֹופֹו ּפי ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
עד  אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא - מפרּכסת היא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועדין

ראׁשּה. את ִֶֶַָֹׁשּיּתיז
.‚È ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל

אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשע ּביאה  ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות;

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן
.„Èׁשהערה הּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא  זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה  ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
ּבן  הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות  ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ּפי  על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ּפחֹות ִֵֶֶַָׁשהּוא
.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא [עם אחד ְְְִֶַַַַַַָָָ

ונקבה] זכר ּדרסימני עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְִֶֶֶֶַָָָּדר
על  הּבא לפיכ הּוא; ספק והּטמטּום, ּפטּור. ְְְְִֵַַַַָָָָֻנקבּותֹו,
מּכת  אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַֻהּטמטּום,

אּׁשה. לּׂשא מּתר והאנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִִַַָָָָֻמרּדּות.
.ÊËׁשניהן הּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבין נסקלין  ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹוף  חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,
ּגדֹולה  ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
הּבא  לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקטּנה,
אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליה

חּיב. - ּבֹו ֶֶַָָהערת
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן  היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה  את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ּבת ּתׁשע קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ׁשנים ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין גדֹולה ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהמה
והיא  נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין
מּבת  היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּפטּורה.

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
.ÁÈ את ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף  ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים  ׁשהם ּפי ּגדֹול על אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

אחד  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - קטן ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
- ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ואחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָער
ּברצֹון  ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג חּיב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמזיד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, האנּוס -ְְֵֶַָָָ
.ËÈּבזה ואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדבּוקין  אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָוהכניס
ּבזה  ואין זה זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
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ּומלקין  קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף
ׁשהחזק  הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה  הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, א ֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על  לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה  עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל  ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית
ׁשּזה  ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו

ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?
.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

יֹום  ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֻוהיא
אין  יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין אׁשּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהיא

איׁש אׁשת מּׁשּום  עליה .הֹורגין ְִִִֵֶֶָָ
.·Î ׁשה עליה האּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה  והעיד מּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה  הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
ּבעד  העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ּכבר ְְְֶָָָָֻאחד,
.‚Î ּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
האּׁשה  וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' 'מקּדׁשת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאמרה:

ּתחזק  אֹו עדים .ׁשם ְִֵַָֻ

ב  ¤¤ּפרק
-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מן  ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ  ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן  הּניח ׁשּלא אחיו על מאׁשת ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי מהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; אׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּׁשּום
.·,ׁשּתים;לפיכ חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
אביו  אׁשת מּׁשּום מאּמֹו,ואחת אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אׁשת  אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ואחד  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן אביו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחי
ּכגֹון  - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו מאביו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָאחֹותֹו
- מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו אּמֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָׁשּזּנתה
חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ערוה זֹו ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרי

עליו,ּבת‚. הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות אם ׁשּנאמר: אבל ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת  הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה אּׁשה, אביו ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנׂשא
הּוא  אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת זֹו ׁשאין לֹו, ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻמּתרת
אף  עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת נאמר ולּמה עליה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחּיב

זה. ִֶמּׁשּום

.„,חּיב לפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ
"ערות ׁשּתים  מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַ

אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי אׁשת ֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּבת
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מן אחֹות‰. ּבין מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָ

מּׁשּום  עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּנּׂשּואין
אם; מן אחֹות ּבין האב, מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָ

אב. אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּנּׂשּואין
.Â הּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא

ּבּתֹו; מּׁשּום עליו ּבּתֹורה ערוה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשתק  הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא ּבּת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ'ערות

הּתֹורה,[הכתוב] מן ואּסּורּה הּבת; מּדברי מן ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָ
ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו על הּבא לפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָסֹופרים;

ּובּתּה. אּׁשה ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו ְִִִִִֶַָָמּׁשּום
.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

מהן  אחת וכל ּכנסנׁשים, ּבין לעֹולם, עליו [לחופה]ערוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא  ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבח ּיי מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
Á ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ואין ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

- ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבהן
הּוא  הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהערוה

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּבין אחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין  הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה
.È ּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר

אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבזדֹון
עליו ּבכרת, אׁשּתֹו נאסרה ׁשהיא לא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ּגרּוׁשין  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו .אֹוסרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל

מי  על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
ּכל  קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא אּׁשה עם ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאף
לבּקר  לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - קּימת ׁשהּזֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזמן
עברה  לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאֹותן,
הרי  - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הערוה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיבעל
עליה  ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה, אחת יּׂשא לא .זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ׁשּזנה הּקרֹובה ּכנס ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹואם
.·È לא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

אחד  ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשה ידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשהיּו חכמים ּבאחד אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָ

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת
.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן  ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
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לזנת  תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ּבאׁש.ּבחנק, . ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה היתה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּתּׂשרף".

מארׂשה  ּבתּולה נערה יהיה "ּכי אתם .ׁשּנאמר: ּוסקלּתם . ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּדמיהם  יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאבנים".

ּבסקילה. הן הרי ְֲִִֵֵָָּבם",
.Ê ּבלבד ּבכרת ּכּלן העריֹות ּבית ּוׁשאר מיתת ּבהן ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

מלקין  ּדין ּבית - והתראה עדים ׁשם היּו אם ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּדין;
לֹוקין. ּכרתֹות חּיבי ׁשּכל ְִֵֵֶַָָָאֹותן;

.Á;והיא לֹוקה הּוא - ּבמזיד לאוין מחּיבי אחת על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּבא
הּׁשנּיֹות  מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין - ְְְְְִִִִֵַַַַַָּבׁשֹוגג

מדרבנן] שניה, בדרגה עריות אֹותֹו[איסורי מּכין - ְִִֵַּבמזיד
עׂשה, מחּיבי אחת על הּבא אבל מּדבריהם. מרּדּות ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָמּכת
ּכדי  מרּדּות מּכת ּדין ּבית אֹותן הּכּו ואם לֹוקה; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאינֹו

ּבידם. הרׁשּות העברה, מן ְְְְֲִִֵַָָָָָלהרחיק
.Ë ואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס

הּמיתה  מן לֹומר תעׂשה צרי לא "ולּנערה ׁשּנאמר: ; ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּבֹועל  אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר".

קּׁשּוי ׁשאין אנס, לֹו אין האבר]- ואּׁשה [של לדעת. אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּב מּכלּום;ׁשּתחּלת ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס יאתּה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ

ׁשּיצר  ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, לבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמּׁשהתחיל
לרצֹות. אֹותֹו ּכֹופה וטבעֹו ְְְִִֶָָָהאדם

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הערה" מקֹורּה "את הּוא מּלׁשֹון האבר, ּכל והּמכניס ; ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ

ואחד  הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי  על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מּכת  אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְִִֵֵֵֶַַַַָׁשניהן
עליה  הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ואחד ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמרּדּות.
ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ּכדרּכּה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו מלקּות, ְְְִֵֵֶֶַַַַָָאֹו

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין
.‡È האבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּנֹולד  מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו
חּמה סריס ּכגֹון ,את [מלידה]ּכ ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֶֶַַַָָ

צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ּבידֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהאבר
ּביאה  זֹו ׁשאין מיתה; הּתרּומה,לֹומר מן הּוא ּפֹוסל אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ּדין ְְִִֵֵֶֶַַַַּובית
.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא ,[=בלי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

לאוין  ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאף
- מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא אבל ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָּובּׁשנּיֹות.
ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ואין מּכלּום; ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּפטּור

הּטרפה על שמיתתו והּבא הפנימיים באבריו [פגוע ְְֵַַַָָ
אף קרובה] הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה עם ׁשּׁשכב אֹו ,ְְִֵֵֶַַַַָָָָ

סימנין  ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; מחלי למּות ׁשּסֹופֹו ּפי ְֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
עד  אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא - מפרּכסת היא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועדין

ראׁשּה. את ִֶֶַָֹׁשּיּתיז
.‚È ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל

אֹו ּכרת אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאחד
ּגדֹולה. היתה ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָמלקּות;
ּביאתּה ׁשאין ּפטּורין, ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם

ּתׁשע ּביאה  ּבן היה אם - קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ומעלה אחד ויֹום ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָמלקּות;

ּפטּורין. ְְִֵֶׁשניהן
.„Èׁשהערה הּבא ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, ,על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָ

לא  זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה  ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב
אֹו עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָקטן
ּבן  הּזכּור היה ואם ּפטּור. והּקטן, נסקל; עצמֹו, על ְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהביאֹו
להּכֹות  ּדין לבית וראּוי ּפטּורין; ׁשניהן ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָּתׁשע
ּפי  על ואף זכּור, עם ׁשּׁשכב לפי מרּדּות, מּכת ְְְְִִִֶַַַַַַַָָהּגדֹול

ּתׁשע. מּבן ּפחֹות ִֵֶֶַָׁשהּוא
.ÂËאנּדרֹוגינֹוס על הּבא אֹו הּזכּור, על הּבא [עם אחד ְְְִֶַַַַַַָָָ

ונקבה] זכר ּדרסימני עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְִֶֶֶֶַָָָּדר
על  הּבא לפיכ הּוא; ספק והּטמטּום, ּפטּור. ְְְְִֵַַַַָָָָֻנקבּותֹו,
מּכת  אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְִִֶֶַַַַַַֻהּטמטּום,

אּׁשה. לּׂשא מּתר והאנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִִַַָָָָֻמרּדּות.
.ÊËׁשניהן הּבא - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבין נסקלין  ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ועֹוף  חּיה ואחד ּבהמה ואחד עליו. הביאּה ּבין ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשרבעּה,
ּגדֹולה  ּבין ּבבהמה הּכתּוב חּלק ולא ּבסקילה; הּכל -ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
הּבא  לדתּה, ּביֹום אפּלּו - ּבהמה" "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקטּנה,
אֹו ּבּה ׁשהערה ּכיון ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליה

חּיב. - ּבֹו ֶֶַָָהערת
.ÊÈאֹו הּבהמה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקטן

ּבן  היה ּפטּור; והּוא ידֹו, על נסקלת היא - עליו ְְֱִִִֶֶֶַָָָָָָָהביאּה
הּבהמה  את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ּבת ּתׁשע קטּנה וכן . ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבין  - עליה חּיה אֹו ּבהמה ׁשהביאה אחד ויֹום ׁשנים ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁש
הּבהמה, ּבּה ׁשהערת ּכיון קטּנה, ּבהמה ּבין גדֹולה ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהמה
והיא  נסקלת, הּבהמה - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבין
מּבת  היתה ואם נסקלין; ׁשניהן ּגדֹולה, היתה ואם ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּפטּורה.

נסקלת. הּבהמה אין ּולמּטה, ׁשנים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
.ÁÈ את ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן

ואף  ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹולים  ׁשהם ּפי ּגדֹול על אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל . ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

אחד  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּיב והּגדֹול ּפטּור, הּקטן - קטן ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָואחד
- ׁשֹוגג ואחד מזיד אחד ּפטּור. הּיׁשן - יׁשן ואחד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָער
ּברצֹון  ואחד אנּוס אחד קרּבן. מביא והּׁשֹוגג חּיב, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּמזיד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, האנּוס -ְְֵֶַָָָ
.ËÈּבזה ואין זה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ּדבּוקין  אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָוהכניס
ּבזה  ואין זה זֹו; ּבראּיה נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשהערה. זֹו צּורה ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹאֹומרין:
.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק החזקה,[לקרוב]מי ּפי על ּבֹו ּדנין - ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ
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ּומלקין  קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאף
ׁשהחזק  הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֻוׂשֹורפין
זה  הרי - ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּזֹו
ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָלֹוקה
ּבלבד. ּבחזקה אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, א ֹו אחֹותֹו, היא ְֲֲִִִִֶֶַַָָָׁשּזֹו
על  לּה מרּכב ותינֹוק לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּומעׂשה
והביאּוה  עליה, ּובא ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכתפּה,
ּבמקּלל  ּתֹורה ּׁשּדנה מה זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלבית
ׁשּזה  ּברּורה ראיה לנּו ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאביו

ּבחזקה. הּקרֹובים ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָאביו?
.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש

יֹום  ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' אֹומרת: ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֻוהיא
אין  יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין אׁשּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהיא

איׁש אׁשת מּׁשּום  עליה .הֹורגין ְִִִֵֶֶָָ
.·Î ׁשה עליה האּׁשה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה חזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

נּדה  והעיד מּׁשּום אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
זה  הרי - ּכ אחר עליה ּובא ּכהן, ּבעלּה והיה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנטמאת,
ּבעד  העדּות ׁשעּקר ּפי על אף זֹונה; מּׁשּום עליה ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹוקה

זֹונה. ּבֹו החזקה ּכבר ְְְֶָָָָֻאחד,
.‚Î ּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב

ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
האּׁשה  וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' 'מקּדׁשת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשאמרה:

ּתחזק  אֹו עדים .ׁשם ְִֵַָֻ

ב  ¤¤ּפרק
-אׁשת‡. אביו אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מן  ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָארּבעּתן
חּוץ  ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,

ּבן  הּניח ׁשּלא אחיו על מאׁשת ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי מהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת

ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; אׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּׁשּום
.·,ׁשּתים;לפיכ חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
אביו  אׁשת מּׁשּום מאּמֹו,ואחת אחיו אֹו מאביו אחיו אחד . ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אׁשת  אבל עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ואחד  ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן אביו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאחי
ּכגֹון  - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו מאביו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָאחֹותֹו
- מּזנּות אחֹות לֹו והיתה אחרים, עם אביו אֹו אּמֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָׁשּזּנתה
חּוץ". מֹולדת אֹו ּבית, "מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ערוה זֹו ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָהרי

עליו,ּבת‚. הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות אם ׁשּנאמר: אבל ; ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת  הרי - אחר מאיׁש ּבת לּה והיתה אּׁשה, אביו ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנׂשא
הּוא  אחֹותֹו מּׁשּום והלא אביו. מֹולדת זֹו ׁשאין לֹו, ֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹֻמּתרת
אף  עליה לחּיב ?"אבי אׁשת "ּבת נאמר ולּמה עליה, ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחּיב

זה. ִֶמּׁשּום

.„,חּיב לפיכ - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ
"ערות ׁשּתים  מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת : ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַ

אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי אׁשת ֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּבת
אחֹותֹו מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד

אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלבד,
מן אחֹות‰. ּבין מאּמּה, אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָ

מּׁשּום  עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּנּׂשּואין
אם; מן אחֹות ּבין האב, מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָ

אב. אחֹות מּׁשּום עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָהּנּׂשּואין
.Â הּבת אֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּבא

ּבּתֹו; מּׁשּום עליו ּבּתֹורה ערוה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשתק  הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא ּבּת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ'ערות

הּתֹורה,[הכתוב] מן ואּסּורּה הּבת; מּדברי מן ואינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַָָ
ׁשּתים, חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו על הּבא לפיכ ְְְְִִִִִַַַַָָָָסֹופרים;

ּובּתּה. אּׁשה ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו ְִִִִִֶַָָמּׁשּום
.Êׁשׁשּכיון מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

מהן  אחת וכל ּכנסנׁשים, ּבין לעֹולם, עליו [לחופה]ערוה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
אּמּה, הן: ואּלּו מֹותּה; לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָָּבין
ּבא  ואם ּבנּה. ּובת ּבּתּה, ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָואם

נׂשרפין. ׁשניהן אׁשּתֹו, ּבח ּיי מהן אחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָעל
Á ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ואין ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

- ואתהן" אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבהן
הּוא  הרי עליה, ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזמן
ׂשרפה. ׁשם אין קּימֹות, ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהערוה

.Ëאׁשּתֹווכן ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, ּבין אחֹות ; ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבין  הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה
.È ּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר

אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבזדֹון
עליו ּבכרת, אׁשּתֹו נאסרה ׁשהיא לא ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ ; ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ּגרּוׁשין  ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו .אֹוסרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל

מי  על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
ּכל  קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא אּׁשה עם ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאף
לבּקר  לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - קּימת ׁשהּזֹונה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזמן
עברה  לידי ויבֹוא ּבּה, ּגס ולּבֹו עּמּה, מתיחד והּוא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָאֹותן,
הרי  - אּׁשה על נטען אפּלּו אּלא עֹוד, ולא הערוה; ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּיבעל
עליה  ׁשּנטען זֹו ׁשּתמּות עד מּקרֹובֹותיה, אחת יּׂשא לא .זה ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוציא. לא קרֹובֹותיה, עם ׁשּזנה הּקרֹובה ּכנס ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹואם
.·È לא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי

אחד  ּבמבֹוי עּמּה ּומעׂשה ידּור הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשהיּו חכמים ּבאחד אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָ

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָמּכת
.‚È,ואחֹותּה אּׁשה על אֹו זנּות, ּדר ּובּתּה אּׁשה על ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּבא

נכרּיֹות; נׁשים ׁשּתי על ׁשּבא ּכמי זה הרי - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
וכן  ּבזנּות. לא ּבנּׂשּואין, אּלא זֹו עם זֹו ערוה נעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשאין
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ּפּתה  אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אּלא  נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות  ּכאן ואין ."אׁשת", ְִֵֵֶָ
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ׁשּבארנּואּמּה ּכמֹו אחיו;, ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּומצות  ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה אדם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָונֹוׂשא
אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ׁשּיּׂשא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָחכמים

תתעּלם". לא ּומּבׂשר" ְְְֱִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבן ‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור  זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת ּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת  ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן  מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת
אביה ·. קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על הרי הּבא , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ּבחנק; ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ׂשֹוטה. ּבהלכ ֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּבארנּו

ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת והיא מרּדּות; ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּכת
ּבעלּה‚. ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבת

נתין  אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכהן
בא"י] שישבו אומות זֹו[מז' הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְֲִֵֵֵָָֻאֹו

לזנת  תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ּבאׁש..ּבׂשרפה, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ּובֹועלּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּתּׂשרף";

איׁש. אׁשת ּכל ְִִֵֶָּכדין
ּבסקילה „. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיבין הּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹסקילה
ׁשּלא  ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאביה;
הרי  - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנבעלה,

ּבחנק. ְֶֶזֹו
ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא

ּפטּורה  ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
.Â א זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה חר ּבאּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדברים  ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻזה
ׁשּלא  עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ׁשּבאּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמּורים?

ּבסקילה  וכּלן ּבתּולה, היא עדין - .ּכדרּכּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָֻ
.Ê ּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי  ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Á ׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה  ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר ז ּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות  ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין

מאחר  ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות
ּבחנק  הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ë ּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר  אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית  ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על  אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת  זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא  העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.È אף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה  ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡È- ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר  ׁשער ּפתח על אֹותּהנסקלת לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

סֹוקלין  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ׁשער ּפתח ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻעל
אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ּפתח על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - אביה ּבית ּפתח ִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעל
הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית לֹו היה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאב

למצוה. אּלא אב" ּבית "ּפתח נאמר ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹלא
.·È ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ׁשאין  ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית מיתת ִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּביאֹות  הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבית
ׁשחּיבין  אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחׁשבֹות

מּׁשמֹות קרּבן [לאוים]עליה מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ׁשם ּכל ְִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
נחׁשבת  זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיתּבאר
עליה  ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הרּבה ְְְְִֵֵֶַַָֻמלקּיֹות
.‚Èּבּתֹורה "ׁשפחה האמּורה ׁשחציּהחרּופה" היא - ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת וחציּה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשפחה
חּיבין  ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי יּומתּו, ְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻ"לא
ּכמֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית מיתת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו
.„È ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא ׁשהרי חּיב - והּוא ; ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: אׁשם, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן
ּביאֹות  עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמזיד
היא  אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרּבה,
ּכׁשאר  מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על מלקּות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחּיבת

לאוין. ִֵַָָחּיבי
.ÂË עד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
קטּנה  היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתה הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

אֹו אם ּבעּולה, וכן ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ
הׁשוה  לא חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבא
זרע". "ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּביאה
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ׁשּנאמר: לביאה, ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
לאּׁשה. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ"מׁשּכבי

.ÊË הּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל
מּכין  אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּפטּור
מזידין  ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות מּכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹותן

ְִּוגדֹולים.
.ÊÈ היא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן  מביא והּוא ּובעּולה לֹוקה, ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
עד  קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוברצֹונּה,
את  והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּתתחּיב

ֲָאׁשמֹו".

ד  ¤¤ּפרק
העריֹות ‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּבין הּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קטּנה  היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מּטּמאה ּב ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה
לקטּנה  ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר

וזיבֹות. נּדֹות ְְְִִַֻלטמאת
לא ·. ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹואחד

ראׁשֹון  יֹום אּלא ּכל ראתה זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזבה  על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעה,
הּכל  - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ּוספירתּה, זֹובּה ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּובזבה  ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכרת,
ּוביֹולדת  ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, זֹוב ימי "ּכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנאמר:
ׁשבעים  "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה נּדת "ּכימי אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻהּוא

ְִָָּכנּדתּה".
ּבימים?‚. ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה

וזבה ּבׁשּטבלה  נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹולדת
הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָאחר
ׁשהּוא  טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" "ורחצּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ׁשּיטּבל. עד ְְְִֶַָֹֻּבטמאתֹו
נּדה „. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זכרים  הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין  - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

נקבה  ׁשל וׁשּׁשים ואינֹווׁשּׁשה טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לזכר  ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמֹונע
ׁשהּדם  ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה

ֵׁשֹותת.
.Â ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ,ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי

זכר  יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ּבנּדה ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת  עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבליל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Ê ּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת  נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי  .לטּבל ְְִִִַֹ

.Á ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָָהיתה
אֹו הּלסטים, מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע יכֹולֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּנׁשים
הרי  - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו הּצּנה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּפני

ּבּיֹום  אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני, ּבּיֹום טֹובלת .זֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
.Ë וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים דם]ּכל בראיית -[קביעות ִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו אני', 'טמאה לֹו: ׁשּתאמר עד לבעליהן, טהרה ְְְְֲֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבחזקת
אחרת, למדינה ּבעלּה הל ּבׁשכּונֹותיה. נּדה ׁשּתחזק ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻעד
אפּלּו לּה, לׁשאל צרי אינֹו ּכׁשּיבֹוא - טהֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהּניחּה
וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא עליה לבא מּתר זה הרי - יׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמצאּה
לֹו, אסּורה - נּדה הּניחּה ואם היא; נּדה ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָואינֹו

אני'. 'טהֹורה ׁשּתאמר: ְֲִֶַַָֹעד
.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּתחּלה' ל אמרּתי והתל ׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טהֹורה
אמתלא נתנה  ואם ּכיצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו: ואמרה ּבחצר, עּמּה אּמֹו אֹו ואחֹותֹו ּבעלּה, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּתבעּה
ולא  אני, 'טהֹורה ואמרה: חזרה ּכ ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
ׁשּמא  ,אּמ אֹו אחֹות מּפני אּלא אני טמאה ל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּתי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו' ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיראּו
.‡È לא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם  ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין  והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש

עריֹות  רגליו ּבׁשאר צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מזּדעזע ואינֹו וׁשֹוהה ואחר [זז]ּבּקרקע, האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מּמּנה. נׁשמט ְִִֶָָָּכ
.·È ׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואסּור

ּבני  את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּתראה
מּטמאתם" ּבּיֹום,יׂשראל לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? . ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻ

ּבּלילה, לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאסּור
הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְִִֵַַַַָָאסּור

.‚È ׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
אסּורה  - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹלראֹות

הּׁשמׁש ׁשּתזרח עד .לׁשּמׁש ְְִֵֶֶֶַַַַ
.„È ּוב יׂשראל ּבני עצמן ּדר לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נכֹונה  ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? הּתׁשמיׁש. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָאחר
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ּומקּנחת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלֹו,
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ּפּתה  אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
אּלא  נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה

איׁשּות  ּכאן ואין ."אׁשת", ְִֵֵֶָ
.„Èאֹו ּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו

ׁשּבארנּואּמּה ּכמֹו אחיו;, ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר . ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּומצות  ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה אדם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָונֹוׂשא
אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ׁשּיּׂשא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָחכמים

תתעּלם". לא ּומּבׂשר" ְְְֱִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבן ‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא

ּפטּור  זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים אׁשת ּתׁשע על הּבא וכן ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
החרׁשת  ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

אֹווהּׁשֹוטה ּבספק מקּדׁשת ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן  מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת
אביה ·. קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על הרי הּבא , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ּבחנק; ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם ׂשֹוטה. ּבהלכ ֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּבארנּו

ּכהן. היה ואפּלּו לבעלּה, מּתרת והיא מרּדּות; ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻמּכת
ּבעלּה‚. ׁשהיה ּבין - איׁש אׁשת ּכׁשהיא ׁשּזּנתה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבת

נתין  אֹו ממזר ּבעלּה היה ואפּלּו יׂשראל, ׁשהיה ּבין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכהן
בא"י] שישבו אומות זֹו[מז' הרי - לאוין מחּיבי ׁשאר ְְֲִֵֵֵָָֻאֹו

לזנת  תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ּבאׁש..ּבׂשרפה, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ּובֹועלּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּתּׂשרף";

איׁש. אׁשת ּכל ְִִֵֶָּכדין
ּבסקילה „. ׁשניהן מארׂשה, נערה על חּיבין הּבא ואינן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבבית  והיא מארׂשה, ּבתּולה נערה ׁשּתהיה עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹסקילה
ׁשּלא  ּפי על אף לחּפה ׁשּנכנסה אֹו ּבֹוגרת, היתה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻאביה;
הרי  - ּבּדר וזּנת הּבעל לׁשלּוחי האב מסרּה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנבעלה,

ּבחנק. ְֶֶזֹו
ּבסקילה,‰. הּוא - אביה ּבבית מארׂשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא

ּפטּורה  ּבסקילה.והיא ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׂשה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
.Â א זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה חר ּבאּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּדברים  ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻזה
ׁשּלא  עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ׁשּבאּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמּורים?

ּבסקילה  וכּלן ּבתּולה, היא עדין - .ּכדרּכּה ְְְְְֲִִִִַַָָָָֻ
.Ê ּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה

הרי  ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה
איׁש אׁשת ּככל ּבחנק .זֹו ְְִֵֶֶֶָ

.Á ׁשאם החּדּוׁש? הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִִֵֵֶַַַָָּדין
נערה  ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׂשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר ז ּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות  ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין

מאחר  ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות
ּבחנק  הן הרי - האב מּבית למדּת,ׁשּיצאּו הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ויׁש ּבחנק, ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹׁשּבאׁשת
ּבסקילה. ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָאׁשת

.Ë ּבבית זּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אחר  אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
ּבית  ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּבאה
על  אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;
נסקלת  זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּפי

ההיא  העיר ׁשער ּפתח .על ִִֶַַַַַָ
.È אף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו

זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל
הּסקילה  ּבבית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡È- ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
העיר  ׁשער ּפתח על אֹותּהנסקלת לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל . ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

סֹוקלין  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ׁשער ּפתח ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻעל
אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ּפתח על ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותּה
לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - אביה ּבית ּפתח ִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעל
הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית לֹו היה ולא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאב

למצוה. אּלא אב" ּבית "ּפתח נאמר ְְֱִֵֶֶֶַַָָָֹלא
.·È ּכרת חּיב - הרּבה ּביאֹות העריֹות מן ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבא

ׁשאין  ּפי על אף ּוביאה; ּביאה ּכל על ּדין ּבית מיתת ִִִִִֵֵֶַַַַָָָאֹו
הּביאֹות  הרי אחת, מיתה אּלא להמית יכֹולין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבית
ׁשחּיבין  אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחׁשבֹות

מּׁשמֹות קרּבן [לאוים]עליה מביא ׁשֹוגג, היה אם - הרּבה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
ּכמֹו אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ׁשם ּכל ְִִִֵֵֶַַַַַָָָעל
נחׁשבת  זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיתּבאר
עליה  ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן הרּבה. ּכעברֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הרּבה ְְְְִֵֵֶַַָֻמלקּיֹות
.‚Èּבּתֹורה "ׁשפחה האמּורה ׁשחציּהחרּופה" היא - ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת וחציּה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשפחה
חּיבין  ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי יּומתּו, ְְְְִִִִַַָָָָָָֹֹֻֻ"לא
ּכמֹו ּגמּורה, איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית מיתת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה

איׁשּות. ּבהלכֹות ְְְִִֵֶַׁשּבארנּו
.„È ׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת

ּתהיה" "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא ׁשהרי חּיב - והּוא ; ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
אחד  ׁשֹוגג אחד אׁשמֹו". את "והביא ׁשּנאמר: אׁשם, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבן
ּביאֹות  עליה והּבא אׁשם; מביא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָמזיד
היא  אבל אחד. אׁשם מביא - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהרּבה,
ּכׁשאר  מזידה, היתה אם ּוביאה, ּביאה ּכל על מלקּות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָחּיבת

לאוין. ִֵַָָחּיבי
.ÂË עד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה

הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
קטּנה  היתה אם אבל ּוברצֹונּה; היתה הּמזידה, ׁשּלא אֹו , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ

אֹו אם ּבעּולה, וכן ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ
הׁשוה  לא חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּבא
זרע". "ׁשכבת ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּביאה
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ׁשּנאמר: לביאה, ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
לאּׁשה. מׁשּכבֹות ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ"מׁשּכבי

.ÊË הּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל
מּכין  אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּפטּור
מזידין  ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות מּכת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹותן

ְִּוגדֹולים.
.ÊÈ היא - חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן

קרּבן  מביא והּוא ּובעּולה לֹוקה, ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
עד  קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּוברצֹונּה,
את  והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּתתחּיב

ֲָאׁשמֹו".

ד  ¤¤ּפרק
העריֹות ‡. ּכל ּכׁשאר היא הרי ּבין הּנּדה, ּבּה, הּמערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

קטּנה  היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מּטּמאה ּב ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ת ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּבזיבה. מּטּמאה ימים עׂשרה ּובת לדתּה, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבנּדה
לקטּנה  ּגדֹולה ּבין הפרׁש ׁשאין הּׁשמּועה, מּפי זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר

וזיבֹות. נּדֹות ְְְִִַֻלטמאת
לא ·. ואפּלּו הּימים, ׁשבעת ּכל הּנּדה על הּבא ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹואחד

ראׁשֹון  יֹום אּלא ּכל ראתה זכר יֹולדת על הּבא ואחד , ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
הּזבה  על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעה,
הּכל  - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ּוספירתּה, זֹובּה ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּובזבה  ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: ׁשּנאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכרת,
ּוביֹולדת  ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, זֹוב ימי "ּכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנאמר:
ׁשבעים  "וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה נּדת "ּכימי אֹומר: ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻהּוא

ְִָָּכנּדתּה".
ּבימים?‚. ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה

וזבה ּבׁשּטבלה  נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹולדת
הּכתּוב, ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָאחר
ׁשהּוא  טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" "ורחצּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:

ׁשּיטּבל. עד ְְְִֶַָֹֻּבטמאתֹו
נּדה „. מּׁשּום עליהן חּיבין אין - זבה,הּגֹויים מּׁשּום ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

זכרים  הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לענין  - ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹּונקבֹות,

וטהרה. ְְֳָָָֻטמאה
זכר,‰. ׁשל ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּכל

נקבה  ׁשל וׁשּׁשים ואינֹווׁשּׁשה טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
לזכר  ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמֹונע
ׁשהּדם  ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוארּבעה

ֵׁשֹותת.
.Â ויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ,ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

בנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: אֹומר הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי

זכר  יֹולדת וכן ׁשמיני; ּבליל וטֹובלת ּבנּדה ּכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשבעה
ׁשהּיֹולדת  עׂשר, חמּׁשה ּבליל נקבה ויֹולדת ׁשמיני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבליל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַָּכנּדה,
.Ê ּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת  נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי  .לטּבל ְְִִִַֹ

.Á ואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְְִֵֶַָָָָָָָהיתה
אֹו הּלסטים, מּפני ּבּלילה ולחזר לֹו להּגיע יכֹולֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּנׁשים
הרי  - ּבּלילה הּמדינה ׁשערי ׁשּנֹועלין מּפני אֹו הּצּנה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּפני

ּבּיֹום  אחריו ׁשל ּבּימים אֹו הּׁשמיני, ּבּיֹום טֹובלת .זֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ
.Ë וסת להן ׁשּיׁש הּנׁשים דם]ּכל בראיית -[קביעות ִֵֶֶֶֶַָָָ

אֹו אני', 'טמאה לֹו: ׁשּתאמר עד לבעליהן, טהרה ְְְְֲֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבחזקת
אחרת, למדינה ּבעלּה הל ּבׁשכּונֹותיה. נּדה ׁשּתחזק ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻעד
אפּלּו לּה, לׁשאל צרי אינֹו ּכׁשּיבֹוא - טהֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהּניחּה
וסּתּה, ּבעֹונת ׁשּלא עליה לבא מּתר זה הרי - יׁשנה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֻמצאּה
לֹו, אסּורה - נּדה הּניחּה ואם היא; נּדה ׁשּמא חֹוׁשׁש ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָואינֹו

אני'. 'טהֹורה ׁשּתאמר: ְֲִֶַַָֹעד
.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהאּׁשה

אינּה - ּתחּלה' ל אמרּתי והתל ׂשחֹוק ודר אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טהֹורה
אמתלא נתנה  ואם ּכיצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

לֹו: ואמרה ּבחצר, עּמּה אּמֹו אֹו ואחֹותֹו ּבעלּה, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָּתבעּה
ולא  אני, 'טהֹורה ואמרה: חזרה ּכ ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
ׁשּמא  ,אּמ אֹו אחֹות מּפני אּלא אני טמאה ל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּתי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו' ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹיראּו
.‡È לא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ואם  ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין  והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש

עריֹות  רגליו ּבׁשאר צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מזּדעזע ואינֹו וׁשֹוהה ואחר [זז]ּבּקרקע, האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מּמּנה. נׁשמט ְִִֶָָָּכ
.·È ׁשּמא לוסּתּה, סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואסּור

ּבני  את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּתראה
מּטמאתם" ּבּיֹום,יׂשראל לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? . ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻ

ּבּלילה, לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאסּור
הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְִִֵַַַַָָאסּור

.‚È ׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא  ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
אסּורה  - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹלראֹות

הּׁשמׁש ׁשּתזרח עד .לׁשּמׁש ְְִֵֶֶֶַַַַ
.„È ּוב יׂשראל ּבני עצמן ּדר לבּדק לעֹולם יׂשראל, נֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

נכֹונה  ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? הּתׁשמיׁש. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָאחר
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ּומקּנחת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלֹו,

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



d`iaצו ixeqi` zekld - dyecw xtq - oqip 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ראת אׁשּתֹוׁשּמא להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נאמנת  ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ּבּמטלית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתבּדק

ׁשּלֹו. ֶַעל
.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים

ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ
והּבגד  ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין

ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת
.ÊË ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּצנּועֹות

ּתׁשמיׁש עד קדם לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לפני  אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא לפיכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּתבּדק;
וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. לאחר ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
אחר  אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא הּתׁשמיׁש, לפני צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאינּה
אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני צריכין הּכל - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּתׁשמיׁש
ּבׁשני  אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ּוזקנה, ּומניקה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעּברת,

אחד טהר עּדים, ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל לּה. ואחד לֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ׁשהרי עּדים, צריכה אינּה -ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.ÊÈ ׁשני ה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר  הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה  זֹו העד הרי ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אחר  ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

ׁשאבד. העד על היה ּדם ׁשּמא ְִֵֶֶַַָָָָָָָּתחּלה,
.ÁÈ עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּניחה

מׁשּו אם מרוח]ּדם, = הּקּנּוח;[ מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מאכלת  ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - עגל היה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹואם

הּכר. ּתחת ְֶֶֶַַַַָׁשּנהרגה
.ËÈ ּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
מאכלת' נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ּבעד ּכׁשּטחה עצמּה קּנחה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתקּנח  קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ּכגריס  הּדם היה אם - ּדם עליו ונמצא היה, לא אֹו ְְְִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
אּלא  ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות היה נּדה; זֹו הרי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוד,

הּמאכלת. ֲִֶַַֹמן
.Î לׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מׁשּמׁשת  ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
ׁשל  אסּורה ּפעם זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

לעֹולם  זה ּבעל עם ׁשּלא לׁשּמׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ּדבר ׁשם ְְְְֲִִִִָָָָָָָָָהיה
ּדם  היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה היתה ּבּוסת. ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּתֹולה
ּתֹולה  אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה מּדם מׁשּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּכתּה
הּמקֹור  ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמּכה.
ּפי  על ואף לבעלּה, מּתרת ותהיה יֹוצא', הּדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּמּנה

ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת הּמקֹור מן יֹוצא ְְִִִֵֶַַַָָׁשּדם
.‡Î ּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיה ׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָּוׁשליׁשית,
ּבׁשעת  ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; להּנׂשא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּתרת

להּנׂשא  ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּתׁשמיׁש
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, נּׂשאת ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָלׁשליׁשי.
ואסּורה  ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָּפעם

זה. מחלי ׁשּתבריא עד ְְֳִִִֵֵֶֶַַָלהּנׂשא
.·Î נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתח ּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹום כפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על ׁשהי  מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם  ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על  נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה  הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ִאיׁשּות.

ה  ¤¤ּפרק
לזיבּות ‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכיצד?האּׁשה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

עֹוף  אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפצה ְְְְִֵֶָָָָָָָּכגֹון
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתעּסקין
ּבכל  ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם וראת הֹואיל -ְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ׁשּזב  ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ראת ואפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

הרּבה. ּדמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
החיצֹון ·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים ׁשּלא ּכל ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹ

הֹואיל  ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם  ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא  היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּגמר  ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ּובין ְְְִִִִִֵַַַָּביאה;
הּולד,‚. נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

- מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', הּנקרא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוהּוא
הרחם  צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָקֹוראין
העּבּור  ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר הּמקֹום והּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכּלֹו,
קֹוראין  - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח הּולד, יּפל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּכדי

לרחם  ׁשער ּבית ׁשהּוא ּכלֹומר 'ּפרֹוזדֹור', .אֹותֹו ְְְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע „. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות  לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא  לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן  והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין  זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

טהר,‰. מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּדם
טהרּתּו ּכּלֹוׁשהּתֹורה העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבּכליא  אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻטהֹור,
הּלּול  מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
על  עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולפנים

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין הּמקּדׁש, ואין ּביאת וקדׁשים. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
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הּדמים  ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן 'ׁשּמא ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומרים:
לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ּכאן, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנמצאין
העלּיה  מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק טמאתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהרי
וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ּדר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשתת

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו חּיבין ְְִִִֵַַַַָָָָואין
.Â ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן  הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין  הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג  וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Á מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהאדם,

ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקזה
הּיבׁש הּדיֹו ּכעין - ּכרּכםוהּׁשחר ּכקרן יפה . [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשעליו,שבאיריס] האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
הּברּור מן ׁשּכּלֹו[מובחר]ולֹוקח ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ׁשּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

קנה  ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכמֹו
ׁשּבּקנה  האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו. ורֹואה אדמה האמצעי, יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מים  עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת
ואין  הּׁשּום; ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי

ּומעּכרן לעפר. ולא לּמים לא עכורים]ׁשעּור ּבּכלי,[שיהיו ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ
צללּו, ואם עכּורין; ּכׁשהן ּובמקֹומֹו לׁשעתֹו ּבהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומׁשער

ּומעּכרן. ְְֵַָחֹוזר
.Ë ּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע

מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהרי

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה [מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב  ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.È הּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

השרון] חי[מאיזור יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא וחדׁש,[= ְְִֵֶֶֶַָָָ
ּדֹוהה  אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה מים; חלקים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשני
ונאמנת  ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו
מטּמא  והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה 'ּכמראה לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּׁשה

מטהר. אֹו ְֵַָלּה
.‡È הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

הּקזה  ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ּומּביט ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
מה  לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּכֹוס,

מטהר  אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ׁשל ּׁשעיניו ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא  האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

עינֹו ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
עת  ּבכל הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכמֹות

ׁשּיראה  ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיראה,
הּמראֹות, מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּיד

הּמראֹות  לׁשאר אֹו לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי. ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה  נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,
נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת

חתיכה  ּדם .אּלא ֲִֶַָָ
.„È טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה חתיכה .הּפילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ

יבחּוׁשין  ּכמין עפר, ּכמין ׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
למים [יתושים] ּתּטיל אדם, אּלּו דברים מראה היה אם -ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכל  ׁשּקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - נּמֹוחּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּפֹוׁשרין:
לעת ה  מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם רֹואה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ

מעת  נּמֹוחּו לא ואם טמאה. ספק זֹו הרי - נּמֹוחּו ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר
היא. ּוטהֹורה מּמּכה, אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָלעת

.ÂË- ּורמׂשים ׁשקצים, ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִָָָָָהּפילה
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּדם, עּמהם יׁש .אם ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

.ÊË הּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - הּׁשפֹופרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹו

ואין ּבבׂשרּה" רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ׁשּתראה עד , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבׁשפֹופרת. לראֹות האּׁשה ְְִִִֶֶֶֶָָּדר

.ÊÈ ּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
הרי  - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה

טהֹורה  חֹוׁשׁשת;זֹו אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ודם  החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

ּבחלֹוחלת הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָ
.ÁÈ ּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם

ּדין  וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם  ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

מּתרת  זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין לבעלּה,מּימיה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
הּוא. הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נּדה  זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה .ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈזֹו הרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשהּדם  ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻמּתרת
אביה, ּבבית ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשֹותת;
ראׁשֹונה, ּבעילה אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
נּדה. ּתחּלת הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּופֹורׁש;

הראׁשֹון  לילה ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת ׁשּלא .ּובֹוגרת ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Î על אף ּדם, ראת ׁשּלא לּנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה

חדׁשים  ׁשני אפּלּו ּוממּתין לילה, ּבֹועל - ּבסרּוגין ׁשהן ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפי
הּמּכה  חית ׁשּלא והּוא ׁשנּיה; לילה ּובֹועל ׁשלׁשה, .אֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Î לא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום  ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום  .אחר ַַ
.·Î הּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה

קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי  ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
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ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ראת אׁשּתֹוׁשּמא להּניח לאיׁש ויׁש . ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נאמנת  ׁשּלּה, על ׁשּנאמנת מּתֹו - ׁשּלֹו ּבּמטלית ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתבּדק

ׁשּלֹו. ֶַעל
.ÂË,ּפׁשּתן ׁשל ׁשּיהיּו צריכין - ּבהן ׁשּמקּנחין אּלּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבגדים

ונתרככו]ׁשחקים 'עּדים'[שנשחקו הּנקראין והן ּולבנים; ְְְְִִִִִִֵַָָָ
והּבגד  ׁשּלֹו'; 'עד נקרא ּבֹו ׁשּמקּנח והּבגד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבענין

ׁשּלּה'. 'עד נקרא ּבֹו היא ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּמקּנחת
.ÊË ּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּצנּועֹות

ּתׁשמיׁש עד קדם לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לפני  אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא לפיכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּתבּדק;
וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. לאחר ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
אחר  אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא הּתׁשמיׁש, לפני צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאינּה
אפּלּו לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני צריכין הּכל - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּתׁשמיׁש
ּבׁשני  אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ּוזקנה, ּומניקה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻמעּברת,

אחד טהר עּדים, ּדם על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל לּה. ואחד לֹו ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ׁשהרי עּדים, צריכה אינּה -ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.ÊÈ ׁשני ה לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו מׁשּמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ׁשּלֹו ּבעד מקּנח אּלא ּוביאה, ּביאה ּכל על ׁשּלהן ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּדים
ּולמחר  הּלילה, ּכל ּוביאה ּביאה ּכל אחר ׁשּלּה ּבעד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
- ׁשּלּה עד על אֹו ׁשּלֹו עד על הּדם נמצא העּדים. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיבּדקּו

טמאה  זֹו העד הרי ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אחר  ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹ

ׁשאבד. העד על היה ּדם ׁשּמא ְִֵֶֶַַָָָָָָָּתחּלה,
.ÁÈ עליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּניחה

מׁשּו אם מרוח]ּדם, = הּקּנּוח;[ מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מאכלת  ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - עגל היה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹואם

הּכר. ּתחת ְֶֶֶַַַַָׁשּנהרגה
.ËÈ ּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה

'ׁשּמא  אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
מאכלת' נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ּבעד ּכׁשּטחה עצמּה קּנחה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּתקּנח  קדם ּדם עליו היה אם ידעה ולא לּה, ּבדּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשאינֹו
ּכגריס  הּדם היה אם - ּדם עליו ונמצא היה, לא אֹו ְְְִִִַָָָָָָָָָָֹּבֹו
אּלא  ׁשאינֹו טהֹורה, - מּכאן ּפחֹות היה נּדה; זֹו הרי ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוד,

הּמאכלת. ֲִֶַַֹמן
.Î לׁשּמׁשמי מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

מׁשּמׁשת  ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
ׁשל  אסּורה ּפעם זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה יׁשית; ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

לעֹולם  זה ּבעל עם ׁשּלא לׁשּמׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
לוסּתּה, סמּו ׁשּמׁשה אם אבל ּבֹו. לתלֹות ּדבר ׁשם ְְְְֲִִִִָָָָָָָָָהיה
ּדם  היה ואם ּבּמּכה; ּתֹולה מּכה, ּבּה היתה ּבּוסת. ְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָּתֹולה
ּתֹולה  אינּה הּתׁשמיׁש, ּבעת ׁשּתראה מּדם מׁשּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּכתּה
הּמקֹור  ּבתֹו לי יׁש 'מּכה לֹומר: אּׁשה ונאמנת ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּמּכה.
ּפי  על ואף לבעלּה, מּתרת ותהיה יֹוצא', הּדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּמּנה

ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת הּמקֹור מן יֹוצא ְְִִִֵֶַַַָָׁשּדם
.‡Î ּתׁשמיׁשמי ּבׁשעת ּדם ּוׁשנּיה ׁשראת ראׁשֹונה ּפעם ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּבֹו לתלֹות ּדבר ׁשם ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָּוׁשליׁשית,
ּבׁשעת  ּכ ּדם וראת לׁשני, נּׂשאת לׁשני; להּנׂשא  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּומּתרת

להּנׂשא  ּומּתרת ּתתּגרׁש, זֹו הרי - ּפעמים ׁשלׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּתׁשמיׁש
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּכ ּדם וראת לׁשליׁשי, נּׂשאת ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָלׁשליׁשי.
ואסּורה  ּתתּגרׁש; זֹו הרי - ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָּפעם

זה. מחלי ׁשּתבריא עד ְְֳִִִֵֵֶֶַַָלהּנׂשא
.·Î נרּפאת?ּכיצד לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל [פתח ּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ
הצדדים] משני מקֹום כפול, עד הּׁשפֹופרת ּומכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָָלתֹוכּה,

על ׁשהי  מּנח ּומֹו מכחֹול הּׁשפֹופרת ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, א ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ
הרחם, לצּואר הּמֹו ׁשּיּגיע עד אֹותֹו ודֹופקת ְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹראׁשֹו,
ׁשהּדם  ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש על ּדם נמצא אם .הּמֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָֹּומֹוציאה
על  נמצא לא ואם הּמקֹור. מן ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹׁשהיא
ּוטהֹורה  הּצדדין, מּדחק ׁשרֹואה ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹו
ּבהלכֹות  ׁשּבארנּו ּכמֹו לאחרים, להּנׂשא ּומּתרת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻהיא;

ִאיׁשּות.

ה  ¤¤ּפרק
לזיבּות ‡. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ּכיצד?האּׁשה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ

עֹוף  אֹו ּבהמה ראת אֹו למקֹום, מּמקֹום ׁשּקפצה ְְְְִֵֶָָָָָָָּכגֹון
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדם, וראת וחמדה זה עם זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתעּסקין
ּבכל  ּומּטּמאה נטמאת; מקֹום, מּכל ּדם וראת הֹואיל -ְְְְִִִִֵַָָָָָָָ
ׁשּזב  ּכמי זֹו הרי ּכחרּדל, טּפה ּדם ראת ואפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

הרּבה. ּדמים ְִִֵֶַָָמּמּנה
החיצֹון ·. ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים ׁשּלא ּכל ּפי על ואף ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹ

הֹואיל  ׁשתת, ולא הרחם מן נעקר אּלא לחּוץ, הּדם ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
הּדם  ׁשעדין ּפי על ואף טמאה, זֹו הרי - הּׁשּנים מּבין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
הּוא  היכן ועד ּבבׂשרּה". זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבבׂשרּה,
ּגמר  ּבׁשעת האבר אליו ׁשּיּגיע מקֹום עד הּׁשּנים? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבין

ּכלפנים. עצמֹו הּׁשּנים ּובין ְְְִִִִִֵַַַָּביאה;
הּולד,‚. נֹוצר ׁשּבֹו הרחם ּבאּׁשה: חכמים מׁשלּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשל

- מּמּנּו יֹוצא וזבה נּדה ׁשּדם והּוא 'מקֹור', הּנקרא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוהּוא
הרחם  צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי 'חדר', אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָקֹוראין
העּבּור  ּבׁשעת ראׁשֹו ׁשּמתקּבץ האר הּמקֹום והּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכּלֹו,
קֹוראין  - לדה ּבׁשעת הרּבה ונפּתח הּולד, יּפל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּכדי

לרחם  ׁשער ּבית ׁשהּוא ּכלֹומר 'ּפרֹוזדֹור', .אֹותֹו ְְְֵֶֶֶַַַָ
מּגיע „. ואינֹו ּבּפרֹוזדֹור; נכנס האבר ּביאה, ּגמר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּובׁשעת

האצּבעֹות  לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו .עד ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
הּוא  לּפרֹוזדֹור, חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָּולמעלה
ׁשּבהן  והּׁשבילים אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהּמקֹום
'עלּיה'. הּנקרא הּוא זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמתּבּׁשלת
קֹוראין  זה ונקב הּפרֹוזדֹור, לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן לפנים נכנס והאבר 'לּול'; ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָאֹותֹו

טהר,‰. מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּדם
טהרּתּו ּכּלֹוׁשהּתֹורה העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבּכליא  אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻטהֹור,
הּלּול  מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
על  עליו וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולפנים

ּתרּומה עליו וׂשֹורפין הּמקּדׁש, ואין ּביאת וקדׁשים. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
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הּדמים  ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן 'ׁשּמא ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאֹומרים:
לּנקב, חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ּכאן, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּנמצאין
העלּיה  מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק טמאתֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהרי
וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ּדר ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשתת

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו חּיבין ְְִִִֵַַַַָָָָואין
.Â ּבלבד הּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לבן  הרחם מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ואין  הֹואיל - ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאֹו

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו
.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה

הּמזּוג  וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, .האדם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
.Á מּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהאדם,

ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקזה
הּיבׁש הּדיֹו ּכעין - ּכרּכםוהּׁשחר ּכקרן יפה . [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשעליו,שבאיריס] האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
הּברּור מן ׁשּכּלֹו[מובחר]ולֹוקח ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ׁשּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

קנה  ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל הּוא, קנה ְְְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָֹּכמֹו
ׁשּבּקנה  האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף עלים; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּבֹו. ורֹואה אדמה האמצעי, יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מים  עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ּבּה, וכּיֹוצא סיכני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמּבקעת
ואין  הּׁשּום; ּכקלּפת העפר על הּמים ׁשּיעלה עד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּבכלי

ּומעּכרן לעפר. ולא לּמים לא עכורים]ׁשעּור ּבּכלי,[שיהיו ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹ
צללּו, ואם עכּורין; ּכׁשהן ּובמקֹומֹו לׁשעתֹו ּבהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָּומׁשער

ּומעּכרן. ְְֵַָחֹוזר
.Ë ּכל ּכמראה הּדם מראה היה אם - האּלּו מראֹות ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָארּבע

מּמּנּו, ּדֹוהה היה טמא; זה הרי מהן, עמק אֹו מהן ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
הּיבׁש, הּדיֹו מן יתר ׁשחר הּדם היה ּכיצד? טהֹור. זה ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהרי

ּפתּו היה אחר]טמאה; גון עם ׁשהיה [מעורב ּכגֹון מּמּנּו, ְְִֵֶֶָָָָָָ
העֹורב  ּכעין אֹו הּזפת, ּכעין אֹו הּׁשחר, הּזית ּכעין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראהּו

מראֹות. הּׁשלׁש ּבׁשאר וכן טהֹור. זה הרי -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
.È הּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין

השרון] חי[מאיזור יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל ללא וחדׁש,[= ְְִֵֶֶֶַָָָ
ּדֹוהה  אֹו מּמּנּו עמק הּדם מראה היה מים; חלקים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּוׁשני
ונאמנת  ּבלבד. זה ּכמּזּוג ׁשּיהיה עד טהֹור, זה הרי - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָמּמּנּו
מטּמא  והחכם ואּבדּתיו', ראיתי זה 'ּכמראה לֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאּׁשה

מטהר. אֹו ְֵַָלּה
.‡È הּדם ּבּה ׁשּיׁש הּמטלית לֹוקח ורֹואה? מּקיף ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

הּקזה  ּבדם אֹו ּכרּכם, ׁשל ּבעלה אֹו ּובּדיֹו, ּבֹו ּומּביט ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
מה  לפי ועֹור ׁשּבּכֹוס, ּבּמזג אֹו אדמה, ּבמימי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּכֹוס,

מטהר  אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ׁשל ּׁשעיניו ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא  האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה
.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין

עינֹו ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
עת  ּבכל הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכמֹות

ׁשּיראה  ּובעת ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיראה,
הּמראֹות, מן ּבמראה לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּיד

הּמראֹות  לׁשאר אֹו לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי. ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ
.‚Èעּמּה יׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהּמּפלת

החתיכה  נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָּדם,
נּדה, ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת

חתיכה  ּדם .אּלא ֲִֶַָָ
.„È טמאה - ּבתֹוכּה אגּור ודם קרּועה חתיכה .הּפילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ

יבחּוׁשין  ּכמין עפר, ּכמין ׂשערה, ּכמין קלּפה, ּכמין ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָהּפילה
למים [יתושים] ּתּטיל אדם, אּלּו דברים מראה היה אם -ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכל  ׁשּקפה, הּוא ׁשּדם טמאה, זֹו הרי - נּמֹוחּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּפֹוׁשרין:
לעת ה  מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם רֹואה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ

מעת  נּמֹוחּו לא ואם טמאה. ספק זֹו הרי - נּמֹוחּו ּכ ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר
היא. ּוטהֹורה מּמּכה, אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָלעת

.ÂË- ּורמׂשים ׁשקצים, ּדגים, ּכמין חגבים, ּכמין ְְְְֲִִִִִִִִָָָָָהּפילה
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּדם, עּמהם יׁש .אם ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

.ÊË הּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - הּׁשפֹופרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹו

ואין ּבבׂשרּה" רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ׁשּתראה עד , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבׁשפֹופרת. לראֹות האּׁשה ְְִִִֶֶֶֶָָּדר

.ÊÈ ּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
הרי  - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה

טהֹורה  חֹוׁשׁשת;זֹו אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ודם  החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

ּבחלֹוחלת הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ְֲִֶֶֶַַַַָָ
.ÁÈ ּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם

ּדין  וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם  ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

מּתרת  זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין לבעלּה,מּימיה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ
הּוא. הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נּדה  זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה .ואם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈזֹו הרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשהּדם  ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻמּתרת
אביה, ּבבית ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשֹותת;
ראׁשֹונה, ּבעילה אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
נּדה. ּתחּלת הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָּופֹורׁש;

הראׁשֹון  לילה ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת ׁשּלא .ּובֹוגרת ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
.Î על אף ּדם, ראת ׁשּלא לּנערה ׁשּנֹותנין לילֹות ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹארּבעה

חדׁשים  ׁשני אפּלּו ּוממּתין לילה, ּבֹועל - ּבסרּוגין ׁשהן ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּפי
הּמּכה  חית ׁשּלא והּוא ׁשנּיה; לילה ּובֹועל ׁשלׁשה, .אֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Î לא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום  ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום  .אחר ַַ
.·Î הּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה

קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי  ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
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ּבימי  לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנערּות.
הרי  - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה  תחיה ׁשּלא והּוא מּתר; .זה ְְִֶֶֶַַָָֹֻ
.‚Î רֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על  ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה  חית לא עֹומדת עדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּפסק  לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין
הּכרים  על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות
.„Î הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. ּדם זה הרי - ּתׁשמיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַָמחמת

.‰Î ויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
ּדם  היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם

ּבּתחּלה  ּבא היה ויצא ּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם [לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ

ׁשל טהר ודם ּומן הּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא  ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּיׁשּתּנה

ָָזבה.
ּבׁשעת ·. ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשבעת  ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה  אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד  ּדם ראׁשֹונה זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֵֶָָָֹזיבה,

ּווסת ‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה  ּדם הּוא הרי ּבין נּדה, ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן נּדה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָזמן
הן „. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
וכל  לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּומּפני

יחׁשב  נּדה ּדם - ּבהן ׁשּתראה .ּדם ְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'ימי וכל ‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי  נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
- ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזיבה'?
נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. זיבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּדם

זיבתּה .וימי ִִֵָָ
.Âאֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל

מּתחּלת  ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ׁשּיעקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן הּוסת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָיֹום
נּדה  ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָותּזהר

ׁשבעה  הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ּבימי אֹו ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
הּלדה  הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי עׂשר ואחד נּדה ,ימי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê ׁשני אֹו ּבלבד, אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

'ׁשֹומרת  ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
יֹום' ּכנגד הרי יֹום - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, זבה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזֹו
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
.Á ׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים  ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת
ּבלבד;נקּיים  אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

טמאה  לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ּגדֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻוזבה
ׁשוֹות  ׁשּתיהן ּביאה, .ואּסּור ְְִִֵֶָָ

.Ë ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד?
טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ּבין ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּלילה
החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק לא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּוכאּלּו
מׁשּכמת  - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ּכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומׁשּמרת

החּמה  ׁשּתנץ אחר וטֹובלת אם למחר הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

לערב. לבעלּה מּתרת היא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻוהרי
.È ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

לא  אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת - ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָראת
אחד  יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם הּיֹום; ּכל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומׁשּמרת

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ׁשני ּכנגד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹור
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם  ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת  ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני  אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·È זבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא  והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה  ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚È אחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּתלּויין.טהֹורה  ּומּגעּה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.„È ולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד

טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראת
ראת  ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה אחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּובעילתּה
וכל  למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדם
ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, למפרע ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ

ספק  .לידי ִֵֵָ
.ÂË- ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
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למנֹות  וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת סמּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפּלּו
נקּיים  ימי ׁשבעת הּטמא הּיֹום .מאחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

.ÊË יֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד  יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראת אחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף  - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
זבה  אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא עׂשר ּגדֹולה, ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון  זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון  ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם  ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים  ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין  מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

עבר  ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא  אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו  לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈ וראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה  ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
אחר  זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי ּבתחּלת ועׂשירי זה ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
- הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת זיבתּה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמימי

א  ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק ז ֹו עׂשר הרי חד ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת והרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיתה,

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד  ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין  - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל  אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה  ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות  ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה  אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
ׁשּבּתחּלה  ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואם
הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
הרי  טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָויֹום
הּמעין  החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻזה

ַָּפתּוח.
.‡Î ּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור  ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Î ּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

ּבחזקת  זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָטהֹור,
הּדם,טהרה  ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה . ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָ

ּובּׁשביע  הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה ּבדקה ולא י ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ּבכל  לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָּומצאה

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ׁשהּוא הּבדיקֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
.‚Î ליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק  נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ז  ¤¤ּפרק
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא  הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
הּוא  הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'ּדם
הרי  - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי נּדה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָדם

טהֹורה  מּפי זֹו - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּובלבד
ארּבעה  והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם  אבל וטהֹור; קׁשי, ּדם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר
הרי  - יתר אֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, ּדם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה
והחבלים ּבּמה·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ראת  אם אבל ׁשּילדה. עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק  וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּדם
ועמדה  ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצער
הּדם, ּפסק ׁשּלא ּפי על אף - ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבנחת
ועׂשרים  ארּבע אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָואף
ּפסק  לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי - ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשעה
יֹולדת  זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; ולא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּצער

.ּבזֹוב  ְ
ׁשנים ‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת

צער  ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
יֹום  ראת אם אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹויֹום
ואחד  ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹאחד
ּבלא  ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ְְְְְְְְִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
הּסמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹצער,
יֹולדת  זֹו הרי ללדה, סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּלדה,

.ּבזֹוב  ְ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל

סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכּלֹו
מה לקׁשי  ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ראת . ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָהּפילה
ל ‰. צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין נקּיים,ּכיצד ימי ׁשבעת יׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת
יֹולדת  וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה .יהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה אם ,ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
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ּבימי  לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנערּות.
הרי  - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה  תחיה ׁשּלא והּוא מּתר; .זה ְְִֶֶֶַַָָֹֻ
.‚Î רֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד

על  ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע

הּמּכה  חית לא עֹומדת עדין ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּפסק  לא אם וכן הּמּכה; חיתה ּכבר - הּכל על יֹוׁשבת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבין
הּכרים  על יֹוׁשבת ּכׁשהיא ואפּלּו הּדם ּתראה אּלא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלל,

נּדה. ּדם אּלא מּכה, ּדם זה אין - ְְִֵֶֶַַַַָָָָוהּכסתֹות
.„Î הּמּכה מחמת זה הרי - ּתׁשמיׁש ּבעת רֹואה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּלא  ּדם ראת ּכ ואחר ּדם, ראת ולא מּטתּה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּמׁשה
נּדה. ּדם זה הרי - ּתׁשמיׁש ְֲֲִִֵֵֶַַַָמחמת

.‰Î ויצא ּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹהּבֹועל
ּדם  היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדם

ּבּתחּלה  ּבא היה ויצא ּבתּולים, ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּבתּולים. ּדם זה הרי - ְֲִֵֶַָּדם

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם [לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ

ׁשל טהר ודם ּומן הּיֹולדת, הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הּוא  ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָׁשּיׁשּתּנה

ָָזבה.
ּבׁשעת ·. ּכׁשּתראה אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?

ׁשבעת  ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוסּתּה,
טּפה  אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהּימים,

ּבלבד  ּדם ראׁשֹונה זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ; ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא מּפני ְְִִִֵֵֶָָָֹזיבה,

ּווסת ‚. נּדה וסת ׁשּבין הּימים ּבתֹו ׁשּתראה ּדם ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכן
זיבה  ּדם הּוא הרי ּבין נּדה, ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה . ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבלבד. יֹום עׂשר אחד אּלא נּדה לזמן נּדה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָזמן
הן „. - ּבתחּלתן וסת לּה ׁשּנקּבעה הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ראת. לא ּבין ּדם ּבהם ראת ּבין נּדתּה', 'ימי ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹהּנקראין
וכל  לנּדה, ראּויין ׁשהם מּפני נּדה'? 'ימי נקראין מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָּומּפני

יחׁשב  נּדה ּדם - ּבהן ׁשּתראה .ּדם ְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
'ימי וכל ‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

'ימי  נקראין ולּמה ראת. לא ּבין ּדם ּבהן ראת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבתּה',
- ּבהן ׁשּתראה ּדם וכל לזיבה, ראּויין ׁשהן מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזיבה'?
נּדתּה ימי ׁשהם אּלּו, ׁשמֹות ּבׁשני והּזהר יחׁשב. זיבה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָּדם

זיבתּה .וימי ִִֵָָ
.Âאֹו ׁשּתמּות, עד וסת לּה ׁשּיּקבע מּיֹום האּׁשה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכל

מּתחּלת  ׁשבעה לעֹולם ּתסּפר - אחר ליֹום הּוסת ׁשּיעקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
עׂשר; אחד ואחריהן ׁשבעה עׂשר, אחד ואחריהן הּוסת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָיֹום
נּדה  ּבימי אם ּדם, ׁשּתראה ּבעת ׁשּתדע ּכדי ּבּמנין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָותּזהר

ׁשבעה  הן, ּכ אּׁשה ׁשל ימיה ׁשּכל זיבה; ּבימי אֹו ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
הּלדה  הפסיקה ּכן אם אּלא זיבה, ימי עׂשר ואחד נּדה ,ימי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Ê ׁשני אֹו ּבלבד, אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה

'ׁשֹומרת  ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
יֹום' ּכנגד הרי יֹום - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, זבה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזֹו
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט
.Á ׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין

ימים  ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת
ּבלבד;נקּיים  אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

טמאה  לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ּגדֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻוזבה
ׁשוֹות  ׁשּתיהן ּביאה, .ואּסּור ְְִִֵֶָָ

.Ë ּבתחּלת ׁשראת ּבין זיבתּה, ּבימי ּדם ראת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד?
טמא, ּכּלֹו הּיֹום אֹותֹו הרי - הּיֹום ּבסֹוף ׁשראת ּבין ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּלילה
החּמה; ׁשּׁשקעה עד ׁשראת מעת הּדם ּפסק לא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּוכאּלּו
מׁשּכמת  - ּבּלילה ּכלּום ראת לא אם הּלילה. ּכל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומׁשּמרת

החּמה  ׁשּתנץ אחר וטֹובלת אם למחר הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

לערב. לבעלּה מּתרת היא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻוהרי
.È ׁשּטבלה אחר ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשני, ּגם ּדם ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת

לא  אם ׁשליׁשי. ליל ּכל ּומׁשּמרת טמא, הּׁשני הּיֹום הרי -ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת למחר מׁשּכמת - ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָראת
אחד  יֹום זה הרי - ּכלּום ראת לא אם הּיֹום; ּכל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּומׁשּמרת

ערב. לבעלּה ּומּתרת הּטמאים, ימים ׁשני ּכנגד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻטהֹור
.‡Èזֹו הרי - ּבלילֹו ּבין ּביֹומֹו ּבין ּבּׁשליׁשי, ּגם ּדם ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת

ּדם  ּבלא טהֹורים ימים ׁשבעה לסּפר ּוצריכה ּגדֹולה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וטֹובלת  ּתטהר". ואחר ימים, ׁשבעת ּלּה "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
לבעלּה מּתרת היא והרי החּמה, הנץ אחר הּׁשביעי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּיֹום
ׁשני  אֹו תֹורים, ׁשּתי - קרּבנּה מביאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

יֹונה. ְֵָּבני
.·È זבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה ׁשּטבלה קטּנה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה

היא  והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה
ׁשבעה  ּבתֹו ׁשּטבלה .ּכנּדה ְְְְִִֶָָָָ

.‚È אחר ספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָהּבא
- ׁשּטבלה אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשּטבלה,
לטבילתּה, הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָּפטּור

ּתלּויין.טהֹורה  ּומּגעּה ּבעילתּה ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.„È ולא הּטבילה אחר הּיֹום נׁשלם אם ּתלּויין? הן ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹּכיצד

טהֹור, טבילתּה אחר ּבֹו ׁשּנגעה ּכל הרי - ּדם ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹראת
ראת  ואם ּכלּום. עליה חּיבין אין הּטבילה אחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּובעילתּה
וכל  למפרע, זבה נמצאת - ׁשּטבלה אחר זה ּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדם
ּבקרּבן. חּיבין ּובֹועלּה והיא טמא, למפרע ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשּנגעה
עצמּה ּתביא ׁשּלא לערב, עד לבעלּה אסּורה היא ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּולפיכ

ספק  .לידי ִֵֵָ
.ÂË- ּדם ראת ּובּׁשביעי נקּיים ימי ׁשׁשת ׁשּספרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
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למנֹות  וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת סמּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפּלּו
נקּיים  ימי ׁשבעת הּטמא הּיֹום .מאחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

.ÊË יֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
אחד  יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ראת אחד, . ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

אף  - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
זבה  אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל

ׁשּי לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת אּלא עׂשר ּגדֹולה, ׁשנים ֹום ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ימי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמתחלת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÊÈ"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ?ּומה ִִֶֶַַַָָָָָ

ּכגֹון  זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון  ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם  ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים  ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין  מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה
.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה

עבר  ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא  אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו  לּיֹום מצטרף .ואינֹו ְְְִֵֵֶַָָָ
.ËÈ וראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת

ראׁשֹונה  ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
אחר  זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבליל

זיבתּה ימי ּבתחּלת ועׂשירי זה ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
- הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת זיבתּה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמימי

א  ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק ז ֹו עׂשר הרי חד ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת והרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיתה,

.Î,הּדם ׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנּדה
עד  ּבדקה ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפּלּו
אין  - טמא מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
ּכל  אּלא טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָאֹומרים:

טהרה  ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים עצמּהאֹותן ּבדקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
הּׁשמׁשֹות  ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָּומצאה
המּתינה  אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻלא
זבה; ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימים,
ׁשּבּתחּלה  ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָואם
הּדם. ּפסק ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
הרי  טהֹור, ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָויֹום
הּמעין  החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻזה

ַָּפתּוח.
.‡Î ּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה

זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור  ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, .ּבחזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Î ּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן

ּבחזקת  זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָטהֹור,
הּדם,טהרה  ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה . ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָ

ּובּׁשביע  הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה ּבדקה ולא י ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ
ּבכל  לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָּומצאה

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ׁשהּוא הּבדיקֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
.‚Î ליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

מּספק  נקּיים ימים ּכׁשבעת ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ז  ¤¤ּפרק
לדה,‡. חבלי ואחזּוה להצטער, ׁשהתחילה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמעּברת

הּנקרא  הּוא הּדם, אֹותֹו - ׁשּתלד קדם לצאת הּדם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
הּוא  הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם ּדינֹו? היא הּקׁשי'. ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ'ּדם
הרי  - זיבתּה ּבימי ּבא ואם נּדה. טמאת זֹו והרי נּדה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָדם

טהֹורה  מּפי זֹו - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמּה, מחמת זֹובּה למדּו, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
לנפלים. קׁשי אין - הּפילה אם אבל חי; ולד ׁשּתלד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּובלבד
ארּבעה  והּצער החבלים עם ויֹורד ׁשֹותת הּדם היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפּלּו
אם  אבל וטהֹור; קׁשי, ּדם זה הרי - ׁשּתלד קדם יֹום ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעׂשר
הרי  - יתר אֹו יֹום עׂשר ּבחמּׁשה הּלדה קדם הּדם ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

ּבזֹוב. יֹולדת היא והרי זיבה, ּדם ְֲִִֵֶֶֶַַָזה
והחבלים ּבּמה·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ראת  אם אבל ׁשּילדה. עד והֹולכת מתקּׁשה אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּצער,
ּופסק  וחבלים, ּבצער זיבתּה ּבימי יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹּדם
ועמדה  ימים, הּׁשלׁשה אחר החבלים מן לּה ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹהּצער
הּדם, ּפסק ׁשּלא ּפי על אף - ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבנחת
ועׂשרים  ארּבע אחר והחבלים הּצער ׁשחזר ּפי על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָואף
ּפסק  לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי - ֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹׁשעה
יֹולדת  זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; ולא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּצער

.ּבזֹוב  ְ
ׁשנים ‚. אֹו וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת

צער  ּבלא ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
יֹום  ראת אם אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹויֹום
ואחד  ּבקׁשי ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹאחד
ּבלא  ויֹום ּבקׁשי ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ְְְְְְְְִַַַַָָֹֹֹֹּבלא
הּסמּו קׁשי הּכלל: זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹצער,
יֹולדת  זֹו הרי ללדה, סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלּלדה,

.ּבזֹוב  ְ
הּיֹום „. ּכל אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל

סמּו הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻּכּלֹו
מה לקׁשי  ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ראת . ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָהּפילה
ל ‰. צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין נקּיים,ּכיצד ימי ׁשבעת יׁשב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכ ואחר לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻוטֹובלת
יֹולדת  וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה .יהיה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

הּלדה, ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה אם ,ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
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וספרה  נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ימי ׁשבעת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסֹופרת
אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו נקּיים, ימי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשבעת
ימי  ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻלאחריהן
עד  לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ארּבעה ּבתֹו ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָהּספירה

עׂשר. חמּׁשה ֲִֵָָָליל
.Â ימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?

חמּׁשה  ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָנקּיים
ּכנּדה  היא עׂשר ארּבעה ׁשּכל מצריכין עׂשר; אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

זכר  ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב הּיֹולדת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאת
וימי  לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואחר
ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָנּדתּה

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹולדת

ימי  ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ּדם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי  - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר  ּדם .זה ֶַַֹ
.Á ּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן  טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
לנ  לא טמא ראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּתטּבל  עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

ּדם  הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה  ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה  ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה  טמאת מּולד נקבה מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
והּפילה  אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו אפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָׁשני;
מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ּכּמה אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻהאחר

.È,נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָזבה
סֹותר  אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם לּה הּקׁשי ּובא וימי , ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ

- נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין לּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעֹולין
ואף  ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, הּלדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
- מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ּפי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ׁשּטהרה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, טמאת ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻּכגֹון
סֹותרין  ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻסֹופרת

ְִַָהּספירה.
.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הרי ימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּבהם  ראת ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין - ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹּדם
ׁשאין  הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על מׁשלמת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
יֹומן  סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא הּכל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹסֹותר

ְִַּבלבד.
.·È מה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

הּמקֹור  מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום אחר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום

לאחר  ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
וׁשבעה  נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה נּדתּה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹימי
ּדם  ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים נּדה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָימי
נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתראה

ׁשּמּקדם  וסתֹות על מׁשּגיחין ּבסֹוף ואין ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּלילה  ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין מלאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹימי

נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא הּדם, ְְִִֵֶַַָָָָָראת
.‚È מּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת  - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
וזבה  לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻיֹום
לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻּגדֹולה
יֹום  עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ׁשמיני. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבליל

ּגדֹולה  אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד ּובאֹותם .ּבלבד; ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ
.„È זה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם  ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום  ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל  ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם  ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים  ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת אינּה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוׁשּוב

נקּיים  ימי ׁשבעת לּה .ואין ְְְְִִִֵֵַָ
.ÊÈ ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהֹורין
לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.ÁÈ ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ  - אינּהטהֹורים וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ
.ËÈ טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

וׁשּוב  ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה מׁשּמׁשת -ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
לעֹולם  מׁשּמׁשת .אינּה ְְֵֶֶַָָ

.Î מׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
אחריו  ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו  ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע טמא, ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשבּוע
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבארּבעה
ׁשבּועֹות  עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשמֹונה .מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַָָָָָָָָ

ׁשהיא  ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - חמיׁשי ׁשבּוע ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ׁשמיני  ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע לספירה; - טהֹורה ְְְְִִִִִִַַָָָָָָּבֹו
ימים  חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ׁשבּוע לספירה; -ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
יֹום  מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים נּדה, מימי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו
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ׁשבּוע  ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, העׂשירי הּׁשבּוע מן ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו רֹואה ׁשהיא עׂשר, ְְִִִֵֶַַַָָָָאחד
מּׁשבּוע  ימים חמּׁשה ּומׁשּמׁשת נּדה; ימי מּתחּלת ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבּוע  זבה, - עׂשר ׁשלׁשה ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ְְְֵַַַָָָָָָָָָָֹׁשנים
זבה; - עׂשר חמּׁשה ׁשבּוע וכן לספירה; - עׂשר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָארּבעה
זבה; - עׂשר ׁשבעה וׁשבּוע לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ְְְִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לעֹולם. זֹו ּדר על וסֹופרת לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשבּוע
מׁשּמׁשת  ׁשבּועֹות, עׂשר ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָנמצאת
ׁשבּוע  והיתה זה, חלי לּה ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבכל  מׁשּמׁשת היתה - טהֹורה יֹום עׂשר ואחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָנּדה
ׁשבעה  ׁשהם ׁשבּועֹות, עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר ְְִֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשמֹונה

יֹום. ְְִִוׁשבעים
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא  וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה  ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי  מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹום.
אחד  יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ויֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנּדתּה,
יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמן
וׁשּׁשה  זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלּה
ּתׁשלּום  מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו נּדתּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמימי
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת נּדתּה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָימי
וארּבעה  זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - טמאים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת נּדתּה, ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָמימי
ּומׁשּמׁשת  ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ׁשמֹונה לּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיבֹואּו
ארּבעים  ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת נמצאת אחד. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

.ּוׁשמֹונה  ְָ
.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה

לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָמׁשּמׁשת
זיבּות  ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת לנּדתּה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמּו

לעֹולם  וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Î,טהֹור ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲִֵַָָָָָָָָָָהיתה

- טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ּולמעלה, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומעׂשרה
-יה  הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ׁשּמּוׁשּה ימי יה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

- הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה נּדה, ׁשבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמהן
הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסֹופרת

ׁשלׁשה  ּדמּה זיבּות וימי טמאין ׁשלׁשה, יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹ
לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים הּמאה טהֹורין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומאה
מהן  ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה זיבּות; ותׁשעים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּוׁשלׁשה
מנין  ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹלספירה,

זֹו. ּדר על ְִֶֶַָּומנין

ח  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע  יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום  ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר  אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
מפהקת,·. ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹוקדם

ויסּתּמר  מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי וחֹוׁשׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּומתעּטׁשת,
ּבׂשרּה אּלּו;ׂשער ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, יחם אֹו , ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ

לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד אֹו אּלּו וסתֹות לּה ְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָויבֹואּו
וסּתּה. ְִִָמּיֹום

ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
ׁשּתדע „. עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלפיכ

ּביֹום  לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה והּׁשעה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּיֹום
ׁשלׁשה  יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ּובא ְְְְִִֶֶָָָָָֹֹעׂשרים,
ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי - וראת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹועׂשרים
ׁשלׁשה  ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת אם וכן אסּורין; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשניהם
ראת  אסּורין. ׁשניהם עדין - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹועׂשרים,
עׂשרים  ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשליׁשית ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹּפעם
ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ונעקרה עׂשרים, יֹום טהר -ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד וסת קֹובעת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּפעמים  ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר עד הּוסת מן מּטהרת .ואינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכּמה ‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה  יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
ּביֹום  קפצה עׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָּבאחד
- קפיצה ּבלא ראת הּׁשּבת ּולאחר ּדם, ראת ולא ְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
ׁשהּיֹום  נֹודע ׁשהרי עׂשרים; אחר ּבׁשּבת אחד נקּבע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ׁשלׁשה  זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, לא לראֹות, לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹּגרם

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּפעמים. ְְִֵֵֶַָָֹ
.Â ח יֹום עׂשר ראתה ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר מּׁשה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

- אחריו ׁשל ּבחדׁש עׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
ּביֹום  וראת רביעי חדׁש ּבא לדּלּוג. וסת לּה קבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהרי
ּבֹו, ׁשראת יֹום וכל וסת, לּה נקּבע לא עדין עׂשר, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשבעה
ּבֹו, תראה ולא הּיֹום אֹותֹו ׁשהּגיע ּכיון להּבא; לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹחֹוׁשׁשת
ׁשלׁשה  עקירת צרי ׁשאין - הּוסת מן הּיֹום אֹותֹו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהר

ּפעמים  ׁשלׁשה ׁשּנקּבע יֹום אּלא .ּפעמים ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
.Ê לׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה י ֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה

ׁשּׁשה  הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד  ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ׁשּנת עׂשר ; ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר ְְְְֱִֶַָָָָָָָֻֻלׁשמֹונה
.Á ועׂשרים ׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה

ועׂשרים  ׁשנים ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
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וספרה  נקבה, ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ימי ׁשבעת ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָסֹופרת
אֹו לדה ׁשל עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו נקּיים, ימי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשבעת
ימי  ׁשלמּו ואם לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻלאחריהן
עד  לבעלּה אסּורה זֹו הרי - עׂשר ארּבעה ּבתֹו ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָָָהּספירה

עׂשר. חמּׁשה ֲִֵָָָליל
.Â ימי ׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?

חמּׁשה  ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָנקּיים
ּכנּדה  היא עׂשר ארּבעה ׁשּכל מצריכין עׂשר; אין ולּמה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

זכר  ׁשל ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב הּיֹולדת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאת
וימי  לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואחר
ּכמֹו ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ׁשאינּה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָנּדתּה

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.Ê אּלא טהר, ּדם לּה אין - ּדמּה ּפסק ׁשּלא ּבזֹוב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיֹולדת

ימי  ׁשבעת ספרה אם אבל הּוא; זיבה ּכדם ׁשּתראה ּדם  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ּכ ואחר וטבלה, נקבה, ׁשל עׂשר ארּבעה וׁשלמּו ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנקּיים,
הרי  - נקבה ׁשל ּוׁשמֹונים זכר ׁשל ארּבעים ּבתֹו ּדם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר  ּדם .זה ֶַַֹ
.Á ּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה

אינן  טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
לנ  לא טמא ראּויֹות - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא ּדה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

ׁשּתטּבל  עד הּנּדה, ּדם ּכדין .ּומטּמא ְְְִִִֵֶַַַַָֹ
.Ë,נתעּברה ׁשּלּה עׂשר ארּבעה ּולאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּיֹולדת

ּדם  הּוא הרי - ׁשמֹונים ּבתֹו לּה לבא הּקׁשי ּדם ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
ׁשּתראה  ּדמים ׁשּכל לנפלים; קׁשי ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
- ּוכׁשּתּפיל הּולד. ׁשּתּפיל עד הּוא טהֹור טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבתֹו
הּפילה  ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּתהיה

נקבה  טמאת מּולד נקבה מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה . ְְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֻֻ
והּפילה  אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו אפּלּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָׁשני;
מלאת. וימי טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ּכּמה אחר ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻהאחר

.È,נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָזבה
סֹותר  אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם לּה הּקׁשי ּובא וימי , ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ

- נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין לּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעֹולין
ואף  ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, הּלדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
- מּזֹובּה" טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ּפי ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
אחרת, טמאה טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ׁשּטהרה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּכיון
זֹו הרי - צרעת טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, טמאת ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֻֻֻּכגֹון
סֹותרין  ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻסֹופרת

ְִַָהּספירה.
.‡Èנּדתּה וימי לדתּה הרי ימי - ּדם ּבהם ראת לא אם - ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ

ּבהם  ראת ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּימים, ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין - ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹּדם
ׁשאין  הּדם; ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על מׁשלמת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
יֹומן  סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא הּכל ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹסֹותר

ְִַּבלבד.
.·È מה ל יתּבאר ׁשּבארנּו, העּקרים ּכל ׁשּתבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר

הּמקֹור  מן ּדם האּׁשה ׁשּתראה ׁשאפׁשר חכמים, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׁשאמרּו
זבה. ּתהיה ולא יֹום, עׂשר וארּבעה מאה יֹום אחר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום

לאחר  ּוׁשנים נּדתּה, ימי וׁשבעה נּדתּה, לפני ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכיצד?
וׁשבעה  נקבה, ׁשל ּוׁשמֹונים קׁשי, עׂשר וארּבעה נּדתּה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹימי
ּדם  ׁשּכל למדּת, הא הּנּדה. ימי אחר ּוׁשנים נּדה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָימי
נּדתּה, ּתחּלת הּוא - ּתחּלה מלאת ימי אחר האּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּתראה

ׁשּמּקדם  וסתֹות על מׁשּגיחין ּבסֹוף ואין ּדם הרֹואה לפיכ ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבּלילה  ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין מלאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹימי

נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא הּדם, ְְִִֵֶַַָָָָָראת
.‚È מּתרת - ׁשבעה ּכל ּדם ׁשראת ׁשהּנּדה ּבארנּו, ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכבר

מׁשּמרת  - קטּנה וזבה ׁשּתטּבל; אחר ׁשמיני ּבליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלׁשּמׁש
וזבה  לערב; לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, טהֹור, אחד ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻיֹום
לׁשּמׁש ּומּתרת וטֹובלת, נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻּגדֹולה
יֹום  עׂשר אחד אּלא לנּדה, נּדה זמן ּבין ואין ׁשמיני. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבליל

ּגדֹולה  אֹו קטּנה זבה ּתהי עׂשר, האחד ּובאֹותם .ּבלבד; ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ
.„È זה ל יתּבאר העּקרים, אּלּו ּכל זֹוכר ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּומאחר

ּדם  ּתראה יֹום ימיה, ּכל ׁשהחזקה האּׁשה חכמים, ְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשאמרּו
ּובּיֹום  ׁשמיני ּבליל מׁשּמׁשת ּבּתחּלה - ּדם תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹויֹום
ּבכל  ּומׁשּמׁשת נּדתּה; ימי אחר אחד יֹום ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשמיני
לׁשּמׁש יכֹולה ואינּה ּבלבד, לילֹות ארּבע יֹום עׂשר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָׁשמֹונה
אם  ,לפיכ הּטמא. לּיֹום ׁשמּור הּוא הּטהֹור ׁשהּיֹום ְִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּימים,
אינּה - הּלילה מּתחּלת טמא יֹום ּבכל הּדם רֹואה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נּדתּה אחר אחד יֹום ׁשהּוא ּבלבד, ּבּׁשמיני אּלא .מׁשּמׁשת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË- טהֹורים ימים ּוׁשני טמאים ימים ׁשני רֹואה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
עׂשרים  ויֹום עׂשר, וׁשּׁשה עׂשר, ּובּׁשנים ּבּׁשמיני, .מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË- טהֹורים ּוׁשלׁשה טמאים ימים ׁשלׁשה רֹואה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נּדתּה, ימי ׁשאחר הּטהֹורין מהּׁשלׁשה ימים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּמׁשת
לנּדתּה, הּסמּוכין הּטמאין לּׁשנים ׁשמּור מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהאחד
ּגדֹולה, זבה החזקה ׁשהרי לעֹולם, מׁשּמׁשת אינּה ְְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוׁשּוב

נקּיים  ימי ׁשבעת לּה .ואין ְְְְִִִֵֵַָ
.ÊÈ ימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה

אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהֹורין
לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ

.ÁÈ ימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ  - אינּהטהֹורים וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה ׁשּמׁשת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לעֹולם  .מׁשּמׁשת ְְֶֶַָ
.ËÈ טהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה

וׁשּוב  ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה מׁשּמׁשת -ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ
לעֹולם  מׁשּמׁשת .אינּה ְְֵֶֶַָָ

.Î מׁשּמׁשת - טהֹורין וׁשבעה טמאין ׁשבעה רֹואה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
אחריו  ויבֹוא לנּדתּה, הּסמּו הּטהֹור הראׁשֹון ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָהּׁשבּוע
אחריו  ׁשּיבֹוא הּטהֹור והּׁשבּוע זבה, ּבֹו ּתּקבע טמא, ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשבּוע
מּטתּה ׁשּמׁשה ׁשּלא ונמצאת ּבֹו; לׁשּמׁש ואסּורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
ימיה, ּכל וכן אחד. ׁשבּוע אּלא ׁשבּועֹות, ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבארּבעה
ׁשבּועֹות  עׂשר ׁשמֹונה ּבכל יֹום עׂשר ׁשמֹונה .מׁשּמׁשת ְְְְֶֶַָָָָָָָָ

ׁשהיא  ׁשּׁשי, ׁשבּוע זבה; היא הרי - חמיׁשי ׁשבּוע ֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ׁשמיני  ׁשבּוע זבה; - ׁשביעי ׁשבּוע לספירה; - טהֹורה ְְְְִִִִִִַַָָָָָָּבֹו
ימים  חמּׁשה - ּבֹו רֹואה ׁשהיא ּתׁשיעי, ׁשבּוע לספירה; -ְְֲִִִִִִִֶַָָָָָ
יֹום  מׁשּמרת זיבה; ימי מּתחּלת ּוׁשנים נּדה, מימי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו
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ׁשבּוע  ׁשּׁשה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹור, העׂשירי הּׁשבּוע מן ְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאחד
זֹובּה, ימי מּסֹוף ׁשנים - ּבֹו רֹואה ׁשהיא עׂשר, ְְִִִֵֶַַַָָָָאחד
מּׁשבּוע  ימים חמּׁשה ּומׁשּמׁשת נּדה; ימי מּתחּלת ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה
וׁשבּוע  זבה, - עׂשר ׁשלׁשה ׁשבּוע הּטהֹור. עׂשר ְְְֵַַַָָָָָָָָָָֹׁשנים
זבה; - עׂשר חמּׁשה ׁשבּוע וכן לספירה; - עׂשר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָָארּבעה
זבה; - עׂשר ׁשבעה וׁשבּוע לספירה, - עׂשר ׁשּׁשה ְְְִִִִַַָָָָָָָָָָָׁשבּוע
לעֹולם. זֹו ּדר על וסֹופרת לספירה. - עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשבּוע
מׁשּמׁשת  ׁשבּועֹות, עׂשר ׁשמֹונה ׁשּבכל אֹומר, ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָנמצאת
ׁשבּוע  והיתה זה, חלי לּה ארע לא ואּלּו יֹום; עׂשר ְְְְֳִִֵֶַַָָָָָָָֹׁשמֹונה
ּבכל  מׁשּמׁשת היתה - טהֹורה יֹום עׂשר ואחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָנּדה
ׁשבעה  ׁשהם ׁשבּועֹות, עׂשר אחד ׁשבּועֹות, עׂשר ְְִֵֶַַַָָָָָָָָהּׁשמֹונה

יֹום. ְְִִוׁשבעים
.‡Î- טהֹור וׁשבּוע טמא ׁשבּוע רֹואה ׁשהיא ְְִִֵֶַַַָָָָָּובזמן

היא  וזֹו הּימים; רביע ּכמֹו ׁשהן יֹום, עׂשר ׁשמֹונה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמׁשּמׁשת
ימיה' רביע 'מׁשּמׁשת חכמים: .ׁשאמרּו ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î- טהֹור ימים ּוׁשמֹונה טמא ימים ׁשמֹונה רֹואה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
ּוׁשמֹונה  ארּבעים מּתֹו יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת זֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי  מהן ׁשבעה - ׁשּבּתחּלה טמא ׁשמֹונה ּכיצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָיֹום.
אחד  יֹום לֹו מׁשּמרת לנּדתּה; סמּו זיבּות אחד ויֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנּדתּה,
יבֹואּו ּכ ואחר ׁשבעה; ּומׁשּמׁשת הּטהֹורין, הּׁשמֹונה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמן
וׁשּׁשה  זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ׁשנים מהן - טמאין ׁשמֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלּה
ּתׁשלּום  מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו נּדתּה; ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמימי
לּה יבֹואּו ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת נּדתּה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָימי
וארּבעה  זיבתּה, ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - טמאים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ׁשבעה; ספירת ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת נּדתּה, ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָמימי
ּומׁשּמׁשת  ׁשבעה, מהן סֹופרת - טהֹורים ׁשמֹונה לּה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָיבֹואּו
ארּבעים  ּבכל יֹום עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת נמצאת אחד. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָיֹום

.ּוׁשמֹונה  ְָ
.‚Î- טהֹור ימים ותׁשעה טמא ימים ּתׁשעה רֹואה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה

לעֹולם. יֹום עׂשר ׁשמֹונה ּבכל ימים ׁשמֹונה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָמׁשּמׁשת
זיבּות  ּוׁשנים לנּדתּה, מהן ׁשבעה - הּטמאים ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
הּטהֹורין, הּתׁשעה מן אחד יֹום להן מׁשּמרת לנּדתּה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמּו

לעֹולם  וכן ׁשמֹונה. .ּומׁשּמׁשת ְְְְֵֶֶַָָ
.„Î,טהֹור ועׂשרה טמא ימים עׂשרה רֹואה ְֲֲִֵַָָָָָָָָָָהיתה

- טהֹור יֹום ואלף טמא יֹום אלף אפּלּו ּולמעלה, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומעׂשרה
-יה  הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ׁשּמּוׁשּה ימי יה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

- הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה נּדה, ׁשבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמהן
הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסֹופרת

ׁשלׁשה  ּדמּה זיבּות וימי טמאין ׁשלׁשה, יֹום מאה וכן . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹ
לנּדה, מהן ׁשבעה - הּטמאים הּמאה טהֹורין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומאה
מהן  ׁשבעה - הּטהֹורין הּמאה זיבּות; ותׁשעים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹּוׁשלׁשה
מנין  ּכל וכן אלף, וכן לׁשּמּוׁש. ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹלספירה,

זֹו. ּדר על ְִֶֶַָּומנין

ח  ¤¤ּפרק
אּלא ‡. וסת, לּה ׁשאין אּׁשה ויׁש וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָיׁש

קבּוע  יֹום לּה ואין הּדם, ׁשּיצא עד ּבעצמּה תרּגיׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
אֹו קבּוע, יֹום לּה ׁשּיׁש היא - וסת לּה ׁשּיׁש וזֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלראּיתּה.
יֹום  ועׂשרים מארּבעה אֹו יֹום, לעׂשרים יֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמעׂשרים

יֹותר  אֹו ּפחֹות אֹו יֹום, ועׂשרים .לארּבעה ְְְְִֵֶַָָָ
מפהקת,·. ּבעצמּה; ּתרּגיׁש הּדם, ׁשּיבֹוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹוקדם

ויסּתּמר  מעיה, וׁשּפּולי ּכרׂשּה ּפי וחֹוׁשׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּומתעּטׁשת,
ּבׂשרּה אּלּו;ׂשער ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, יחם אֹו , ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ

לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד אֹו אּלּו וסתֹות לּה ְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָויבֹואּו
וסּתּה. ְִִָמּיֹום

ּבארנּו‚. לׁשּמׁשּכבר אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לׁשּמׁשעד אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
ּב וסּתּה ואם הּלילה.הּיֹום; אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּלילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לעֹולם. זיבתּה וימי נּדתּה ימי ּתסּפר הּוסת, יֹום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשּמּתחּלת
ׁשּתדע „. עד ּבּוסתֹות, להּזהר הּנׁשים צריכֹות ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלפיכ

ּביֹום  לראֹות ּדרּכּה היה וסּתּה. ּבּה ׁשּנקּבעה והּׁשעה ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהּיֹום
ׁשלׁשה  יֹום ּובא ראת, ולא עׂשרים יֹום ּובא ְְְְִִֶֶָָָָָֹֹעׂשרים,
ועׂשרים, ׁשלׁשה ויֹום עׂשרים יֹום הרי - וראת ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֹועׂשרים
ׁשלׁשה  ּביֹום ׁשנּיה ּפעם ראת אם וכן אסּורין; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשניהם
ראת  אסּורין. ׁשניהם עדין - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹועׂשרים,
עׂשרים  ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשליׁשית ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹּפעם
ועׂשרים; ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ונעקרה עׂשרים, יֹום טהר -ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּפעמים, ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד וסת קֹובעת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ּפעמים  ׁשלׁשה מּמּנה ׁשּתעקר עד הּוסת מן מּטהרת .ואינּה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּכּמה ‰. ּבֹו ראת אפּלּו אנס, מחמת ׁשּנקּבעה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
וראתה, קפצה ראת. האנס ׁשּמּפני וסת, אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּפעמים
ּכיצד? קפיצה. ּבלא לימים וסת לּה קבעה - וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה  יֹום עׂשרים ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
ּביֹום  קפצה עׂשר ּתׁשעה ּולאחר ּדם, וראת ּבׁשּבת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָּבאחד
- קפיצה ּבלא ראת הּׁשּבת ּולאחר ּדם, ראת ולא ְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּׁשּבת
ׁשהּיֹום  נֹודע ׁשהרי עׂשרים; אחר ּבׁשּבת אחד נקּבע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
ׁשלׁשה  זה יֹום נקּבע ּוכבר הּקפיצה, לא לראֹות, לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹּגרם

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּפעמים. ְְִֵֵֶַָָֹ
.Â ח יֹום עׂשר ראתה ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר מּׁשה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ

- אחריו ׁשל ּבחדׁש עׂשר ׁשבעה ויֹום אחריו, ׁשל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבחדׁש
ּביֹום  וראת רביעי חדׁש ּבא לדּלּוג. וסת לּה קבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהרי
ּבֹו, ׁשראת יֹום וכל וסת, לּה נקּבע לא עדין עׂשר, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשבעה
ּבֹו, תראה ולא הּיֹום אֹותֹו ׁשהּגיע ּכיון להּבא; לֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹחֹוׁשׁשת
ׁשלׁשה  עקירת צרי ׁשאין - הּוסת מן הּיֹום אֹותֹו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהר

ּפעמים  ׁשלׁשה ׁשּנקּבע יֹום אּלא .ּפעמים ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
.Ê לׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה י ֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה

ׁשּׁשה  הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד  ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ׁשּנת עׂשר ; ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָ

ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר ְְְְֱִֶַָָָָָָָֻֻלׁשמֹונה
.Á ועׂשרים ׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה

ועׂשרים  ׁשנים ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם -ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
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טהר  - וראת עׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
ׁשנים  ונעקר הּקבּוע, לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹום

ּפעמים  ׁשלׁשה נקּבע ׁשּלא מּפני .ועׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
.Ë ׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאין

ּבכל  וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת ּכיון ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן;
ׁשהן הּׁשבעה  זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה אין וכן . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת אבל יֹום; עׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחד
חֹוׁשׁשת  זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת לּה נקּבע ואם ּבהן. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרֹואה
אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ׁשּנקּבעה וסת וכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלּוסת;

נעקר  - אחד ּפעמים;ּפעם ׁשלׁשה להעקר צריכה ואינּה ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּלּו. ּבימים הן מסּלקין ּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשחזקת

.È יֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה  ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא  ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת  היא ׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי  אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.·Èזֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְֲֵֵֵֶָָָָָֹֹיׁשבה
טמא  ותמצא ׁשּתבּדק עד טהרה, .ּבחזקת ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‚È ימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא  ּומצאה עד ּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה  אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה
טהרה  ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ

.„È- ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ּפי על ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

מּדבריהם  מטּמאי ׁשהּוסתֹות ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב

.ÂË אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹומה
להן  ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות והּׁשֹוטה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרׁשת

לבעליהן  מּתרֹות יהיּו ּכ ואחר .וסתֹות, ְְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל

- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם  הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת
ּבימי  ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת

עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה
.ÊÈ וּדאית זבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכיצד

ּבהן  ׁשּתראה ימים לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק .אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשבעה, עליהן מׁשלמת - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הּׁשבעה. מאחר יֹום עׂשר האחד למנֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָותתחיל
.ÁÈ אחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת

ארּבעה  ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת  הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה  אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈ ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
למנֹות  ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים

הּדם  ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום עׂשר ראת אחד אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום עׂשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
מימי  לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת

הּׁשלׁשה  הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן
ׁשמֹונה  זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר הּנּדה, ראת לאחר אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ימי  והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום עׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ְִַָהּספירה.

.‡Î ּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה
ימי  יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,

ׁשּטעת  לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ
.·Î הּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא

נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה  עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?
נּדתּה. ימי ויבֹואּו זיבתּה; ימי עׂשר ואחד נּדתּה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָלתׁשלּום
מּׁשּיפסק  ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי ויבֹואּו .הּדם, ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
עד ‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ותהיה ׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ּבחזקת  זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶֶַַָָָׁשּבא
אֹו·. ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּומּדברי

ׁשּבדקה  ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ּבגדיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ּדם עצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ

מּדם  זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻלפנים
ּבא. ֶֶַָהחדר

סֹופרים ‚. מּדברי וסּתּה,וכן עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
וארּבע  עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם הרֹואה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
טמאה  - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ואם ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָׁשעֹות;
למפרע  טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. זמן עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָלמפרע
ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה אינּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם,
אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו לנּדתּה מֹונה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָואינּה
ׁשּמא  - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל הּכתם. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּמצאה

וסּתּה. ונתקלקלה ּבא, החדר ְְְְְִִִֶֶַַָָָמן
אּלא „. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד  ּדּין ּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר  מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
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ׁשראת ‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה
נּׂשּואין  עליה מחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל  זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה  ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת  ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּתראה  עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּדם

וסתֹות  ׁשלׁש .ּדם ְָָָֹ
.Â על הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשעּור  לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצא ּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד הּקלקי [פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

מקום] ׁשלׁש[שם עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ׁשלׁש; ְִִִִִִִֶַָָָָָָֹעל

מצטרף. זה הרי ,אר היה מצטרפֹות; ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹאין
.Ê,טהֹור - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכתם

לֹו חֹוׁשׁשת ּכלי ואינּה אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו גללים, ּוכלי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָאדמה,
ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד על אֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּגּבֹו,
קרקע  ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ּדם עליהן ונמצא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָאצּבעֹות,
זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע על ּכתם ונמצא עליו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁשבה
ּכתם  על ּגזרּו לא טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטהֹורה;
לבן; היה ּכן אם אּלא טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיּמצא
לפיכ ּבהן. הּנמצא לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
להּצילּה ּכדי צבעֹונין, ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּתּקנּו

הּכתמים. ְִִִַָמ ּדין
.Á מּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא [הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם  מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל  רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
וכן  ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא טמאה, -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ונמצא  ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל
על  אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ּדם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
אבל  הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה אצּבעֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקׁשרי
מן  אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוק ּה על הּדם נמצא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָאם
- ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצדדין,
אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם
ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא  הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף  'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק  ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, מחמירין -. ְִִִֵֶַַַָ
.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּגיע  אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡È ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה  הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,
.·È ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה

ׁשלׁשה  עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא יתר ְְְְִֵֵָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּכתמים  ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ּכתם אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּכתמים,
וכן  יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ימים  ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ּבגדים ׁשלׁשה לבׁשה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹֹאם
ׁשּזה  ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ּומצאה זיבתּה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבימי

זבה  ספק זֹו הרי זה, .ּכנגד ְְֲֵֵֶֶֶָָ
.‚È אם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה

ּומצאה  ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם  זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא  ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים  ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.„È ׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי  ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת א ֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
ּכתם  זבה מצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂËּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְִֶֶַַָָָָָָָָהרֹואה
ׁשּמצאה ּבראּיתּה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּכתם  הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ּומצאה ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהּכתם
ּכתם  ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ּבתֹו ּכתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחר
טהרה  הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכתם,

זיבּות  למנין מצטרפין אין הּכתמים, .ּבין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
.ÊË מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?

טהֹורה  אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּיֹום,
מּיֹום  ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיא
ואם  ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה  ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדם ראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב  ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין  ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין
.ÊÈ ּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא

ׁשּבת  ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
ּביֹום  ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה טהֹור, ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּומצאה
ּבדקה  לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם הֹואיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשּבת,
- הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה אם ידעה ְְְְֳִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹולא
ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; לערב מֹונה זֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

לזיבּות  .חֹוׁשׁשת ְִֶֶ
.ÁÈ ּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה

אין  ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
אחר  ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
מּיֹום  ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - לעת ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָמעת
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טהר  - וראת עׂשרים יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
ׁשנים  ונעקר הּקבּוע, לוסּתּה חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָיֹום

ּפעמים  ׁשלׁשה נקּבע ׁשּלא מּפני .ועׂשרים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ
.Ë ׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאין

ּבכל  וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת ּכיון ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן;
ׁשהן הּׁשבעה  זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה אין וכן . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת אבל יֹום; עׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחד
חֹוׁשׁשת  זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת לּה נקּבע ואם ּבהן. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָרֹואה
אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ׁשּנקּבעה וסת וכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלּוסת;

נעקר  - אחד ּפעמים;ּפעם ׁשלׁשה להעקר צריכה ואינּה ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּלּו. ּבימים הן מסּלקין ּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשחזקת

.È יֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה  ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,
.‡È,מׁשּבחת זֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻּכל

ּבלא  ּדם ׁשּיבֹוא ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹואף
הּוסת  היא ׁשעת הרי - זיבתּה ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ימי  אחר אבל ּבדיקה; צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבהן
לבּדק. צריכה - ְְִִִָָָֹזיבתּה

.·Èזֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְֲֵֵֵֶָָָָָֹֹיׁשבה
טמא  ותמצא ׁשּתבּדק עד טהרה, .ּבחזקת ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‚È ימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
טמא  ּומצאה עד ּבדקה למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

זֹו הרי - וטהרה טמאה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו וסּתּה, ְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשעת
מּׁשעה  אּלא מֹונה ואינּה למפרע, ּבֹועלּה את מטּמאה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינּה
טהרה  ּבחזקת זֹו הרי טהֹורה, עצמּה מצאה ואם .ׁשראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ

.„È- ּבּמקֹור לּה ׁשּיׁש מּכה מחמת ּדם ׁשראת אּׁשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
טהֹור; והּדם טהֹורה היא וסּתּה, ּבׁשעת ׁשראת ּפי על ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

מּדבריהם  מטּמאי ׁשהּוסתֹות ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב

.ÂË אבל לחברּתּה; ּומראה עצמּה ּבֹודקת - ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹומה
להן  ולקּבע אֹותן לבּדק ּפקחֹות צריכֹות והּׁשֹוטה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחרׁשת

לבעליהן  מּתרֹות יהיּו ּכ ואחר .וסתֹות, ְְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
.ÊË- ּדם וראת וסּתּה, עת ידעה ולא ׁשּטעת אּׁשה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹּכל

- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת אם ,לפיכ לזיבּות. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָחֹוׁשׁשת
ואם  הּוא; נּדתּה ּבימי זה ּדם ׁשּמא ׁשבעה, ּתׁשלּום ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוׁשבת
ּבימי  ׁשּמא נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת - ימים ׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת

עֹומדת. היא ִִֶֶָָזיבתּה
.ÊÈ וּדאית זבה היא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכיצד

ּבהן  ׁשּתראה ימים לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק .אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּׁשבעה, עליהן מׁשלמת - ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הּׁשבעה. מאחר יֹום עׂשר האחד למנֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָותתחיל
.ÁÈ אחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת

ארּבעה  ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמהן
ויֹוׁשבת  הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא -ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמּׁשה  אחר זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום .חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈ ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
למנֹות  ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים

הּדם  ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום עׂשר ראת אחד אם וכן . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום עׂשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאחד
מימי  לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה
.Îהיּו ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת

הּׁשלׁשה  הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן
ׁשמֹונה  זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר הּנּדה, ראת לאחר אם וכן . ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ימי  והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום עׂשר ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ְִַָהּספירה.

.‡Î ּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה
ימי  יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,

ׁשּטעת  לזֹו .הּנּדה ִֶַָָָָ
.·Î הּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא

נּדתּה. ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשּׁשה  עׂשר, ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?
נּדתּה. ימי ויבֹואּו זיבתּה; ימי עׂשר ואחד נּדתּה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָלתׁשלּום
מּׁשּיפסק  ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹֹואם

ׁשּבארנּו ּכמֹו נּדתּה ימי ויבֹואּו .הּדם, ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
עד ‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין

ותהיה ׁשּתרּגיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
הרּגיׁשה, לא ואם ּבלבד. ּולהּבא ׁשּתראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
ּבחזקת  זה הרי - ּבּפרֹוזדֹור לפנים הּדם ּומצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובדקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהרּגׁשה, ְְְְֵֶֶַַָָָׁשּבא
אֹו·. ּבׂשרּה על ּדם ּכתם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּומּדברי

ׁשּבדקה  ּפי על ואף הרּגיׁשה, ׁשּלא ּפי על אף - ּבגדיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹעל
ּדם עצמּה מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹ

מּדם  זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻלפנים
ּבא. ֶֶַָהחדר

סֹופרים ‚. מּדברי וסּתּה,וכן עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
וארּבע  עׂשרים עד למפרע, טמאה - ּכתם הרֹואה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
טמאה  - טהֹור ּומצאה זה זמן ּבתֹו ּבדקה ואם ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָׁשעֹות;
למפרע  טמאה ׁשהיא ּפי על ואף ּבדיקה. זמן עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָלמפרע
ׁשאמרנּו; ּכמֹו למפרע ּבֹועלּה את מטּמאה אינּה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּדבריהם,
אֹו הּדם, ׁשראת מעת אּלא לכתמּה אֹו לנּדתּה מֹונה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָואינּה
ׁשּמא  - מקלקלת זֹו הרי ּכתם, הרֹואה וכל הּכתם. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּמצאה

וסּתּה. ונתקלקלה ּבא, החדר ְְְְְִִִֶֶַַָָָמן
אּלא „. למפרע מּטּמאה אינּה וסּתּה, ּבׁשעת ּדם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהרֹואה

ּבלבד  ּדּין ּבׁשעתּה - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
מּׁשּיּכר  מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ
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ׁשראת ‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה
נּׂשּואין  עליה מחמת ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכל  זקנּותּה? היא ואיזֹו לזקנּותּה; סמּו יֹום ְְְְְִִִִִֵָָָָּתׁשעים
ּוזקנה  ּומניקה מעּברת מקּפדת. ואינּה 'זקנה' לּה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּקֹוראין
ראת  ׁשּלא ּבתּולה למפרע; מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ּכתמן -ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּתראה  עד טהֹור, ּכתמּה - קטּנה היא ועדין מּימיה ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּדם

וסתֹות  ׁשלׁש .ּדם ְָָָֹ
.Â על הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה

ׁשעּור  לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם והּנמצא ּבגדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכּגריס ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד הּקלקי [פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

מקום] ׁשלׁש[שם עדׁשֹות ּתׁשע ּכדי ּבֹו ׁשּיׁש מרּבע, ׁשהּוא ,ְְֲֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
טּפין, טּפין נמצא טהֹור; זה, מּׁשעּור ּפחֹות היה ׁשלׁש; ְִִִִִִִֶַָָָָָָֹעל

מצטרף. זה הרי ,אר היה מצטרפֹות; ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָֹאין
.Ê,טהֹור - טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּדבר על הּנמצא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּכתם

לֹו חֹוׁשׁשת ּכלי ואינּה אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו גללים, ּוכלי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָאדמה,
ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד על אֹו ְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמּגּבֹו,
קרקע  ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ּדם עליהן ונמצא ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָאצּבעֹות,
זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע על ּכתם ונמצא עליו, ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָויׁשבה
ּכתם  על ּגזרּו לא טמאה, מקּבל ׁשאינֹו ׁשּכל ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻטהֹורה;
לבן; היה ּכן אם אּלא טמאה, ּבמקּבל ולא ּבֹו. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּיּמצא
לפיכ ּבהן. הּנמצא לכתם חֹוׁשׁשין אין צבעֹונין, ּכלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל
להּצילּה ּכדי צבעֹונין, ּבגדי האּׁשה ׁשּתלּבׁש חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּתּקנּו

הּכתמים. ְִִִַָמ ּדין
.Á מּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא

ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא [הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם  מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
לרגל  רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
רגלּה ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹוׁשֹוק
וכן  ׁשהלכה. ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא טמאה, -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ונמצא  ,ּכׁשּתהּל נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר מקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכל
על  אפּלּו ידיה, על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ּדם ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשם
אבל  הן. עסקנּיֹות ׁשהּידים טמאה, - ידיה אצּבעֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָקׁשרי
מן  אֹו מּבחּוץ, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוק ּה על הּדם נמצא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָאם
- ּולמעלה הירכים מן נמצא אם לֹומר צרי ואין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָהּצדדין,
אחר. מּמקֹום עליה ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, זֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

.Ë,עגל אֹו ּכרצּועה, אר ׁשהּוא ּבׂשרּה על הּנמצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכתם
ירכּה, רחב על הּכתם אר ׁשהיה אֹו טּפין, טּפין ׁשהיה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאֹו
והּוא  הֹואיל - למעלה מּמּטה הּוא ּכאּלּו נראה ׁשהיה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹו
נטף  'אּלּו אֹומרים: ואין טמאה; זֹו הרי ּתרּפּה, ּבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכנגד
אּלּו ּבמקֹומֹות הּנמצא ּדם ׁשּכל ּכזה'; היה לא הּגּוף, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמן

ספק  ׁשהּוא ּפי על אף ּבֹו, מחמירין -. ְִִִֵֶַַַָ
.È- ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא טמאה;הּכתם ּולמּטן, מחגֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּגיע  אם - ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחגֹור
טהֹורה  לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית .ּכנגד ְְְְְִֵֵֶֶָָָָֻ

.‡È ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה  הּדם, ּבֹוּבֹו ׁשּיּמצא מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָהּדם,
.·È ימים ׁשלׁשה עליה וׁשהה אחד, חלּוק לֹובׁשת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה

ׁשלׁשה  עליו ּומצאה ּובדקה נּדתּה, עת ּבלא יתר ְְְְִֵֵָָָָָָָָָָֹֹאֹו
ּכתמים  ׁשלׁשה ׁשעּור ּבֹו ׁשּיׁש ּגדֹול אחד ּכתם אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹּכתמים,
וכן  יֹום; ּבכל מּמּנה נטף ּכתם ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי -ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ימים  ׁשלׁשה עליה וׁשהּו ּבדּוקים, ּבגדים ׁשלׁשה לבׁשה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹֹאם
ׁשּזה  ּפי על אף - מהן אחד ּבכל ּכתם ּומצאה זיבתּה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבימי

זבה  ספק זֹו הרי זה, .ּכנגד ְְֲֵֵֶֶֶָָ
.‚È אם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה

ּומצאה  ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָּבדקה
הּכתם  זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא  ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים  ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על .אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.„È ׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה

הּׁשליׁשי  ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת א ֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים
ּכתם  זבה מצאה ספק זֹו הרי -. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂËּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְִֶֶַַָָָָָָָָהרֹואה
ׁשּמצאה ּבראּיתּה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ּכתם  הרֹואה אבל ּבדקה. ׁשּלא ּבין טהֹור, ּומצאה ְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹהּכתם
ּכתם  ּתֹולה אינּה - ׁשעֹות וארּבע עׂשרים ּבתֹו ּכתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחר
טהרה  הפסיקה ׁשאם ּביניהן; ּבדקה ּכן אם אּלא ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּבכתם,

זיבּות  למנין מצטרפין אין הּכתמים, .ּבין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
.ÊË מן ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשּבת ערב ּכתם ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?

טהֹורה  אם ידעה ולא עצמּה ּבדקה ׁשּלא ּפי על אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹהּיֹום,
מּיֹום  ראׁשֹונה ׁשעה עד ,ּכ אחר ּדם וראת טמאה, אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָָָהיא
ואם  ּבראּיה; הּכתם ּתֹולה אּלא לּכתם, מֹונה אינּה - ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשּבת

זבה  ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד הּדם ראת ראת . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ
ערב  ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין  ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין
.ÊÈ ּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא

ׁשּבת  ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָראׁשֹונה
ּביֹום  ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה טהֹור, ְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּומצאה
ּבדקה  לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם הֹואיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּׁשּבת,
- הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה אם ידעה ְְְְֳִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֹולא
ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; לערב מֹונה זֹו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָהרי

לזיבּות  .חֹוׁשׁשת ְִֶֶ
.ÁÈ ּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה

אין  ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
אחר  ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
מּיֹום  ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - לעת ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָמעת
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ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ּבׁשּבת ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
חֹוׁשׁשת  ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאין

.לזיבּות  ְִ
.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים  אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא אם -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתר טמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Î ׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ׁשעברה  אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ותֹולה  טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ׁשל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבׁשּוק

הּכתם  ּבא ׁשּמהם  אּלּו .ּבדברים ְִִֵֵֶֶֶֶַָָ
.‡Î ּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה

טמאה  ּבבגּדּה, .ולא ְְְְִֵָָֹ
.·Î יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה  - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּולהֹוציא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהתּגּלע
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבּמּכה; ְֵֵֶַַַָָֹ

.‚Î ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות  לּה ּבמאכלתׁשּיׁש ותֹולה ּבעת [חרק]. ׁשּמא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ועד  הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, נהרגה ְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשבה
ּכּגריס עד פול]ּכּמה? יתר [כחצי הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מאכלת  היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ּתֹולה אינּה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּכּגריס,
ּתֹולה  אינּה מּכּגריס, יתר והּוא הֹואיל ּבּכתם, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרצּוצה

ֲֶַַֹּבּמאכלת.
.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן

ּתֹולה  - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מחמתם  זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.הּוא'
.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין

אין  - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן  זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:
ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÂÎ ּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן  - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

אּלא טמאֹות  ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתֹולה  זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכּגריס,
הּכתם  נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ּבּדם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּגריס

טמאה. ּגריסין, מּכׁשני ְְְִִִִֵֵֵָָיתר
.ÊÎ ּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּבֹו לתלֹות,ּתֹולה יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה . ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

ּתֹולה  אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; אף ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּתֹולה
על  אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ּבעליֹון. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאפּלּו
הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ׁשּנמצא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּפי

ׁשּנמצא  ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק עברה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹלא
לא  ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ּבעליֹון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּכתם

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ספק ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעברה,
.ÁÎ ּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש אין עיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎ ּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו  ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אם אֹו אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה  אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
קדם  אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולה

הּׁשֹואלת ּבדיקה, מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא אֹותּה; ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּמׁשאלת

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - הּכתם על ּכתם ליֹוׁשבת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ְֶֶּבכתם.

.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה
ּכתם  עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת  ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ï- ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
הּוא  קצרה ׁשל זה .ׁשּכתם ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד  אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצא נמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מהן  אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה  ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה  והראּויה ואחת טהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה  - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן  מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת  טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת  טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
ואם  טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ונמצא  סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְֵֵֶַַַַָָֻּדם
.‰Ï ולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם  אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה  ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו .ּתֹולה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא  ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
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על  אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה  צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות עמד .ואם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏ ּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג  וצר וקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים [לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא  העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים  ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן  ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים  אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏ מּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם  למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
עד  ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשּיאכל,
ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ׁשעֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה אין - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשעֹות

עד ּכּמים  הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ואיזֹו . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַֹ
רגלים  מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול עם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיתערב

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה אחר ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהחמיצּו?
.ËÏ הּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת  ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה  ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה  ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי  והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת

מּכין סֹופרים  - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, מּכת ְְְִִַַַָָאֹותֹו

י  ¤¤ּפרק
ּכנּדה ‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוׁשבת  זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר  אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
אפּלּו·. לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים  מאחר ּביֹום ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ולנקבה  לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבעליל  נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם צּורת היתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּולנּדה;
'ׁשפיר  הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ְָֻמרּקם'.
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפיו  לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּזֹו,
נתּבארה  לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ּכחּוט ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּפתּוח

אי  ועדין מּזה, יתר אין צּורתֹו - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּומביא  מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ּבמים אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹודקין
למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע חלק, ׁשראׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹקיסם

מסכס חיכוך]אם ראה [נוצר ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
צריכה  ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ּכׂשעֹורה מקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָּבאֹותֹו
ימי  לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות אּלּו ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה.

הּולד. ׁשּיׂשעיר עד ְִֶַַַַָָֹטהר
עצם,„. ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָהּפילה

לדה  טמאה זֹו ּדם,הרי מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ
אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ּגנינים, ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֻמלא

לולד. ְֶֶָָחֹוׁשׁשת
דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה [יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ

ּכי  "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
הּמקׁשה  ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָתזריע,
הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ולד ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוילדה
יצא  לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם נּדה, אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזיבּות
ׁשהּדם  ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - הרחם ּדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדם
מדוה  ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין טמא; מּדפנּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּיצא

ערותּה. ְֶֶֶָָּדר
.Â על ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת

ואחריה  הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר
,עד הּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכאחת  ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ּכרּבֹו.ׁשּיצא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ
הרי  ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹואם

.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ּכילּוד, ְְִִֵֶֶַַַַַָָזה
.Ê מּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא

רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ּכמֹוסֹופרים; , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ְֶַָׁשאמרנּו.

.Á ּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת
ּתׁשב  נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
ולנקבה  לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשאר  ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ואם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלעֹוף.
והרי  ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ּגּוף ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָָָהּגּוף

לדה  טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו נקבה .הּוא ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ
.Ë והּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו

הּפה  אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי  וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד  .זה ֶָָ
.È ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת

ּכנפים  לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
- ּבׂשר לדה ׁשל טמאה אחת אּמֹו ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

טמאה  אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, מן היּו אם -ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּברּיה  זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלדה;

ֶֶַאחרת.
.‡È ּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָֻוהרי
טּוחֹות ׁשני [ישרות]ּפניו לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ּוׁשּתי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹגּבין
אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ׁשאינֹו יד ְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאֹו
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ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ּבׁשּבת ְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
חֹוׁשׁשת  ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה מצטרפין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאין

.לזיבּות  ְִ
.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים  אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא אם -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר

ּבֹו ּתֹולה ואינּה יתר טמא ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Î ׁשּנתעּסקה אֹו עֹוף, אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשחטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד?
ׁשעברה  אֹו ּבהם, העֹוסקין ּבצד ׁשּיׁשבה אֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכתמים,
ותֹולה  טהֹורה, - חלּוקּה על ּדם ונמצא טּבחים, ׁשל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָּבׁשּוק

הּכתם  ּבא ׁשּמהם  אּלּו .ּבדברים ְִִֵֵֶֶֶֶַָָ
.‡Î ּולמעלה מחגֹור אפּלּו ּבלבד, ּבׂשרּה על הּכתם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא

הּׁשּוק, מן אֹו הּׁשחיטה מן זה ּדם היה ׁשאּלּו טמאה; -ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבׂשרּה על ונמצא והֹואיל ּבגדיה; על ּגם ׁשּיּמצא לֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה

טמאה  ּבבגּדּה, .ולא ְְְְִֵָָֹ
.·Î יכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָהיתה

ּתֹולה  - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּולהֹוציא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהתּגּלע
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבּמּכה; ְֵֵֶַַַָָֹ

.‚Î ּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתלֹות  לּה ּבמאכלתׁשּיׁש ותֹולה ּבעת [חרק]. ׁשּמא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ועד  הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, נהרגה ְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשבה
ּכּגריס עד פול]ּכּמה? יתר [כחצי הּכתם מצאה אם אבל . ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

מאכלת  היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ּתֹולה אינּה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמּכּגריס,
ּתֹולה  אינּה מּכּגריס, יתר והּוא הֹואיל ּבּכתם, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָרצּוצה

ֲֶַַֹּבּמאכלת.
.„Îאֹו ּבדם, עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן

ּתֹולה  - מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשהיּו
מחמתם  זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹואֹומרת:

.הּוא'
.‰Î?ּכיצד ּבֹו. לתלֹות למקֹום מּמקֹום ּדם מחזיקין ְְְִִִִֵֵַַָָָאין

אין  - ׁשֹוקּה על ּכתם ונמצא ּבכתפּה, מּכה לּה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכן  זה'; ּבמקֹום ונגעה ּבּמּכה נגעה ּבידיה 'ׁשּמא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאֹומרין:
ּבחלּוקּה ּבין ּבגּופּה ּבין ּבֹו, ּתֹולין אין - ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÂÎ ּכסלע אּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתי
ׁשּתיהן  - ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדם,

אּלא טמאֹות  ּכתם מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּתֹולה  זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכּגריס,
הּכתם  נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ּבּדם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכּגריס

טמאה. ּגריסין, מּכׁשני ְְְִִִִֵֵֵָָיתר
.ÊÎ ּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה

- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּבֹו לתלֹות,ּתֹולה יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה . ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ

ּתֹולה  אינּה לתלֹות, יכֹולה אינּה ואם ּבּתחּתֹון; אף ְְְְִִֵֵַַַָָָָָּתֹולה
על  אף - טּבחים ׁשל ּבׁשּוק עברה ּכיצד? ּבעליֹון. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאפּלּו
הּטּבחים; ּבדם ּתֹולה לבּדֹו, הּתחּתֹון על הּכתם ׁשּנמצא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּפי

ׁשּנמצא  ּפי על אף - ּבֹו וכּיֹוצא הּטּבחים ּבׁשּוק עברה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹלא
לא  ספק עברה ספק טמאה. זֹו הרי לבּדֹו, ּבעליֹון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּכתם

ּתֹולה. אינּה - נתעּסקה לא ספק נתעּסקה ספק ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעברה,
.ÁÎ ּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש אין עיר - ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין
.ËÎ ּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה

עליו  ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראלית,
אֹותֹו הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּכתם
טהר, ּדם על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזבה

ּבֹו ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אם אֹו אבל . ְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָ
לזבה  אֹו לּה, הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָהׁשאילה
קדם  אֹותֹו ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ְְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹּגדֹולה

הּׁשֹואלת ּבדיקה, מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
אֹותֹו הׁשאילה מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא אֹותּה; ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָוהּמׁשאלת

ּתֹולין ׁשאין ּבּה, ּתֹולה אינּה - הּכתם על ּכתם ליֹוׁשבת ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ְֶֶּבכתם.

.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה
ּכתם  עליו ונמצא ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוהׁשאילה
ּבבעלת  ּתֹולה ואינּה טמאה, הּׁשֹואלת - לּה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשהחזירּתּו

לּה ׁשּתׁשאילהּו קדם אֹותֹו ּבדקה ׁשהרי .החלּוק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.‡Ï- ּכתם ּבֹו ונמצא קצרה, ׁשל חלּוקּה ׁשּלבׁשה ְְְְֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָֻארּכה

טהֹורה, - לאו ואם טמאה; - ּתרּפּה ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם
הּוא  קצרה ׁשל זה .ׁשּכתם ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ïּכ ואחר זֹו, אחר זֹו אחד חלּוק ׁשּלבׁשּו נׁשים ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלׁש
ּכאחד  אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ונמצא נמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מהן  אחת ּבדקה ואם טמאֹות; ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻּדם
טהֹורֹות. הּׁשּתים הרי - טמאה עצמּה ּומצאה מּיד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמּה

.‚Ïׁשאינּה מי ּתֹולה - טהֹורֹות עצמן ּומצאּו ּכּלן ְְְְִֵֶַָָָָָָֻּבדקּו
ראּויה  ׁשאינּה ותהיה ראּויה, ׁשהיא ּבמי ּדם, לראֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָראּויה

טמאה  והראּויה ואחת טהֹורה, מעּברת אחת היתה ּכיצד? . ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
טמאה; מעּברת וׁשאינּה טהֹורה, המעּברת - מעּברת ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻאינּה
וׁשאינּה זקנה טהֹורה; הּמניקה - מניקה וׁשאינּה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
הּבתּולה  - ּבתּולה וׁשאינּה ּבתּולה טהֹורה; הּזקנה - ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
ּכּלן  מניקֹות, ּכּלן זקנֹות, ּכּלן מעּברֹות, ּכּלן היּו ְְְְִֵָָָָָָָֻֻֻֻֻטהֹורה.

טמאֹות. ּכּלן הרי - ְְֲֵֵָֻּבתּולֹות
.„Ïמרּגלֹות ּדר ׁשעלּו נׁשים ויׁשנּו[רגלי]ׁשלׁש הּמּטה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּתחת  טמאֹות; ׁשלׁשּתן - האמצעית ּתחת ּדם ונמצא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּכּלן,
ּתחת  טהֹורה; והחיצֹונה טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּפנימית
ואם  טהֹורה. והּפנימית טמאֹות, וׁשּבצּדּה היא - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצֹונה
ונמצא  סדר, להן אין ׁשהרי הּמּטה, מרּגלֹות ּדר עלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא

טמאֹות. ּכּלן - מהן אחת ּתחת ְֵֵֶַַַַָָֻּדם
.‰Ï ולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה

אם  אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה  ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו .ּתֹולה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא  ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
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על  אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה  צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות עמד .ואם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ
.ÊÏ ּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו

ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין
ואׁשלג  וצר וקימֹוניא, לכסּכס. ּפעמים [לשפשף]י ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ׁשּלא  העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים  ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן  ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים  אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,
.ÁÏ מּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה

קדם  למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
עד  ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשּיאכל,
ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ׁשעֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
ּומחזירֹו הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה אין - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשעֹות

עד ּכּמים  הּגריסין ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ואיזֹו . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַֹ
רגלים  מי הּוא ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול עם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיתערב

יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה אחר ְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהחמיצּו?
.ËÏ הּכתם מצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל

וטֹובלת  ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּבימי
מצאה  ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבליל
ּכמֹו קטּנה, אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָאֹותֹו

זה  ּבפרק אֹוׁשּנתּבאר קטּנה, היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מּדברי  והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹׁשבעת

מּכין סֹופרים  - ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, מּכת ְְְִִַַַָָאֹותֹו

י  ¤¤ּפרק
ּכנּדה ‡. טמאה - הּיֹולדת ּדם.ּכל ראת ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

יֹוׁשבת  זכר, אם - נפל ואפּלּו מת, אֹו חי, הּיֹולדת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָואחד
צּורתֹו; ׁשּתּגמר והּוא לנקבה; יֹוׁשבת נקבה, ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָלזכר;
הּזכר  אחד יֹום, מארּבעים לפחֹות נגמרת הּולד צּורת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָואין

הּנקבה. ְְֵֶַָָואחד
אפּלּו·. לדה, טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת

ארּבעים  מאחר ּביֹום ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ולנקבה  לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּתׁשמיׁש
ּבעליל  נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם צּורת היתה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּולנּדה;
'ׁשפיר  הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ְָֻמרּקם'.
ּגּופֹו‚. אדם ׁשל ּברּיתֹו ּתחּלת מרּקם? ׁשפיר הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻאיזה

טּפי ּכׁשּתי עיניו ׁשּתי ה]ּכעדׁשה, זֹו[עיני מרחקֹות זבּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻ
ּפיו  לזה, זה מקרבין זבּוב טּפי ּכׁשּתי חטמיו ׁשני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמּזֹו,
נתּבארה  לֹו. אין ורגלים ידים וחּתּו הּׂשערה, ּכחּוט ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָּפתּוח

אי  ועדין מּזה, יתר אין צּורתֹו - לנקבה זכר ּבין נּכר נֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּומביא  מצחצחֹו; ׁשהּׁשמן ּבׁשמן, אּלא ּבמים אֹותֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּבֹודקין
למּטה: מּמעלה מקֹום ּבאֹותֹו ּומנענע חלק, ׁשראׁשֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹקיסם

מסכס חיכוך]אם ראה [נוצר ואם זכר; ׁשהּוא ּבידּוע , ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
צריכה  ואינּה נקבה, זֹו הרי סדּוקה, ּכׂשעֹורה מקֹום ְְְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָּבאֹותֹו
ימי  לּה נֹותנין אין נפלים, ׁשל הרקימֹות אּלּו ּובכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה.

הּולד. ׁשּיׂשעיר עד ְִֶַַַַָָֹטהר
עצם,„. ּבּה ונמצא נקרעה אם - לבנה חתיכה ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָהּפילה

לדה  טמאה זֹו ּדם,הרי מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה ; ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ
אינּה מרּקם, ואינֹו הֹואיל - ּבׂשר מלא ּגנינים, ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָֻמלא

לולד. ְֶֶָָחֹוׁשׁשת
דפן‰. הבטן]יֹוצא בדופן מחתך טמאה [יצא אּמֹו אין - ְִֵֵֵֶָֹ

ּכי  "אּׁשה ׁשּנאמר: טהרה, וימי טמאה ימי לֹו ואין ְְְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻלדה,
הּמקׁשה  ׁשּמזרעת. מּמקֹום ׁשּתלד עד וילדה", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָתזריע,
הרחם, ּדר הּבא הּקׁשי ּדם הרי - ּדפן ּדר ולד ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוילדה
יצא  לא ואם טמא. הּדפן, ּדר הּיֹוצא ודם נּדה, אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזיבּות
ׁשהּדם  ּפי על אף טהֹורה, האּׁשה הרי - הרחם ּדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּדם
מדוה  ׁשּיצא עד טמאה, האּׁשה ׁשאין טמא; מּדפנּה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּיצא

ערותּה. ְֶֶֶָָּדר
.Â על ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת

ואחריה  הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר
,עד הּיר לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכאחת  ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ואם רּבֹו; ּכרּבֹו.ׁשּיצא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ
הרי  ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹואם

.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ּכילּוד, ְְִִֵֶֶַַַַַָָזה
.Ê מּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא

רּבֹו אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ּכמֹוסֹופרים; , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ְֶַָׁשאמרנּו.

.Á ּכפני ּפניו היּו אם - ועֹוף חּיה ּבהמה ּכמין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמּפלת
ּתׁשב  נקבה, ואם לזכר, ּתׁשב זכר, אם ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאדם,
ולנקבה  לזכר ּתׁשב לנקבה, זכר ּבין נּכר אין ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
אֹו לחּיה אֹו לבהמה ּדֹומה הּגּוף ׁשּׁשאר ּפי על ואף -ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשאר  ּפי על אף - האדם ּפני ּכצּורת ּפניו אין ואם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלעֹוף.
והרי  ורגליו, אדם ידי ורגליו וידיו ׁשלם, אדם ּגּוף ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָָָהּגּוף

לדה  טמאה אּמֹו ואין ולד, אינֹו - זכר אֹו נקבה .הּוא ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ
.Ë והּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו

הּפה  אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי  וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד  .זה ֶָָ
.È ׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת

ּכנפים  לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
- ּבׂשר לדה ׁשל טמאה אחת אּמֹו ויר אחת ּבעין נברא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

טמאה  אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, מן היּו אם -ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּברּיה  זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלדה;

ֶֶַאחרת.
.‡È ּולמּטה מּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא

ׁשהיּו אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָֻוהרי
טּוחֹות ׁשני [ישרות]ּפניו לֹו ׁשּיׁש אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

,חתּו ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ּוׁשּתי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹגּבין
אּמֹו ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ׁשאינֹו יד ְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָאֹו
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- חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל לדה; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָטמאה
אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, מּולד חזקתּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹהרי

.·Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם [נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מקצת  על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים  סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
ּכסנּדל  ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
הּולד  ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ּופעמים  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָזה;
ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ויקּפאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׁשּתּנה

וסנ  זכר הּמּפלת ,הּכר לפיכ ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זה  סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ּבּסנּדל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפנים
אף  ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא היה; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻנקבה
מּפני  לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, צּורת ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעל

ׁשעּמֹו. ִֶַָָהּולד
.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ׁשל  לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהיא

הּתרנגֹולין.[רוחב]ערב ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה , ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ׁשליה ְְְִִֵֶַָָואין

.„È ולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ׁשהּׁשליה הּמּפלת לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹולד,
אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ׁשליה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּפילה
הּׁשליה  את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו אֹומרין: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָואין
קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ּבולד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָאּלא
ּתֹולין  - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ׁשליה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹוהּפילה
הּׁשליה  קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ואין ּבּולד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָאֹותּה

ְָָויצא.
.ÂË קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד  אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולד הּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל .ּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מֹונין  - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָיצאת
ׁשני  מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, מּיֹום ְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָלּה

ְְִַלהחמיר.
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליהן  מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם  ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה ּדמּות .ׁשהּוא ְְְֵֶַָָ
.ÊÈ טהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ארּבעים  ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,

טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה
.ÁÈ ילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי

ילדה  ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
ּתׁשב  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּתאֹומים,

אנּדרֹוגינֹוס  אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ולנקבה; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻלזכר
הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; לנקבה ּתׁשב -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

נקבה  ׁשּמא אֹו הן זכר .ׁשּמא ְֵֵֶֶָָָָָ
.ËÈ ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; לזכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻותׁשב
ותׁשב  יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ידּוע ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּפילה,

ּולנּדה  ולנקבה .לזכר ְְְְִִֵָָָָ
.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
ואין  ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי לּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותנין
טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ּדם ראתה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹואם
הּזיבה  ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּדם ספק ,אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבלבד  ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
נקבה  ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת לּה ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹילדה,

.‡Î ּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
ּכיֹולדת  יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
ספק  זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָנקבה.
אחד  ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָנּדה;
אחד  ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
הרי  ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ספק ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָזֹו

זכר  והרי ּכיֹולדת ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עד ה  ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ׁשּלא ּכמי יא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

מאחר  נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם יֹום, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשמֹונים
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ׁשהּפילה; מּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּׁשבעה

ּבהם אין מלאת ימי ׁשּכל זבה, ראת ספק אם וכן וסת. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ספק  ותהיה מקלקלת, היא עדין - ּוׁשמֹונים אחד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻּביֹום
אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנּדה,
ותחזר  קלקּולּה, יסּור הּׁשמֹונים, אחר הּוסת לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּוכׁשּיּקבע
ׁשהּפילה  מּיֹום וכן וּדאית. זבה אֹו וּדאית, נּדה ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָלהיֹות
ימי  ּבתֹו הּפילה אם וּדאית נּדה ותהיה ימים; ׁשבעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָנּדתּה,

יא  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם  נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין  לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא  "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
ּובאֹותן  זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּמ
ּומׁשּמרֹות  זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּימים

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסתֹותיהן,
לידי וטר ·. יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
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הּיֹום  מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות ;מתחילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשאם  - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ
ימים  ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹראת
ׁשּמּתחּלת  למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי לנּדתּה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָסמּו
ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות מתחלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּיה

קטּנה. והיא ְְֲִַָָָראתה
ּבראּיֹות ‚. הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּובימי

הּנׁשים הּדמים  ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ונתקלקלּו , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ימי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלמנֹות
ּדם  ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָוגזרּו

זיבּות. ּדם ספק ְְִִֵֶֶַׁשּתראה
על „. יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻועֹוד
יׂשראל זֹו ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ונהגּו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּדם ּכחרּדל [זעירה]ׁשּתראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - הּדם ּופסק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד
אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ּבין נּדתּה. ּבעת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת
ימי  ׁשבעת סֹופרת הּדם, מּׁשּיפסק - יתר אֹו ּכּלן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשבעה
ׁשהיא  ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת ּגדֹולה, ּכזבה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנקּיים
ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ׁשמיני ּביֹום אֹו זבה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹספק

לבעלּה מּתרת ּתהיה ּכ ואחר -. ְְְֲִֶֶֶַַַָָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים  ימי ׁשבעת ּפׁשּוט ּוצריכה ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּובּמערב,[ישראל]ּובארץ ּובספרד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

אחר  ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ּדם ראת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאם
ׁשבעת  סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּספרה
טהר  ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹימי
ּדם  ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ׁשּתראה ּדם ּכל אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלל,

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹטהר
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, יהיה ודין ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עצמן  על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ּדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשם
טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, חכמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבימי
ּבימי  ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹוׁשבת
טהר  ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ספירה אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹטהר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא לנּדה לא ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹראּויין
.Ê עד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב  יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זה הּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áקטּנה וכן היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה  הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת  ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל

טמאה  היא הרי ׁשבעת הּמּכה, סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)}ורצת {יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה  ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת  טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת

ׁשהיתה  ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל  ּתטּבל ּכ .ואחר ְְְִִֵַַָָֹ
.È יׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל  ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר  עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
יֹודע  חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל  עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר אסּורה, .ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים ּבּדבר ּדין ואין ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹחּדּוׁש
ׁשבעת  סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל טהֹורה, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
הּכתם  ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא מּיֹום נקּיים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָימי

לזיבּות, לחש ׁשּנמצא ּכדי יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ׁשאין הּכתם; ְֵֶֶֶֶֶַָָָָּבֹו

.·È היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכן
אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ּבּזמן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹטהֹורה
טהֹורה  היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה חתיכה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשהׁשליכה
ואין  טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא הּזה; ּבּזמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

טמא. ּדם רֹואה ֵָָָזֹו
.‚È ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכן

ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּדם
ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ספירת ּכמֹואּלא טמא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

טמאים.ׁשאמרנּו - ּדמים מראה ּכל וׁשּיהיּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.„È ׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות  ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו  סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי  ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
.ÂË ּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

ּגאֹונים  סֹוף למקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלא ארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות  אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן  הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה [כת ְִַ
מּלּבן  להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ּדבר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלמדּו
נקּיים  ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, לדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹּולהחזירן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
.ÊË עד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין

ּבׂשרּהׁשּתטּבל  ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּכׁשר  הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
אם  אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּפסּול,
ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ּבמרחץ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָרחצה
הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה אחר היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
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- חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל לדה; ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָטמאה
אבריו. לרב ּומצטרפין ׁשלם, מּולד חזקתּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹהרי

.·Èיקּפה גוש]ּפעמים מהם [נוצר ׁשּנֹוצר הּדמים מּׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מקצת  על כרּוכה ותהיה הּׁשֹור, לׁשֹון ּכמֹו חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאדם,
זה, סנּדל יעׂשה לא ּולעֹולם 'סנּדל'. הּנקראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּולד;
אינּה ולד, ּבלא לבּדּה ׁשּנֹוצרה חתיכה אבל ולד; עם ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹאּלא
ּופעמים  סנּדל. עּמהן יהיה לא העּברים ורב 'סנּדל'. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻנקראת
ּכסנּדל  ויעׂשה העּבר וּיּפסד ּבטנּה, על ּדבר המעּברת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻיּכה
הּולד  ייבׁש ּופעמים ּפנים, הּכר ּבֹו יּׁשאר ּופעמים  ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָזה;
ּפנים. הּכר ּבֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּדמים עליו ויקּפאּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויׁשּתּנה

וסנ  זכר הּמּפלת ,הּכר לפיכ ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו ּדל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
זה  סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ּבּסנּדל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפנים
אף  ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא היה; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻנקבה
מּפני  לדה טמאה והיא הֹואיל ּפנים, צּורת ּבֹו ׁשאין ּפי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָעל

ׁשעּמֹו. ִֶַָָהּולד
.‚Èחמת[מעטפת]החֹותלת ּכמֹו ׁשהיא מים]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

אם  - הּסנּדל ואת אֹותֹו מּקפת והיא הּולד, נֹוצר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹוכּה
- ויֹוצא אֹותּה קֹורע לצאת זמּנֹו ּוכׁשּיּגיע סנּדל, עּמֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ׁשל  לחּוט ּדֹומה ּברּיתּה ּותחּלת 'ׁשליה'; הּנקראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהיא

הּתרנגֹולין.[רוחב]ערב ּכקרקבן ועבה ּכחצֹוצרת, וחלּולה , ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ
מּטפח. ּפחּותה ׁשליה ְְְִִֵֶַָָואין

.„È ולנקבה לזכר ּתׁשב - ׁשליה ׁשהּׁשליה הּמּפלת לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכ ואחר נפל הּפילה ולד. ּבלא ׁשליה ׁשאין אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹולד,
אחר; ּכולד היא והרי לּׁשליה, חֹוׁשׁשין - ׁשליה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָהּפילה
הּׁשליה  את ּתֹולין ׁשאין הּנפל', ׁשלית 'זֹו אֹומרין: ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָואין
קּימה, ׁשל ולד ילדה אם ,לפיכ קּימה. ׁשל ּבולד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָאּלא
ּתֹולין  - יֹום ועׂשרים ׁשלׁשה אחר אפּלּו ׁשליה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָֹוהּפילה
הּׁשליה  קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ואין ּבּולד, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָאֹותּה

ְָָויצא.
.ÂË קּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה

ּבּולד  אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּדרּכ ׁשאין אחריה; הּולד הּבא לפני לצאת ׁשליה ׁשל .ּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מֹונין  - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָיצאת
ׁשני  מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, מּיֹום ְְְֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָלּה

ְְִַלהחמיר.
.ÊË- ּבֹו קׁשּורה וׁשליה ועֹוף, חּיה ּבהמה ּדמּות ְְְְְִִִֵַָָָָָָהּפילה

עליהן  מּטילין - ּבֹו קׁשּורה אינּה ואם לולד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
מרּקם  ׁשפיר נּמֹוח 'ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ולדֹות; ׁשני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻחמר
זה, ׁשפיר ׁשל הּׁשליה נּמֹוחה וׁשּמא זֹו, ּבׁשליה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

וחּיה' ּבהמה ּדמּות .ׁשהּוא ְְְֵֶַָָ
.ÊÈ טהר ימי להן נֹותנין אין לּׁשליה, ׁשחֹוׁשׁשין אּלּו ;ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ארּבעים  ּבתֹו ׁשפיר אֹו ולד, ׁשאינֹו ּדבר ׁשהּפילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
זֹו הרי ּדם, עּמֹו יצא אם - צּורתֹו נגמרה לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹיֹום,

טהֹורה. זֹו הרי ּדם, ּבלא יבׁש יצא ואם זבה; אֹו ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנּדה
.ÁÈ ילדה לנקבה; ּתׁשב - ּתאֹומים ּונקבה זכר ׁשּילדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי

ילדה  ולנקבה. לזכר ּתׁשב - אנּדרֹוגינֹוס אֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֻטמטּום
ּתׁשב  - אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום והּׁשני זכר אחד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּתאֹומים,

אנּדרֹוגינֹוס  אֹו טמטּום והּׁשני נקבה האחד ולנקבה; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻלזכר
הם, ספק והאנּדרֹוגינֹוס ׁשהּטמטּום ּבלבד; לנקבה ּתׁשב -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

נקבה  ׁשּמא אֹו הן זכר .ׁשּמא ְֵֵֶֶָָָָָ
.ËÈ ּילדה מה ידּוע ואין וילדה, מעּברת, ׁשהחזקה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהאּׁשה

אֹו לּבֹור, ׁשהּפילה אֹו ׁשם, והּפילה ּבּנהר ׁשעברה ּכגֹון -ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ולד, ׁשהּפילה ּבחזקת זֹו הרי - חּיה ּוגררּתּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּפילה
מעּברת, החזקה לא אם אבל ולנקבה; לזכר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻותׁשב
ותׁשב  יֹולדת, ספק זֹו הרי - הּפילה מה ידּוע ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּפילה,

ּולנּדה  ולנקבה .לזכר ְְְְִִֵָָָָ
.Î?ּדינּה ּכיצד ולנקבה', לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

- נקבה ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָּתהיה
ואין  ספק; הּׁשנּיים והּׁשבעה וּדאי, הראׁשֹונים ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבעה
זכר. ּכיֹולדת יֹום, ארּבעים עד אּלא טהר ימי לּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנֹותנין
טהר, ּדם אינֹו - ׁשמֹונים עד הארּבעים אחר ּדם ראתה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹואם
הּזיבה  ּבימי ּבא אם זיבה ּדם ספק אֹו נּדה, ּדם ספק ,אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבלבד  ּוׁשמֹונים אחד ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ׁשּבארנּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכמֹו
נקבה  ׁשּמא נּדה, ימי ׁשבעת ותׁשב נּדה, ספק זֹו הרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מלאת, אחר עד נּדֹות וסת לּה ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹילדה,

.‡Î ּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
ּכיֹולדת  יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?
ספק  זֹו הרי ּוׁשמֹונים, אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָנקבה.
אחד  ּוביֹום וׁשבעים ארּבעה ּביֹום ּדם ראתה אם וכן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָנּדה;
אחד  ּביֹום ראתה אם וכן נּדה; ספק זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָּוׁשמֹונים,
הרי  ּוׁשלׁשים, ארּבעה ּביֹום ׁשראת ּפי על אף - ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּבעים
וארּבעים, ׁשמֹונה ליל עד לבעלּה ואסּורה נּדה, ספק ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָזֹו

זכר  והרי ּכיֹולדת ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין . ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
עד ה  ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ׁשּלא ּכמי יא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

מאחר  נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם יֹום, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשמֹונים
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ׁשהּפילה; מּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּׁשבעה

ּבהם אין מלאת ימי ׁשּכל זבה, ראת ספק אם וכן וסת. ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ
ספק  ותהיה מקלקלת, היא עדין - ּוׁשמֹונים אחד ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻּביֹום
אחד. יֹום אּלא ראת ׁשּלא ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנּדה,
ותחזר  קלקּולּה, יסּור הּׁשמֹונים, אחר הּוסת לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּוכׁשּיּקבע
ׁשהּפילה  מּיֹום וכן וּדאית. זבה אֹו וּדאית, נּדה ְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָלהיֹות
ימי  ּבתֹו הּפילה אם וּדאית נּדה ותהיה ימים; ׁשבעה ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָעד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָנּדתּה,

יא  ¤¤ּפרק
ּתֹורה ‡. ּדין הּוא ויֹולדת, וזבה ּבנּדה ׁשאמרנּו .ּכל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

מצּויין, הּגדֹול ּדין ּבית ּכׁשהיּו עֹוׂשין היּו אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּוכמׁשּפטים
להם  נֹולד ואם הּדמים. ׁשּמּכירים ּגדֹולים חכמים ׁשם ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהיּו
ּדין  לבית יעלּו - זיבה אֹו נּדה ּבימי אֹו ּבראּיֹות ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
יּפלא  "ּכי ׁשּנאמר: עליהן, ּתֹורה ׁשהבטיחה ּכמֹו ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָויׁשאלּו,
ּובאֹותן  זיבה. לדם נּדה ּדם ּבין - לדם" ּדם ּבין דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּמ
ּומׁשּמרֹות  זה, מּדבר נזהרֹות יׂשראל ּבנֹות היּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּימים

הּזיבה. וימי הּנּדה ימי ּתמיד וסֹופרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסתֹותיהן,
לידי וטר ·. יבֹואּו רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
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הּיֹום  מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
ׁשּבארנּו ּכמֹו זיבה וימי נּדה ימי לּה למנֹות ;מתחילין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשאם  - ימים עׂשרה ּבת אּלא ּבזיבה הּבת ּתטמא לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ
ימים  ּוׁשלׁשה ימים, ׁשבעת נּדה זֹו הרי ׁשּתּולד, ּבּיֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹראת
ׁשּמּתחּלת  למדּת, הּנה ימים. עׂשרה הרי לנּדתּה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָסמּו
ואפּלּו ימיה, ּכל זיבה וימי נּדה ימי למנֹות מתחלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָראּיה

קטּנה. והיא ְְֲִַָָָראתה
ּבראּיֹות ‚. הרּבה הּדבר נסּתּפק ּתלמּוד חכמי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּובימי

הּנׁשים הּדמים  ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ונתקלקלּו , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּבּדבר, חכמים החמירּו לפיכ זיבה; וימי נּדה ימי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלמנֹות
ּדם  ּכל ויהיה זיבתּה, ּכימי האּׁשה ימי ּכל ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָוגזרּו

זיבּות. ּדם ספק ְְִִֵֶֶַׁשּתראה
על „. יתרה חמרא עצמן על יׂשראל ּבנֹות החמירּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻועֹוד
יׂשראל זֹו ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ונהגּו ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

טּפה אּלא ראת לא אפּלּו - ּדם ּכחרּדל [זעירה]ׁשּתראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ואפּלּו נקּיים, ימי ׁשבעת לּה סֹופרת - הּדם ּופסק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבלבד
אֹו ׁשנים, אֹו אחד, יֹום ׁשראת ּבין נּדתּה. ּבעת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת
ימי  ׁשבעת סֹופרת הּדם, מּׁשּיפסק - יתר אֹו ּכּלן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻהּׁשבעה
ׁשהיא  ּפי על אף ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת ּגדֹולה, ּכזבה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנקּיים
ׁשאמרנּו ּכמֹו ּדחק, ׁשם היה אם ׁשמיני ּביֹום אֹו זבה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹספק

לבעלּה מּתרת ּתהיה ּכ ואחר -. ְְְֲִֶֶֶַַַָָֻ
ּבזֹוב,‰. ּכיֹולדת היא הרי - הּזה ּבּזמן יֹולדת ּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

נקּיים  ימי ׁשבעת ּפׁשּוט ּוצריכה ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּובּמערב,[ישראל]ּובארץ ּובספרד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

אחר  ׁשראת ּפי על אף - מלאת ימי ּבתֹו ּדם ראת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשאם
ׁשבעת  סֹופרת זֹו הרי וטבלה, נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּספרה
טהר  ימי לּה נֹותנין ואין הּדם; ׁשּיפסק אחר נקּיים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹימי
ּדם  ּבין קׁשי, ּדם ּבין - האּׁשה ׁשּתראה ּדם ּכל אּלא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכלל,

הּדם. ׁשּיפסק אחר נקּיים ימי ׁשבעת סֹופרת - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹטהר
.Âנתחּדׁש הּגאֹונים ּבימי זה, יהיה ודין ׁשּלא ּגזרּו והם , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

עצמן  על יׂשראל ּבנֹות ׁשהחמירּו ׁשּזה - ּכלל טהר ּדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשם
טמא, ׁשהּוא ּדם ּברֹואה אּלא אינֹו ּתלמּוד, חכמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבימי
ּבימי  ׁשּתראה ּדם אבל נקּיים; ימי ׁשבעת עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּיֹוׁשבת
טהר  ימי ׁשאין - לֹו לחש אין ּוטבילה, ספירה אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹטהר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לזיבה, ולא לנּדה לא ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹראּויין
.Ê עד הּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹוׁשמענּו

ּבזֹוב  יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר זה הּיֹום, ודבר ; ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּבּמנהג. ְִַָָּתלּוי

.Áקטּנה וכן היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה  הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת  ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל

טמאה  היא הרי ׁשבעת הּמּכה, סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëלהּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על (וראתה)}ורצת {יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּתהיה  ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ׁשֹוהה -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת  טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא להּבעל; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּתרת

ׁשהיתה  ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; הרּגיׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָקטּנה

ותּבעל  ּתטּבל ּכ .ואחר ְְְִִֵַַָָֹ
.È יׂשראל ּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֻוכל

ּכל  ,לפיכ לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
ׁשּתסּפר  עד תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹאּׁשה
מּיד, להּנׂשא מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻותטּבל.
יֹודע  חכמים ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹותסּפר

ׁשּתטּבל  עד לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר אסּורה, .ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
.‡Èׁשּבארנּו ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים ּבּדבר ּדין ואין ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹחּדּוׁש
ׁשבעת  סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל טהֹורה, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
הּכתם  ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא מּיֹום נקּיים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָימי

לזיבּות, לחש ׁשּנמצא ּכדי יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ׁשאין הּכתם; ְֵֶֶֶֶֶַָָָָּבֹו

.·È היא הרי טהֹורה, ׁשאּמֹו ּביֹולדת ׁשאמרנּו ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכן
אֹו ירק, ּדם אֹו לבן ׁשראת האּׁשה וכן הּזה; ּבּזמן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹטהֹורה
טהֹורה  היא הרי - ּדם עּמּה ׁשאין אדּמה חתיכה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשהׁשליכה
ואין  טמא, ּדם ּברֹואה אּלא החמירּו ׁשּלא הּזה; ּבּזמן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאף

טמא. ּדם רֹואה ֵָָָזֹו
.‚È ׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכן

ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּדם
ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ספירת ּכמֹואּלא טמא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

טמאים.ׁשאמרנּו - ּדמים מראה ּכל וׁשּיהיּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
.„È ׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה

אחד, יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּבנּדתּה, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנֹות  ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא טעּות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָאּלא
אחריו  סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי  ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל וטֹובלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשבעה,

לבעלּה ּומּתרת .נּדתּה, ְֲִֶֶַָָָֻ
.ÂË ּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן

ּגאֹונים  סֹוף למקצת עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ויֹו ׁשּלא ארּבעים, ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

טעּות  אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן  הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסדוה [כת ְִַ
מּלּבן  להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ּדבר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלמדּו
נקּיים  ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, לדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹּולהחזירן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,
.ÊË עד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין

ּבׂשרּהׁשּתטּבל  ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּכׁשר  הּמקוה יתּבאר מקוֹות ּובהלכֹות הּמים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּובין
אם  אבל החציצה. ּומׁשּפטי הּטבילה, ודר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוהּפסּול,
ׁשּבעֹולם, מימֹות ּכל עליה נפלּו אפּלּו - ּבמרחץ ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָרחצה
הרחיצה, קדם ׁשהיתה ּכמֹות הרחיצה אחר היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
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אּלא  לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו
.ÊÈ ׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה  ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא  לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
וטבלה  הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹיבֹוא
לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבזמּנּה,

ְִָטבילה.
.ÁÈאף ואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא  לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
ּבקערה  עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹיּגע
ׁשּינהג  ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאחת.

נּדה  ׁשּבארנּו.ּבימי ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ËÈעֹוׂשה ּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּבפניו  הּמּטה ּומּפני והּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּפני  ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי  נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ד  ניסן י' חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

איׁשּות  ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מן יׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ
עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואחד
נּקח  לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ואׁשר

ְֵָלבנינּו".
חתנּות ·. ּדר אּלא ּתֹורה אסרה על ולא הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ

סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהּגֹויה
חּיב  - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּגזרה
ּומּׁשּום  ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, מּׁשּום ְִִִִִִֶָָָָָעליה
אּלא  חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזֹונה;

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין וכל ּגֹויה. ְְִִִִִֵֵֶָָמּׁשּום
ּכהן ‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה  ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי  לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין  ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם „. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה  לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם [הלוחמים ְִִֵַָָָ
ּוז  מׁשּבחין אּלּו הרי למׁשה והרגּוהּו, הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה הּוא, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמּסיני

מעׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת ׁשּנאמר: ּפרׁשּכזמרי, אם אבל ; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּקּנאי  ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, הֹורגין אין -ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפי  על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַָֹלּטל
להרג  הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ּבׁשעת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוא
עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט הּבֹועל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאת
אין  ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין - ְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּידֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת  ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודה מפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר  לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה  לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּגֹויה  ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה נתחּתן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכאּלּו

קדׁש'. 'מחּלל ְְְִֵֶַָֹונקרא
.Ê יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָעוֹון

ּבעיני ּכמֹותֹו:קל העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
יׂשראל  ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּבן
אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיחׁשב,
אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבנֹו,

ה'. אחרי ְֲִִֵַמּלהיֹות
.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר

ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
.Ë נהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי

נהרג  אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ
.È ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָויֹום
הּגֹויה  על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

על ּבזדֹון  ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו הרי , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּנה  "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ּכבהמה. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹידיה,

ּבלעם  ּבדבר יׂשראל לבני איׁש.היּו ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
הרגּו" - זכר .למׁשּכב ְְֲִַָָֹ

.‡È עליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
ולכלל  הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות

ּבאּו לא אחד יׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו "אם ֱֲִִִֵֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.·È זה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּות ולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ,[חצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚È מן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - מן הּתֹורה ׁשהּבן , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה
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ּכלל  המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתחּלל
וׁשפ  עבד תהיה ּבעילת ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ְֵָקדׁשה".
.„È- עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבא

חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין הּקּנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין
מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו

הּגֹויים. מּכלל ְִִַַָָיצאת
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד  ספק מהן אחד ּומׁשחרר וכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊË והּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד  ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויה על ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק מהן ְִֵֵֶֶַַאחת
.ÊÈ הּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה  לכל ׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס  ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין  מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
ׁשהאּמֹות  - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֻּבלבד,
ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ּכׁשּיתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּלּו,

ּבּקהל  ּביאה לענין .אּלא ְְִִֶַַָָָָ
.ÁÈזכרים וכיצד עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
הּזכר וגֹו' והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא -ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
מּיד  מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף ֲִִִֶֶַַָָָָָֻעד

האּמֹות. ְִָָֻּכׁשאר
.ËÈראׁשֹון מצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ
וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Î ׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשא מצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
ּתלאן  הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד

ְֵָּבלדה.
‡Î. מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגר

הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד עּמֹונית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּנׂשא
הּפחּות  אחר הֹול נתּגּירּו, הּזכר; .אחר ְְִֵַַַַַַַָָָ

.·Î הּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
אּלא  מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל  לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ויהֹוׁשע ,הּגבעֹונים. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ואחד זכרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמקּדׁש,

ּבּמקּדׁש. הרחקתן ְְִַַָָָָָָּתלה
.‚Î.הּמקּדׁש לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהן

ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ּדוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

מקּדׁש ׁשאין הּנתינים ּבזמן "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּתלה  ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת והּׂשרים ּדויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנתן

ּבּמקּדׁש. ְִַָָאֹותם
.„Î עּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבהם  ׁשהיתה ׁשאּול ואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Î וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ  הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו  הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדה מצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות  ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן  הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב  מן ׁשּפרׁש חזקתֹו הּגר להתּגּיר, ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל הּזה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּזמן
הּזכרים  אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין מֹואבי, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבין

מּיד  ּבּקהל לבֹוא מּתרין הּנקבֹות, .ואחד ְְִִֵֶַַָָָָָָֻ

יג  ¤¤ּפרק
ּבמילה,‡. - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹּבׁשלׁשה

וקרּבן  .ּוטבילה, ְְְִָָָ
יאכל ·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה

ּבּטּבֹו" ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל מילה , ּברית לּו ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּתֹורה ‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
- וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
על  עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את "וּיׁשלח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּכׁשּנאמר:

הקרי  יׂשראל ּכל בּום.ידי ְְְִִִֵֵָָ
ּולהסּתֹופף „. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן

מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
קרּבן  והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

והרצאת  ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה
עֹולה  ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי
.Â עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר

ויטּבל  והּדבר ׁשּימּול והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ
טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָֹצרי

ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ואם ּבּלילה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹולא
.Ê היא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבילה לֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל ; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבפני  ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשנים
עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'

.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי

ּדין  ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
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אּלא  לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו
.ÊÈ ׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל

טבלה  ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא  לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
וטבלה  הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹיבֹוא
לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה אפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָּבזמּנּה,

ְִָטבילה.
.ÁÈאף ואסּור נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

ולא  לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
ּבקערה  עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹיּגע
ׁשּינהג  ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ּכללֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאחת.

נּדה  ׁשּבארנּו.ּבימי ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.ËÈעֹוׂשה ּכל נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָ

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּבפניו  הּמּטה ּומּפני והּצעת עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

מּפני  ּבבׂשרּה יּגע ולא אחת, ּבקערה עּמֹו תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
ׁשלׁש לֹו תעׂשה לא נקּיים ימי ּבׁשבעת וכן עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרּגל
ּכדי  נּדתּה, ּבימי להתקּׁשט לאּׁשה ּומּתר אּלּו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻמלאכֹות

ּבעלּה. על תתּגּנה ְֲִֶֶַַַָֹׁשּלא

ה'תשע"ד  ניסן י' חמישי יום

יב  ¤¤ּפרק
אֹויׂשראל‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

איׁשּות  ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה מן יׂשראלית לֹוקין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ
עממין, ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה,
עזרא: ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻואחד
נּקח  לא ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ"ואׁשר

ְֵָלבנינּו".
חתנּות ·. ּדר אּלא ּתֹורה אסרה על ולא הּבא אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ

סֹופרים, מּדברי מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין - זנּות ּדר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָהּגֹויה
חּיב  - ּבזנּות לֹו יחדּה ואם להתחּתן. יבֹוא ׁשּמא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּגזרה
ּומּׁשּום  ּגֹויה, ּומּׁשּום ׁשפחה, ּומּׁשּום נּדה, מּׁשּום ְִִִִִִֶָָָָָעליה
אּלא  חּיב אינֹו - מקרה נקרית אּלא לֹו יחדּה לא ואם ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹזֹונה;

מּדבריהם. אּלּו חּיּובין וכל ּגֹויה. ְְִִִִִֵֵֶָָמּׁשּום
ּכהן ‚. אבל יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבּמה

זֹונה  ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָהּבא
ׁשהרי  לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּגֹויה

קּדּוׁשין  ּבת .אינּה ִִֵַָ
אם „. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל

עׂשרה  לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, אֹוּבעלּה מּיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר להשם [הלוחמים ְִִֵַָָָ
ּוז  מׁשּבחין אּלּו הרי למׁשה והרגּוהּו, הלכה זה ודבר ריזין; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה הּוא, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמּסיני

מעׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
קבתּה" אל האּׁשה "ואת ׁשּנאמר: ּפרׁשּכזמרי, אם אבל ; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּקּנאי  ּבא ואם עליו. נהרג - הרגֹו ואם אֹותֹו, הֹורגין אין -ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ּפי  על ואף לֹו, מֹורין אין - להרגֹו ּדין מּבית רׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַָֹלּטל
להרג  הּקּנאי ּבא אם אּלא עֹוד, ולא מעׂשה; ּבׁשעת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוא
עצמֹו להּציל ּכדי הּקּנאי והרג הּבֹועל ונׁשמט הּבֹועל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאת
אין  ּתֹוׁשב, ּגר ּבת על והּבא עליו. נהרג הּבֹועל אין - ְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמּידֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ּבֹו; ּפֹוגעין ְְֲִִִַַַַַַָָהּקּנאין
.Âענׁשֹו הרי - ּדין ּבית הלקּוהּו ולא קּנאין, ּבֹו ּפגעּו ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא

נכרת  ׁשהּוא קּבלה ּבדברי יהּודה מפרׁש חּלל "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אׁשר  לאיׁש ה' יכרת נכר. אל ּבת ּובעל אהב, אׁשר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדׁש
"ער" לֹו יהיה לא הּוא, יׂשראל אם - ועֹונה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיעׂשּנה,
יהיה  לא הּוא, ּכהן ואם ּבּתלמידים; "עֹונה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחכמים
ּגֹויה  ׁשהּבֹועל למדּת הּנה צבאֹות. לה' מנחה מּגיׁש ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
נכר", אל ּבת "ּובעל ׁשּנאמר: זרה, לעבֹודה נתחּתן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכאּלּו

קדׁש'. 'מחּלל ְְְִֵֶַָֹונקרא
.Ê יהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָעוֹון

ּבעיני ּכמֹותֹו:קל העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
יׂשראל  ּובכלל ּדבר, לכל הּוא ּבנֹו - הערוה מן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּבן
אינֹו - הּגֹויה מן והּבן ממזר; ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיחׁשב,
אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את יסיר "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבנֹו,

ה'. אחרי ְֲִִֵַמּלהיֹות
.Áּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבּדילנּו ּבּגֹויים להּדבק ּגֹורם זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר

ּבֹו ולמעל ה' מאחרי ולׁשּוב מהם, .הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ
.Ë נהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי

נהרג  אינֹו היא, ּפנּויה ואם .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ
.È ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל

ואפּלּו איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָויֹום
הּגֹויה  על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

על ּבזדֹון  ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו הרי , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּנה  "הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ּכבהמה. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹידיה,

ּבלעם  ּבדבר יׂשראל לבני איׁש.היּו ידעת אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
הרגּו" - זכר .למׁשּכב ְְֲִַָָֹ

.‡È עליהן וקּבלּו עבדּות, לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדים
ולכלל  הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות

ּבאּו לא אחד יׂשראל חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
אֹותֹו מּכין הּׁשפחה, על והּבא חברֹו; ׁשפחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשפחתֹו
ׁשהאדֹון  ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהרי סֹופרים, מּדברי מרּדּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמּכת
לֹו, מּתרת והיא העברי לעבּדֹו ּכנענית ׁשפחה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֻנֹותן

אּׁשה". לֹו יּתן אדניו "אם ֱֲִִִֵֶֶַָָֹׁשּנאמר:
.·È זה ּבדבר חכמים ּגזרּו מלקּות ולא ּתֹורה חּיבה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ

לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ,[חצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚È מן מלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - מן הּתֹורה ׁשהּבן , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

הּקדׁש לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּׁשפחה
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ּכלל  המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָלהתחּלל
וׁשפ  עבד תהיה ּבעילת ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל חה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ

ְֵָקדׁשה".
.„È- עברה ּובׁשעת ּבפרהסיא ואפּלּו הּׁשפחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּבא

חתנּות, ּדר ׁשפחה לקח אם וכן ּבֹו; ּפֹוגעין הּקּנאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאין
מצוֹות, וקּבלה ׁשּטבלה ׁשּמעת הּתֹורה, מן לֹוקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינֹו

הּגֹויים. מּכלל ְִִַַָָיצאת
.ÂË,ספק ׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב

עבד  ספק מהן אחד ּומׁשחרר וכל הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכׁשּיגּדלּו - עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָֻיׁשחררּו
.ÊË והּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו

עבד  ספק הּולד מהן, אחת ּגֹויה על ולד נתערב אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וכל  ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק מהן ְִֵֵֶֶַַאחת
.ÊÈ הּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל

ּתֹורה  לכל ׁשל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
להּכנס  ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,
יׂשראל, ּבת המׁשחרר אֹו הּגר ׁשּיּׂשא והּוא - מּיד ה' ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבקהל
עממין  מארּבעה חּוץ ּומׁשחררת; ּגּיֹורת הּיׂשראלי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻויּׂשא
ׁשהאּמֹות  - ואדֹום ּומצרים ּומֹואב עּמֹון והם: ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֻּבלבד,
ּדבר, לכל ּכיׂשראל הּוא הרי אדם, מהן ּכׁשּיתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהאּלּו,

ּבּקהל  ּביאה לענין .אּלא ְְִִֶַַָָָָ
.ÁÈזכרים וכיצד עֹולם, אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְְִִִִֵַַָָָָָ

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא
הּזכר וגֹו' והּמֹואבי הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבנֹו ּבן ּבן אפּלּו יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא -ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
מּיד  מּתרת - ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף ֲִִִֶֶַַָָָָָֻעד

האּמֹות. ְִָָֻּכׁשאר
.ËÈראׁשֹון מצרי ּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, מּתר,ודֹור ׁשליׁשי ודֹור ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֻ
וגֹו'. ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:

.Î ׁשני ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ׁשּנׂשא מצרית ׁשני מצרי ; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
ּתלאן  הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּולד

ְֵָּבלדה.
‡Î. מצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגר

הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד עּמֹונית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּנׂשא
הּפחּות  אחר הֹול נתּגּירּו, הּזכר; .אחר ְְִֵַַַַַַַָָָ

.·Î הּתֹורה מן אסּורין אינן עממין, מּׁשבעה ׁשּנתּגּיר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
אּלא  מהן נתּגּיר ׁשּלא ידּוע, והּדבר ּבּקהל; ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלבֹוא
ּבּקהל  לבֹוא אסּורין ׁשּיהיּו עליהם ּגזר ויהֹוׁשע ,הּגבעֹונים. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

ׁשּיׁש ּבזמן אּלא אֹותן אסר ולא נקבֹות; ואחד זכרים ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אלהי", לבית - מים וׁשאבי עצים "וחטבי ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמקּדׁש,

ּבּמקּדׁש. הרחקתן ְְִַַָָָָָָּתלה
.‚Î.הּמקּדׁש לעבֹודת ׁשּנתנם לפי 'נתינים', הּנקראין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוהן

ואפּלּו לעֹולם, ּבּקהל יּכנסּו ׁשּלא עליהם וגזר ּדוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

מקּדׁש ׁשאין הּנתינים ּבזמן "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּתלה  ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת והּׂשרים ּדויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנתן

ּבּמקּדׁש. ְִַָָאֹותם
.„Î עּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה

ּבהם  ׁשהיתה ׁשאּול ואכזרּיּות ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Î וערבם האּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשעלה
ׁשּבארץ  הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו  הם; אחרים אנׁשים עּתה, ׁשּבׂשדה מצרים האדֹומּיים כן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
אּמֹות  ּבכל האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל ְְְְְְֱֲִִִַַָָָֻֻאדֹום.
מהן  הּפֹורׁש ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם ִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהעֹולם

הרב  מן ׁשּפרׁש חזקתֹו הּגר להתּגּיר, ּכׁשּיתּגּיר לפיכ . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עּמֹוני, ּבין מצרי, ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל הּזה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּזמן
הּזכרים  אחד - האּמֹות ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין מֹואבי, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּבין

מּיד  ּבּקהל לבֹוא מּתרין הּנקבֹות, .ואחד ְְִִֵֶַַָָָָָָֻ

יג  ¤¤ּפרק
ּבמילה,‡. - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹּבׁשלׁשה

וקרּבן  .ּוטבילה, ְְְִָָָ
יאכל ·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה

ּבּטּבֹו" ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל מילה , ּברית לּו ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּתֹורה ‚. מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ּכׁשּנאמר:ּוטבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
- וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
על  עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את "וּיׁשלח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּכׁשּנאמר:

הקרי  יׂשראל ּכל בּום.ידי ְְְִִִֵֵָָ
ּולהסּתֹופף „. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן

מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
קרּבן  והרצאת וקרּבן,ּוטבילה, טבילה - היא נקבה ואם ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ

והרצאת  ּוטבילה ּבמילה אּתם מה - ּכּגר" "ּככם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
קרּבן. והרצאת ּוטבילה ּבמילה לדֹורֹות הּגר אף ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקרּבן,

אֹו‰. תֹורים ׁשּתי אֹו ּבהמה, עֹולת הּגר? קרּבן הּוא ְְְִֵֵֵַַַַָָּומה
עֹולה  ּוׁשניהם יֹונה, בני קרּבן,ׁשני ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי
.Â עד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר

ויטּבל  והּדבר ׁשּימּול והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ
טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָֹצרי

ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ואם ּבּלילה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹולא
.Ê היא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבילה לֹו צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת טבל ; . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ּבפני  ואפּלּו עצמֹו, לבין ּבינֹו ונתּגּיר עצמֹו, לבין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַּבינֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדינֹו ּבבית 'נתּגּירּתי ואמר: ּבא ּגר. אינֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשנים
עדים. ׁשּיביא עד ּבּקהל, לבֹוא נאמן אינֹו - ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהטּבילּוני'

.Á:ואמר ּבנים, לֹו ויׁש לגּיֹורת, אֹו ליׂשראלית, נׂשּוי ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינֹו עצמֹו, את לפסל נאמן - עצמי' לבין ּביני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נתּגּירּתי

ּדין  ּבבית וטֹובל וחֹוזר הּבנים; את לפסל .נאמן ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
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.Ë ּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נ ֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן  ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות  ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים  ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב  ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים  והחזקּו הֹואיל ּבפנינּו, .ׁשּיטּבלּו ְְְְְְִִִֵֶָֻ
.È- ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ּדברים *.נאמן, ּבּמה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשם  הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאמּורים?
ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל יׂשראל. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּבחזקת
ּבּיחּוסין. מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני יׂשראלית; יּׂשא ּכ ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר

.‡È ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
עבדּות  לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים הּלֹוקח את . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

קנה  - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
ּבפניכם  טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמֹו;

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם ּגרּות'; [שהוא לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
רּבֹולגירות] צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים במים]לתקפֹו בעודו מלאכה עליו עד [להטיל , ְְִַַַָ
והּוא ׁשעּבּודֹו[עדיין]ׁשּיעלה את ּתחת לפרש ניתן לא [וכך ְְֲִֶֶַַַ

לשחרור] שהיא ׁשּלׁשם הטבילה הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְִִִֵֵֶַַָ
ׁשלׁשה  ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין מטּבילֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעבדּות

היא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר, ְְִִֵֵֶַָּובּיֹום,
.·È העבד ׁשלׁשה ּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לקּבל  צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל  הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚È הּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה

ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„È יעל יׂשראל,אל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה  יׂשראל מל ׁשלמה נכרּיֹות אֹו נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

הּנכֹונה  ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד אּלא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָּבגּיּותן;
ׁשּמא  - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, הּגּיֹורת אֹו הּגר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיבֹוא
מּפני  אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל אֹו ׁשּיּטל, ממֹון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבגלל
אחריו  ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם לּדת; להּכנס ּבא ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָהּפחד,
ׁשּמא  היא, אּׁשה ואם יהּודית, ּבאּׁשה נתן עיניו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא
להן  נמצא לא אם יׂשראל. מּבחּורי ּבבחּור נתנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעיניה
ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח הּתֹורה על ּכבד אֹותן מֹודיעין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹעּלה
וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ׁשּיפרׁשּו; ּכדי הארצֹות, עּמי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּכי  "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין - מאהבה ׁשחזרּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותן

אליה". לדּבר וּתחּדל אּתּה, ללכת היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמתאּמצת
.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּמא  ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשביל
אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן החֹוזר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּכל

הּצדק  ּבימי מּגרי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

חֹוׁשׁשין  הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ּוׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּדוד
ולא  מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹלהן,

אחריתן. ׁשּתראה עד אֹותן, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָמקרבין
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאן ּולפי נׁשים ׁשלמה ּגּיר ר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹ

ולא  ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע והּדבר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹונׂשא,
ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ּבית ּפי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשהן  ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, עֹומדין. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובאּסּורן
עליו  והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה עבֹודה ְְֱֲֶֶֶֶָָָָָָָָָָעֹובדֹות
ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ּכאּלּו ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּכתּוב

.ÊÈ הּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר
ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי על ְְִִֶַַָָואף
.ÁÈ ליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' את ּכנגע ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּולמד  צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר וקׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל,

הּתאוה  ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה ּבּמדּבר ארע רב מה וכן ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף - ְְְֲִִֶַַָָָָהּנסיֹונֹות

יד  ¤¤ּפרק
ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

ׁשּבאת  ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים  ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת  אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר  מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני  ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הוי  לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה  אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו  סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
אם  ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ואין  עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּללּת
טֹובה  מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא עליו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמדקּדקין

הא  את מֹוׁשכין אין ׁשּבּתחּלה רעה, ּבדברי לדר אּלא דם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחר  אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא וכן רּכים; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָרצֹון

אהבה". "ּבעבֹותֹות ֲֲַַָָּכ
מֹודיעין ‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצוֹות  ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלא אּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל
אּלא „. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין

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

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oqip `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבעֹולם  ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה  רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר  ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא  וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּפרענּות,(‰.) רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ׁשּלא עֹומדין';ּכדי והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹֻ
רצה  ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאריכין
אּלא  אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם לדרּכֹו. הֹול - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָלקּבל
ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ואם מּיד; אֹותֹו ְְִִִִִִִֶַַָָָָָמלין
ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה ׁשּיתרּפא עד אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּומׁשהין

אֹותֹו.מט  ּבילין ְִִַ
.Â מצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים  עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת  קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת  ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Ê יעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

מל  ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעבֹודה
אּמֹות  מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - טבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻולא
לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְִִֶָָָָָָָָֻהעֹולם;

יׂשראל  ּבארץ ּבינינּו ּבהלכֹות להֹוׁשיבֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
זרה. ֲָָָעבֹודה

.Á נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד  מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

אֹותֹו. מקּבלין אין -ְְִֵַ
.Ë הּגֹויים מן הּנלקח ראית העבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדי ׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו הּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
ּומֹודיעין  ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ׁשּמֹודיעין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּכמֹו
ּכל  עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו
על  יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, עׂשר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים
יהיה  אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו התנה ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹּכן.
ואין  ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻּכגר

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ּכזה עבד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָמקּימין
.È ואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים

ּובהמה  ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
עריֹות  ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר

להן. ֶָָֻמּתרֹות
.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר

אינן  עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן  אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל  ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.·Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;

זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכרית והיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚È נׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ׁשּבארנּו הּוא ּכמֹו ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחר  האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָואׁשּתֹו
ּפי  על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּנתּגּיר,
ׁשּדבר  ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיֹודע
לא  כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא זה ׁשל ׁשאביו ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּברּור
מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא לפיכ אביו. ׁשאר על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגזרּו
ּפי  על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ואׁשת אביו, אחי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואׁשת
אחר  לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו לאביו אֹו לאחיו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשּנּׂשאת
ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, אּמֹו אחֹות וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּנתּגּירּו;
מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא אינֹו אבל לֹו. מּתרת - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתּגּירה
ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹולא
ּכׁשהּוא  אחיו נׂשאּה אם אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחיו

זה הרי לֹו.ּגֹוי, מּתרת ֲֵֶֶֶֻ
.„È ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח  אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂË האם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא

- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחי ֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם  ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈ לֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן  וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואין ּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל  ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈ לּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן  מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור אדם - נֹותן . ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

לׁשני  אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן  הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים
ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻּכבהמה.

א  אֹומיחדת, ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי - היא חת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ולא  העבדים, על לעבדים לא אבל הּגֹויים, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלגֹויים

יׂשראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדים

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום
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.Ë ּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נ ֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן  ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות  ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים  ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב  ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים  והחזקּו הֹואיל ּבפנינּו, .ׁשּיטּבלּו ְְְְְְִִִֵֶָֻ
.È- ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ּדברים *.נאמן, ּבּמה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשם  הּכל ׁשחזקת הּימים, ּובאֹותן יׂשראל ּבארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאמּורים?
ראיה, להביא צרי - לארץ ּבחּוצה אבל יׂשראל. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָּבחזקת
ּבּיחּוסין. מעלה ׁשּזֹו אֹומר, ואני יׂשראלית; יּׂשא ּכ ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואחר

.‡È ּומטּבילין מלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
עבדּות  לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים הּלֹוקח את . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

קנה  - חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעבד
ּבפניכם  טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמֹו;

לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם ּגרּות'; [שהוא לׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
רּבֹולגירות] צרי לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבּמים במים]לתקפֹו בעודו מלאכה עליו עד [להטיל , ְְִַַַָ
והּוא ׁשעּבּודֹו[עדיין]ׁשּיעלה את ּתחת לפרש ניתן לא [וכך ְְֲִֶֶַַַ

לשחרור] שהיא ׁשּלׁשם הטבילה הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְִִִֵֵֶַַָ
ׁשלׁשה  ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין מטּבילֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעבדּות

היא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר, ְְִִֵֵֶַָּובּיֹום,
.·È העבד ׁשלׁשה ּכׁשּיׁשּתחרר ּבפני אחרת טבילה צרי , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לקּבל  צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל  הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם
.‚È הּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה

ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„È יעל יׂשראל,אל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה  יׂשראל מל ׁשלמה נכרּיֹות אֹו נׁשים נׂשאּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

הּנכֹונה  ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד אּלא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָּבגּיּותן;
ׁשּמא  - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, הּגּיֹורת אֹו הּגר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּיבֹוא
מּפני  אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל אֹו ׁשּיּטל, ממֹון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבגלל
אחריו  ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם לּדת; להּכנס ּבא ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָהּפחד,
ׁשּמא  היא, אּׁשה ואם יהּודית, ּבאּׁשה נתן עיניו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא
להן  נמצא לא אם יׂשראל. מּבחּורי ּבבחּור נתנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹעיניה
ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח הּתֹורה על ּכבד אֹותן מֹודיעין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹעּלה
וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ׁשּיפרׁשּו; ּכדי הארצֹות, עּמי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹעל
ּכי  "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין - מאהבה ׁשחזרּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאֹותן

אליה". לדּבר וּתחּדל אּתּה, ללכת היא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמתאּמצת
.ÂË- ּוׁשלמה ּדוד ימי ּכל ּגרים ּדין ּבית קּבלּו לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ

ׁשּמא  ׁשלמה, ּובימי חזרּו, הּפחד מן ׁשּמא ּדוד, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבימי
חזרּו; יׂשראל ּבּה ׁשהיּו הּגדֹולה והּטֹובה הּמלכּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשביל
אינֹו העֹולם, מהבלי ּדבר ּבׁשביל הּגֹויים מן החֹוזר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּכל

הּצדק  ּבימי מּגרי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

חֹוׁשׁשין  הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ּוׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּדוד
ולא  מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹלהן,

אחריתן. ׁשּתראה עד אֹותן, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָמקרבין
.ÊËׁשּגּי ּונׂשאן ּולפי נׁשים ׁשלמה ּגּיר ר ׁשמׁשֹון וכן , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹ

ולא  ּדבר, ּבׁשביל אּלא אּלּו חזרּו ׁשּלא ידּוע והּדבר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹונׂשא,
ּגֹויֹות, הן ּכאּלּו הּכתּוב וחׁשבן - ּגּירּום ּדין ּבית ּפי ְְֲִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשהן  ּתחּלתן, על סֹופן ׁשהֹוכיח ועֹוד, עֹומדין. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובאּסּורן
עליו  והעלה ּבמֹות, להן ּובנּו ׁשּלהן, זרה עבֹודה ְְֱֲֶֶֶֶָָָָָָָָָָעֹובדֹות
ּבמה". ׁשלמה יבנה "אז ׁשּנאמר: ּבנאן, הּוא ּכאּלּו ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹהּכתּוב

.ÊÈ הּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר
ּגר; זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
וטבל, ּומל הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפּלּו
צדקּותֹו ׁשּיתּבאר עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא הרי - זרה עבֹודה ועבד חזר ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻואפּלּו
ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; להחזיר ּומצוה קּדּוׁשין; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּקּדּוׁשיו
נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ּולפיכ ּכיׂשראל. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹנעׂשה

סֹודן. ׁשּנגלה ּפי על ְְִִֶַַָָואף
.ÁÈ ליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני

צרעת' את ּכנגע ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּולמד  צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר וקׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל,

הּתאוה  ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה ּבּמדּבר ארע רב מה וכן ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף - ְְְֲִִֶַַָָָָהּנסיֹונֹות

יד  ¤¤ּפרק
ויבּדקּו‡. להתּגּיר, ּכׁשּיבֹוא הּצדק? ּגרי מקּבלין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּכיצד

ׁשּבאת  ראית 'מה לֹו: אֹומרין - עּלה ימצאּו ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
ּדחּופים  ּדוים הּזה ּבּזמן ׁשּיׂשראל יֹודע אּתה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר?

אמר:[שפלים]ּומסחפין עליהן'? ּבאין ויּסּורין ּומטרפין, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֻ
מּיד. אֹותֹו מקּבלין - ּכדאי' ואיני יֹודע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

ואּסּור ·. הּׁשם יחּוד ׁשהּוא הּדת, עּקרי אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַָּומֹודיעין
מקצת  אֹותֹו ּומֹודיעין זה. ּבדבר ּומאריכין זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעבֹודה
ּבדבר  מאריכין ואין חמּורֹות; מצוֹות ּומקצת קּלֹות ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצוֹות
עני  ּומעׂשר ּופאה, ׁשכחה לקט עוֹון אֹותֹו ּומֹודיעין .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

'הוי  לֹו: אֹומרין ּכיצד? מצוֹות. ׁשל ענׁשן אֹותֹו ְְְֱִִִִֵֵֶַָָּומֹודיעין
אּתה  אי חלב, אכלּת אם - זֹו לדת ּבאת ׁשּלא ׁשעד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיֹודע
ועכׁשו  סקילה; ענּוׁש אּתה אי ׁשּבת, חּללּת אם ּכרת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענּוׁש
אם  ּכרת; ענּוׁש אּתה חלב, אכלּת אם - ׁשּתתּגּיר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ואין  עליו מרּבין ואין סקילה'. ענּוׁש אּתה ׁשּבת, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָחּללּת
טֹובה  מּדר ּולהּטֹותֹו לטרדֹו יגרם ׁשּמא עליו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמדקּדקין

הא  את מֹוׁשכין אין ׁשּבּתחּלה רעה, ּבדברי לדר אּלא דם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחר  אמׁשכם", אדם "ּבחבלי אֹומר: הּוא וכן רּכים; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָרצֹון

אהבה". "ּבעבֹותֹות ֲֲַַָָּכ
מֹודיעין ‚. ּכ מצוֹות, ׁשל ענׁשן אֹותֹו ׁשּמֹודיעין ְְְִִִִִֵֶֶָָָּוכׁשם

מצוֹות  ׁשּבעׂשּית אֹותֹו ּומֹודיעין מצוֹות; ׁשל ׂשכרן ְְְֲִִִִִֶֶַַָָאֹותֹו
הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה אּלא אּלּו ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל
אּלא „. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין
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ּבעֹולם  ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה  רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר  ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

הּבא  וּיבעט".העֹולם יׁשרּון "וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין , ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּפרענּות,(‰.) רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֻואין

יאבדּו ׁשּלא עֹומדין';ּכדי והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹֻ
רצה  ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ּבּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּומאריכין
אּלא  אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם לדרּכֹו. הֹול - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָלקּבל
ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ואם מּיד; אֹותֹו ְְִִִִִִִֶַַָָָָָמלין
ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה ׁשּיתרּפא עד אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּומׁשהין

אֹותֹו.מט  ּבילין ְִִַ
.Â מצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה

ּבּמים  עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת .קּלֹות ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת  קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
טֹובלת  ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה
.Ê יעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה

מל  ולא נח, ּבני ׁשּנצטּוּו הּמצוֹות ׁשאר עם זרה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעבֹודה
אּמֹות  מחסידי והּוא אֹותֹו, מקּבלין זה הרי - טבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹֻולא
לנּו ׁשּמּתר לפי 'ּתֹוׁשב'? ׁשמֹו נקרא ולּמה ְְְְִִֶָָָָָָָָֻהעֹולם;

יׂשראל  ּבארץ ּבינינּו ּבהלכֹות להֹוׁשיבֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
זרה. ֲָָָעבֹודה

.Á נֹוהג ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין אבל ואין ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד  מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

אֹותֹו. מקּבלין אין -ְְִֵַ
.Ë הּגֹויים מן הּנלקח ראית העבד 'מה לֹו: אֹומרין אין - ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

'רצֹו לֹו: אֹומרים אּלא עבדי ׁשּבאת'; ּבכלל ׁשּתּכנס נ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לֹו מֹודיעין רצה, אם לא'? אֹו הּכׁשרים, מן ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹיׂשראל
ּוׂשכרן, וענׁשן וחמּורֹות קּלֹות מצֹות ּומקצת הּדת ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעּקרי
ּומֹודיעין  ּכּגר, אֹותֹו ּומטּבילין הּגר; את ׁשּמֹודיעין ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּכמֹו
ּכל  עליו מגלּגלין לקּבל, רצה לא ואם ּבּמים. ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹותֹו
על  יתר לקּימֹו ואסּור לּגֹויים; ּומֹוכרֹו חדׁש, עׂשר ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים
יהיה  אּלא ויטּבל, יּמֹול ׁשּלא מּתחּלה עּמֹו התנה ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹּכן.
ואין  ּתֹוׁשב; ּגר ּכׁשהּוא ּבעבדּותֹו לקּימֹו מּתר - ּתֹוׁשב ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָֻּכגר

הּיֹובל. ּבזמן אּלא ּכזה עבד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָמקּימין
.È ואׁשת אּמֹו, אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּגֹויים

ּובהמה  ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו ּכמֹואביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
עריֹות  ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָׁשּיתּבאר

להן. ֶָָֻמּתרֹות
.‡È,ׁשּנֹולד ּכקטן הּוא הרי ׁשּנׁשּתחרר, ועבד ׁשּנתּגּיר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּגר

אינן  עבד, ּכׁשהּוא אֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיּו ּבׂשר ׁשאר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מהן  אחת על חּיב אינֹו והן, הּוא נתּגּיר ואם ּבׂשר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָׁשאר

ּכלל  ערוה .מּׁשּום ְְִֶָָ
.·Èמאּמֹו אחֹותֹו אֹו אּמֹו ׁשּיּׂשא לּגר ׁשּמּתר ּתֹורה, ֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻּדין

יאמרּו: ׁשּלא ּכדי זה, ּדבר אסרּו חכמים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנתּגּירּו;

זֹו היתה ׁשאמׁש קּלה', לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ'ּבאנּו
אחֹותֹו אֹו אּמֹו על ׁשּבא ּגר וכן מּתרת. והּיֹום לֹו, ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֻאסּורה

ּכ זה הרי ּבגּיּותּה, הּנכרית והיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ
.‚È נׂשּוי היה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכיצד

אֹותן, מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ְְְְְְֲִִִִֶַַַָּכׁשהּוא
ׁשּבארנּו הּוא ּכמֹו ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

אחר  האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָואׁשּתֹו
ּפי  על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻׁשּנתּגּיר,
ׁשּדבר  ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיֹודע
לא  כן, ּפי על ואף זה; ׁשל אביו הּוא זה ׁשל ׁשאביו ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּברּור
מאביו, אחיו אׁשת הּגר נֹוׂשא לפיכ אביו. ׁשאר על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּגזרּו
ּפי  על אף ּבנֹו, ואׁשת אביו, ואׁשת אביו, אחי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואׁשת
אחר  לבנֹו אֹו אביו לאחי אֹו לאביו אֹו לאחיו ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשּנּׂשאת
ּובּתֹו מאביו, ואחֹותֹו מאביה, אּמֹו אחֹות וכן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּנתּגּירּו;
מאּמֹו, אחֹותֹו לא נֹוׂשא אינֹו אבל לֹו. מּתרת - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻׁשּנתּגּירה
ׁשּנׂשאּה מאּמֹו אחיו אׁשת ולא מאּמּה, אּמֹו אחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹולא
ּכׁשהּוא  אחיו נׂשאּה אם אבל ׁשּנתּגּיר; אחר מאּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחיו

זה הרי לֹו.ּגֹוי, מּתרת ֲֵֶֶֶֻ
.„È ּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני

אח  אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה .ּולדתם ְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.ÂË האם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא

- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אּמ לּׂשא מּתר זה ּבחּייהן.הרי אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו ּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחי ֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם  ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈ לֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ּבהן  וכּיֹוצא ואחֹותֹו ואין ּבּתֹו ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל  ּבא ולא עליו, אסּורֹות הּגֹויים על האסּורֹות ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהעריֹות
הּגרים. על האסּורֹות עריֹות עליו ׁשּיאסרּו ּכדי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָיׂשראל,

.ÁÈ,יהרגּו ּובהמה, זכּור על העבד ּבא ׁשאם לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אדם. ּבכל ׁשוה אּלּו עריֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶָָָָָׁשאּסּור

.ËÈ לּגרים ׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדים
להן  מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור אדם - נֹותן . ְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻ

לׁשני  אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשפחתֹו
הן  הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדים
ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻּכבהמה.

א  אֹומיחדת, ליׂשראל, אּלא איׁשּות ׁשאין לפי - היא חת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ולא  העבדים, על לעבדים לא אבל הּגֹויים, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלגֹויים

יׂשראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדים

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום
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ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - העריֹות ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן
ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹממזר;
ואחד  זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבין
ּכלֹומר  עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם אסּורין ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָנקבֹות

ְָלעֹולם.
ממזרת ·. ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשאין לֹוקה  - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל קּדּוׁשין,ל ּבלא עילה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת
ּכׁשר ‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּבאים  ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד  - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על  ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים  ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן „. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין  ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב  ּכדי על ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני  ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

איׁש‰. אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
עבדּות  וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; ְְְְְְְְִִִִָָָָָָֹמערבים

.לעֹולם  ְָ
.Â ועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי ׁשּטבל הּולד הּגֹויה, על אבל ׁשּבא האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת  ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Ê לגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּגּיֹורת
ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻולדתֹו
ואחר  ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ׁשּיׁשּתּקע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעד

ּבממזרת  יאסר מׁשחררין,ּכ עבדים ואחד הּגרים ואחד . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
לכּלן. אחד ְִֶָָֻּדין

.Ë- ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּגר
ּדבר  לכל יׂשראלי ּבממזרת.הּולד ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים  מן מּדברי ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבא  זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּוּדאית, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהערוה
קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ערוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּספק
ׁשּׁשמעה  האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק נתּגרׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹו
עליה  ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמת

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַוהיא

.‡È העּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה
הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה

ּכׁשר  והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' על ּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי

.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם
ׁשֹוטה  אֹו אּלמת הּממזר אֹו 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

מֹודה  ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַָנבעלּתי',
עם  ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה הרי מּמּנּו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
הּנקרא  הּוא וזה אחר. עם זנתה ּכ לּה, ׁשהֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָזה

- וּדאי.'ׁשתּוקי' אביו את מּכיר ואינֹו אּמֹו, את ׁשּמּכיר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‚È הּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן

הּוא  מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ
.„È אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר  הּבן הרי ּכׁשר, ּפלֹוני זה אֹותֹו להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הּבן  ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ּפלֹוני. ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבנֹו
ממזר  ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ּבקרֹובֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָָאסּור
ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות נאמנת אינּה -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ממזר. ספק יהיה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,
.ÂË ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

ׁשּלא  נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם  נאמן; - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא'
ּבנֹו על אּלא ּתֹורה אֹותֹו הּבכר האמינה את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו יּכיר", הּׂשנּואה ְֲִִִֵֶֶַַַַָּבן
.ÊË לֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה  ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתה ׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר  ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע  עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן  אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו  ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈ הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָארּוסה

ואם  ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ממזר; ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת
והּולד  נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: אּמֹו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנבּדקה

ּבאתי ּכׁשר  לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס הכחיׁשּה ואם . ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; הּולד הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעליה'
אּלא  זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. - ממזר' זה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'ּבני
נּׂשאת  ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', 'לארּוסי לֹומר: ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנאמנת

ּכׁשר. מּמּנּו ּוולדּה תצא, לא - ְְִֵֵֵֵֶָָָֹֹלכהן
.ÁÈארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָהיּו

ּבבית  ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים אנׁשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָועם
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו,

לאחרים  מארּוסי'הפקירה זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה הרי -ְְֲֵֵֵֶֶַָ

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב  אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם  ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
ׁשאין  ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:
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ּבמעי  מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּבעל
חדׁש. עׂשר ׁשנים על יתר ְִֵֵֶַָָָֹאּמֹו

.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת
ממזרים  ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ׁשרב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהן,
היתה  ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, היא  ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל

חֹוׁשׁשין  לבניה אף מּדי, יתר .ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר יבֹוא לבֹוא "לא אסּור וּדאי ממזר - ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ
ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ספק; ולא ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֹּבּקהל,
לּׂשא  מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא הּספקֹות ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻּכל
- אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָממזרת

יׂשראל. ּבת לּׂשא ְִִֵַָָָאסּור
.·Îלֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור

ּוממזר  וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ׁשּמא -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּדבריהם  ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר ּדבריהם ׁשאר ׁשל וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

מּזה. זה לּׂשא אסּורין ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
.‚Î אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?

ּבגט  יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; זה ,לבֹוא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּולד

הּפגּום  אחר הֹול והּולד הּגרים; מן .ׁשּיּׂשאּו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.„Î,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?

ׁשתּוקי  הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ּגר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאֹו
אסּופי. ֲִאֹו

.‰Î רב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי
יחּוסין  לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה
.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו

רב  היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן  היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל  אבדתֹו לֹו מחזירין -יׂשראל, למחצה מחצה . ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, להחיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין לענין הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו
.ÊÎ הראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה

עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשּיּׂשא

מּספק  הֹורגין ׁשאין ּפטּור: עליה לי,והּבא יראה וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הרי  - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנׂשא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּׁשתּוקי

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין איׁש, אׁשת ספק ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָזֹו
.ÁÎ היא ּכל ואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

וכל  אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎ ּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה  הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא  ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר  ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין למדּת, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
אֹומר  אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן  - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני  נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ï ה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, להקשות ּולד [כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל,איבריו] ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, אֹו[משחה]אֹו ּבעיניו, ְְֵֶֶַַַָָָֹֻ

חּיה  ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ּבצּוארֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקמיעין
הּכנסת  ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו והיה לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנסת
מּׁשּום  ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו לעיר, ְְִִִִֵֵַַָָָהּסמּו
ּבחזקת  ימּות, ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאסּופי;
רחֹוק  אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל נמצא אם אבל הּוא. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשר
ׁשּנמצא  אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו אילן ּתחת אפּלּו - העיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמן

אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּתלּוי
.·Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת  הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ï ּברּור והאסּופי ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים  ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי  ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים מּתר ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֻואסּופי

טז  ¤¤ּפרק
-ּפצּוע‡. ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ּבקהל  ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּוא ה'" ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ;ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

ּבקדּׁשתֹו; ׁשאינֹו ּומׁשחררת, ּגּיֹורת לּׂשא מּתר - ּדּכא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּפצּוע
לֹו; מּתרת הּספקֹות, מן אחת אֹו נתינה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻואפּלּו

על ·. ּבֹו ּגזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל
הּספקֹות  על ולא ׁשפכה הּנתינים ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ׁשּלֹו;‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה

ׁשּלֹו הּגיד ׁשּנכרת ּכל - ׁשפכה איברין ּוכרּות ּובׁשלׁשה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבהן  ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ׁשּיֹוליד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
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ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - העריֹות ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמן
ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹממזר;
ואחד  זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבין
ּכלֹומר  עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם אסּורין ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָנקבֹות

ְָלעֹולם.
ממזרת ·. ׁשּנׂשא יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד

אינֹו ּבעל, ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון -ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשאין לֹוקה  - ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּב על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל קּדּוׁשין,ל ּבלא עילה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּׁשּנּׂשאת
ּכׁשר ‚. הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ּביןּגֹוי ּבפנּויה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּבאים  ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבין
הּולד  - הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על  ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָּגֹוי;
עבדים  ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּׁשפחה

יׂשראל. ּבבת ּומּתר ְְְְִִֵַָָָֻֻמׁשחררין,
מן „. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה

מׁשּגיחין  ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
האב  ּכדי על ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּבני  ונמצאּו אֹותן, מׁשחרר הּוא ׁשהרי - ּבניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
הּבנים. ּתּקנת מּפני לממזר, הּׁשפחה על גזרּו ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹחֹורין;

איׁש‰. אׁשת על הּבא חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
עבדּות  וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכמֹותֹו ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; ְְְְְְְְִִִִָָָָָָֹמערבים

.לעֹולם  ְָ
.Â ועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי

ּגֹוי ׁשּטבל הּולד הּגֹויה, על אבל ׁשּבא האם; אחר הּל - ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּבת  ּגֹויה על ׁשּבא ּגֹוי עבד אֹו ּגֹויה, ׁשפחה על הּבא ְִֶֶֶַַַַָָָָָּגֹוי

הּזכר. אחר הּל - ִֵַַַַָָחֹורין
.Ê לגר מּתרת הּממזרת וכן ּגּיֹורת, לּׂשא מּתר ;ממזר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻ

הּפגּום; אחר הֹול ׁשהּולד ממזרים, מּׁשניהם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּבנים
ה'. קהל קרּוי אינֹו ּגרים ּוקהל ה'", "ּבקהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Áׁשהֹורתֹו ּפי על אף - ּבן והֹולידּו לגר, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּגּיֹורת
ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻולדתֹו
ואחר  ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ׁשּיׁשּתּקע ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹעד

ּבממזרת  יאסר מׁשחררין,ּכ עבדים ואחד הּגרים ואחד . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
לכּלן. אחד ְִֶָָֻּדין

.Ë- ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּגר
ּדבר  לכל יׂשראלי ּבממזרת.הּולד ואסּור , ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

.È ּוממזר ספק, ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹׁשלׁשה
סֹופרים  מן מּדברי ׁשּבא זה וּדאי? ממזר הּוא איזה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשּבא  זה - ספק ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּוּדאית, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהערוה
קּדּוׁשין, ספק ׁשּנתקּדׁשה אּׁשה על הּבא ּכגֹון ערוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּספק
ׁשּׁשמעה  האּׁשה ּבהן. וכּיֹוצא ּגרּוׁשין, ספק נתּגרׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאֹו
עליה  ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמת

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי - הּׁשני ּתחת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַוהיא

.‡È העּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה
הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה

ּכׁשר  והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' על ּוליׂשראל ואף , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי

.·È חרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם
ׁשֹוטה  אֹו אּלמת הּממזר אֹו 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

מֹודה  ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני אֹו ְְְְֲִִִִִִִֶַַָנבעלּתי',
עם  ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה הרי מּמּנּו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא
הּנקרא  הּוא וזה אחר. עם זנתה ּכ לּה, ׁשהֹודה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָזה

- וּדאי.'ׁשתּוקי' אביו את מּכיר ואינֹו אּמֹו, את ׁשּמּכיר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‚È הּוא הרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן

הּוא  מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ
.„È אם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה

ּכׁשר  הּבן הרי ּכׁשר, ּפלֹוני זה אֹותֹו להיֹות נאמנת ואינּה ; ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הּבן  ויהיה לדבריה, ׁשחֹוׁשׁשין לי ויראה ּפלֹוני. ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבנֹו
ממזר  ּפלֹוני אֹותֹו ואם מּספק. ּפלֹוני, אֹותֹו ּבקרֹובֹות ְְְְְִִִִִֵֵַָָאסּור
ּכמֹו ּפיה, על וּדאי ממזר הּבן להיֹות נאמנת אינּה -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ממזר. ספק יהיה אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּבארנּו,
.ÂË ממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל

ׁשּלא  נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם  נאמן; - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא'
ּבנֹו על אּלא ּתֹורה אֹותֹו הּבכר האמינה את "ּכי ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

לאחרים. יּכירּנּו יּכיר", הּׂשנּואה ְֲִִִֵֶֶַַַַָּבן
.ÊË לֹומר נאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשם

חלּוצה  ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, היתה ׁשהּוא אם וכן . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוממזר  ּבני, אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻאׁשּתֹו
ממזר, ׁשהּוא עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּוא';
ׁשּיּודע  עד ּבממזרת, ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמן
נאמן  אינֹו - בנים ּבני לֹו יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

בניו  ּבני עצמֹו.לפסל אּלא יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
.ÊÈ הּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָארּוסה

ואם  ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ממזר; ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת
והּולד  נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: אּמֹו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנבּדקה

ּבאתי ּכׁשר  לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס הכחיׁשּה ואם . ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ואמר: ּבנֹו, ּבחזקת היה ׁשאפּלּו ממזר; הּולד הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעליה'
אּלא  זֹונה, ּבחזקת אינּה והאּׁשה נאמן. - ממזר' זה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ'ּבני
נּׂשאת  ואם זֹונה; ואינּה נבעלּתי', 'לארּוסי לֹומר: ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנאמנת

ּכׁשר. מּמּנּו ּוולדּה תצא, לא - ְְִֵֵֵֵֶָָָֹֹלכהן
.ÁÈארּוסּה עם ארּוסה, והיא אחריה, מרּננים העם ְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָָהיּו

ּבבית  ארּוסּה עליה ׁשּבא ּפי על אף - אחרים אנׁשים ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָועם
לארּוסּה, עצמּה ׁשהפקירה ּכׁשם ממזר; ספק זה הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחמיו,

לאחרים  מארּוסי'הפקירה זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה הרי -ְְֲֵֵֵֶֶַָ

.ËÈאינֹו זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻאׁשת
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'

האב  אּלא ּתֹורה האמינה אֹוׁשּלא ּבני', 'אינֹו האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
ואם  ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
ׁשאין  ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:
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ּבמעי  מׁשּתהה העּבר ואין זה. ּבדבר להכחיׁשּה יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּבעל
חדׁש. עׂשר ׁשנים על יתר ְִֵֵֶַָָָֹאּמֹו

.Î,ּבעלּה ּתחת מזּנה ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא איׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאׁשת
ממזרים  ׁשּמא לבניה חֹוׁשׁשין אין - אחריה מרּננין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהּכל
לכּתחּלה; ּבּתּה לּׂשא ּומּתר הּבעל. אצל ּבעילֹות ׁשרב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻהן,
היתה  ואם זֹונה; מּׁשּום לּה חֹוׁשׁשין עצמּה, היא  ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל

חֹוׁשׁשין  לבניה אף מּדי, יתר .ּפרּוצה ְְְִִֵֶַַָָָָ
.‡Î:ׁשּנאמר ּבּקהל, לבֹוא מּתר ממזר ׁשּספק ּתֹורה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּדין

ה'" ּבקהל ממזר יבֹוא לבֹוא "לא אסּור וּדאי ממזר - ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ
ואסרּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו חכמים אבל ספק; ולא ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֹּבּקהל,
לּׂשא  מּתר וּדאי ממזר ,לפיכ ּבּקהל. לבֹוא הּספקֹות ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻּכל
- אסּופי אֹו ׁשתּוקי, אֹו ספק, ממזר אבל וּדאית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָממזרת

יׂשראל. ּבת לּׂשא ְִִֵַָָָאסּור
.·Îלֹו אסּורה מּספק ממזרת ואפּלּו ממזרת, לּׂשא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואסּור

ּוממזר  וּדאי. ממזר והּׁשני ממזר אינֹו מהם אחד ׁשּמא -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּדבריהם  ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר ּדבריהם ׁשאר ׁשל וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻ

מּזה. זה לּׂשא אסּורין ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות
.‚Î אסּורים ממזרים, ּוספק ואסּופים ׁשתּוקים ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַּכיצד?

ּבגט  יֹוציאּו אּלא יקּימּו לא - נׂשאּו ואם ּבזה; זה ,לבֹוא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אּלא  ּתּקנה, אּלּו לספקֹות ואין ּכאבֹותיו. ספק ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָוהּולד

הּפגּום  אחר הֹול והּולד הּגרים; מן .ׁשּיּׂשאּו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.„Î,מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת ׁשּנׂשא אסּופי אֹו ׁשתּוקי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֻּכיצד?

ׁשתּוקי  הּולד - אסּופית אֹו ׁשתּוקית ׁשּנׂשאּו ּומׁשחרר ּגר ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָֻאֹו
אסּופי. ֲִאֹו

.‰Î רב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי
יחּוסין  לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו קּדׁשּגֹויים ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה
.ÂÎ- מּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו

רב  היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
רּבן  היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר

ּכיׂשראל  אבדתֹו לֹו מחזירין -יׂשראל, למחצה מחצה . ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, להחיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין לענין הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו
.ÊÎ הראּויה ּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה

עבד, ספק אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
איׁש, אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשּיּׂשא

מּספק  הֹורגין ׁשאין ּפטּור: עליה לי,והּבא יראה וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הרי  - עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנׂשא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהּׁשתּוקי

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין איׁש, אׁשת ספק ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָזֹו
.ÁÎ היא ּכל ואיזֹו עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

וכל  אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת
.ËÎ ּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין

ׁשּנבּדקה  הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,

להזנֹותּה" ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ואמרּווהרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נֹוׂשא  ואח ּבּתֹו נֹוׂשא אב נמצא זה, יעׂשה ׁשאם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמים,
ּבוּדאי, אביו יֹודע ׁשאינֹו מי ׁשּכל הּדין היה ואּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחֹותֹו.
היינּו לא - עליו ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאסּור
זּמה. מלאה הארץ תהיה ולא לעֹולם, הּזאת לּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבאים
ּבׂשר  ּבׁשאר אֹותן ּומחזיקין עריֹות אֹוסרין ׁשאין למדּת, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
אֹומר  אּתה ׁשאם עליו: ערוה ׁשּזֹו ּבוּדאי ׁשּיּודע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבספק,
היּו אבֹותיהם, הּכירּו ׁשּלא ׁשּבעֹולם היתֹומים ּכל - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּכן

ּבערוה. יפּגעּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל להּנׂשא ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאסּורין
.Ï,הּוא 'ּבני ואמר: אחד ּובא ,ּבּדר מׁשל ׁשהיה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהּולד

נאמן  - הׁשלכּתיו' הּׁשּוק,ואני מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני  נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל

ּולפיכהרעב אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ï ה ׁשהמלחנמצא אֹו מהּול, להקשות ּולד [כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחל,איבריו] ׁשהיה אֹו ׁשהחּתל, אֹו[משחה]אֹו ּבעיניו, ְְֵֶֶַַַָָָֹֻ

חּיה  ׁשאין מסּב אילן ּתחת ׁשּנמצא אֹו ּבצּוארֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּקמיעין
הּכנסת  ּבבית ׁשּנמצא אֹו לעיר, סמּו והיה לֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנסת
מּׁשּום  ּבֹו אין - הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו לעיר, ְְִִִִֵֵַַָָָהּסמּו
ּבחזקת  ימּות, ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאסּופי;
רחֹוק  אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל נמצא אם אבל הּוא. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׁשר
ׁשּנמצא  אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו אילן ּתחת אפּלּו - העיר ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמן

אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה מקֹום ּבאילן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָּתלּוי
.·Ïחּיה אֹו[מילדת]נאמנת הּוא', ּכהן הּבן 'זה לֹומר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

אנּו ואין החזק, ׁשּלא מּפני - 'ממזר' אֹו 'נתין', אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻ'לוי',
ּבנאמנּות, ּבׁשהחזקה אמּורים? ּדברים ּבּמה יחּוסֹו. ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַָָָֻיֹודעין
אחד, אפּלּו עליה ערער אם אבל אדם. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
ּבחזקת  הּבן והרי נאמנת; אינּה - מעידה' 'ּבׁשקר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יחּוס. לֹו ואין ְִֵֵָּכׁשר,
.‚Ï ּברּור והאסּופי ּדבר ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ

וּדאּיים  ממזרים אבל ספקֹות; ׁשהן מּפני ּבאסּופית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאסּור
ּוׁשתּוקי  ממזר. והּולד ּבזה, זה לבֹוא מּתרין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּונתינים,

ספק. והּולד ּגרים, ּכׁשאר ּבנתינים מּתר ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָֻואסּופי

טז  ¤¤ּפרק
-ּפצּוע‡. ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

ּבקהל  ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּוא ה'" ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ;ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻ

ּבקדּׁשתֹו; ׁשאינֹו ּומׁשחררת, ּגּיֹורת לּׂשא מּתר - ּדּכא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻֻּפצּוע
לֹו; מּתרת הּספקֹות, מן אחת אֹו נתינה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֻואפּלּו

על ·. ּבֹו ּגזרּו לא ּבּקהל, לבֹוא אסּור ּדּכא ּופצּוע ְְִַַַַָָָָָָֹהֹואיל
הּספקֹות  על ולא ׁשפכה הּנתינים ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור
ׁשּלֹו;‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה

ׁשּלֹו הּגיד ׁשּנכרת ּכל - ׁשפכה איברין ּוכרּות ּובׁשלׁשה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבהן  ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ׁשּיֹוליד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
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וכיון  ביצים'; 'חּוטי הּנקראין והן הּזרע, ׁשכבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתתּבּׁשל
- נּדֹו אֹו נכרת, אֹו אּלּו, אברים מּׁשלׁשה אחד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנפצע

ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי
.„נּדֹו אֹו הּגיד נפצע ׁשּנכרתה [נמעך]ּכיצד? אֹו , ְְְִִִִֵֶַַַָ

א  מראׁשהעטרה נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה ֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
לכל  מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעטרה,

ּכ מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכׁשר; - של]הּגיד חיתוך -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמרזב אֹו לצד]קּולמֹוס מצד חיתוך צינור; ּכׁשר.[= - ְְְֵֵַָ

אם ‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
נסּתם  ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיראה

להכׁשרֹו חזר למעלה הּנקב, ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב . ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול העטרה, ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻּבתֹו

.Â זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול  זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין .מּׁשביל ְְֲִִִֵֶֶַָ

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ׁשּנּדֹוכה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאֹו
- נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו ביצים חּוטי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָנכרתּו

ּפסּול  זה .הרי ֲֵֶָ
.Á הּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת  ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר  זה הרי - .זרע  ֲֵֵֶֶַָ

.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדבר  וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו ים ּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּנֹולד  אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה, ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים  מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
הרי  - ּכרתן אֹו אֹותם והמסה ׁשחין ּבהן ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים  ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל, לבֹוא ּכׁשר .זה ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Èהּזרע אסּור אברי חּיה להפסיד ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָועֹוף,
מּפי  תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלארץ;
הּכתּוב, וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
אחרים. ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלא
מסרס  ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - המסרס ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָוכל

לֹוקה. המסרס ְֵֶַַַָאחר
.‡È את וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?

אֹוהּביצים  הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
אּלא  האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּוכרתֹו
את  והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם, ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִֵֵֵַָָָָָהּנקבה,
.·Èעּקרין מעקר]הּמׁשקה מינים,[סם לׁשאר אֹו לאדם, ְְְִִִִִֶַַָָָָ

מּתרת  ואּׁשה עליו; לֹוקין ואין אסּור, זה הרי - לסרסֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּכדי
ׁשּכפת  הרי ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלׁשּתֹות
ּכרּות  ׁשעׂשהּו עד חּיֹות, ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה האדם ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג, אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשפכה,
וראּוי  ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - תׁשמיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאברי

מרּדּות. מּכת ְְַַַַלהּכֹותֹו

.‚Èהּוא אסּור לקחּה ואם ׁשּלנּו; ּבהמה לסרס לגֹוי לֹומר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
זה, ּבדבר יׂשראל הערים ואם מּתר. אֹותּה, לסרס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעצמֹו
הּגדֹול  לבנֹו ואפּלּו אחר; ליׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָקֹונסין
ולא  לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה; ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֹֻמּתר

לֹו .נֹותנּה ְָ

יז  ¤¤ּפרק
וזֹונה ׁשלׁש‡. ּגרּוׁשה, - הּכהנים ּכל על נאסרּו נׁשים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

לאסור] נישאה או וחללה[נכרית כהונה], מאסורי ;[נולדה ֲַָָ
ּכהן  אחד והאלמנה. הּׁשלׁש, אּלּו - ארּבע ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
ואחד  ּבבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּגדֹול

העֹובד  מׁשּוח ּכהן ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ואסּורין הּבתּולה על מצּוין ּכּלן - ּבאלמנה.מלחמה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻ

ּבין ּכל·. ּגדֹול ּכהן ּבין נׁשים, מהּׁשלׁש אחת ׁשּנׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אינֹו - זנּות ּדר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

חללה  אֹו ּגרּוׁשה, אֹו זֹונה, מּׁשּום "לא לֹוקה ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ
ויבעל. ׁשּיּקח עד - ְְִִִֶַַָֹיּקחּו"

ּפי ‚. על אף אחת, לֹוקה - אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
יחּלל" "ולא ׁשּנאמר: קּדׁש, חּללּהׁשּלא ׁשּבעלּה, ּכיון - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הן  הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה; ְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
ּגדֹול  ּכהן לֹוקה לפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻמחּללֹות
קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף אלמנה ּבעילת על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלבּדֹו
אּׁשה, לא - ּכׁשרים יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשהרי

זרעֹו. ְְַֹולא
ׁשּתים קּדׁש„. לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול אחת ּכהן : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּובין  יחּלל". "לא מּׁשּום ואחת יּקח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמּׁשּום
ו  הארּבע מן אּׁשה ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ּגדֹול לא ּכהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

לֹוקה. אינֹו - ֵֶַָּבעל
ׁשאינֹו‰. מקֹום וכל לֹוקה, היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל

לֹוקה  אינּה היא - לאיׁשלֹוקה אּׁשה ּבין הפרׁש ׁשאין ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה אּלא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה ּכל - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּגֹויה, על הּבא ּכהן ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבבעילת  אסּור והּוא קּדּוׁשין; ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּגֹויה  ּבין יׂשראלית ּבין .זֹונה, ְְִִֵֵֵָָ
.Ê ׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנׂשא ּכגרּוׁשה  ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכׁשרה  והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על  אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Á חל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור אֹועל , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהאּסּור,

Ë-.Èׁשהיתה אּׁשה ּגרּוׁשה,לפיכ ונעׂשת אלמנה, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת חללה, ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹונעׂשת
ׁשהאלמנה  לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה -ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ
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ּגרּוׁשה  להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ּגדֹול לכהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֻאסּורה
ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ונאסרה אּסּור ּבּה נֹוסף -ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  מּתרת היא ועדין האלמנה, אּסּור על אחר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאּסּור
נאסרה  ׁשהרי אּסּור, ּבּה נֹוסף - חללה נעׂשת ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּתרּומה.
הֹואיל  - זֹונה נעׂשת ליׂשראל. מּתרת היא ועדין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבתרּומה,
ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם יׂשראל על ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

אחר  אּסּור ּבּה על נֹוסף ׁשּבא הדיֹוט לכהן הּדין והּוא . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ּכ ואחר חללה ׁשּנעׂשת ְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּגרּוׁשה
אּלא  לֹוקה אינֹו זה, סדר נׁשּתּנה אם אבל אחת; ּביאה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ַַאחת.
.‡È מאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּביאה  ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - אלמנה,הרּבה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
חֹולץ  אּלא ייּבם, לא זה ּכהן הרי והּוא יבמה לֹו נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
אחר  ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמאמר
ּכהן  להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה;
ספק  מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּגדֹול

אלמנה  ספק זֹו הרי - ארּוסּה ּומת .קּדּוׁשין, ְְֲֲִִֵֵֵַָָָ
.‚Èּגדֹול מצות ּכהן על ּבתּולה;עׂשה נערה ׁשּיּׂשא , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבבתּוליה  אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא  ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"
זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח
.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ

זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף
מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂË מֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ארס ּבגט  יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ; ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ונתמּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבעּולה,
.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס

ׁשּיכנס  קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא הרי ּפּתּה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈ זה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
ּגּופּה ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, יֹוציא.לא לא ּכנס, ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈ הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה אבל אחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
הרי  - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
מי  וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, מּתרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻזֹו
לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ראּויה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה

.ËÈאֹו לאׁשּתֹו', ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
- ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'נתן
אחר, לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה; מּתחת אֹותּה מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאין

הּׁשני  מן .ּתצא ִִֵֵֵַ
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

לּה ּגרּוׁשין.חֹוׁשׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יצא , אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול  לכהן ותּנׂשא -לּה, ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ׁשהיא  ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹאין
ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ּבעיר ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמזּנה
מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ׁשעברה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּׁשּום
ׁשאין  לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻּומת
ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹוסרין

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

יח  ¤¤ּפרק
למדּו‡. הּׁשמּועה היא מּפי - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

לאדם  ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ׁשאינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
ׁשּנבעלה  אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא אסּורה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא
הּנרּבעת  ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלחלל
ולא  זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבהמה
הּנּדה  על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה  ולא זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
ׁשהפקירה וכן ·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבמלקּות  ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
לאחד  הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין לאוין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻמאּסּורי
לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ואין עׂשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמאּסּורי
לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ועבד לגֹוי אֹו ערוה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָמּׁשּום

זֹונה. זֹו הרי -ֲֵָ
ונׁשּתחררה ‚. נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים  ׁשלׁש מּבת הרי ּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
נתין  אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
ראׁשֹון  ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ממזר ְְֲִִִִִִֵֵַַַָאֹו
על  ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָוׁשני,
היתה  ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה עׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהיהּודית

הּתרּו מן נפסלה זר,ּכהנת, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. ללדת]עׂשאּה כשירה לכהן,[אינה מּתרת ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ

זֹונה. ְֵָָואינּה
על „. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא

חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

יּבּום. ְְִִּבהלכֹות
אּסּור;‰. ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא

- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת  ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ונעׂשת לחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה  ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
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וכיון  ביצים'; 'חּוטי הּנקראין והן הּזרע, ׁשכבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּתתּבּׁשל
- נּדֹו אֹו נכרת, אֹו אּלּו, אברים מּׁשלׁשה אחד ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנפצע

ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי
.„נּדֹו אֹו הּגיד נפצע ׁשּנכרתה [נמעך]ּכיצד? אֹו , ְְְִִִִֵֶַַַָ

א  מראׁשהעטרה נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה ֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
לכל  מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעטרה,

ּכ מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכׁשר; - של]הּגיד חיתוך -] ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמרזב אֹו לצד]קּולמֹוס מצד חיתוך צינור; ּכׁשר.[= - ְְְֵֵַָ

אם ‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
נסּתם  ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיראה

להכׁשרֹו חזר למעלה הּנקב, ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב . ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול העטרה, ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻּבתֹו

.Â זרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול  זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין .מּׁשביל ְְֲִִִֵֶֶַָ

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ׁשּנּדֹוכה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאֹו
- נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו ביצים חּוטי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָנכרתּו

ּפסּול  זה .הרי ֲֵֶָ
.Á הּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב

ׁשכבת  ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל
ּכׁשר  זה הרי - .זרע  ֲֵֵֶֶַָ

.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדבר  וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו ים ּכגֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּנֹולד  אֹו ּדּכא, ּפצּוע אֹו ׁשפכה, ּכרּות נֹולד אם אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָאּלּו;
אברים  מּמּנּו ּובטלּו ּגּופֹו מחמת ׁשחלה אֹו ּביצים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבלא
הרי  - ּכרתן אֹו אֹותם והמסה ׁשחין ּבהן ׁשּנֹולד אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ׁשמים  ּבידי אּלּו ׁשּכל ּבּקהל, לבֹוא ּכׁשר .זה ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Èהּזרע אסּור אברי חּיה להפסיד ּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבחּוצה  ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָועֹוף,
מּפי  תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלארץ;
הּכתּוב, וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמּועה
אחרים. ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלא
מסרס  ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - המסרס ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָוכל

לֹוקה. המסרס ְֵֶַַַָאחר
.‡È את וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?

אֹוהּביצים  הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אחר  ּובא ונּתקֹו, אחר ּובא הּגיד, את ּומע אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבא
אּלא  האחרֹון סרס ׁשּלא ּפי על ואף לֹוקין, ּכּלן - ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּוכרתֹו
את  והמסרס ועֹוף. חּיה ּבבהמה ּבין ּבאדם, ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

ּפטּור. - מינים ּבׁשאר ּבין ּבאדם ּבין ְְְִִִֵֵֵַָָָָָהּנקבה,
.·Èעּקרין מעקר]הּמׁשקה מינים,[סם לׁשאר אֹו לאדם, ְְְִִִִִֶַַָָָָ

מּתרת  ואּׁשה עליו; לֹוקין ואין אסּור, זה הרי - לסרסֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּכדי
ׁשּכפת  הרי ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלׁשּתֹות
ּכרּות  ׁשעׂשהּו עד חּיֹות, ׁשאר אֹו ּכלב ּבֹו וׁשּסה האדם ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָאת
מּמּנּו ׁשּבּטל עד ּבׁשלג, אֹו ּבמים ׁשהֹוׁשיבֹו אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשפכה,
וראּוי  ּבידֹו. ׁשּיסרס עד לֹוקה, אינֹו - תׁשמיׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאברי

מרּדּות. מּכת ְְַַַַלהּכֹותֹו

.‚Èהּוא אסּור לקחּה ואם ׁשּלנּו; ּבהמה לסרס לגֹוי לֹומר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
זה, ּבדבר יׂשראל הערים ואם מּתר. אֹותּה, לסרס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻמעצמֹו
הּגדֹול  לבנֹו ואפּלּו אחר; ליׂשראל ּומֹוכרּה אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָקֹונסין
ולא  לֹו מֹוכרּה אינֹו - הּקטן לבנֹו אבל למכרּה; ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֹֻמּתר

לֹו .נֹותנּה ְָ

יז  ¤¤ּפרק
וזֹונה ׁשלׁש‡. ּגרּוׁשה, - הּכהנים ּכל על נאסרּו נׁשים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

לאסור] נישאה או וחללה[נכרית כהונה], מאסורי ;[נולדה ֲַָָ
ּכהן  אחד והאלמנה. הּׁשלׁש, אּלּו - ארּבע ּגדֹול ּכהן ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
ואחד  ּבבגדים, המרּבה אֹו הּמׁשחה ּבׁשמן הּמׁשּוח ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּגדֹול

העֹובד  מׁשּוח ּכהן ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן אֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ואסּורין הּבתּולה על מצּוין ּכּלן - ּבאלמנה.מלחמה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻ

ּבין ּכל·. ּגדֹול ּכהן ּבין נׁשים, מהּׁשלׁש אחת ׁשּנׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אינֹו - זנּות ּדר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

חללה  אֹו ּגרּוׁשה, אֹו זֹונה, מּׁשּום "לא לֹוקה ׁשּנאמר: , ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ
ויבעל. ׁשּיּקח עד - ְְִִִֶַַָֹיּקחּו"

ּפי ‚. על אף אחת, לֹוקה - אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
יחּלל" "ולא ׁשּנאמר: קּדׁש, חּללּהׁשּלא ׁשּבעלּה, ּכיון - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

הן  הרי - ּוגרּוׁשה וחללה זֹונה אבל לּכהּנה; ְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
ּגדֹול  ּכהן לֹוקה לפיכ ּבעילתֹו. קדם ועֹומדֹות ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻמחּללֹות
קּדּוׁשין; ׁשם ׁשאין ּפי על אף אלמנה ּבעילת על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָלבּדֹו
אּׁשה, לא - ּכׁשרים יחּלל ׁשּלא מזהר והּוא חּללּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשהרי

זרעֹו. ְְַֹולא
ׁשּתים קּדׁש„. לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול אחת ּכהן : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּובין  יחּלל". "לא מּׁשּום ואחת יּקח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמּׁשּום
ו  הארּבע מן אּׁשה ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ּגדֹול לא ּכהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

לֹוקה. אינֹו - ֵֶַָּבעל
ׁשאינֹו‰. מקֹום וכל לֹוקה, היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל

לֹוקה  אינּה היא - לאיׁשלֹוקה אּׁשה ּבין הפרׁש ׁשאין ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה אּלא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה ּכל - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּגֹויה, על הּבא ּכהן ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבבעילת  אסּור והּוא קּדּוׁשין; ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּגֹויה  ּבין יׂשראלית ּבין .זֹונה, ְְִִֵֵֵָָ
.Ê ׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה

ׁשּנׂשא ּכגרּוׁשה  ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכׁשרה  והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על  אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Á חל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
ּכאחת  ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור אֹועל , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהאּסּור,

Ë-.Èׁשהיתה אּׁשה ּגרּוׁשה,לפיכ ונעׂשת אלמנה, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָ
ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת חללה, ְְֲֲֲֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹונעׂשת
ׁשהאלמנה  לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה -ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֻ
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ּגרּוׁשה  להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ּגדֹול לכהן ְְְְְְֲִֵֶֶֶָָָָָֹֻאסּורה
ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ונאסרה אּסּור ּבּה נֹוסף -ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  מּתרת היא ועדין האלמנה, אּסּור על אחר ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻאּסּור
נאסרה  ׁשהרי אּסּור, ּבּה נֹוסף - חללה נעׂשת ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּתרּומה.
הֹואיל  - זֹונה נעׂשת ליׂשראל. מּתרת היא ועדין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבתרּומה,
ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם יׂשראל על ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָויׁש

אחר  אּסּור ּבּה על נֹוסף ׁשּבא הדיֹוט לכהן הּדין והּוא . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ּכ ואחר חללה ׁשּנעׂשת ְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּגרּוׁשה
אּלא  לֹוקה אינֹו זה, סדר נׁשּתּנה אם אבל אחת; ּביאה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל

ַַאחת.
.‡È מאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

ּביאה  ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - אלמנה,הרּבה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
חֹולץ  אּלא ייּבם, לא זה ּכהן הרי והּוא יבמה לֹו נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
אחר  ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמאמר
ּכהן  להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנתמּנה;
ספק  מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּגדֹול

אלמנה  ספק זֹו הרי - ארּוסּה ּומת .קּדּוׁשין, ְְֲֲִִֵֵֵַָָָ
.‚Èּגדֹול מצות ּכהן על ּבתּולה;עׂשה נערה ׁשּיּׂשא , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ּבבתּוליה  אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא  ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"
זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח
.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ

זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף
מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂË מֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ארס ּבגט  יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ; ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ונתמּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבעּולה,
.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס

ׁשּיכנס  קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא הרי ּפּתּה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈ זה הרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
ּגּופּה ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, יֹוציא.לא לא ּכנס, ואם ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈ הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה אבל אחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
הרי  - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
מי  וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, מּתרת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֻזֹו
לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ראּויה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻׁשאינּה

.ËÈאֹו לאׁשּתֹו', ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
- ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'נתן
אחר, לכהן נּׂשאת ואם ּבעלּה; מּתחת אֹותּה מֹוציאין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאין

הּׁשני  מן .ּתצא ִִֵֵֵַ
.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא

לּה ּגרּוׁשין.חֹוׁשׁשין ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יצא , אם אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ
לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î חֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
ּגדֹול  לכהן ותּנׂשא -לּה, ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

ׁשהיא  ׁשם לּה יצא לכהן. אפּלּו ותּנׂשא לּה, חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹאין
ּבעלּה הֹוציאּה ואפּלּו לּה; חֹוׁשׁשין אין - ּבעיר ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמזּנה
מכער, ּדבר ּבעדי אֹו ויהּודית, מׁשה ּדת על ׁשעברה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּׁשּום
ׁשאין  לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻּומת
ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו אּׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹוסרין

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

יח  ¤¤ּפרק
למדּו‡. הּׁשמּועה היא מּפי - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

לאדם  ׁשּנבעלה יׂשראל ּבת אֹו יׂשראל, ּבת ׁשאינּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל
ׁשּנבעלה  אֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור לֹו להּנׂשא אסּורה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא
הּנרּבעת  ,לפיכ לֹו. להּנׂשא מּתרת ׁשהיא ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלחלל
ולא  זֹונה נעׂשת לא ּבסקילה, ׁשהיא ּפי על אף - ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבהמה
הּנּדה  על והּבא לאדם. נבעלה לא ׁשהרי לּכהּנה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻנפסלה
נפסלה  ולא זֹונה נעׂשת לא ּבכרת, ׁשהיא ּפי על אף -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָֻלּכהּנה,
ׁשהפקירה וכן ·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבמלקּות  ׁשהיא ּפי על אף - לּכל זֹונה,עצמּה נעׂשת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ
לאחד  הּנבעלת אבל לֹו. להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהרי
אֹו ּבּכהנים, מיחדין ואינן ּבּכל, הּׁשוין לאוין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹֻמאּסּורי
לֹו אסּורה ׁשהיא למי לֹומר צרי ואין עׂשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמאּסּורי
לֹו להּנׂשא אסּורה והיא הֹואיל ועבד לגֹוי אֹו ערוה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָמּׁשּום

זֹונה. זֹו הרי -ֲֵָ
ונׁשּתחררה ‚. נתּגּירה אפּלּו - והמׁשחררת הּגּיֹורת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻוכן

ׁשנים  ׁשלׁש מּבת הרי ּפחּותה יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
נתין  אֹו עבד אֹו ּגֹוי אמרּו: מּכאן לכהן. ואסּורה זֹונה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹזֹו
ראׁשֹון  ואדֹומי מצרי אֹו ּומֹואבי, עּמֹוני ּגר אֹו ממזר ְְֲִִִִִִֵֵַַַָאֹו
על  ׁשּבאּו חלל, אֹו ׁשפכה, ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אֹו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָוׁשני,
היתה  ואם לּכהּנה; ונפסלה זֹונה, אֹותּה עׂשּו - ְְְְְְְִִִַַָָָָָָָֻהיהּודית

הּתרּו מן נפסלה זר,ּכהנת, עליה ׁשּבא יבמה וכן מה. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
והאילֹונית זֹונה. ללדת]עׂשאּה כשירה לכהן,[אינה מּתרת ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ

זֹונה. ְֵָָואינּה
על „. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא

חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו זֹונה;קרֹובת אֹותּה עׂשה לא - ְֲֲַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו ּכפי הּתֹורה, מן לֹו להּנׂשא אסּורה אינּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

יּבּום. ְְִִּבהלכֹות
אּסּור;‰. ׁשל ּבבעילה ּתלּוי זֹונה היֹותּה ׁשאין למדּת, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא

- לבהמה והּנרּבעת הּקדׁשה, ועל הּנּדה על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשהרי
ׁשּנּׂשאת  ּומי זֹונה; נעׂשת ולא אּסּור, ׁשל ּבעילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ונעׂשת לחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּׁשמּועה  ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
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wfg zxecdn jezn

מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Â ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּבין ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת  ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ומעלה  ּבאנס אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Ê טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
לׁשּוב  ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּכל  הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻלקחּתּה
הּכתּוב  ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ׁשאם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבּכלל,
ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּבאׁשת
עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל נתּפׂשה"; לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"והיא

זֹונה. היא ֲִֵֶָׁשהרי
.Á מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת

לּכהּנה  אסּורה זֹו הרי לבעלּה:לבעלּה, ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחד  עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי אֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ'נאנסּתי',
אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ׁשּזּנת, עליה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוהעיד
נאמנת  היא ואם ּבאחר; עיניה נתנה ׁשּמא עליו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאסּורה
זה  הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמכה לֹו, נאמן העד אֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

ספק. ידי לצאת ּכדי ְְִֵֵֵֵָָיֹוציא,
.Ë ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

לכל  אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה מּתרת ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ׁשהיא  הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר ׁשּבעֹולם זֹונה,ּכהן ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

האסּורה  ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ
.È עליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן

איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה ׁשּמא וטען מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּטען  יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, קּדּוׁשין ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
ׁשּמא  ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
אחר  נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ׁשּמא קּדּוׁשין, ֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת  ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא - ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליׂשראל
.‡È מּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה  - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמא עליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר  ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
.·Èונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם [הסתתרה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהיא  מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ׁשתת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹולא
הּוא  רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין זֹונה; ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹספק
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן  הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
.‚È מי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי  לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא

ותהיה  נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?
לכהן  .מּתרת ְֵֶֶֹֻ

.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין רב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוהיּו
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים  ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
מּמּנּו ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּוממזרים
ׁשרב  ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשרים,
ׁשּפֹוסל  למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהעֹוברין
לא  נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹאֹותּה

.תצא  ֵֵ
.ÂË לא אפּלּו - ּבעיר נתעּברה אֹו ּבעיר, ׁשּנבעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹראּוה

וכּיֹוצא  ועבד אחד חלל אֹו אחד ּגֹוי אּלא ׁשם ׁשֹוכן ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הּקבּוע, ׁשּכל לכהן; לכּתחּלה תּנׂשא לא זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהם,
הֹואיל  ּתצא, לא - נּׂשאת ואם הּוא. מחצה על ְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָֹּכמחצה

נבעלּתי' 'לכׁשר אֹומרת: .והיא ְְְְִִִֵֶֶַָ
.ÊË למי יֹודעת 'איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

קטּננבעלּתי' ׁשהיתה אֹו לפסּול , ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכן  אם אּלא ּתצא, - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ספק זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ

ּכׁשרים. אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻהיּו
.ÊÈאֹו אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ׁשּנפּדית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשבּויה
נבעלה יתר  ׁשּמא זֹונה; ספק ׁשהיא מּפני לכהּנה, אסּורה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּכׁשרה  זֹו הרי עּמּה, הּגֹוי נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלגֹוי.
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב, אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
אּלּו הרי לחברּתּה, מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
סֹופרים, מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֻנאמנֹות;

ּבׁשבּויה. הקּלּו ְְִִֵֵָָלפיכ
.ÁÈ ּבאחד מעׂשה נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה קטן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

'נׁשּבינּו ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח והיה ואּמֹו, הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּנׁשּבה
ללקט  אּמי; על ודעּתי - מים לׁשאב יצאתי הּגֹויים; ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹלבין
על  לכהן חכמים אֹותּה והּׂשיאּו - אּמי' על ודעּתי - ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹעצים

.ּפיו  ִ
.ËÈ,נטמאת ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל  לּה; תעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי  מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה ּבעלּה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת  .ּתּמה, ֱֶֶֶָֻ
.Î לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - לּה והעיד ּפדיּה ואם ּבּה; נתן עיניו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשאּנה,
ׁש יּׂשאּנה, נֹותן זה היה לא טהֹורה, ׁשהיא ידע לא אּלּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּבּה .מעֹותיו ְָָ
.‡Î,נאמנת - אני' ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר אחד ׁשהּפה עד ׁשם היה ואפּלּו ; ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנׁשּבית  עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל ׁשבּויה. ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּמעיד
ׁשם  היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה -ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחד  ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשני
ּגֹוי  עּמּה נתיחד לא טהֹורה, ׁשהיא לּה ּומעיד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמכחיׁש
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אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו - ׁשּנפּדית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעד
מּתרת. זֹו הרי ְֲִֵֶֶָֻׁשפחה,

.·Î ּדין ּבית והּתירּוה אני', ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי
ּתּנׂשא  זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנׂשא,
הּׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
תצא  לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו ׁשבּויה היא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי

ׁשּתּפדה  עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה; .מהּתרּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.‚Î,נּׂשאת אפּלּו - ׁשּנטמאת ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

ּתצא  זֹו הרי - ּבנים לּה היּו אינֹוואפּלּו אחד, עד ּבא ואם ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאני  עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.

ע  ׁשּיבֹואּו עד 'נמּתין אֹומרין: אין - אּלא טהֹורה' דים', ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
קֹול  עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד; אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו; עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Î היא והרי וגרׁשּתיה', ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

והרי  קטּנה', ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה 'קּדׁשּתיה נאמן. - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה
'נׁשּבית  ּגרּוׁשה. להחזיקּה נאמן אינֹו - ּגדֹולה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָהיא
נאמן; אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּופדיתיה',
איׁשּות  מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ,ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹ

לפסלּה לא אבל הּזה", לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
זנּות. ְִמּׁשּום

.‰Î הֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
ּובלבד  אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ספק, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו .ׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.ÂÎ מּקיפין עיר הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

עד  אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו

מי ּפסּולֹות  אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּלא  מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה

הּכל  על מּצלת זֹו הרי - אחת .אּׁשה ֲִֵֶֶַַַַַָֹ
.ÁÎ- אני' 'טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד; לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי' הייתי 'ּבמחבֹואה אֹו העיר', ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ'נמלטּתי
נטמאתי' ולא נחּבאתי, ולא נמלטּתי 'לא לֹומר: נאמנת -. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎ ׁשהן מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא  להן חֹוׁשׁשין לפיכ יראין; ואינן ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו.
ׁשהן  לבעל; ּפנאי להן ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונעׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להן. ּובֹורחין ּבּׁשלל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָעֹוסקים
אֹותן  והּצילּו יׂשראל אחריהן ׁשרדפּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותן

אסּורֹות  הן הרי - .מּידן ֲֲִֵֵָָ
.Ï ועל מּתרת; - ממֹון ידי על ּגֹויים ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּׁשה

- ּכהן ּבעלּה היה אם ,לפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֻידי
יׂשראל  ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
הּגֹויים  ׁשּיד ּבזמן אבל מהן; יראין והן הּגֹויים, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתּקיפה

ּגֹויים, ּברׁשּות ׁשּנעׂשת ּכיון - ממֹון ידי על אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתּקיפה
ּכׁשבּויה  אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.נאסרה; ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

יט  ¤¤ּפרק
אחת ‡. וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו

נתחּללה  לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים אבל מן . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

ּכדרּכּה·. ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
נתחּללה  ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּיהיה ּבין והּוא ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האסּורה  זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכהן
ומעלה. אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְִֶַַָָָָָֹלֹו

הּגרּוׁשה ‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו האלמנה, על אֹו עליהן ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

עליה  ּובא ּבעּולה ואם ׁשּנׂשא לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּולד  - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה כהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻחלל.
על  אף - נּׂשאת ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
ּבעּולה, ּבחזקת נׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; נבעלה, ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹּפי

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי על ְְִִֵֶַַָאף
וכן „. חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה ּבעל .אם ְְְִִִִִַָָָֹֹ
אחת ‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נעׂשת  - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה  על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא  לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת  על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים  חלל מּמּנה ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין -ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Ê וילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה  עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
- הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
אּסּור  הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָהיא

ּבּכהנים  מיחד ואינֹו ּבּכל, .הּׁשוה ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֻ
.Ë ספ ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא מׁשחררת,ּכהן אֹו ּגּיֹורת ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ספק  על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה  ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.È וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצאּו
חמרי  עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
ולא  ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו יׂשראל: וחמרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֻכהנים

ּככהן  למתים אכל,מּטּמא ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹ
והּוא  מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו נטמא, ְְְְִִַַַַָָָָאֹו
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מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Â ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ּבין ּכל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברצֹון,
ּבת  ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום  ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ומעלה  ּבאנס אחד ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Ê טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ,ואׁשת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ
לׁשּוב  ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּכל  הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻלקחּתּה
הּכתּוב  ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ׁשאם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבּכלל,
ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻּבאׁשת
עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל נתּפׂשה"; לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"והיא

זֹונה. היא ֲִֵֶָׁשהרי
.Á מּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת

לּכהּנה  אסּורה זֹו הרי לבעלּה:לבעלּה, ׁשאמרה ּכהן אׁשת . ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
אחד  עד ׁשּבא אֹו אחד', עלי ּובא 'ׁשגגּתי אֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ'נאנסּתי',
אינּה זֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ׁשּזּנת, עליה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוהעיד
נאמנת  היא ואם ּבאחר; עיניה נתנה ׁשּמא עליו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאסּורה
זה  הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמכה לֹו, נאמן העד אֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,

ספק. ידי לצאת ּכדי ְְִֵֵֵֵָָיֹוציא,
.Ë ּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת

לכל  אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה מּתרת ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
ׁשהיא  הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר ׁשּבעֹולם זֹונה,ּכהן ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

האסּורה  ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ
.È עליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן

איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה ׁשּמא וטען מּספק, עליו נאסרה - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּטען  יׂשראל אבל קּדּוׁשין. אחר אֹו נבעלה, קּדּוׁשין ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹקדם
ׁשּמא  ספקֹות: ׁשני ּכאן ׁשּיׁש עליו, נאסרה לא - זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
אחר  נאמר ואפּלּו קּדּוׁשין, אחר ׁשּמא קּדּוׁשין, ֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקדם
מּתרת  ׁשהאנּוסה ּברצֹון, ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא - ְְֲִִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֵֶַָליׂשראל
.‡È מּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ

נאסרה  - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ׁשּמא עליו ּבאנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

להחמיר  ּתֹורה, ׁשל אּסּור ּוספק - .ּברצֹון ְְְְִִֵֶַָָ
.·Èונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא אּׁשה זר]ּכל עם [הסתתרה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

ׁשהיא  מּפני לכהן, אסּורה זֹו הרי - סֹוטה מי ׁשתת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹולא
הּוא  רצה ׁשּלא ּבין לׁשּתֹות, היא רצת ׁשּלא ּבין זֹונה; ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹספק
מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמנעה עדּות ׁשם ׁשהיתה ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלהׁשקֹותּה,
ׁשאינן  הּנׁשים מן ׁשהיתה ּבין ּדין, ּבית לּה ׁשּקּנאּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבין
זֹו הרי מקֹום, מּכל ׁשתת ולא הֹואיל - לׁשּתֹות ְְְֲִִִֵָָָָֹראּויֹות

מּספק. לּכהּנה ְֲִֵַָָָֻאסּורה
.‚È מי' לּה: ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה

נאמנת; זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהּוא
'מּמי  לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָֹֻולא

ותהיה  נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתעּברּת'?
לכהן  .מּתרת ְֵֶֶֹֻ

.„Èּבֹו ׁשּנבעלה הּמקֹום ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ׁשם, עֹוברין ׁשהּכל ׁשּבּׂשדֹות, ּבּקרנֹות אֹו ּדרכים, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
אּלּו ּפרׁשּו ׁשּמּמּנה העיר ורב ּכׁשרים, ׁשם העֹוברין רב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוהיּו
והצריכּו ּביחּוסין, מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהעֹוברין
ּגֹויים  ּכגֹון ּפסּולין, העֹוברים רב היּו אם אבל רּבֹות. ְְְְֲִִִִֵָָָֹֻׁשני
מּמּנּו ׁשּבאּו הּמקֹום ׁשרב ּפי על אף ּבהם, וכּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּוממזרים
ׁשרב  ּפי על אף ּפסּולין, הּמקֹום אנׁשי רב ׁשהיּו אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכׁשרים,
ׁשּפֹוסל  למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהעֹוברין
לא  נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֹאֹותּה

.תצא  ֵֵ
.ÂË לא אפּלּו - ּבעיר נתעּברה אֹו ּבעיר, ׁשּנבעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹראּוה

וכּיֹוצא  ועבד אחד חלל אֹו אחד ּגֹוי אּלא ׁשם ׁשֹוכן ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
הּקבּוע, ׁשּכל לכהן; לכּתחּלה תּנׂשא לא זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבהם,
הֹואיל  ּתצא, לא - נּׂשאת ואם הּוא. מחצה על ְְֱֱִִִֵֵֶֶַָָָֹּכמחצה

נבעלּתי' 'לכׁשר אֹומרת: .והיא ְְְְִִִֵֶֶַָ
.ÊË למי יֹודעת 'איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה

קטּננבעלּתי' ׁשהיתה אֹו לפסּול , ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכן  אם אּלא ּתצא, - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ספק זֹו הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ

ּכׁשרים. אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻהיּו
.ÊÈאֹו אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ׁשּנפּדית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשבּויה
נבעלה יתר  ׁשּמא זֹונה; ספק ׁשהיא מּפני לכהּנה, אסּורה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ

ּכׁשרה  זֹו הרי עּמּה, הּגֹוי נתיחד ׁשּלא עד לּה יׁש ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלגֹוי.
זֹו. לעדּות נאמן קרֹוב, אֹו ׁשפחה אֹו עבד ואפּלּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻלּכהּנה.
אּלּו הרי לחברּתּה, מהן אחת ּכל ׁשהעידה ׁשבּויֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשּתי
סֹופרים, מּדברי ּכּלן הּספקֹות ּכל ואּסּור הֹואיל ְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָֻנאמנֹות;

ּבׁשבּויה. הקּלּו ְְִִֵֵָָלפיכ
.ÁÈ ּבאחד מעׂשה נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה קטן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן

'נׁשּבינּו ואמר: ּתּמֹו לפי מסיח והיה ואּמֹו, הּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻׁשּנׁשּבה
ללקט  אּמי; על ודעּתי - מים לׁשאב יצאתי הּגֹויים; ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹלבין
על  לכהן חכמים אֹותּה והּׂשיאּו - אּמי' על ודעּתי - ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹעצים

.ּפיו  ִ
.ËÈ,נטמאת ׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

אבל  לּה; תעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשאין
לפי  מסיחה ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה ּבעלּה ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָׁשפחת

נאמנת  .ּתּמה, ֱֶֶֶָֻ
.Î לא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכהן

הרי  - לּה והעיד ּפדיּה ואם ּבּה; נתן עיניו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשאּנה,
ׁש יּׂשאּנה, נֹותן זה היה לא טהֹורה, ׁשהיא ידע לא אּלּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

ּבּה .מעֹותיו ְָָ
.‡Î,נאמנת - אני' ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה

ׁשהּתיר  הּפה הּוא ׁשאסר אחד ׁשהּפה עד ׁשם היה ואפּלּו ; ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנׁשּבית  עדים ׁשני ׁשם יׁש אם אבל ׁשבּויה. ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּמעיד
ׁשם  היּו טהֹורה. ׁשהיא אחד לּה ׁשּיעיד עד נאמנת, אינּה -ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחד  ׁשּנטמאת, מעיד אחד ועד ׁשּנׁשּבית, עדים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשני
ּגֹוי  עּמּה נתיחד לא טהֹורה, ׁשהיא לּה ּומעיד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמכחיׁש
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אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו - ׁשּנפּדית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעד
מּתרת. זֹו הרי ְֲִֵֶֶָֻׁשפחה,

.·Î ּדין ּבית והּתירּוה אני', ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי
ּתּנׂשא  זֹו הרי - ׁשּנׁשּבית עדים ׁשני ּבאּו ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהּנׂשא,
הּׁשּבאי, אחריה נכנס ואפּלּו מהּתרּה. ּתצא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכּתחּלה,
תצא  לא זֹו הרי - אדֹוניה ּביד לפנינּו ׁשבּויה היא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי

ׁשּתּפדה  עד מעּתה אֹותּה ּומׁשּמרין ׁשהּתירּוה; .מהּתרּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
.‚Î,נּׂשאת אפּלּו - ׁשּנטמאת ּכ אחר עדים ׁשני לּה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּבאּו

ּתצא  זֹו הרי - ּבנים לּה היּו אינֹוואפּלּו אחד, עד ּבא ואם ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
ׁשאני  עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.

ע  ׁשּיבֹואּו עד 'נמּתין אֹומרין: אין - אּלא טהֹורה' דים', ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
קֹול  עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד; אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו; עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה
.„Î היא והרי וגרׁשּתיה', ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב

והרי  קטּנה', ּכׁשהיתה וגרׁשּתיה 'קּדׁשּתיה נאמן. - ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָקטּנה
'נׁשּבית  ּגרּוׁשה. להחזיקּה נאמן אינֹו - ּגדֹולה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָהיא
נאמן; אינֹו - קטּנה ׁשהיא ּבין גדֹולה ׁשהיא ּבין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּופדיתיה',
איׁשּות  מּׁשּום לאסרּה אּלא ּתֹורה אֹותֹו האמינה ,ׁשּלא ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹ

לפסלּה לא אבל הּזה", לאיׁש נתּתי ּבּתי "את ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
זנּות. ְִמּׁשּום

.‰Î הֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
ּובלבד  אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ספק, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו .ׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.ÂÎ מּקיפין עיר הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ

עד  אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו

מי ּפסּולֹות  אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

.ÊÎאֹו ּבּה, ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּלא  מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה

הּכל  על מּצלת זֹו הרי - אחת .אּׁשה ֲִֵֶֶַַַַַָֹ
.ÁÎ- אני' 'טהֹורה ׁשאמרה: אּׁשה ּכל מּצלת? ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּכיצד

לֹומר: ׁשּיכֹולה מּתֹו עד; לּה ׁשאין ּפי על ואף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונּצלּתי' הייתי 'ּבמחבֹואה אֹו העיר', ּכׁשּנכּבׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ'נמלטּתי
נטמאתי' ולא נחּבאתי, ולא נמלטּתי 'לא לֹומר: נאמנת -. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎ ׁשהן מלכּות, אֹותּה ׁשל ּבגדּוד אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּבּמה
ׁשּמא  להן חֹוׁשׁשין לפיכ יראין; ואינן ּבעיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתיּׁשבין
- ועבר וׁשטף ׁשּפׁשט אחרת מלכּות ׁשל ּגדּוד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבעלּו.
ׁשהן  לבעל; ּפנאי להן ׁשאין מּפני הּנׁשים, נאסרּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונעׂשּו נׁשים ׁשבּו ואם להן. ּובֹורחין ּבּׁשלל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָעֹוסקים
אֹותן  והּצילּו יׂשראל אחריהן ׁשרדפּו ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותן

אסּורֹות  הן הרי - .מּידן ֲֲִֵֵָָ
.Ï ועל מּתרת; - ממֹון ידי על ּגֹויים ּביד ׁשּנחּבׁשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאּׁשה

- ּכהן ּבעלּה היה אם ,לפיכ לּכהּנה. אסּורה - נפׁשֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹֻידי
יׂשראל  ׁשּיד ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
הּגֹויים  ׁשּיד ּבזמן אבל מהן; יראין והן הּגֹויים, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּתּקיפה

ּגֹויים, ּברׁשּות ׁשּנעׂשת ּכיון - ממֹון ידי על אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּתּקיפה
ּכׁשבּויה  אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ׁשּבארנּו.נאסרה; ּכמֹו , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

יט  ¤¤ּפרק
אחת ‡. וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו

נתחּללה  לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים אבל מן . ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

ּכדרּכּה·. ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
נתחּללה  ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ׁשּיהיה ּבין והּוא ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האסּורה  זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּכהן
ומעלה. אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְִֶַַָָָָָֹלֹו

הּגרּוׁשה ‚. על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד?
אֹו האלמנה, על אֹו עליהן ׁשּבא ּגדֹול וכהן הּזֹונה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

עליה  ּובא ּבעּולה ואם ׁשּנׂשא לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּולד  - אחר ּכהן ּבין ׁשחּללּה זה ּבין ּבן, מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהֹוליד
אֹו ונתאלמנה כהּנה, מאּסּורי אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֻחלל.
על  אף - נּׂשאת ואם נתחּללה. לא - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנתּגרׁשה
ּבעּולה, ּבחזקת נׂשּואה ׁשּכל נתחּללה; נבעלה, ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹּפי

ּבתּולה. ׁשּנמצאת ּפי על ְְִִֵֶַַָאף
וכן „. חּללּה; לא עץ, מּכת אֹו ּבֹוגרת ׁשּנׂשא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻּכהן

חּללּה לא נּׂשּואין, ּבלא ּבעילה ּבעל .אם ְְְִִִִִַָָָֹֹ
אחת ‰. על אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין ;מחּיבי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נעׂשת  - אחר ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זקּוקה  על ׁשּבא ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
ׁשאינּה לפי ּכׁשר, הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליבם,
ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻמאּסּורי
ׁשהּוא  לפי חלל, ּוולדּה חללה היא - וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתעּברה

כהּנה. ְִֵֵָֻמאּסּורי
.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת  על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן

חללים  חלל מּמּנה ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין -ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Ê וילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
חללה  עברה.ּכׁשהיא מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,לפיכ מּדבריהם. לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכבר
חללים; מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּכהן
- הּׁשנּיֹות מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוהּכל
אּסּור  הּׁשנּיֹות ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָהיא

ּבּכהנים  מיחד ואינֹו ּבּכל, .הּׁשוה ְְֲִֵֶַַַָָֹֹֻ
.Ë ספ ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא מׁשחררת,ּכהן אֹו ּגּיֹורת ק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ

ספק  על ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
חלל.אלמנה  ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.È וחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצאּו
חמרי  עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
ולא  ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו יׂשראל: וחמרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֻכהנים

ּככהן  למתים אכל,מּטּמא ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹ
והּוא  מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו נטמא, ְְְְִִַַַַָָָָאֹו
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הרי  - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ׁשל לחלל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדין
"אמר  ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ּגרּוׁשה, ונֹוׂשא ּכזר, ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּוא
עד  אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - אהרן" ּבני הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹאל

ּבכהּונם. ְְִִֶָׁשּיהיּו
.‡Èּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ּבגּיֹורת אבל אסּור . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
ׁשּלא  ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻהּכהנת
ולא  אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, להּנׂשא ּכׁשרֹות ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻהזהרּו
לּׂשא  ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר נמצא אהרן. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻּבנֹות

ֶֶֹּכהנת.
.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

זרע  ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לכהן  אסּורה הּבת אֹותּה הרי לא יׂשראל, - נּׂשאת ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

מׁשחרר  אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה והֹורתּה הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻּתצא,
- ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּנׂשא

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרה ְְְְִִֵַַָָָֻּבּתֹו
.‚È ּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות  נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל  חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

לּכהּנה  ּתּנׂשא זֹו .הרי ְֲִֵֵַָָֻ
.ÂË ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים ,ּכהנים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹֻ

- וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר הֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּולד
ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, זה לבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּתרים

אבתם" לבית מׁשּפחתם על היא "וּיתילדּו אביו ּבית - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ּבית ואין ְְְְְִִִֵֵַַמׁשּפחּתֹו,

.ÊË מּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים
ּבזה  זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חלל  אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו

.ÊÈ מהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
מׁשּפחֹות לכּתחּלה  ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבעלת  ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו זֹו ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּמתּגרֹות
מריבה  מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ּתמיד, ּומריבה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמּצה
להתרחק  וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ּביֹותר ּפנים ועז הּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעם
אחרים  את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ּפסלנּות מיני ׁשאּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן;
ואֹומר  ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָּתמיד,
ואם  הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - ממזרים ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעליהן
ׁשּכל  הּוא; עבד ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין עבדים, ׁשהן עליהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאמר
ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּפֹוסל,
- חסד להן ּגֹומל ואינֹו הּברּיֹות, את וׂשֹונא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואכזרּיּות,
יׂשראל  ׁשּסימני הּוא; גבעֹוני ׁשּמא ּביֹותר, לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָחֹוׁשׁשין
חסדים; וגֹומלי רחמנים, ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהאּמה
הּמה" יׂשראל מּבני לא "והּגבענים אֹומר: הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּובּגבעֹונים

ּבני  על רחמּו ולא נתּפּיסּו, ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
והם  מלּכם, לבני למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאּול,

ּבּתחּלה.עׂשּו והחיּום חסד עּמהם ְְְִִֶֶֶֶַָָָ
.ÁÈ ׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות  ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן הרי ׁשּנתערב - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹזֹו
ואם  אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
ּבֹודק  הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָאּמּה,
אם  ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם אביה, אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעל

אביה. ֲִִָָאבי
.ËÈ יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

עׂשר  ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג לבּדק מֹוסיף לוּיים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹאֹו
הּכהנים.אּמהֹות  מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ׁשהערּוב , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

.Î עת ּבכל - ׁשהאנׁשים מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין  הּנׁשים, אבל נׁשמע; היה ּפסּול, ׁשם היה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָואּלּו

ּביחּוסין  .מחרפֹות ְְְִִָ
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

מּפני  להן? ׁשּתּנׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהּורעה
לפסּולין  להּנׂשא ּכׁשרֹות הזהרּו .ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶָֹֻ

.·Îאֹו וׁשֹותק, 'נתין' אֹו וׁשֹותק, 'ממזר' לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק 'עבד' אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריהן  ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ׁשּבארנּו.ואין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

תצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה,
ׁשּמא  חלל, אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
הּוא, חלל ׁשּמא - אלמנתֹו ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

חלל  אינֹו אּׁשה ׁשּמא ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
הּדין  והּוא ּתצא. נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק, עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהן
ממזר  ׁשאׁשת - וּדאי ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא אחד אּסּור לּכהּנה, חלל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואׁשת

כ  ¤¤ּפרק
ואינן ּכל‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ׁשּבּזמן הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּגבּול[תרומה]אֹוכלין ּבקדׁשי ולא אּלא א"י [בגבולי ְְְְִֵֶַָָ
אבל בירושלים] ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא ;ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָ

אּלא  אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה, ׁשל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּתרּומה
מיחס  .ּכהן ְֵָֹֻ

עדים איזה·. ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן ׁשהּוא הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻ
ׁשאינֹו ּפלֹוני איׁש עד ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכהן
ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצרי
אֹותֹו מּניחין היּו לא אחריו, הּגד ֹול ּדין ּבית ּבדקּו ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹלא
מן  ולא ּולמעלה, הּמזּבח מן ּבֹודקין אין לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹלעבד.
ּכהנים  אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין - ּולמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּסנהדרין

מיחסין. ויׂשראלים ְְְְְִִִִִֵָֻלוּים
ּתֹורה,חּלה‚. ׁשל אינּה - יׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הארץ" אל "ּבבאכם ּביאת ׁשּנאמר: ולא ּכּלכם, ּביאת - ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
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ּתרּומה  וכן ּכּלם. עלּו לא עזרא, ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלין ּולפיכ סֹופרים; ּדברי ׁשל הּזה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
ׁשל מי„. ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים, לֹו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

מיחס  זה הרי - מּנׂשיאּות ּתֹורה לא ליחּוסין מעלין ואין ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ולא ּתרּומה ּכּפים, מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ְְְִֵֵֶַַָָֹּבבית
אין ּכהן‰. - הּוא' וכהן זה, הּוא 'ּבני ׁשאמר: מיחס ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻ

ּבנֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליחּוסין אֹותֹו .מעלין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ
.Âּכׁשרה,ּכהן ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

אחריה, ּכרּוכין ּובנים והיא, הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה' ואּלּו זֹו, היא עּמי ׁשּיצאת 'אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ואּלּו 'מתה, הּבנים. על ולא האּׁשה, על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלהביא
להביא  צרי ואינֹו ּבניה; ׁשאּלּו עדים להביא צרי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבניה'
ׁשּיצא  החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיתה אּמן על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעדים

ּכׁשרה  ּבאּׁשה .מעּמנּו ְְִִֵֵָָָ
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

עדים  להביא צרי - ּבניה' ואּלּו נׂשאתי, זֹו 'אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָואמר:
והּוא  ּבניה; ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה  והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
אחריה, ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף - האחת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם, האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהן; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת  זֹו אחר .ונכרכּו ְְְְִֶֶַַַֻ
.Á'ּבניה ואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבא

ּבניה  ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּדני  הּזה ּכוכּדין ואחר מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנעיד
.Ë ּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

,'וכ ּכ הלוהּו אֹו מּפלֹוני לוה ּכהן 'ּפלֹוני ְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹּבׁשטר:
ׁשּמא  מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן מחזיקין אין - מּלמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוהעדים

הּמלוה  על אּלא העידּו לענין לא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ויאכל  זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיחּוס.
- הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל וחּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבתרּומה
ּכּפים, ּומּנׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל הּׁשטרֹות, מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלין

ראׁשֹון. ּבּתֹורה ְִִִַָָּומּקריאה
.È ּבתרּומה להאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

על  לא ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהיֹותֹו
האּׁשה  על ולא .הּבנים ְִִַַָָָֹ

.‡È וזה ּכהן', וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
וחברי 'אני אֹומר: ּכגֹומלין הּׁשני ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

ּכהנים  ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את וכן זה . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
'ׁשאכל  אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: אחד ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעד
ראׁשֹון  ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק אֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתרּומה',

ּפיו  על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי' אחריו אם וקרא וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
אֹותֹו מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהעיד

ְִִָּבלוּיה.
.·È ּתרּומה ּדין, ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות  לכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרֹו מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא .זֹו; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚È,נאמן אינ ֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמֹו ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ּבּתֹורה ואין יקרא ולא ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻ

עד  - הּגבּול ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
וזֹונה  ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
לֹוקה; - נטמא אֹו נׂשא, ואם למתים. מּטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק לֹו ְְְֲִֵֶֶַָָוהּנבעלת
.„È נאמן ּתּמֹו, לפי מסיח היה ּבאחד ואם מעׂשה ּכיצד? . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתינֹוק, ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהיה
הּספר, מּבית ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהייתי
וחברי  לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהפׁשיטני
חּלֹות'; אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְֱִֵֶַַַַַָָָֻוהעלהּו
.ÂËּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול וראיתי נאמן קטן, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני
ּבעדּותֹו אני',ּבכהּנה, 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשהּוא  זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועד
חלל  ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכהן'
אביו  החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻהּוא;
הרי  - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּכהן,

אביו. ּבחזקת ְְִֶַָהּוא
.ÊË ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי

ּבא  אֹותֹו; ּומֹורידין לֹו, חֹוׁשׁשין - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲִִִֶָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה  אֹותֹו מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעד
מֹורידין  חלל, ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעל
ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד עד ּבא הּכהּנה; מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמעלין
ׁשהּוא  מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשניהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוהרי

הּקֹול  ויּדחה ואּלּו אּלּו יּדחּו -ּפסּול, ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אביו. ּבחזקת ּכהן ְְְִִֵֵֶַָָֹויּׁשאר

.ÊÈ,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
ּכהן  ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ;והיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּתערבת  והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹוכן
יׂשראל  חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן אחד ּכל -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ

נ  נֹוׂשאין ּכהנים: ואין וחמרי לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָֹֻֻ
ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּטּמאין

לֹוקין. ואינן ְִִִֵָמֹוציאין
.ÁÈ ׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין  אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין  - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ועֹולה הּוא ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשניהן  היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָּבמׁשמרֹו

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ּובית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבמׁשמר
.ËÈ.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
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הרי  - הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ׁשל לחלל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדין
"אמר  ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ּגרּוׁשה, ונֹוׂשא ּכזר, ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּוא
עד  אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - אהרן" ּבני הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹאל

ּבכהּונם. ְְִִֶָׁשּיהיּו
.‡Èּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹּכהן

ׁשּבארנּו ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ּבגּיֹורת אבל אסּור . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
ׁשּלא  ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻהּכהנת
ולא  אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, להּנׂשא ּכׁשרֹות ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֻהזהרּו
לּׂשא  ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר נמצא אהרן. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻּבנֹות

ֶֶֹּכהנת.
.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים

זרע  ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לכהן  אסּורה הּבת אֹותּה הרי לא יׂשראל, - נּׂשאת ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

מׁשחרר  אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה והֹורתּה הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻּתצא,
- ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּנׂשא

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרה ְְְְִִֵַַָָָֻּבּתֹו
.‚È ּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר

זֹונֹות  נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ׁשּבארנּו לכּתחּלה.ּכמֹו לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

.„È,ּבנֹו ּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לעֹולם. הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו
אבל  חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻואם
ּבת, היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָיׂשראל

לּכהּנה  ּתּנׂשא זֹו .הרי ְֲִֵֵַָָֻ
.ÂË ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים ,ּכהנים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹֻ

- וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר הֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּולד
ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, זה לבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּתרים

אבתם" לבית מׁשּפחתם על היא "וּיתילדּו אביו ּבית - ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ
מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ּבית ואין ְְְְְִִִֵֵַַמׁשּפחּתֹו,

.ÊË מּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים
ּבזה  זה יׂשראלית,לבֹוא אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

חלל  אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו

.ÊÈ מהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
מׁשּפחֹות לכּתחּלה  ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף . ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבעלת  ׁשהיא מׁשּפחה ראית אֹו ּתמיד, ּבזֹו זֹו ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּמתּגרֹות
מריבה  מרּבה ׁשהּוא איׁש ראית אֹו ּתמיד, ּומריבה ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָמּצה
להתרחק  וראּוי להן, חֹוׁשׁשין - ּביֹותר ּפנים ועז הּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹעם
אחרים  את הּפֹוסל ּכל וכן הן. ּפסלנּות מיני ׁשאּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָמהן;
ואֹומר  ּביחידים, אֹו ּבמׁשּפחֹות ׁשמץ ׁשּנֹותן ּכגֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָּתמיד,
ואם  הּוא; ממזר ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - ממזרים ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעליהן
ׁשּכל  הּוא; עבד ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין עבדים, ׁשהן עליהן ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאמר
ּפנים, עּזּות ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל וכן ּפֹוסל. הּוא ּבמּומֹו ְְִִֵֵֵֵֶַַָָהּפֹוסל,
- חסד להן ּגֹומל ואינֹו הּברּיֹות, את וׂשֹונא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואכזרּיּות,
יׂשראל  ׁשּסימני הּוא; גבעֹוני ׁשּמא ּביֹותר, לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָחֹוׁשׁשין
חסדים; וגֹומלי רחמנים, ּביׁשנים, - הּקדֹוׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהאּמה
הּמה" יׂשראל מּבני לא "והּגבענים אֹומר: הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּובּגבעֹונים

ּבני  על רחמּו ולא נתּפּיסּו, ולא ּפניהם, ׁשהעּזּו לפי -ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
והם  מלּכם, לבני למחל חסד ליׂשראל זכרּו ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאּול,

ּבּתחּלה.עׂשּו והחיּום חסד עּמהם ְְְִִֶֶֶֶַָָָ
.ÁÈ ׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה

עבדּות  ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן הרי ׁשּנתערב - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ספק. ְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹזֹו
ואם  אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ׁשּיבּדק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
ּבֹודק  הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ואם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָאּמּה,
אם  ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם אביה, אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעל

אביה. ֲִִָָאבי
.ËÈ יׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם

עׂשר  ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג לבּדק מֹוסיף לוּיים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹאֹו
הּכהנים.אּמהֹות  מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ׁשהערּוב , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

.Î עת ּבכל - ׁשהאנׁשים מּפני ּבלבד? ּבּנׁשים ּבֹודק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּמה
ּביחּוסֹו, ּבֹו ׁשּיׁש ּבפסּול חברֹו את יחרף זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּיריבּו
אין  הּנׁשים, אבל נׁשמע; היה ּפסּול, ׁשם היה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָואּלּו

ּביחּוסין  .מחרפֹות ְְְִִָ
.‡Îזֹו מּמׁשּפחה לּׂשא ּכׁשּירצה האיׁש יבּדק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹולּמה

מּפני  להן? ׁשּתּנׂשא אּׁשה ּתבּדק ולא חזקתּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהּורעה
לפסּולין  להּנׂשא ּכׁשרֹות הזהרּו .ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶָֹֻ

.·Îאֹו וׁשֹותק, 'נתין' אֹו וׁשֹותק, 'ממזר' לֹו ׁשּקֹורין ְְְִִֵֵֵֶַָָּכל
ּולמׁשּפחּתֹו, לֹו חֹוׁשׁשין - וׁשֹותק 'עבד' אֹו וׁשֹותק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריהן  ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ׁשּבארנּו.ואין ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.‚Îמאֹותּה אלמנה ּכל - חלל ספק ּבּה ׁשּנתערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמׁשּפחה

תצא, לא - נּׂשאת ואם לכּתחּלה; לכהן אסּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמׁשּפחה,
ׁשּמא  חלל, אֹותֹו אלמנת זֹו ׁשּמא ספקֹות: ׁשּתי ׁשהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּפני
הּוא, חלל ׁשּמא - אלמנתֹו ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה

חלל  אינֹו אּׁשה ׁשּמא ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
הּדין  והּוא ּתצא. נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק, עד לכהן אסּורה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמהן
ממזר  ׁשאׁשת - וּדאי ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאם

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא אחד אּסּור לּכהּנה, חלל ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻואׁשת

כ  ¤¤ּפרק
ואינן ּכל‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ׁשּבּזמן הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ

הּגבּול[תרומה]אֹוכלין ּבקדׁשי ולא אּלא א"י [בגבולי ְְְְִֵֶַָָ
אבל בירושלים] ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא ;ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָ

אּלא  אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה, ׁשל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּתרּומה
מיחס  .ּכהן ְֵָֹֻ

עדים איזה·. ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן ׁשהּוא הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻ
ׁשאינֹו ּפלֹוני איׁש עד ּפלֹוני ּבן ּופלֹוני הּכהן, ּפלֹוני ּבן ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹּכהן
ׁשאּלּו הּמזּבח; ּגּבי על ׁשּׁשּמׁש הּכהן והּוא ּבדיקה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצרי
אֹותֹו מּניחין היּו לא אחריו, הּגד ֹול ּדין ּבית ּבדקּו ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹלא
מן  ולא ּולמעלה, הּמזּבח מן ּבֹודקין אין לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹלעבד.
ּכהנים  אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין - ּולמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּסנהדרין

מיחסין. ויׂשראלים ְְְְְִִִִִֵָֻלוּים
ּתֹורה,חּלה‚. ׁשל אינּה - יׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הארץ" אל "ּבבאכם ּביאת ׁשּנאמר: ולא ּכּלכם, ּביאת - ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ
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ּתרּומה  וכן ּכּלם. עלּו לא עזרא, ּבימי ּוכׁשעלּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻמקצתכם;
אֹותּה אֹוכלין ּולפיכ סֹופרים; ּדברי ׁשל הּזה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבּזמן

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּכהנים
ׁשל מי„. ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים, לֹו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

מיחס  זה הרי - מּנׂשיאּות ּתֹורה לא ליחּוסין מעלין ואין ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ולא ּתרּומה ּכּפים, מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ְְְִֵֵֶַַָָֹּבבית
אין ּכהן‰. - הּוא' וכהן זה, הּוא 'ּבני ׁשאמר: מיחס ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻ

ּבנֹו ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליחּוסין אֹותֹו .מעלין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ
.Âּכׁשרה,ּכהן ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ

אחריה, ּכרּוכין ּובנים והיא, הּוא ּובא אחרת, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלמדינה
צרי אינֹו - ּבניה' ואּלּו זֹו, היא עּמי ׁשּיצאת 'אּׁשה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
ואּלּו 'מתה, הּבנים. על ולא האּׁשה, על לא עדים ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלהביא
להביא  צרי ואינֹו ּבניה; ׁשאּלּו עדים להביא צרי - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבניה'
ׁשּיצא  החזק ׁשּכבר מּפני ּכׁשרה, ׁשהיתה אּמן על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻעדים

ּכׁשרה  ּבאּׁשה .מעּמנּו ְְִִֵֵָָָ
.Ê,ּובניו ואׁשּתֹו הּוא ּובא אחרת, למדינה מיחס ּכהן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻיצא

עדים  להביא צרי - ּבניה' ואּלּו נׂשאתי, זֹו 'אּׁשה ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָואמר:
והּוא  ּבניה; ׁשאּלּו עדים מביא ואינֹו ּכׁשרה, זֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשאּׁשה
ראיה  והביא נׁשים, ּבׁשּתי ּבא ואם אחריה. ּכרּוכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיהיּו
אחריה, ּוכרּוכין קטּנים ׁשהּבנים ּפי על אף - האחת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
הם, האחרת מן ּבניו ׁשּמא עליהן; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי

המיחסת  זֹו אחר .ונכרכּו ְְְְִֶֶַַַֻ
.Á'ּבניה ואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבא

ּבניה  ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא -. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
ּדני  הּזה ּכוכּדין ואחר מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻ

לּסנהדרין. ראּוי ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻנעיד
.Ë ּכתּוב ׁשהיה הרי ּכיצד? לכהּנה. מּׁשטרֹות מעלין ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

,'וכ ּכ הלוהּו אֹו מּפלֹוני לוה ּכהן 'ּפלֹוני ְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹּבׁשטר:
ׁשּמא  מיחס, ׁשהּוא זה ּכהן מחזיקין אין - מּלמּטה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוהעדים

הּמלוה  על אּלא העידּו לענין לא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ויאכל  זה, זמן ּככהני ּכהן ׁשּיהיה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיחּוס.
- הּגבּול קדׁשי ּובׁשאר סֹופרים ּדברי ׁשל וחּלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבתרּומה
ּכּפים, ּומּנׂשיאּות אחד, עד ּפי ועל הּׁשטרֹות, מן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלין

ראׁשֹון. ּבּתֹורה ְִִִַָָּומּקריאה
.È ּבתרּומה להאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכן

על  לא ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהיֹותֹו
האּׁשה  על ולא .הּבנים ְִִַַָָָֹ

.‡È וזה ּכהן', וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשנים
וחברי 'אני אֹומר: ּכגֹומלין הּׁשני ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹ

ּכהנים  ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את וכן זה . ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ
'ׁשאכל  אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: אחד ִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָעד
ראׁשֹון  ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק אֹו ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבתרּומה',

ּפיו  על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי' אחריו אם וקרא וכן . ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
אֹותֹו מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהעיד

ְִִָּבלוּיה.
.·È ּתרּומה ּדין, ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד

ּבעדּות  לכהּנה אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻׁשהּניח
למכרֹו מּתרּומה ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא .זֹו; ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚È,נאמן אינ ֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמֹו ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ּבּתֹורה ואין יקרא ולא ; ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻ

עד  - הּגבּול ּבקדׁשי יאכל ולא ּכּפיו, את יּׂשא ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
וזֹונה  ּבגרּוׁשה עצמֹו אֹוסר אבל אחד. עד לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיה
לֹוקה; - נטמא אֹו נׂשא, ואם למתים. מּטּמא ואינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק לֹו ְְְֲִֵֶֶַָָוהּנבעלת
.„È נאמן ּתּמֹו, לפי מסיח היה ּבאחד ואם מעׂשה ּכיצד? . ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתינֹוק, ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֻׁשהיה
הּספר, מּבית ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻוהייתי
וחברי  לערב, ּתרּומה לאכל והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוהפׁשיטני
חּלֹות'; אֹוכל יֹוחנן אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ְְְִִִִִֵֶַָָָּבֹודלין

עצמֹו. ּפי על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְֱִֵֶַַַַַָָָֻוהעלהּו
.ÂËּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול וראיתי נאמן קטן, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ

אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני
ּבעדּותֹו אני',ּבכהּנה, 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

ׁשהּוא  זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועד
חלל  ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכהן'
אביו  החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻהּוא;
הרי  - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּכהן,

אביו. ּבחזקת ְְִֶַָהּוא
.ÊË ּבן ׁשהּוא קֹול עליו ויצא ּכהן, אביו ׁשהחזק ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻמי

ּבא  אֹותֹו; ּומֹורידין לֹו, חֹוׁשׁשין - חלּוצה ּבן אֹו ְְֲִִִֶָָָּגרּוׁשה
לּכהּנה  אֹותֹו מעלין ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻעד
מֹורידין  חלל, ׁשהּוא והעידּו ּכ אחר ׁשנים ּבאּו ּפיו. ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעל
ּכׁשר, ׁשהּוא והעיד ּכ אחר אחד עד ּבא הּכהּנה; מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
ראׁשֹון, לעד מצטרף האחרֹון ׁשּזה - לּכהּנה אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻמעלין
ׁשהּוא  מעידין ּוׁשנים ּכׁשר ׁשהּוא מעידין ׁשניהן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָוהרי

הּקֹול  ויּדחה ואּלּו אּלּו יּדחּו -ּפסּול, ּכמאה ׁשהּׁשנים , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אביו. ּבחזקת ּכהן ְְְִִֵֵֶַָָֹויּׁשאר

.ÊÈ,וילדה ּבעלּה, אחר חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהת ׁשּלא ְְְֲֳִִֶַַַָָָָָָָָֹֹאּׁשה
לאחרֹון, ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָואין
ּכהן  ספק זה הרי - יׂשראל והּׁשני ּכהן מהן אחד ;והיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

הּתערבת  והגּדילּו יׂשראל, ּבולד ּכהן ולד נתערב אם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹוכן
יׂשראל  חמרי עליהן ונֹותנין ּכהן. ספק מהן אחד ּכל -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ

נ  נֹוׂשאין ּכהנים: ואין וחמרי לכהּנה, הראּויֹות ׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָֹֻֻ
ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּטּמאין

לֹוקין. ואינן ְִִִֵָמֹוציאין
.ÁÈ ׁשּלא ּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹׁשני

ואין  אחר, לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹׁשהת
נֹותנין  - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָידּוע
עליו; אֹוננין והן עליהם, אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻעל

לֹו מּטּמאין אינן והן להן, מּטּמא אין ועֹולה הּוא ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשניהן  היּו ואם - חֹולק ואינֹו זה, וׁשל זה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָּבמׁשמרֹו

אחד. חלק נֹוטל אחד, אב ּובית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבמׁשמר
.ËÈ.נּׂשּואין מּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
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ּכלל  ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי  אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּלֹו- "והיתה ונאמר: , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד אחריו", ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֻּולזרעֹו
.Î ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו  יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא  עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
נׂשא  אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה , ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹאֹוכל

הּתר  ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, - .ּגרּוׁשה ְְֵֵֵֶֶֶָָ



meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd oqip a"iÎ'e -

ה'תשע"ד  ניסן ו' ראשון יום

dca`e dlfB zFkld
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אחריּות ‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב [שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ

מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, זה [מאומת הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֻ
ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא הּלקֹוחֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
ׁשּלא  ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

טעּות הלואה,[שכחת]נתּפרׁשה ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
זה  ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ּבׁשטרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבין
ואם  יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ּבאחריּות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, לא - ְֲִֶַָָָֹלאו
והחּיב ·. מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
הן,„. מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהיה

סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם לּלוה; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיחזיר
הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו הּמלוין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא
ואם  לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, הּמלוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיה
סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
מּיד  ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

.הּסֹופר  ֵַ
יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא

החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â.לאּׁשה יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא לאו, 'מּידי ואם הּבעל: אמר . ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונתנה  נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָנפל',

ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; יּנתן - ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסימניו
לא  לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ'נקב

יֹודעת. ְַַָָהיתה
.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא מֹודה,[עבד ׁשהרב ּבזמן - ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
מּתנת  ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

מרע למות]ׁשכיב לאו,[הנוטה ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחרֹון  - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב יּתן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָָָקנה,
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם
.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא

מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמצא  אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
את  דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ּברּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשטרי
ּפלֹוני  להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ׁשּדנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדּינין

מעׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו - של]ּופלֹוני ממונית בית [החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו יחזיר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין

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

wifne laeg zekld - oiwifp xtq - oqip 'f ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

החּיב  היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא יחזיר, לא - לפרעֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
את  ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ׁשהֹודה ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמֹודה,
ּכדי  הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה מקּבל אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
ּפי  על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיטרפּו
לא  לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשניהם

לבעליו. יחזיר - לקנּוניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרעֹון
.„È אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

אֹותם  מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי ּבעליהן; יד .מּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

-oiwifpxtq
wiGnE laFg zFkld¦§¥©¦

ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
הּוא  וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, "עין יפה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן עין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחת

הּוא. ממֹון לׁשּלם "ּתחת", ְֱֵֶֶַַַַָׁשּנאמר
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשהּוא ּבֹו" אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר לחּסרֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹראּוי
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא והרי נזק ֹו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹמׁשּלם
אברים  לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ּבלבד לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצח",

ּכפר. יׁש לחבלֹות, ֲֵֶַָֹאֹו
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא

."ֵֶעינ
עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין ּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
ׁשבּתֹו רק . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש יּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ"וכי
ּבחּבּורה  האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ורּפא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיּתן,
ּובׁשאר  ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ּתׁשלּומין, -ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ִֵָאברים.
.Â,ׁשּבכתב ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף

סיני  מהר מׁשה מּפי הן מפרׁשין למעׂשה ּכּלן הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ
יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידינּו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהן
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל  ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו

.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק ׁשהרי ּומּנין ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
המצער  לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ּבאֹונס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר

הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, חברֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת
.Á ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּנין

ירּפא".עצמֹו ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ
.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבכלל  ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה
המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין

.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ
.‡È ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם

ׁשּכֹור  ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשהּיׁשן  אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
מהן  אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּזיק
הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו וׁשכב אחד ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּובא
הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - הּיׁשן הּזיקֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָואם
ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; - הּיׁשן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוׁשברֹו

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב [רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם  דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל [כיון  ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
חּיב  לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמתּכּון

ְֶֹּבבׁשת.
.‚È ּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

מתּכּון [מתחלקין] ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו זה -ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון
ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ּדמי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּגדֹול

עבד  ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין ּבן .את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,
דברים  מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּון חּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּתים ּכׁשהּוא [אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן

.ÊË ּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק
והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.
רׁשּות  לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל  הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס  מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות  ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈ והּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות  והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד  ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא  ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
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ּכלל  ּכהּנה מּדין אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֻאבל
הּוּדאי  אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל ּלֹו- "והיתה ונאמר: , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָ

אחריו. מיחס זרעֹו ׁשּיהיה עד אחריו", ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָֻּולזרעֹו
.Î ׁשהרי ּובעל, מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?

אביו  יֹודע ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹהּולד
ולא  עֹובד, ואינֹו ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻׁשּיתיחס
נׂשא  אֹו למתים נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה , ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹאֹוכל

הּתר  ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, - .ּגרּוׁשה ְְֵֵֵֶֶֶָָ
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אחריּות ‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף - חֹוב ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
ימכרו]נכסים אם אף מנכסיו ׁשהחּיב [שיגבה ּפי על ואף , ְְִִֶַַַַָָ

מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף בבי"ד]מֹודה, זה [מאומת הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַָֻ
ּבֹו לטרף ּכדי עֹוׂשין, הן ּוקנּוניה ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלא
לֹו יׁש ׁשהרי - לֹו הֹודה לפיכ ּכּדין, ׁשּלא הּלקֹוחֹות ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמן
ׁשּלא  ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף

טעּות הלואה,[שכחת]נתּפרׁשה ּבׁשטרי ּבין היא, סֹופר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
זה  ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ּבׁשטרי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָּבין
ואם  יחזיר; מֹודה, החּיב היה אם - ּבאחריּות ׁשּלא ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, לא - ְֲִֶַָָָֹלאו
והחּיב ·. מקּים והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב  ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה  לא ועדין .ללוֹות ְֲִִַַָָֹ

ּבחמת‚. ׁשטר עור]מצא ּבהן,[נוד וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכרּוכין  ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי יחזיר זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- אחד אגד אגּודין אֹו זה, על זה מּנחין אֹו אחד, ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻּבכר

סימן. ׁשּנתן למי ְֲִִִֶַַָָיחזיר
הן,„. מקּימין אם - ׁשלׁשה והּמלוין אחד, הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻהיה

סימן; ׁשּנתן למי יחזיר מקּימין, אינן ואם לּלוה; ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיחזיר
הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן, לסֹופר ׁשטריהן נתנּו הּמלוין ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּמא
ואם  לּמלוה; יחזיר - ׁשלׁשה והּלֹווין אחד, הּמלוה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיה
סימן; ׁשּנתן למי יחזיר אחד, סֹופר ידי ּבכתב ׁשלׁשּתן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיּו
מּיד  ונפלּו לכּתב, לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

.הּסֹופר  ֵַ
יחזיר.‰. לא - ּביניהם חֹוב ּוׁשטר קרּועין, ׁשטרֹות ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצא

החֹוב  ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהם יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹואם
ׁשטרֹות  ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ׁשאּלּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹלּלוה;

ּפרּוע  ׁשהּוא ּכתב עּמֹו יׁש והרי .קרּועים; ְְֲִִֵֵֶַַָָ
.Â.לאּׁשה יחזיר מֹודה, ׁשהּבעל ּבזמן - נׁשים ּגּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה; יּנתן מבהק, סימן האּׁשה נתנה אם - מֹודה הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא לאו, 'מּידי ואם הּבעל: אמר . ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ונתנה  נפל', 'מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָנפל',

ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא לּה; יּנתן - ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻסימניו
לא  לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו - ּפלֹונית' אֹות ּבצד ּבֹו יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ'נקב

יֹודעת. ְַַָָהיתה
.Ê אֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון  מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא לּה; יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
הּוא', 'ׁשחר אֹו 'אדם' אמרה: אם אבל החּוט; אר ְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹמּדת
והיא  מּנח', היה 'ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן זה ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻֻאין

'ּבחמת עור]אֹומרת: זה [נוד ׁשאין לֹו, יּנתן - מּנח' היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
מבהק. ְִָָֻסימן

.Áׁשחרּור ּגט כנעני]מצא מֹודה,[עבד ׁשהרב ּבזמן - ְְִִֵֶֶַַָָָ
לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודה, הרב אין לעבד; ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹיחזיר

.Ë ּפי על אף - היא ּבריא מּתנת אם - מּתנה ׁשטר ְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא
לזה  ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ּכתב ׁשּׁשניהם ׁשּמא ; ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

נתנּה אֹו זֹו ׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּתן
לעׂשֹות  ּכדי לזה, ׁשּמֹודה וזה ּבֹו; וחזר לאחר ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבמּתנה
מּתנת  ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון על ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָקנּוניה

מרע למות]ׁשכיב לאו,[הנוטה ואם יּתן; הֹודה, אם - היא ְְְִִִִִֵַָָ
האחרֹון  - זה אחר זה לׁשנים ׁשּנתן מרע ׁשּׁשכיב יּתן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָָָקנה,
.Èׁשהּיֹורׁש ּפי על אף - ּבמּתנה ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמת

לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי נתנּה, ׁשּמֹוריׁשֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמֹודה
נתנ  אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ּכתב ּבֹו,ׁשּמא וחזר ּה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

נכסי  להפקיע ּכדי זה עם קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהרי
האחרֹון. ֲֶַָזה

.‡Èׁשֹובר פרעון]מצא מֹודה [שטר הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן - ְְִֵֶֶַַַַָָָ
אין  הּׁשֹובר; לבעל יּתן מחלֹו, אֹו ּופרעֹו ׁשטרֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּנׁשּבר

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא מֹודים, ְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹֹׁשניהם
.·È יחזיר לא מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף - ּכתּבה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא

מכר  ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות  על קנּוניה לעׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, .הּבעל ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָ

.‚Èאּגרֹות נכסי ׁשּום[שטרות]מצא בי"ד מעריכים [בהם ְִָָ
למלווה] מזֹוןלווה ואּגרֹות במזונות , בעל מחייבים [בהם ְְִָ

ׁשּכֹותבין אשתו] הּטענֹות וׁשטרי ּומאּונין, חליצה ׁשטרי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשּמצא  אֹו חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל טענֹותיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדּינין
את  דינין ּבעלי ּבהם ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם - ּברּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשטרי
ּפלֹוני  להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם, ׁשּדנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדּינין

מעׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו - של]ּופלֹוני ממונית בית [החלטה ְֲִֵֵֶַָָָ
ׁשחֹוׁשׁשין  ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו יחזיר. זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּדין
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החּיב  היה ואם החֹוב; נפרע ׁשּמא יחזיר, לא - לפרעֹון ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
את  ׁשּיפסיד עד קנּוניה לעׂשֹות ּכדי ׁשהֹודה ואפׁשר ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמֹודה,
ּכדי  הּׁשטר, זמן אחר ׁשּלקחּו מּתנה מקּבל אֹו ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהּלֹוקח
ּפי  על אף יחזיר, לא זה הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיטרפּו
לא  לחׁשׁש, צד ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים. ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשניהם

לבעליו. יחזיר - לקנּוניה ולא ְְְְְֲִִִֵַָָָָֹלפרעֹון
.„È אם - יחזיר ׁשּלא ׁשּדינם הּנמצאֹות הּׁשטרֹות ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

אֹותם  מֹוציאין ואין ּבהם, וגֹובין ּכׁשרים אּלּו הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָהחזיר,
להם  חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתם, הם והרי ּבעליהן; יד .מּתחת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

-oiwifpxtq
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ממֹונֹו. מּזיק אֹו ּבחברֹו חֹובל ּדין והיא אחת, עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָמצות
אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
נזק,‡. דברים: חמּׁשה לֹו לׁשּלם חּיב ּבחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחֹובל

ּכּלן  - אּלּו דברים וחמּׁשה ּובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻוצער,
הּמּזיקין. ּכל ּכדין ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָמׁשּתּלמין

אֹותֹו·. רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו, יד קטע ׁשאם ּכיצד? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָנזק
הּוא  וכּמה יפה היה ּכּמה ּבּׁשּוק, נמּכר עבד הּוא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּכאּלּו

מּדמיו  ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, "עין יפה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּזה  למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ׁשן" ּתחת ׁשן עין, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתחת

הּוא. ממֹון לׁשּלם "ּתחת", ְֱֵֶֶַַַַָׁשּנאמר
יּנתן ‚. ּכן ּבאדם, מּום יּתן "ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשהּוא ּבֹו" אּלא ּבחברֹו, ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחּבל אינֹו -ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּולפיכ ׁשעׂשה; ּכמֹו ּבֹו לחּבל אֹו אבר לחּסרֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹראּוי
לנפׁש ּכפר תּקחּו "ולא אֹומר: הּוא והרי נזק ֹו. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹמׁשּלם
אברים  לחסרֹון אבל ּכפר, ׁשאין הּוא ּבלבד לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרֹוצח",

ּכפר. יׁש לחבלֹות, ֲֵֶַָֹאֹו
תחֹוס „. "לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹוכן

"זה,עינ הּוא 'עני תאמר: ׁשּמא ּבּתׁשלּומין; תחֹוס ׁשּלא , ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
תחֹוס  "לא נאמר: לכ - ארחמּנּו' ּבֹו, חבל ּבכּונה ְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוׁשּלא

."ֵֶעינ
עין"‰. ּתחת "עין ּבאברים ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין ּומּנין , ְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

נאמר: ּובפרּוׁש חּבּורה", ּתחת "חּבּורה ׁשּנאמר: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָהּוא?
ׁשבּתֹו רק . . ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן רעהּו את איׁש יּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ"וכי
ּבחּבּורה  האמּורה ׁש"ּתחת" למדּת, הא ירּפא". ורּפא ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹיּתן,
ּובׁשאר  ּבעין האמּור ל"תחת" הּדין והּוא ּתׁשלּומין, -ְְְְִִִִַַַַַָָָָ

ִֵָאברים.
.Â,ׁשּבכתב ּתֹורה מענין נראין אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאף

סיני  מהר מׁשה מּפי הן מפרׁשין למעׂשה ּכּלן הלכה וכּלן , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ
יהֹוׁשע, ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידינּו; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻהן
ּדין  ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל  ּדינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָּובבית

עכׁשו. ועד מׁשה מימֹות ְְְִֶֶַַָָֹׁשעמדּו

.Êעצמֹו ּבפני ּבצער חּיב חברֹו ׁשּמּזיק ׁשהרי ּומּנין ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
המצער  לכל הּדין והּוא עּנּה"; אׁשר "ּתחת ּבאֹונס: ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָנאמר

הּצער. ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ּבגּופֹו, חברֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָאת
.Á ּבפני ורּפּוי עצמֹו, ּבפני ּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּומּנין

ירּפא".עצמֹו ורּפא יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ
.Ëעצמּה ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא נאמר:ּומּנין ׁשהרי ? ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּבכלל  ּכּפּה"; את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ"וׁשלחה
המבּיׁש. קנס זה, ְְִֵֶַַַּדין

.È:ׁשּנאמר מתּכּון, ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאינֹו
ידּה" ּפטּור;"וׁשלחה כּונה, ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל . ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹ

ּפטּור. ׁשּבּיׁש, בֹו וכּיֹוצא יׁשן ,ְְִִֵֵֵֶַָָָלפיכ
.‡È ּבין ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין - לעֹולם מּועד ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָאדם

ׁשּכֹור  ּבין חברֹו,יׁשן, ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו, חבל אם - ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ
ׁשהּיׁשן  אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמׁשּלם
מהן  אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים לׁשּלם? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּיב
יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגּדֹו. קרע אֹו חברֹו את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּזיק
הּמּועד, הּוא באחרֹונה, ׁשּבא זה - ּבצּדֹו וׁשכב אחד ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָּובא
הּיׁשן, ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - הּיׁשן הּזיקֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָואם
ׁשּפׁשע. הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו, ׁשּזה ּפטּור; - הּיׁשן ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוׁשברֹו

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל חּיב [רגילה]מי - והּזיק ְְְִִִִֶַַַַַָָָ
ׁשאינּה ּברּוח נפל הּבׁשת. מן ּופטּור דברים, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבארּבעה
ואם  דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמצּויה

עליו]נתהּפ ליפול ׁשּכל [כיון  ּבבׁשת; אף ּבּכל, חּיב - ְְִֵֶֶַַַַָָֹֹ
חּיב  לבּיׁש, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - להּזיק ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמתּכּון

ְֶֹּבבׁשת.
.‚È ּומׁשּלׁשין חּיבין, ׁשניהן - ּכאחת ּבאחד ׁשחבלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשנים

מתּכּון [מתחלקין] ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּביניהן.
הּבׁשת. מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו זה -ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

.„È נֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון
ּובּיׁש העבד את לבּיׁש נתּכּון קטן; ׁשל בׁשּתֹו ּדמי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלּגדֹול

עבד  ׁשל בׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין ּבן .את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
.ÂËּבּה הּכיר ׁשּלא ּבין ּבחיקֹו, לֹו מּנחת אבן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיתה

- והּזיקה ונפלה ועמד ּוׁשכחּה, ּבּה ׁשהּכיר ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמעֹולם,
דברים  מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק נתּכּון חּיב אם וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּתים ּכׁשהּוא [אמות]לזרק ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹ
דברים. מארּבעה ּופטּור ּבלבד, ּבנזק חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשן

.ÊË ּבחמּׁשה חּיב מקֹום, ּבכל ּבכּונה חברֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּמּזיק
והּזיקֹו ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹדברים.
רׁשּות  לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל
ּבעל  הרי הּבית, ּבבעל הּנכנס זה הּזק אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻלהּזיקֹו.
ׁשּנכנס  מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם ּפטּור; ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻהּבית

ברׁשּות  ברׁשּות,ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהן אֹו ּברׁשּות, ׁשניהן היּו . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין. ׁשניהן - ּבזה זה ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָֻוהּזקּו

.ÊÈ והּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
ּברׁשּות  והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו הּיחיד, ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָּברׁשּות
הּיחיד  ּברׁשּות והּזיק הּיחיד ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָהרּבים,
ׁשּלא  ּבין ּברׁשּות ּבין נּגר ׁשל לחנּותֹו הּנכנס אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאחרת,
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חּיב  אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,
ּופ  דברים, הּבׁשת ּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ

.ÁÈ?ּכיצד לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכׁשם
אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ראּוי  זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקיסם
ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ,לעׂשֹותֹו ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ׁשל ּבגּופֹו העדים רקק צריכין ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד  ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלידע
ואמר  החפץ, אבד ואם עליו. ודנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאֹומדין
והּנחּבל  אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה 'לא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחֹובל:
ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק' ּכדי ּבֹו 'היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ËÈ היא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,

ּולאחר להמית  אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו מּתחת ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצאת
לּממציא  ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: מּכלּום, ּפטּור -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו. ְֶַאת

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
דברים ‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה  מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם  ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;
ׁשּסּמה ·. אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּובׁשת  וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם - הּכהּועינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וצבתה ידֹו ּומרדה [התנפחה]על עינֹו על לחזר, וסֹופּה ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹ

וׁשבת [יצאה] ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוסֹופּה
ורּפּוי  צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על הּכהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובׁשת.

ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום הּכהּו ּברּכיו ּובׁשת. על ׁשהּכהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם - ּבגּבֹו בּמטּפחת אֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ

הּבׁשת  והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא בׁשטר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבידֹו,
ְִַּבלבד.

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד ׁשאינֹוּכוהּו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד  הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה .עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

רּפּוי  לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
נֹותן  ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבלבד,

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף  ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êמן [מבהיל]הּמבעית ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
והּוא  ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּפחד,
לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ּבֹו, נגע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפטּור  - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן בזה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאפלה
וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּדיני
ּבבגדיו  ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ּבעת ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

ּבתׁשלּומין. חּיב - אּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵַַַָָוכּיֹוצא
.Á נסּתּמת' אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין והרי ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני,
נֹוטל  ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין אנּו אין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
עיניו  מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ׁשּיּבדק עד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּנזק,

זה  יׁשּלם ּכ ואחר נתחרׁש, .אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ëר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ּביֹותר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין  - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה  אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו

מּמּנה  ממנה]ׁשּבטל מתבטל אם לקבל מוכן ואם [כמה . ְִִֶֶַָָ
הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע אֹו אבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּסרֹו
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִִֵֶֶָוׁשבת
קטע  אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוׂשין
עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְִִִֵֵֶַַַַָרגלֹו,
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרֹואין

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻהֹואיל
ּגֹובין  אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק לכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאמדּוהּו

ּבלבד  כּלֹו ּדמי אּלא אבר מּמּנּו ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ּודמי ְִִִֵֵֵֶָָֻואבר,

.„È יחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכיצד
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וכּמה[ירפא] זה, מחלי מּיד [כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לּמּזיק. היא ִִַַַָָּתּקנה
.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

מה  על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמתּגלּגל
אין  מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָּׁשאמדּוהּו

ּׁשאמדּוהּו מּמה לֹו .ּפֹוחתין ֲֲִִֶַָ
.ÊË ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל לֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ידי,[דמי על ותן , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ארּפא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
אּלא  ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ּתרּפא לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'ׁשּמא
הרּפּוי  ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, יֹום ּדבר לֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנֹותן

ּדין. בית ידי ְִֵֵַעל
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

והכּביד  רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבלבד

.ממֹון  ָ

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח, בגדו]נׁשבה והרי [שולי ּפניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ערם, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את מבּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹדֹומה
הּנהר  מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו הגּביּה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
המכּסה  את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּובּיׁשֹו

ְִָָּבבגדיו.
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ׁשנתֹו,המבּיׁש ּבתֹו מת ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם המבּיׁש; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמן

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש

ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את  למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא  חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור ‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל  מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכבר  בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשת
- בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָנפסק
מן  ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָֹקֹונסין
וקּבלה  רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּזהב,
ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיא

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידי מעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Ê מן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם  ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים [מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה  וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
וכּלן  הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻחברֹו
והּבׁשת  הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם  הּוא .ּכזה ְֵֶַָ
.Ë מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָוכּמה

בארּכּבתֹו הּכהּו סלעים. ׁשלׁשה [ברכו]חמּׁשה מׁשּלם , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו אצּבעֹותיו קבץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻסלעים.

אגּודה ּתקע [אגרוף]ּכׁשהיא סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
חברֹו ּפניו,[בעורפו]את על סטרֹו סלע. מׁשּלם ּבכּפֹו, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו סלע; חמּׁשים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
צרם אם ׁשרקק [פגם]וכן אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּפרע  אֹו מעליו, טּליתֹו ׁשהעביר אֹו ּבבׂשרֹו, הרק ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּגיע
ּכל  על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁש
ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעׂשה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמעׂשה
ׁשּתי  ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאפּלּו

ּבׁשארן. וכן סלע. מאה מׁשּלם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָסטירֹות,
.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל

ּומחצה  דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
מאה  לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת;

נקי  ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה הרי .סלע, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻּבּמה

אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמבּזה,
ׁשהּוא  הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
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חּיב  אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה בקעת ונּתזה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָברׁשּות,
ּופ  דברים, הּבׁשת ּבארּבעה מן .טּור ְְְִִֶַַָָָָֹ

.ÁÈ?ּכיצד לנזקין. אֹומדין ּכ למיתה, ׁשאֹומדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּכׁשם
אֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ראּוי  זה חפץ ׁשאין חבל ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּבקיסם
ּבאגרֹוף" אֹו "ּבאבן ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ,לעׂשֹותֹו ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ׁשאפּלּו - ּבלבד ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּבבׁשת. חּיב חברֹו, ׁשל ּבגּופֹו העדים רקק צריכין ,לפיכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עד  ּדין, לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַלידע
ואמר  החפץ, אבד ואם עליו. ודנין אֹותֹו, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשאֹומדין
והּנחּבל  אני', אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה 'לא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהחֹובל:
ּכמֹו ויּטל, הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק' ּכדי ּבֹו 'היה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר:

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.ËÈ היא ראּויה - קטּנה מחט אפּלּו אֹומד; לֹו אין ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָהּברזל,

ּולאחר להמית  אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו מּתחת ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיצאת
לּממציא  ּפרט רעהּו", את "ּומצא ׁשּנאמר: מּכלּום, ּפטּור -ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו. ְֶַאת

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
דברים ‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חבל ּבחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹובל

חמּׁשה  מׁשּלם ארּבעה,ּכּלן, אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
מׁשּלם  ׁשנים, ׁשלׁשה; מׁשּלם ׁשלׁשה, ארּבעה; ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹמׁשּלם

אחד. מׁשּלם אחד, ְְִֵֶֶַַָָׁשנים;
ׁשּסּמה ·. אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד?

ּובׁשת  וׁשבת ורּפּוי וצער נזק חמּׁשה: מׁשּלם - הּכהּועינֹו . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
וצבתה ידֹו ּומרדה [התנפחה]על עינֹו על לחזר, וסֹופּה ְְְְֲֵַַַָָָָָָֹ

וׁשבת [יצאה] ורּפּוי צער ארּבעה: מׁשּלם - לחיֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוסֹופּה
ורּפּוי  צער ׁשלׁשה: מׁשּלם - וצבה ראׁשֹו על הּכהּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּובׁשת.

ּכגֹון נראה, ׁשאינֹו ּבמקֹום הּכהּו ּברּכיו ּובׁשת. על ׁשהּכהּו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ורּפּוי. צער ׁשנים: מׁשּלם - ּבגּבֹו בּמטּפחת אֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ

הּבׁשת  והיא אחת, נֹותן - באּלּו וכּיֹוצא בׁשטר אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבידֹו,
ְִַּבלבד.

ּבמסמר‚. אֹו ּבׁשּפּוד ׁשאינֹוּכוהּו ּבמקֹום צּפרניו, על ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד  הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה .עֹוׂשה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

רּפּוי  לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
נֹותן  ּבחדר, אסרֹו ׁשהיה. ּכמֹות מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבלבד,

באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ּדמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָלֹו
ּבלבד,„. בׁשּתֹו ּדמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף  ׁשאין עד ׁשּכוהּו, אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי וצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן יתחּמם ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד  לרקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבראׁשֹו;

זֹו;[פאת]ּדּלת מּמלאכה בטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
מּזֹו. ּגדֹולה ּבׁשת ל ׁשאין ְְִֵֶֶֶָֹֹּובׁשת,

למדּת‰. חּיב הּנה - חֹוזר ׁשאינֹו אבר חברֹו המחּסר ׁשּכל , ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאי  ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת; ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבׁשרֹו מעֹור ּכׂשערה חּסרֹו ,אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ

אּלא חֹוזר אינֹו בו]ׁשהעֹור החֹובל [נשארת ,לפיכ צּלקת. ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - ּדם מּמּנּו והֹוציא העֹור וקרע ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבחברֹו

.Êמן [מבהיל]הּמבעית ׁשחלה ּפי על אף - חברֹו את ְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
והּוא  ׁשמים; ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּפחד,
לֹו נתראה אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון אּלא ּבֹו, נגע ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא
ּפטּור  - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן בזה. וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבאפלה
וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָמּדיני
ּבבגדיו  ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ּבעת ּודחפֹו ּבֹו, ׁשּנגע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

ּבתׁשלּומין. חּיב - אּלּו בּדברים ְְְְִִִֵֵַַַָָוכּיֹוצא
.Á נסּתּמת' אֹו 'נתחרׁשּתי', ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיראה

נאמן; אינֹו - ׁשֹומע' אני ואין רֹואה אני אין והרי ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָעיני,
נֹוטל  ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, את מּכירין אנּו אין ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהרי
עיניו  מאֹור ׁשאבד מחזק ויהיה מרּבה זמן ׁשּיּבדק עד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻהּנזק,

זה  יׁשּלם ּכ ואחר נתחרׁש, .אֹו ְְְִֵֵֶַַַָָ
.Ëר ׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּכּמה

היה  לא הרּבה, ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל ּביֹותר ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹֹוענג
זּוז  ּומּפני ועני, וחזק עמל ׁשהּוא אדם ויׁש מעט. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמצטער

הרּבה  צער מצטער אֹומדין,אחד האּלה הּדברים ּפי ועל . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
הּצער. ְִַַַּופֹוסקין

.È ׁשּקטע הרי אבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכיצד
ּבין  לּתן, רֹוצה ּכזה אדם 'ּכּמה ואֹומרין: אֹומדין  - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאצּבעֹו
עליו  ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה אבר לֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹלקטע
לזה, זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו'; אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק  .ּומׁשּלם ְִֵַַַ
.‡È חלה אּלא אבר, חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכיצד

ּדמי  לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו למׁשּכב, ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹונפל
מלאכה  אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו

מּמּנה  ממנה]ׁשּבטל מתבטל אם לקבל מוכן ואם [כמה . ְִִֶֶַָָ
הּנזק, ׁשהּוא ידֹו ּדמי לֹו נֹותן - ידֹו קטע אֹו אבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחּסרֹו
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְְִִִִֵֶֶָוׁשבת
קטע  אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוׂשין
עינֹו, סּמה הּפתח; על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין ְְִִִֵֵֶַַַַָרגלֹו,
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. מטחינֹו הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָרֹואין

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל  למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי כּלֹו; ּדמי לֹו נֹותן -. ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È ולא ידֹו, את וקטע אמדּוהּו, ולא עינֹו, את ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֹסּמה
- חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו; ולא רגלֹו, את וקטע ְְְְְֲֲֵֶַַַַָָָָֹאמדּוהּו,
כּלֹו. ּדמי לֹו נֹותן ונזק, נזק ּבכל אמדּוהּו ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻהֹואיל
ּגֹובין  אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ונזק, נזק לכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאמדּוהּו

ּבלבד  כּלֹו ּדמי אּלא אבר מּמּנּו ּכל נזק הּנּזק ּתפׂש ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּידֹו. מֹוציאין אין - כּלֹו ּודמי ְִִִֵֵֵֶָָֻואבר,

.„È יחיה ימים ּבכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכיצד
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וכּמה[ירפא] זה, מחלי מּיד [כסף]זה לֹו ונֹותן ,צרי הּוא ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָ
זה,[הכל] ודבר ּביֹומֹו; יֹום ּדבר לּתן אֹותֹו מחּיבין ואין .ְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

לּמּזיק. היא ִִַַַָָּתּקנה
.ÂË היה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה, אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

מה  על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָמתּגלּגל
אין  מּיד, הבריא אם וכן ּכלּום; לֹו מֹוסיף אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָּׁשאמדּוהּו

ּׁשאמדּוהּו מּמה לֹו .ּפֹוחתין ֲֲִִֶַָ
.ÊË ּתּקנה ׁשּזֹו - הּמּזיק ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

אּלא  זֹו, ּבתּקנה רצֹוני 'אין הּמּזיק: אמר אם אבל לֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשֹומעין - ּביֹומֹו' יֹום ּדבר .ארּפאּנּו ְְְְִֶֶַָ

.ÊÈעּמי 'ּפסק הּנּזק: לֹו ריפוי]אמר ידי,[דמי על ותן , ְְִִִִֵַַַָָָֹ
לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמי' ארּפא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַואני
אּלא  ּבמּזיקין'; עצמי אני ואחזיק ,עצמ ּתרּפא לא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ'ׁשּמא
הרּפּוי  ּדמי ונֹותן הּכל על ּפֹוסק אֹו ּביֹומֹו, יֹום ּדבר לֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָֹנֹותן

ּדין. בית ידי ְִֵֵַעל
.ÁÈ רֹופא לי 'יׁש אֹו ,'אֹות ארּפא 'אני הּמּזיק: לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן, רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם' ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבׂשכר  .ּומרּפאהּו ְְְֵַָָ

.ËÈעּמֹו פסק ׁשּלא ריפיו]הרי יֹום [דמי מרּפא היה אּלא , ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
צמחים בֹו ועלּו נסּתרה [פריחות]ויֹום, אֹו הּמּכה, מחמת ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

ּדמי [חזרה] לֹו ולּתן לרּפאתֹו חּיב - ׁשחית אחר ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה
לרּפאתֹו,ׁשבּתֹו חּיב - הּמּכה מחמת ׁשּלא צמחים עלּו . ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ

והכּביד  רֹופא, ּדברי על עבר ׁשבּתֹו. ּדמי לֹו נֹותן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָואינֹו
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי ְִֵַַַָָָֹֹעליו

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק, על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
ּבבׁשת  ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּגֹובין
חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - נתחּיב ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַֹּבלבד

.ממֹון  ָ

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
והּמתּבּיׁש‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין ;ּכיצד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹֹ

ּגדֹול  מאדם למתּבּיׁש הּקטן, מן הּמתּבּיׁש ּדֹומה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאינֹו
מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל, זה ׁשּבּיׁשֹו ׁשּזה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָֻֻּומכּבד,

ּפטּור.·. - בּמרחץ ׁשהּוא מי את אֹו הערם, את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהמבּיׁש
ׁשּוליו והפכה הרּוח, בגדו]נׁשבה והרי [שולי ּפניו, על ְְְֲֵַַַָָָָָָָָ

ואינֹו ּבּבׁשת; חּיב - ּבהפׁשטתֹו זה והֹוסיף ערם, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹהּוא
ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ערם, ׁשּנעׂשה זה את מבּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹדֹומה
הּנהר  מן ׁשעלה אֹו לּנהר, לירד ּבגדיו הגּביּה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
המכּסה  את למבּיׁש זה, מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻּובּיׁשֹו

ְִָָּבבגדיו.
ּבּבׁשת ‚. חּיב הּיׁשן, את ׁשנתֹו,המבּיׁש ּבתֹו מת ואם . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין הּיֹורׁשין, ּתפׂשּו ואם המבּיׁש; ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָמן

חּיב „. החרׁש, את והמבּיׁש ּפטּור; הּׁשֹוטה, את .המבּיׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
- הּקטן את המבּיׁש חּיב. העבד, את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש

ּפטּור. נכלם, אינֹו ואם חּיב; נכלם, אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָאם
את  למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומּכל
ולא  חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את המבּיׁש ולא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגדֹול,

ּפּקח. למבּיׁש חרׁש ְְִִֵֵֵֵֵַַַמבּיׁש
ּפטּור ‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל  מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
ׁשּיראּו ּכמֹו לֹוזמן לׁשּלם חּיב - חכמים ּתלמיד ּבּיׁש ואם . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּכבר  בדברים. אּלא בּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׁשת
- בדברים אפּלּו חכמים, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָנפסק
מן  ּדינר ּוׁשלׁשים חמּׁשה מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו, ְְְְֲִִִִִִִִֶַָָֹקֹונסין
וקּבלה  רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשעה מׁשקל ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּזהב,
ּבין  ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבידינּו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהיא

לארץ. ְֶָָָּבחּוצה
.Â;ּבספרד ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ּתלמידי מעׂשים ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּתֹובע, ויׁש להן. נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוׂשין

זהב'. ליטרה לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָ'חּיב
.Ê מן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

לעם  ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא; ּגדֹול עֹון ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּתׁשלּומין,
אּלא שהוא]ּומבּיׁשן, חכמים [מי ואמרּו ׁשֹוטה. רׁשע ְְְְֲִֶֶַָָָָָָ

ּברּבים, מּיׂשראל ּכׁשר אדם ּפני הּמלּבין ׁשּכל ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהראׁשֹונים,
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.Á ּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה  וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק;
וכּלן  הּקצּוב; הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם מהן, הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֻחברֹו
והּבׁשת  הּצער ּדמי הּוא הּקצּוב, הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת, לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם  הּוא .ּכזה ְֵֶַָ
.Ë מׁשּלם ּברגלֹו, ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָוכּמה

בארּכּבתֹו הּכהּו סלעים. ׁשלׁשה [ברכו]חמּׁשה מׁשּלם , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻ
בידֹו והּכהּו אגּדה, אֹוגד ּכמֹו אצּבעֹותיו קבץ ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻסלעים.

אגּודה ּתקע [אגרוף]ּכׁשהיא סלעים. עׂשר ׁשלׁשה מׁשּלם - ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
חברֹו ּפניו,[בעורפו]את על סטרֹו סלע. מׁשּלם ּבכּפֹו, ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָ

סלע. מאה מׁשּלם ידֹו, ּבאחר סטרֹו סלע; חמּׁשים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמׁשּלם
צרם אם ׁשרקק [פגם]וכן אֹו ּבׂשערֹו, ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּפרע  אֹו מעליו, טּליתֹו ׁשהעביר אֹו ּבבׂשרֹו, הרק ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּגיע
ּכל  על מׁשּלם הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁש
ּבעיטֹות, ארּבע ּבחברֹו ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעׂשה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָמעׂשה
ׁשּתי  ּפניו על סטרֹו סלע. עׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָאפּלּו

ּבׁשארן. וכן סלע. מאה מׁשּלם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָסטירֹות,
.È,הּזמן ּבאֹותֹו יׂשראל ארץ מּכסף הן - הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל

ּומחצה  דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשהיה
מאה  לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹנחׁשת;

נקי  ּכסף ּומחצה סלע עׂשר ׁשנים מׁשּלם זה הרי .סלע, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
.‡È ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד. אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָֻּבּמה

אינֹו - בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻמבּזה,
ׁשהּוא  הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ּכפי אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
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לּטל  ּכעּוריןראּוי אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ׁשאינן [נבזים]; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבּזּוי  מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום וכל ּבׁשּתן, על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָמקּפידין
מן  אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ראׁש, וקּלּות ׂשחֹוק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּדר

עּמהן. המׂשחקין ְֲִִִֵֶַַַָהּלצים

ה'תשע"ד  ניסן י' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף [בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק  לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

היתה ·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. נגפּהונֹותנין ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ּדמי ‚. נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת לּבעל; מיתת ולדֹות אחר ּבּה חבל ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

ולדֹות  ּבדמי היא זכת .הּגר, ְְִִֵֵַָָָ
נגיפה „. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיה ‰. ּפי על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוגף

ּכלּום  מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ,ׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
הּכתּוב  חּלק לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן  לפטרֹו ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Â נתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות  ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ
.Ê ּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָדברים.
ׁשהּוא  מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,

ּדין  ּבית מיתת ּבדבר עֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מן  לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּיׁש

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Á ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹוהלא

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין
ּבעת  הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ּדין? ּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ּבחברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחבל

הּתׁשלּומין  מן .ּפטּור ְִִַַָ
.Ë חּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

עליה ּבתׁשלּומין  חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל והלא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻמלקֹות.
- ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלם,

מחֹוב  רּבתה חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ּבחברֹו, ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּתֹורה

ירּפא". ְְֵַַֹורּפא

.È ּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד ׁשּלֹוהחֹובל עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, חּיב -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - במהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָונתרּפא
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול קנין.האדֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן הּמּפיל ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלפיכ

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָואינֹו
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

ׁשל [שוויה]מּכסּפּה ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב
ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת צער ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאבל

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, אֹותּה ּבבּתֹו,ּפֹוחת החֹובל וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ובׁשת. ורּפּוי צער לּה ְְִֵֶַַַָָֹמׁשּלם

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהם ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊË אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

הּנזק  ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל הּבׁשת; וכל .והּצער, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, הּדמים לּתן רצת הּגאֹונים.ואם הֹורּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈ ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּבטֹובת  לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבכתּבתּה
מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו אם [בדמי מּמּנה וגֹובה , ְֲִִֶֶָָָ

ואם  ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹרצה
ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ּתֹוספת, לּה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻלא
ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֻׁשאסּור
רצה  אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדי

ׁשטר עליה ּכֹותב חבלֹו[חוב]הּבעל, הזקו]ּבדמי ,[שווי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה ְְְְִֵָָָָָָֻאֹו

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן
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היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה החֹובל [חבלתם]חרׁש רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן חּיב, ּפי ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינן  - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּפּתח

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה לׁשּלם; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמן

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על הּגחלת ּכל הּניח וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם ולא אסּור ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ

ּבין  - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהחֹובל
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ּגדֹול, ּבין -[מריבה]קטן ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

. . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ּתֹורה הזהירה אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלהּכֹותֹו";

הּצּדיק. את לּמּכה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל
ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, .על ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

נּתן  זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשוה לתׁשלּומין  ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ואפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּכה  וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי לֹוקה, - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפרּוטה
וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב - יׂשראל ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בחֹול". וּיטמנהּו הּמצרי ְְְִִִֵֶַַַאת
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם [מכה]חבל ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל זה, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

ידֹועדים  לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ויצא ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלם
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה חבלּתי', ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ'לא

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי  - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Â ׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא  החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

הּמריבה  ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדים
אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל חבּול. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
הּצער  ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבי', ,'חבלּת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכפר  אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ּובׁשת ּבׁשבת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוחּיב
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע חבלּתי', 'לא .[מדרבנן]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה
לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
ׁשהּוא  ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהּבׁשת
ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ׁשהּנחּבל - ּבֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא ּדין ּבבית .והֹודאתֹו ְְְִִִֵֶָָָ
.Á הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת

ּבעת  לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשת  אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ë ׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

נתּכּפר  לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
החמּׁשה  ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו.
נביֹות  אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברים,

ׁשּיבּקׁש[המובחרים] עד עֹונֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר אין ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
לֹו. וימחל הּנחּבל ְְְִִֶַָֹמן

.È ימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ּדרואסּור זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא יׂשראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונחם  מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפעם

הרי [התחרט] - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - רעתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימּנּו. נֹוחה חכמים ורּוח מׁשּבח, ְְֲִֵֶַָָָֻהּוא

.‡È ׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם  ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבר  ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָרֹוצה
לא  ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּכּדי, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
אף  לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

להׁשחית  ׁשהרׁשהּו ּפי .על ְְְִִִֶַַָ
.·È ּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

מפקדין  אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻּבתֹורת
עד  לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצלֹו,
'קח  לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיאמר
ּפטּור  זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד וׁשּברֹו', זה .ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‚È ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּפטּור',
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לּטל  ּכעּוריןראּוי אדם ּבני ׁשּיׁש לפי ׁשאינן [נבזים]; ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ
ּבּזּוי  מיני ּבכל עצמן מבּזין הּיֹום וכל ּבׁשּתן, על ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָמקּפידין
מן  אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי אֹו ראׁש, וקּלּות ׂשחֹוק ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּדר

עּמהן. המׂשחקין ְֲִִִֵֶַַַָהּלצים

ה'תשע"ד  ניסן י' חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
האּׁשה[מכה]הּנֹוגף‡. אף [בהריון]את - ילדיה ויצאּו , ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ונזק  לּבעל, ולדֹות ּדמי לׁשּלם חּיב - נתּכּון ׁשּלא ּפי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹעל
לאּׁשה. ִַַָָָוצער

היתה ·. ּכּמה האּׁשה ׁשמין ולדֹות? ּדמי מׁשערין ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
מּׁשּילדה;[שווה]יפה יפה היא וכּמה ילדה, ׁשּלא עד ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

ליֹורׁשיו. נֹותנין הּבעל, מת אם לּבעל. נגפּהונֹותנין ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
לאּׁשה. ולדֹות ּדמי אף נֹותנין הּבעל, מיתת ְְְִִִֵַַַַַַַָָָאחר

ּדמי ‚. נֹותן - הּגר ּבחּיי ּבּה וחבל לגר, נׂשּואה ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
ואם ּפטּור. הּגר, מת לּבעל; מיתת ולדֹות אחר ּבּה חבל ְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָ

ולדֹות  ּבדמי היא זכת .הּגר, ְְִִֵֵַָָָ
נגיפה „. ּובׁשעת הריֹון, ּבׁשעת ּגֹויה אֹו ׁשפחה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָהיתה

ׁשּלּה ולדֹות ּדמי הרי - נתּגּירה אֹו .נׁשּתחררה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשהיה ‰. ּפי על אף - ּומתה ילדיה ויצאּו האּׁשה, את ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּנֹוגף

ּכלּום  מׁשּלם ואינֹו הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה הרי - ,ׁשֹוגג ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָ
הּכתּוב  חּלק לא - יענׁש" ענֹוׁש - אסֹון יהיה "ולא ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
מן  לפטרֹו ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדבר למזיד ׁשֹוגג ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבין

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Â נתּכּון אם אבל לאּׁשה; ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

והמיתּה הֹואיל ׁשּמתה, ּפי על אף - האּׁשה את ונגף ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלחברֹו,
ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּכדבר זה הרי להּכֹותּה, כּונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלא

ולדֹות  ּדמי .ּומׁשּלם ְְְֵֵַָ
.Ê ּבחמּׁשה חּיב - חּבּורה ּבהם עׂשה ולא ואּמֹו, אביו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּמּכה

ּבחברֹו ׁשחבל אֹו חּבּורה, בהם עׂשה אם אבל ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָדברים.
ׁשהּוא  מּפני הּתׁשלּומין; מן ּפטּור - ׁשֹוגג היה אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת,

ּדין  ּבית מיתת ּבדבר עֹון הּכתּוב חּלק ׁשּלא ּבארנּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מן  לפטרֹו למזיד, ׁשֹוגג ּבין ּדין ּבית מיתת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָׁשּיׁש

ְִַַהּתׁשלּומין.
.Á ּבׁשּבת המקלקלין וכל הּוא, מקלקל החֹובל ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָֹוהלא

ּבֹו ׁשּיׁש עֹון החֹובל זה נחׁשב ולּמה הּמיתה, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּפטּורין
ּבעת  הרע ליצרֹו עׂשה רּוח ונחת הֹואיל ּדין? ּבית ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָמיתת
ּולפיכ מיתה; עֹון ונמצא ּכמתּקן, הּוא הרי - ּבחברֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחבל

הּתׁשלּומין  מן .ּפטּור ְִִַַָ
.Ë חּיב - ּבמזיד אפּלּו הּכּפּורים, ּביֹום ּבחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָהחֹובל

עליה ּבתׁשלּומין  חּיב ׁשהּוא עברה ׁשעבר ּפי על אף , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ואינֹו לֹוקה - ותׁשלּומין מלקֹות המחּיב ּכל והלא ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָֹֻמלקֹות.
- ּבּכל הּדברים הן ּכ ּומׁשּלם? לֹוקה אדם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלם,

מחֹוב  רּבתה חּוץ ּבפרּוׁש ׁשהרי מׁשּלם; ׁשהּוא ּבחברֹו, ל ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
יּתן, ׁשבּתֹו "רק ׁשּנאמר: לתׁשלּומין, ּבחברֹו חֹובל ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּתֹורה

ירּפא". ְְֵַַֹורּפא

.È ּפטּור ׁשּלֹו, ּכנעני ּבעבד ׁשּלֹוהחֹובל עברי ּבעבד חבל . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
חברֹו, ׁשל ּכנעני ּבעבד החֹובל הּׁשבת. מן חּוץ ּבכּלן, חּיב -ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ּבסם, צערֹו ואפּלּו דברים; חמּׁשה נֹוטל עבד ׁשל ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבֹו

רּבֹו. ׁשל רפּואתֹו ּכל הרי - במהרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָונתרּפא
.‡Èלידֹו ׁשחרּור ּגט הּגיע לא ועדין לחרּות, ׁשּיצא עבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

קנס לֹו אין עבד]- של אינֹו[שלושים - ּבֹו ׁשחבלּו ואחרים . ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ולא  ׁשחרּורֹו; ּגמר לא ׁשעדין לעצמֹו, מהן להֹוציא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹיכֹול

ּבֹו לֹו נׁשאר לא ׁשהרי מהן, להֹוציא יכֹול קנין.האדֹון ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ּבׁשּנֹו, יֹוצא - עינֹו סּמה ּכ ואחר עבּדֹו, ׁשן הּמּפיל ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָלפיכ

מּידֹו. מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם עינֹו; ּדמי לֹו נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָואינֹו
.·È,צערֹו אֹו אדם, ׁשּבּיׁשֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶָָמי

חּיב. - באּלּו וכּיֹוצא ׁשֹור, ׁשּנגחֹו ׁשל אֹו ּביֹום זה ארעֹו אם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
לעצמֹו עצמֹו, ׁשל ּביֹום לרּבֹו; .רּבֹו, ְְְְְֶַַַַ

.‚È;דברים ּבחמּׁשה חּיב חברֹו, ׁשל עברי ּבעבד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹובל
העבד  ולכׁשּיצא ּפרֹותיה; אֹוכל ורּבֹו קרקע, ּבהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָויּלקח
ׁשאינֹו הּזק הּזיקֹו רּבֹו. ידי מּתחת הּׂשדה ּתצא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,
חטמֹו ראׁש אֹו אזנֹו ראׁש ׁשּקטע ּכגֹון ּכלל, מלאכה ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹמעּכב

ּפרֹות  ּבהן לרּבֹו ואין לעבד, הּכל -. ְְֵֵֶֶֶַַָָֹ
.„Èאֹותּה הּפֹוחת נזק אם - אחרים ׁשל קטּנה ּבבת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהחֹובל

ׁשל [שוויה]מּכסּפּה ׁשבּתּה, וכן אב; ׁשל הּוא הרי הּוא, ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
הּוא. אביה ׁשל מכירתּה וכסף ידיה מעׂשה ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאב
ׁשאינֹו נזק וכן ׁשּלּה; הּוא הרי ורּפּוי, ובׁשת צער ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאבל

ׁשּלּה. הּוא הרי מּכסּפּה, אֹותּה ּבבּתֹו,ּפֹוחת החֹובל וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ובׁשת. ורּפּוי צער לּה ְְִֵֶַַַָָֹמׁשּלם

.ÂËלבעלּה והרּפּוי הּׁשבת - איׁש ּבאׁשת והּצער החֹובל , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּבפניה  ׁשחבל ּכגֹון הּוא, ּבגלּוי אם - והּנזק והּבׁשת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלּה.
ּוׁשני  ׁשּלּה, הּׁשליׁש - ּוזרֹועֹותיה ּבידיה אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּובצּוארּה
לּבעל, הּׁשליׁש - הּנזק הּוא ּבסתר ואם לּבעל; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַׁשליׁשים
אּׁשה, וׁשל מּיד; לֹו נֹותנין ּבעל, ׁשל לאּׁשה. ׁשליׁשים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָּוׁשני

ּפרֹות. אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהם ְְִֵֵֶַַַַַַָָיּלקח
.ÊË אבל אחרים. ּבּה ּבׁשחבלּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָּבּמה

הּנזק  ּכל מּיד לּה לׁשּלם חּיב - ּבאׁשּתֹו ׁשחבל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
ּפרֹות  ּבהן לּבעל ואין ׁשּלּה, והּכל הּבׁשת; וכל .והּצער, ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

וכזה  נֹותנת. לאחר, הּדמים לּתן רצת הּגאֹונים.ואם הֹורּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
חליּה. ּכל ׁשּמרּפא ּכדר אֹותּה, מרּפא ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּבעל

.ÊÈ ּבנזקיה חּיב הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אׁשּתֹו .והּמּזיק ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ
.ÁÈ ּתֹוספת לּה היה אם - ּבבעלּה ׁשחבלה ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָהאּׁשה

ּבטֹובת  לבעלּה הּתֹוספת למּכר אֹותּה מחּיבין - ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻּבכתּבתּה
מהתוספת]הניה שנפטר הנאתו אם [בדמי מּמּנה וגֹובה , ְֲִִֶֶָָָ

ואם  ּגֹובה. הּכל, מן ולגּבֹות לגרׁשּה רצה ואם הּבעל; ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹרצה
ּכתּבתּה; עּקר לֹו למּכר יכֹולה אינּה ּתֹוספת, לּה היה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻלא
ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֻׁשאסּור
רצה  אם אּלא להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכדי

ׁשטר עליה ּכֹותב חבלֹו[חוב]הּבעל, הזקו]ּבדמי ,[שווי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו. הראּוי מּכתּבתּה ונֹוטל מגרׁשּה ְְְְִֵָָָָָָֻאֹו

.ËÈ,ׁשלחנֹו על סמּוכין אין אם - הּגדֹולים ּבבניו ְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהחֹובל
והן  ּבנזקן, קרקע להן יּלקח - והּקטּנים מּיד; להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנֹותן
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היּו ואם ּבהן. ׁשחבלּו ּבאחרים הּדין וכן ּפרֹותיו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכלין
על ּבין סמּוכין ּגדֹולים ׁשהיּו ּבין ּפטּור, - ּבהן וחבל ׁשלחנֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

להם  יּנתן ּבּגדֹולים, - אחרים ּבהן חבלּו ואם קטּנים. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו
- ּובּקטּנים ּפרֹותיהמּיד; אֹוכלין והן קרקע, ּבהם עד יּלקח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

.ׁשּיגּדילּו ְִֶַ
.Îּפגיעתן - וקטן ׁשֹוטה החֹובל [חבלתם]חרׁש רעה: ְְִֵֵֵֶַָָָָָָ

על אף ּפטּורין. באחרים ׁשחבלּו והן חּיב, ּפי ּבהן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינן  - הּקטן והגּדיל הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנתּפּתח

דעה. ּבני אינן ּבהן ׁשחבלּו ׁשּבׁשעה לׁשּלם; ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחּיבין
.‡Î והן חּיב, ּבהן החֹובל רעה: ּפגיעתן - והאּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָהעבד

אם  - זמן לאחר מׁשּלמין אבל ּפטּורין; באחרים, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשחבלּו
ׁשהרי  העבד; נׁשּתחרר אֹו ּבעלּה, מת אֹו האּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנתּגרׁשה
ׁשאם  - ּיפרע מה לֹו ׁשאין חֹוב ּכבעל הן והרי הן, דעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבני

לׁשּלם  חּיב .העׁשיר, ְֱִֵֶַַָ
.·Î?ּכיצד ּכממֹונֹו. ּובהמּתֹו ּכגּופֹו, אדם ׁשל הרי עבּדֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עבּדֹו לב על ּגחלת לּים ׁשהּניח ׁשּדחפֹו אֹו ּומת, חברֹו, ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּור  - ּומת עלה ולא מּׁשם, לעלֹות יכֹול והּוא לאׁש ְְֲִֵֵַָָָָָָֹאֹו
ּוכאּלּו חּיב, חברֹו, לבהמת ּכן עׂשה ואם הּתׁשלּומין. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמן

לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא ונׂשרף, ּבגּדֹו על הּגחלת ּכל הּניח וכן . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּבעצמֹו‡. ּבין לחּבל, לאדם ולא אסּור ּבחברֹו. ּבין ְְְְְֲֵֵֵַַַָָָֹֹ

ּבין  - מּיׂשראל ּכׁשר אדם הּמּכה ּכל אּלא ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהחֹובל
נּציֹון ּדר אּׁשה, ּבין איׁש ּבין ּגדֹול, ּבין -[מריבה]קטן ִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

. . יֹוסיף "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַֹֹהרי
החֹוטא, ּבהּכית להֹוסיף ׁשּלא ּתֹורה הזהירה אם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלהּכֹותֹו";

הּצּדיק. את לּמּכה וחמר ִֶֶֶַַַַַָֹקל
ידֹו·. הּמגּביּה וכל אסּור; חברֹו, על ידֹו להגּביּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָאפּלּו

רׁשע  זה הרי - הּכהּו ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, .על ֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לֹוקה,‚. - פרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּמּכה

נּתן  זה לאו ׁשּיהיה ּכדי ּתׁשלּומין ּכאן אין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי
ׁשוה לתׁשלּומין  ּבּה ׁשאין הּכאה חברֹו עבד הּכה ואפּלּו . ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשהּכה  וגֹוי מצוֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשהרי לֹוקה, - ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָפרּוטה
וּי . . וכה ּכה "וּיפן ׁשּנאמר: מיתה, חּיב - יׂשראל ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאת

בחֹול". וּיטמנהּו הּמצרי ְְְִִִֵֶַַַאת
ׁשּיהיה „. זרֹוע, ּבעלי הּׁשֹוטים לאּלּו חכמים קנסּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָקנס

חפץ  ּבנקיטת ונׁשּבע נאמן, ּבֹו[קדוש]הּנחּבל חבל ׁשּזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם [מכה]חבל ׁשּיהיּו והּוא לֹו; ּׁשראּוי מה ונֹוטל זה, ְְְֲִֵֶֶֶַָָָ

ידֹועדים  לתֹו ׁשּנכנס אֹותֹו מעידין עדים ׁשני היּו ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אֹומר: והּוא ּבֹו, ׁשחבל ּבעת ראּוהּו ולא חבּול, ויצא ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלם
נׁשּבע  זה הרי - ּבי' חבלּת 'אּתה אֹומר: והּלה חבלּתי', ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ'לא

ְֵונֹוטל.
ׁשאפׁשר ‰. ּבמקֹום הּמּכה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה

ׁשּזה  ׁשאפׁשר ׁשליׁשי, עּמהם ׁשהיה אֹו לעצמֹו, להּכֹותּה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
אחר  על ּולהתרעם ּבֹו לחּבל לֹו אמר אין הּנחּבל אם אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

לעׂשֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום הּמּכה והיתה אחר, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעּמהן
הרי  - בזה וכּיֹוצא ּכתפיו ּבין נׁשיכה ׁשהיתה ּכגֹון ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבעצמֹו,

ׁשבּועה. ּבלא נֹוטל ְְֵֶָֹזה
.Â ׁשהרי דברים, חמּׁשה מׁשּלם חבל, ׁשהּוא  החֹובל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהֹודה

הּמריבה  ּבׁשעת ׁשלם ידֹו לתֹו ׁשּנכנס ׁשם היּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעדים
אֹומר: והּוא ּכלל, עדים ׁשם היּו לא אם אבל חבּול. ְְְֲִִֵֵָָָָָָָֹויצא
הּצער  ּומן הּנזק מן ּפטּור - מעצמֹו והֹודה ּבי', ,'חבלּת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּכפר  אם ,לפיכ עצמֹו; ּפי על ורּפּוי ּובׁשת ּבׁשבת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוחּיב
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע חבלּתי', 'לא .[מדרבנן]ואמר: ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

.Ê?עצמֹו ּפי על אּלּו דברים ׁשלׁשה אדם מׁשּלם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹולּמה
לֹו, יּתן לא ׁשאם - קנס ואינֹו הּוא, ממֹון והרּפּוי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשהּׁשבת
מּמלאכּתֹו. ּובטל ּבֹו מתרּפא ׁשהּוא ממֹון חּסרֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָהרי
ׁשהּוא  ּבפנינּו ׁשהֹודה בׁשעה אּלא לֹו הּגיעה לא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוהּבׁשת
ּבׁשת, לֹו אין אדם, ּבֹו חבל ׁשּלא ׁשהּנחּבל - ּבֹו ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹחבל

אֹותֹו ׁשּבּיׁשה היא ּדין ּבבית .והֹודאתֹו ְְְִִִֵֶָָָ
.Á הּמּגיעה ּבׁשת ּבין ּבבׁשת הפרׁש ׁשאין למד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹנמצאת

ּבעת  לֹו הּמּגיעה ּבׁשת ּובין אחרים, ּבפני ּבֹו חבל אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹלֹו
ּבׁשת  אדם מׁשּלם לפיכ ּבֹו; ׁשחבל אחרים ּבפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהֹודה

עצמֹו. ּפי ְִַַעל
.Ë ׁשהּמּזיק ממֹונֹו; למּזיק ּבגּופֹו, חברֹו מּזיק דֹומה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָאינֹו

נתּכּפר  לׁשּלם, חּיב ּׁשהּוא מה ׁשּׁשּלם ּכיון - חברֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָממֹון
החמּׁשה  ּכל לֹו ׁשּנתן ּפי על אף - ּבחברֹו חֹובל אבל ֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָלֹו.
נביֹות  אילי ּכל הקריב ואפּלּו לֹו; מתּכּפר אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָדברים,

ׁשּיבּקׁש[המובחרים] עד עֹונֹו, נמחל ולא לֹו מתּכּפר אין ,ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ
לֹו. וימחל הּנחּבל ְְְִִֶַָֹמן

.È ימחל ולא אכזרי להיֹות לּנחּבל ּדרואסּור זֹו ואין ; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
לֹו ונתחּנן החֹובל, מּמּנּו ׁשּבּקׁש ּכיון אּלא יׂשראל. ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזרע
ונחם  מחטאֹו, ׁשב ׁשהּוא וידע ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּפעם

הרי [התחרט] - למחל הממהר וכל לֹו. ימחל - רעתֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹעל
הימּנּו. נֹוחה חכמים ורּוח מׁשּבח, ְְֲִֵֶַָָָֻהּוא

.‡È ׁשהאֹומר ממֹונֹו, לנזקי גּופֹו נזקי ּבין הפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָועֹוד
ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ידי, את קטע עיני, 'סּמה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלחברֹו:
אדם  ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר דברים; ּבחמּׁשה חּיב זה הרי -ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּבר  ּכסּותי, את 'קרע לחברֹו: האֹומר אבל .ּבכ ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָרֹוצה
לא  ואם ּפטּור; זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּכּדי, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאת
אף  לׁשּלם, חּיב זה הרי - ּפטּור' ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאמר

להׁשחית  ׁשהרׁשהּו ּפי .על ְְְִִִֶַַָ
.·È ּתחּלה לידֹו הּכלים ּבׁשּבאּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

מפקדין  אֹו אצלֹו ׁשאּולין ׁשהיּו ּכגֹון ׁשמירה, ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻּבתֹורת
עד  לׁשּלם, חּיב - ּכן ועׂשה ּוקרע', 'ׁשּבר לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָאצלֹו,
'קח  לֹו: אמר אם אבל ּפטּור'; ׁשאּתה מנת 'על לֹו ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיאמר
ּפטּור  זה הרי - כן ועׂשה ּוקרעֹו', זה 'ּבגד וׁשּברֹו', זה .ּכלי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.‚È ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל ּכליו 'ׁשּבר לחברֹו: ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹומר
לֹו אמר ּוכאּלּו לׁשּלם, חּיב זה הרי - כן ועׂשה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָּפטּור',
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ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל עינֹו ּפי 'סּמה על ואף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהעֹוׂשה
עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי הּוא, ורׁשע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבעֹון

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּזיק

ּכמזיד  הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ׁשֹוגג, ּכיצד?ׁשהיה . ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכׁשהּוא  ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר הּגג מן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנפל
ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו הּכלי על ונפל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמהּל
ּבין  ּכאן הּכתּוב חּלק ולא יׁשלמּנה", ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומּכה

למזיד. ְִֵֵׁשֹוגג
חברֹו·. ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע
ּברׁשּות ‚. אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבּמה

אבל  ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּזיק,
ּפטּור  ּבאנס, אֹו אֹו.ּבׁשגגה ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּלא  חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשניהן
ּפטּור. - ְַָָָּבכּונה

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ואם ונפלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

זה  הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל  בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ׁשּיתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעד
הכניסן ‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על  קּבל ולא הֹואיל - הרי ּברׁשּות לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכדרּכֹו, ויֹוצא נכנס ּבכניסתֹוזה הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Â ׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל  ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי  - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון [לתחתון]ּדחפֹו ְְְְִֵֶָָָָָָ

הרי  לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ׁשמטֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא
ּפטּור. ֶָזה

.Áבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
- זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָוזה
ּבעל  היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ׁשּלזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפטּור;
ּבּקֹורה  חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ראׁשֹון, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּקֹורה
חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ואם ּפטּור. -ְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לתּקן  עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ּבעל הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הזהיר  ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּׂשאֹו,
החבית  ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ׁשהרי החבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעל

חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, הּקֹורה ּובעל ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָראׁשֹון,
החבית  ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ׁשּׁשברּה ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
הרי  'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ואם ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלנּוח,
הזהיר  ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ואם חּיב. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
ּבא  וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי - הּקֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבעל

בזה.[ונשרף]ּבפׁשּתנֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְִֵֵֶַָָָ
.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
הּׁשּבת  ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי אינֹו -[מוכן]והּוא ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשניהן

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו הגרון והּזיק [ליחת ְְְִִִִֶָָ
והן והאף] ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבעת

הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹּתֹולדֹות
ׁשּכל  ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶַַָָּתּקלה,
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
עמדה  חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - הלכה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים  היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב  וכן ר'קדם חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.ÊËאֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֲִֵֵֶָָָָָָאדם
מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻבהמת
- ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: נׁשּתּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם חּיבין, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָׁשלׁשּתם

וארּבעה [מחלקים]ּומׁשּלׁשין ולדֹות ּדמי לענין ּביניהם. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
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לענין  ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל חּיב, אדם - ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברים
האדם]ּכפר מות חּיב,[על הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

- הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻואדם
ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל ִַַַַַַַָָָָאדם
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ה'תשע"ד  ניסן ו' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ו 'ֿ ז 'ניסן 

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘

― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו (oinהאזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
(minya ur ly sxy:יתעּלה אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְְִִֶַַָָּבמנחת

לבנה" עליו ֿ יּתן eh)"ולא ,d mixac)ספרי (yp`ּולׁשֹון ְְְְִִֵֵָָָֹֹ
(myעֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוב ּכׁשם ֿ תעׂשה, עלּבלא עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ֿ יּתן ולא ׁשמן עליו ֿ יּצק "לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל האם,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie). ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

עליו העדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהעֹובר
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ―ְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא g)אב, ,my), ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

― העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבסקילה
אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ֿ אב, אׁשת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּׁשּום

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― 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 ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

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 ֿ אׁשת ּבת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)אׁשת ֿ ּבת ּ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 ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבנ ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא i)הּבן, ,my). ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘

― השל"ו הּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
לנּו: נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמּה,
ּפׁשטּות מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹערות
ֿ ׁשּכן ּכל ― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהענין,

יבמֹות ּובגמרא אּסּורא(b.)הּבת. עּקר "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִִַַַָָָָָ
אתיא yxetnaמדרׁשא `le yxcnn cnlp)(:רבא ּדאמר , ְְֲִַַָָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי dey")אמר dxfb"a)הּנה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובת ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת(i ,gi `xwie)ּובּתּה אּׁשה ּבאּסּור ואמר , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה fi)ּובת ,my)ּכׁשם , ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּסּור
ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבאּסּור
יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את יּקח ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ"אׁשר

ואתהן" ci)אתֹו ,k my)ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשוה ּבגזרה ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבׂשרפה,
ענׁש, לענין ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ"זּמה"
ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלמדין
ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹו

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ׁשוה(d.)ּובּתּה. ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני ולא(`xeqi)קּלה ּתֹורה, מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
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ּפטּור' ׁשאּתה מנת על ּפלֹוני ׁשל עינֹו ּפי 'סּמה על ואף . ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּתפֹו לֹו האֹומר זה הרי - לׁשּלם החּיב הּוא ְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשהעֹוׂשה
עברה. עֹוברי ידי וחּזק עּור הכׁשיל ׁשהרי הּוא, ורׁשע ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבעֹון

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּבין ‡. ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּזיק

ּכמזיד  הּוא הרי - אנּוס ׁשהיה ּבין ׁשֹוגג, ּכיצד?ׁשהיה . ֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכׁשהּוא  ׁשּנתקל אֹו הּכלים, את וׁשבר הּגג מן ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנפל
ׁשּנאמר: ׁשלם, נזק חּיב - ּוׁשברֹו הּכלי על ונפל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמהּל
ּבין  ּכאן הּכתּוב חּלק ולא יׁשלמּנה", ּבהמה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומּכה

למזיד. ְִֵֵׁשֹוגג
חברֹו·. ׁשל ּבהמּתֹו ההֹורג אֹוואחד ּכליו, הּׁשֹובר אֹו , ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא. אחד ּדין הּכל - נטיעֹותיו קֹוצץ אֹו ּבגדיו, ְְִִֵֵֶַַָָָָֹקֹורע
ּברׁשּות ‚. אבל הּנּזק. ּברׁשּות אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָּבּמה

אבל  ּבזדֹון; הּזיק אם אּלא לׁשּלם חּיב אינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמּזיק,
ּפטּור  ּבאנס, אֹו אֹו.ּבׁשגגה ּברׁשּות, ׁשניהן היּו אם וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּלא  חברֹו ממֹון מהן אחד והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹׁשניהן
ּפטּור. - ְַָָָּבכּונה

ׁשליבה„. ונׁשמטה בּסּלם, עֹולה מּתחּתיו,[מדריגה]היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻ
חּיב; וחזקה, מהּדקת היתה לא אם - והּזיקה ואם ונפלה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

זה  הרי - ׁשהתליעה אֹו ונׁשמטה, ּומהּדקת, חזקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
וכל  בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפטּור,
ּפטּור, - הּמּזיק ּברׁשּות אבל הּנּזק; ּברׁשּות הּדברים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להּזיק, ׁשּיתּכּון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַעד
הכניסן ‰. אפּלּו וׁשמן, יין ּכּדי חברֹו חצר ׁשּמּלא ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

על  קּבל ולא הֹואיל - הרי ּברׁשּות לׁשמר, החצר ּבעל יו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ּכדרּכֹו, ויֹוצא נכנס ּבכניסתֹוזה הּכּדים מן ׁשּיׁשּתּבר וכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אפּלּו ּבכּונה, ׁשברן ואם עליהן. ּפטּור הּוא הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּוביציאתֹו,
לׁשּלם. חּיב זה הרי - ּברׁשּות ׁשּלא הּכּדים ּבעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהכניסן

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.Â ׁשהּוא הּמּזיק ּברׁשּות להרגֹו, חברֹו ּגּבי על ׁשעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשֹור

ּבעל  ּובא מּועד, ׁשהיה ּבין ּתם, ׁשהיה ּבין הּתחּתֹון, ְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעל
הרי  - ּומת עליֹון ונפל להּצילֹו, ׁשֹורֹו את וׁשמט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ּפטּור. ֶָזה
.Êלׁשמטֹו יכֹול היה אם - ּומת לעליֹון [לתחתון]ּדחפֹו ְְְְִֵֶָָָָָָ

הרי  לׁשמטֹו, יכֹול היה לא ואם חּיב; זה הרי ׁשמטֹו, ְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹֹולא
ּפטּור. ֶָזה

.Áבחביתֹו ּבא זה הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָׁשנים
- זה ׁשל ּבקֹורתֹו זה ׁשל ּכּדֹו ונׁשּברה בקֹורתֹו, ּבא ְְְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָוזה
ּבעל  היה .להּל רׁשּות ולזה ,להּל רׁשּות ׁשּלזה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּפטּור;
ּבּקֹורה  חבית ונׁשּברה אחרֹון, החבית ּובעל ראׁשֹון, ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָהּקֹורה
חּיב; מּׂשאֹו, מּכבד לנּוח הּקֹורה ּבעל עמד ואם ּפטּור. -ְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹ
לתּקן  עמד ּפטּור. 'עמד', לֹו ואמר החבית ּבעל הזהיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹואם
הזהיר  ׁשּלא ּפי על ואף ּופטּור, ּכמהּל זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּׂשאֹו,
החבית  ּבעל היה ּבדרּכֹו. טרּוד הּוא ׁשהרי החבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבעל

חּיב; - ּבּקֹורה חבית ונׁשּברה אחרֹון, הּקֹורה ּובעל ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָראׁשֹון,
החבית  ּבעל עמד ואם ּבכּונה. ּבידֹו ׁשּׁשברּה ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּזה
הרי  'עמד', לֹו ואמר הּקֹורה ּבעל הזהיר ואם ּפטּור; ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָֹלנּוח,
הזהיר  ׁשּלא ּפי על אף מּׂשאֹו, לתּקן עמד ואם חּיב. ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
ּבא  וזה ּבנרֹו ּבא זה וכן חּיב. הּוא הרי - הּקֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָלבעל

בזה.[ונשרף]ּבפׁשּתנֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְִֵֵֶַָָָ
.Ë ואחד רץ אחד הרּבים, ּברׁשּות מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשנים

חּיב, הרץ זה - ּבכּונה ׁשּלא ּבחברֹו מהם אחד והּזק ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמהּל
הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב היה ואם מׁשּנה; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּפני
הּׁשּבת  ּתּכנס ׁשּלא ּכדי ּברׁשּות, רץ ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפטּור,

פנּוי אינֹו -[מוכן]והּוא ּבזה זה והּזקּו רצים, ׁשניהם היּו . ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ
הּימים. ּבׁשאר ואפּלּו ּפטּורין, ְְְֲִִִִֵֶַַָָׁשניהן

.È אבן ׁשּזרק אֹו ּבידֹו, הּמּזיק ּבֹו,אחד והּזיק חץ ירה אֹו , ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּפטר זרם]אֹו והּזיק,[הפנה הּכלים על אֹו חברֹו על מים ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

נע אֹו ׁשרק וניעֹו[באפו]אֹו ּבכיחֹו הגרון והּזיק [ליחת ְְְִִִִֶָָ
והן והאף] ּבידֹו, ּכמּזיק זה הרי - מּכחֹו ׁשהלכּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹּבעת

הארץ, על והּכיח הרק נח אם אבל אדם. ׁשל ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹּתֹולדֹות
ׁשּכל  ּבֹורֹו; מּׁשּום חּיב זה הרי - אדם ּבהן נתקל ּכ ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, ּבֹור ּתֹולדת ְְִֵֶֶֶַַָָּתּקלה,
.‡Èבמתכת]לֹוטׁש ּגץ [עובד ויצא ּבּפּטיׁש, מּכה ׁשהיה ְִֵֵֶֶַַַָָָָ

זרק  אֹו חץ ׁשּזרק ּכמי חּיב זה הרי - והּזיק הּפּטיׁש ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּתחת
את  וׁשּבר לסתרֹו, הּכתל את עליו ׁשּקּבל הּבּנאי וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאבן.

הּזיק אֹו ונפל [אחרים]האבנים זה, מּצד סֹותר היה חּיב. - ְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּכזֹורק  ׁשּזה חּיב, - הּמּכה מחמת ואם ּפטּור; - אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּצד

הּוא. ּבֹו והּזיק ְִִֵחץ
.·Èעל]הּכֹובׁש ׁשּנפלה [לוחץ אֹו ּבּמים, חברֹו ּבהמת ְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבחּמה  ׁשהּניחּה אֹו ּבּמים, ׁשּמתה עד מּלעלֹות ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּומנעּה
עד [דחק]וצמצם צל, תמצא ׁשּלא ּכדי הּמקֹום עליה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּלם. חּיב - החּמה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהרגּתה
.‚È הּכלי את ׁשברּו אֹו ּכאחת, הּבהמה את ׁשהמיתּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים

מׁשּלׁשין - ּביניהם.[מחלקים]ּכאחת ְְְִֵֵֶַַַ
.„È,מתה ולא הּבהמה על חבילֹות חמׁש ׁשהּניחּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחמּׁשה

היתה  אם - ּומתה עליה חבילתֹו והּניח האחרֹון זה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּובא
עמדה  חבילתֹו זה ּומּׁשהֹוסיף החבילֹות, ּבאֹותן ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָמהּלכת
מהּלכת, היתה לא מּתחּלה ואם חּיב; האחרֹון - הלכה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹולא

ּפטּור  ּבׁשוה.האחרֹון מׁשּלמין ּכּלן ידּוע, אין ואם . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
.ÂË האחרֹון ּובא נׁשּבר, ולא הּכּסא על ׁשּיׁשבּו חמּׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוכן

ּבהם  להּׁשבר ראּוי ׁשהיה ּפי על אף - ונׁשּבר עליו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָויׁשב
חּיב; האחרֹון ׁשבירתֹו, את וקרב הֹואיל - ׁשּיׁשב ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקדם
עֹומדים  היינּו עליו, נסמכּת לא 'אּלּו לֹו: אֹומרים ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹׁשהרי

ׁשּיּׁשב  וכן ר'קדם חּיבין. ּכּלן ונׁשּבר, ּכאחת יׁשבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.ÊËאֹו אדם, אֹו כלים, אֹו בהמה, ׁשּדחפּו וׁשֹור ְְֲִֵֵֶָָָָָָאדם
מת, אֹו ּבּבֹור, הּנדחף והּזק לּבֹור; הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻבהמת
- ּבהמה הּזק אֹו אדם נזקי לענין הּכלים: נׁשּתּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
הּבֹור; ּובעל הּׁשֹור ּובעל הּדֹוחף האדם חּיבין, ְְִֵַַַַַַַַָָָָָָׁשלׁשּתם

וארּבעה [מחלקים]ּומׁשּלׁשין ולדֹות ּדמי לענין ּביניהם. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ
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לענין  ּפטּורין. הּבֹור ּובעל הּׁשֹור ּובעל חּיב, אדם - ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָדברים
האדם]ּכפר מות חּיב,[על הּׁשֹור ּבעל - עבד ׁשל ּוׁשלׁשים ְִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

- הּמקּדׁשין ּופסּולי ּכלים לענין ּפטּורין. הּבֹור ּובעל ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻואדם
ּפטּור. הּבֹור ּובעל חּיבין, הּׁשֹור ּובעל ִַַַַַַַָָָָאדם



zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd oqip a"iÎ'e -

ה'תשע"ד  ניסן ו' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ו 'ֿ ז 'ניסן 

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘

― הק"ה לבֹונההּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו (oinהאזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
(minya ur ly sxy:יתעּלה אמרֹו והּוא סֹוטה, ְְְְְִִֶַַָָּבמנחת

לבנה" עליו ֿ יּתן eh)"ולא ,d mixac)ספרי (yp`ּולׁשֹון ְְְְִִֵֵָָָֹֹ
(myעֹובר ― לבֹונה אֹו ׁשמן נתן ׁשאם "מּגיד :ְִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשעֹוב ּכׁשם ֿ תעׂשה, עלּבלא עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ר ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ּגם ּולפיכ ְְִֵֶֶַַָָָָלבֹונתֹו".
― לבנה עליו ֿ יּתן ולא ׁשמן עליו ֿ יּצק "לא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹּובּמכלּתא:

אזהרֹות". ׁשּתי ׁשהן ְְִֵֵֶַַָמּגיד

― הש"ל האם,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie). ְְְְְִִֶֶַָָָֹ

עליו העדּות נתקּימה ואם ּבכרת. ― זה לאו על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָוהעֹובר
מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם נסקל ―ְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"א אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא g)אב, ,my), ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

― העדּות עליו נתקּימה ואם ּבכרת זה על ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ּובׁשֹוגג, מזיד; היה אם ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָּבסקילה
אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ׁשהּבא ל נתּבאר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּנה
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ֿ אב, אׁשת ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּׁשּום

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― 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 ְֲֵֶֶֶַַָָָָָ
עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת והראיה עצמּה. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפני

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 ֿ אׁשת ּבת ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ערות

rnyn)מינּה o`kn)אׁשת ֿ ּבת ּ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 ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא וגֹו' ּבנ ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא i)הּבן, ,my). ְְְְְְִֵֶֶַַַַָֹ

ה'תשע"ד  ניסן ז' שני יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘

― השל"ו הּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
לנּו: נאמר לא הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעצמּה,
ּפׁשטּות מחמת מּמּנה ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹערות
ֿ ׁשּכן ּכל ― הּבת ּובת הּבן ּבת אסר ׁשּכבר לפי ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהענין,

יבמֹות ּובגמרא אּסּורא(b.)הּבת. עּקר "ּבּתֹו אמרּו: ְְְִִִִַַַָָָָָ
אתיא yxetnaמדרׁשא `le yxcnn cnlp)(:רבא ּדאמר , ְְֲִַַָָָָָָ

אתיא אבּדימי: ּבר יצחק רב לי dey")אמר dxfb"a)הּנה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובת ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ואתיא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנה

הּנה" ערות" ּבּת(i ,gi `xwie)ּובּתּה אּׁשה ּבאּסּור ואמר , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
הוא" זּמה הּנה "ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה fi)ּובת ,my)ּכׁשם , ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאּסּור
ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבאּסּור
יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ֿ אּמּה ואת ֿ אּׁשה את יּקח ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ"אׁשר

ואתהן" ci)אתֹו ,k my)ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשוה ּבגזרה ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבׂשרפה,
ענׁש, לענין ּבּתֹו ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹ"זּמה"
ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" "הּנה" ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלמדין
ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו "הּנה", ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָּבנֹו

ּכרתֹות ּגמרא ּולׁשֹון ׁשוה(d.)ּובּתּה. ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְְִִֵֵַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני ולא(`xeqi)קּלה ּתֹורה, מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
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אתיא הּנה הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָלּמדּה
והתּבֹונן זּמה". oeyld)זּמה weica)לּמדּה "לא ּבאמרם: ְְְְְִִִִֵָָָָָֹ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא ׁשּכלֿ(minkg)הּכתּוב", לפי , ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה epax)הּדברים dyn)והּוא , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻּפרּוׁש
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
ּכי ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּבת,

הּנה" ערות(i ,gi ,my). ְְֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" ֿ ּבת "את אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום
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― הש"מ אחֹותהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא תגּלה"האב, לא אבי ֿ אחֹות (xwie`רות ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,giואם ּכרת; חּיב ― מזיד היה אם זה על ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הוא" ּדדת תקרב לא ֿ אׁשּתֹו "אל אמרֹו: והּוא האב, ְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹאחי

(ci ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ג אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא eh)הּבן, ,my). ְְְְְֵֵֶַַַַָָֹ

אֹו העדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּלא

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא (my,האח, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(fhהיה ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה gi)אל ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ק חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב בּועה.― ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ
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― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת ֿ תּתן bk)לא ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט מּלהביאהּמצוה הּנׁשים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ תעמד לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹעליהן

לרבעּה" בהמה עצמּה(my)לפני ּבפני מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינה
ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על ְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבֹוא
ּכרתֹות ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן,
אֹותן ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים ְְְִֵֵֵַָָָָָֹאמרּו:
ֿ הּבהמה את הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכללן

ֿ ּפי אףֿעל הענינים(zexnl)עליה ּכללי ׁשם ׁשּמנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
`le zxk iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy)

(mihxtl zhxtnּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit") ְְְֵֵֵֶַ
מצות מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּנה
לא ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ֿ תעׂשה. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ הּזכר,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּתֹועבה אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא ֿ זכר "ואת אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
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ak)הוא" ,my):ואמר ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה gi)"ולא ,bk mixac)וזֹוהי ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּסברא
אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלּנׁשּכב;

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. ׁשרּבי(cp:)לׁשֹוכב נתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לּנׁשּכב, אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁשעֹוׂשה הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׁשמעאל
אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּולפיכ

(zerh dze` Ð mlrd eze` gkn)רּבי לדעת ׁשּתים חּיב ―ְְִִַַַַַָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי cgeinיׁשמעאל, weqt) ְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

(akypd lr e`l lihdlזכר ֿ "ואת ּבּתֹורה: אֹומר הּוא ְֲֵֵֶַָָָהרי
על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
אינֹו לדעּתֹו ― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזכּור
ולא ּתׁשּכב לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹחּיב
קדׁש" יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּתּׁשכב
לאׁשת אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלחּזּוק,

ׁשּבארנּו ּכמֹו fny)איׁש, devn)ואמר ,(wefigl sqep weqt): ְְְִֵֶַַָ
ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ"ואל
ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו
ואם מזיד; היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֹואם

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השא"נ האב,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie)וגם , ְְְְְִֵֶַַַָָֹ

אביו על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובר
ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחּיב

סנהדרין ּובגמרא ׁשּנאמר:(cp.)אביו. ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ערות

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי cenllואמרּו: xyt`) ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`fוכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְִִִִֵַַַ

ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָיהּודה
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא dcediואמרּו iax ixac) ְְְְְְְִִִֵַַָָָ

(mixyt`zn"ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָּביׂשראל
מעּליא" diwpלּׁשנא oeyl idef ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְִַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `lyׁשאם ּכלֹומר: ,ְִֶַ
ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשגג

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין epi`yעריֹות; mzq xkf) ְְְֲֵֵֵַַָָָָ
(eia`.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ

ה'תשע"ד  ניסן י' חמישי יום

.·˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˘ .ÊÓ˘

― השנ"ב אחיהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא (xwie`האב, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

(ci ,giּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. על(ck.)ׁשּבארנּו הּבא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹאחי
תגּלה". לא אבי ֿ ְֲִִֵַָֹאחי

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
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אתיא הּנה הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָָלּמדּה
והתּבֹונן זּמה". oeyld)זּמה weica)לּמדּה "לא ּבאמרם: ְְְְְִִִִֵָָָָָֹ

למדנּוה" "לא אמרּו ולא ׁשּכלֿ(minkg)הּכתּוב", לפי , ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ
הּׁשליח מּפי קּבלה האּלה epax)הּדברים dyn)והּוא , ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו מקּבל, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֻּפרּוׁש
מּפני אּלא מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבפרּוׁש

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה aygpׁשאפׁשר xac ly ezin`l la`) ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלּמדה "לא אמרם: ענין וזהּו .ְְְְִִֶַָָָֹ

אמרם ּומסּפיק ׁשוה" ּבגזרה אּלא mbהּכתּוב edf =) ְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
(:iehiad zernynּׁשּקדם ֿ ֿ מה מּכל הּיֹוצא ּתֹורה". ִֵֶַַַָָָ"גּוף

― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ּבּתֹו על ׁשהעֹובר ְִִֵֶַַַָָּכאן
― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו נֹודע לא ואם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹּבׂשרפה;
― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבכרת

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ה ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
ּכי ערותן תגּלה לא ּבּת ֿ ּבת "ערות אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּבת,

הּנה" ערות(i ,gi ,my). ְְֵֶָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (yil`האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`kלא ּובּתּה אּׁשה "ערות אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִִִֶַָָָָָֹ
fi)תגּלה" ,my)מהן אחת ׁשּתהיה והּוא זה, על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ― האחרת על ּובא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאׁשּתֹו
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ּבכרת והּוא ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָָהעדּות;

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ח אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבנּה" ֿ ּבת "את אמרֹו: והּוא ּבנּה, זה(my)ּובת וגם . ְְְְְֶֶַַַָָָ

היה אם קבּועה חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּבׂשרפה
ֵׁשֹוגג.

― השל"ט אּׁשההּמצוה מּלצרֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
תּקח" לא ֿ ּבּתּה ֿ ּבת "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹּובת

(my)ׁשֹוגג היה ואם מזיד היה אם ּובׂשרפה ּבכרת והּוא .ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

ה'תשע"ד  ניסן ח' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ח 'ֿ ט 'ניסן 

.‡Ó˘ .Ó˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ó˘ .Ó„˘ .‚Ó˘ .·Ó˘

― הש"מ אחֹותהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ע אמרֹו: והּוא תגּלה"האב, לא אבי ֿ אחֹות (xwie`רות ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹ

(ai ,giואם ּכרת; חּיב ― מזיד היה אם זה על ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹובר
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"א עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לא אּמ ֿ אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָֹאחֹות

bi)תגּלה" ,my);ּכרת חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השמ"ב אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
הוא" ּדדת תקרב לא ֿ אׁשּתֹו "אל אמרֹו: והּוא האב, ְְְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹאחי

(ci ,my)ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השמ"ג אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא eh)הּבן, ,my). ְְְְְֵֵֶַַַַָָֹ

אֹו העדּות נתקּימה לא ואם ּבסקילה. ― זה על ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
ּובשֹוגג מזיד: היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נֹודע ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּלא

קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְִַַָָ

― השד"מ אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אחי ֿ אׁשת "ערות אמרֹו: והּוא (my,האח, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(fhהיה ואם מזיד; היה אם ּבכרת זה, לאו על והעֹובר .ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ה עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא האּׁשה, ּבחּיי האּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחֹות

תּקח" לא ֿ אחתּה gi)אל ,my)ּבמזיד זה לאו על והעֹובר , ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ק חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב בּועה.― ְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ט' רביעי יום
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― השמ"ח עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ֿ ּבהמה "ּובכל אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְְְְְִֵֵֵֵֵַָָָָָהּבהמה,

"ׁשכבּת ֿ תּתן bk)לא ,hi `xwie)― ּבזדֹון זה על והעֹובר ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― נסקל לא ואם סקילה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹחּיב

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

― השמ"ט מּלהביאהּמצוה הּנׁשים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ תעמד לא "ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹעליהן

לרבעּה" בהמה עצמּה(my)לפני ּבפני מצוה זֹו וגם , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ
הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ׁשּקדמה ּבּמצוה נכללת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואינה
ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא הּבהמֹות על ְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָֹלבֹוא
ּכרתֹות ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן,
אֹותן ּומנּו ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים ְְְִֵֵֵַָָָָָֹאמרּו:
ֿ הּבהמה את הּמביאה ואּׁשה הּבהמה על הּבא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבכללן

ֿ ּפי אףֿעל הענינים(zexnl)עליה ּכללי ׁשם ׁשּמנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
`le zxk iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy)

(mihxtl zhxtnּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit") ְְְֵֵֵֶַ
מצות מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּנה
לא ואם ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ֿ תעׂשה. ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
מזידה; היתה אם ּבכרת היא הרי ― העדּות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ְְְְִִֶֶַַָָָָָואם

― הש"נ הּזכר,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּתֹועבה אּׁשה מׁשּכבי תׁשּכב לא ֿ זכר "ואת אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
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ak)הוא" ,my):ואמר ּבעצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
יׂשראל" מּבני קדׁש ֿ יהיה gi)"ולא ,bk mixac)וזֹוהי ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָֹ

אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ׁשּלאו הּנכֹונה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּסברא
אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ֿ ּׁשאמר: ּומּמה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹלּנׁשּכב;

סנהדרין ּובגמרא ונׁשּכב. ׁשרּבי(cp:)לׁשֹוכב נתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לּנׁשּכב, אזהרה קדׁש" ֿ יהיה "לא ׁשעֹוׂשה הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיׁשמעאל
אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּולפיכ

(zerh dze` Ð mlrd eze` gkn)רּבי לדעת ׁשּתים חּיב ―ְְִִַַַַַָ
,צרי אינֹו אֹומר: עקיבא ורּבי cgeinיׁשמעאל, weqt) ְְֲִִִִֵֵֵַָָָ

(akypd lr e`l lihdlזכר ֿ "ואת ּבּתֹורה: אֹומר הּוא ְֲֵֵֶַָָָהרי
על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― תׁשּכב" ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
אינֹו לדעּתֹו ― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּזכּור
ולא ּתׁשּכב לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹחּיב
קדׁש" יהיה "לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹּתּׁשכב
לאׁשת אזהרה והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹלחּזּוק,

ׁשּבארנּו ּכמֹו fny)איׁש, devn)ואמר ,(wefigl sqep weqt): ְְְִֵֶַַָ
ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ"ואל
ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ּבּכלל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו
ואם מזיד; היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָֹואם

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השא"נ האב,הּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: f)והּוא ,gi `xwie)וגם , ְְְְְִֵֶַַַָָֹ

אביו על הּבא ׁשּיהיה עד ּבסקילה, ― זה לאו על ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהעֹובר
ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר עם ׁשֹוכב מּׁשּום ׁשּתים: ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָחּיב

סנהדרין ּובגמרא ׁשּנאמר:(cp.)אביו. ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא אבי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ערות

נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי cenllואמרּו: xyt`) ְְְְְִִֶַַָָָָָֹ
("'eb xkf z`e"n z`fוכדרּבי ׁשּתים "לחּיבֹו והׁשיבּו: "?ְְְְְְִִִִֵַַַ

ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב אביו על הּבא ּגֹוי ּדאמר: ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָיהּודה
יהּודה ּדרּבי מּלתיּה "מסּתּברא dcediואמרּו iax ixac) ְְְְְְְִִִֵַַָָָ

(mixyt`zn"ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָּביׂשראל
מעּליא" diwpלּׁשנא oeyl idef ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְִַָָָ

(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `lyׁשאם ּכלֹומר: ,ְִֶַ
ּבׁשּתי ׁשּׁשגג ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשגג

ּדעלמא ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין epi`yעריֹות; mzq xkf) ְְְֲֵֵֵַַָָָָ
(eia`.אחת חּטאת אּלא מביא ׁשאינֹו ,ִֵֵֶֶַַַָָ
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― השנ"ב אחיהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי ֿ אחי "ערות אמרֹו: והּוא (xwie`האב, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹ

(ci ,giּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָעד
סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. על(ck.)ׁשּבארנּו הּבא אמרּו: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

"ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹאחי
תגּלה". לא אבי ֿ ְֲִִֵַָֹאחי

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ֿ העריֹות ׁשּכל הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ֿ אׁשר ּכל "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ֿ מה ּכל וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

ֿ הּבהמה מן ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ֿ מצ ּבכל ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ֿ מצוה ּבכל ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ֿ חטא ׁשּכל ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ֿ אחד ּכל זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ֿ אדם ׁשּכל ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו
ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ֿ ׁשקר, ּונביא ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ֿ אחד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכל
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
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― השמ"ז אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל אמרֹו: והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹאיׁש,

k)לזרע" ,hi `xwie),הפרׁש זה לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם (`xgוהּוא: ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptl oiyeciwּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו הּנּדההּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻּבזמן

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה hi)"ואל ,gi `xwie)וגם ; ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
נּדה. היא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ֿ זמן ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּכל
― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר

קבּועה. חּטאת ְַַָָָחּיב

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום

.‚ .· ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ò˘ .Ò˘ .„˘ .„ .‰

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו
(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ

ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,
(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ

ׁש והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּיבעֹולּפֹוגעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל
הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה אתֿהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצרים

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: g)אמרֹו ,my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּדיני

(onwl dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)ּובסֹוף ְְִֶֶָ
.(fr.)קּדּוׁשין ִִ

― הנ"ד עׂשוהּמצוה זרע מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחר

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד עלהּמצוה מּלבֹוא הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּבקהל ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבת

b)ה'" ,my)נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה קּדּוׁשין(gr:)ּדיני ּובסֹוף ְְְִִִִִֵֶֶָָ

(:cr).

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ
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― השס"א אתהּמצוה מּלהׁשחית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאברי
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë˜ .Á˜
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא ֿ אּלה את זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ

(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב מּלבֹואהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעל

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל eh)"ולא ,my)הדיֹוט ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו mixeq`dנאסרּו Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְִִֶֶַָָ

(heicd odk lr"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my)הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקּדּוׁשין,

qw`)לעיל seqae qw ,gpw dyrz `l :jyndae)אם אבל ; ְֲִֵָ
עליו ּומזהר אסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי (cvnּבעל ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

("dycw didz `l"ּופסלּה(dnexzle dpedkl dllg d`yr) ְָָ
.לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
והּוא יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן ְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹאבל
אּסּור והּוא זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹאּסּור

קּדּוׁשין ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו אמרּו:(gr.)הּביאה ְְְֲִִִִִִִִַָָָָ
קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ּבאלמנה, ּגדֹול ּבכהן רבא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ"ּומֹודה
חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹוקה,
לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשם

ו יּקח", "לא נתיחדמּׁשּום ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּבאלמנה lklזה qgiizn miaezkd zehytay s` lr) ְֶַָָָ
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קלי oqip `"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― השמ"ז אׁשתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשכבּת ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל אמרֹו: והּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹאיׁש,

k)לזרע" ,hi `xwie),הפרׁש זה לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מארׂשה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם (`xgוהּוא: ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptl oiyeciwּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ֿ זה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכל
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" ֿ אׁשת את ינאף אׁשר איׁש ֿ אׁשת את ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
ֿ תּתן לא עמית ֿ אׁשת "ואל עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
ֿ ידי על והאּׁשה האּׁשה, ֿ ידי על האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן ֿ ּבת את ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ֿ נערה ואת לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו הּנּדההּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא הּימים. ֿ ׁשבעת ּכל ּכלֹומר: טמאתּה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻּבזמן

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה hi)"ואל ,gi `xwie)וגם ; ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻ
נּדה. היא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ֿ זמן ְְְִִִִִֶַַַַַָָָֹּכל
― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר

קבּועה. חּטאת ְַַָָָחּיב

ה'תשע"ד  ניסן י"א שישי יום

.‚ .· ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ò˘ .Ò˘ .„˘ .„ .‰

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fתּתן ֿ לא ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ ֿ תּקח לא ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו
(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ

ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו ֿ ענׁשֹו את קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,
(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ

ׁש והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּיבעֹולּפֹוגעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת itkּבפרהסיא weica) ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל
הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ֿ הּדברים ּכל ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה אתֿהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמצרים

מצרי" ֿ תתעב "לא יתעּלה: g)אמרֹו ,my)נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ואדֹומי מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּדיני

(onwl dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)ּובסֹוף ְְִֶֶָ
.(fr.)קּדּוׁשין ִִ

― הנ"ד עׂשוהּמצוה זרע מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻאחר

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי ֿ תתעב .(my)"לא ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד עלהּמצוה מּלבֹוא הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּבקהל ממזר ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּבת

b)ה'" ,my)נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה קּדּוׁשין(gr:)ּדיני ּובסֹוף ְְְִִִִִֵֶֶָָ

(:cr).

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
ֿ ּדּכא פצּוע ֿ יבא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ
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oqip a"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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― השס"א אתהּמצוה מּלהׁשחית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל ֿ מין מּכל זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאברי
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ" תאפה i)"לא ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ֿ ׁשּכן! ּכל לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ב קודש שבת יום

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë˜ .Á˜
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא ֿ אּלה את זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ

(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם siqenאּלא oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d
(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ

(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`
(:`ed heicd:קאמר ֿ ּטעם "לא(xnelk:)מה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ
(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב מּלבֹואהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעל

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל eh)"ולא ,my)הדיֹוט ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו mixeq`dנאסרּו Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְִִֶֶַָָ

(heicd odk lr"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my)הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקּדּוׁשין,

qw`)לעיל seqae qw ,gpw dyrz `l :jyndae)אם אבל ; ְֲִֵָ
עליו ּומזהר אסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי (cvnּבעל ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

("dycw didz `l"ּופסלּה(dnexzle dpedkl dllg d`yr) ְָָ
.לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
והּוא יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן ְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹאבל
אּסּור והּוא זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹאּסּור

קּדּוׁשין ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו אמרּו:(gr.)הּביאה ְְְֲִִִִִִִִַָָָָ
קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ּבאלמנה, ּגדֹול ּבכהן רבא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ"ּומֹודה
חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹוקה,
לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשם

ו יּקח", "לא נתיחדמּׁשּום ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּבאלמנה lklזה qgiizn miaezkd zehytay s` lr) ְֶַָָָ
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(eiptly weqtay dveawdּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְִִֶֶֶֶַָָֻאּלא
חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻעל
ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
מהן ֿ אחת ׁשּכל ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשּתן

מּתחּלתּה לּכהּנה lelgּפסּולה lecbd odkd o`k dyr `le) ְְְִִַָָָָֻ
(exwirnּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,sqep xeqi` jxevl) ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig lyׁשהזּכרּתי לענין ְְְִִִֶֶַָָָאּלא
ל(cg` lkl e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`). ָ

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהּכהן

יּקחּו" f)לא ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)עליה ְִֶָָֹ¨§©¤¨ֶָָ
מלקּות. חּיב ―ְַַָ

― הקנ"ח זֹונההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
(dl xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y)והּוא ,ְ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה f)אמרֹו: ,`k `xwie)ּוכׁשּבא ְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט חללההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
dpedkn leqtl dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy)

(zllgzn Ð"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,(my); ְְֲִַָָָָָֹ
l"pk)ּוכׁשּבא :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ
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àíéð÷fä ìàòøæé éøN-ìà ïBøîL çìLiå íéøôñ àeäé ázëiå ïBøîLa íéða íéòáL áàçàìe§©§¨²¦§¦¬¨¦−§Ÿ§®©¦§ŸÁ¥¸§¨¦¹©¦§©´Ÿ§À¤¨¥³¦§§¤Æ©§¥¦½
:øîàì áàçà íéðîàä-ìàåááëøä íëzàå íëéðãà éða íëzàå íëéìà äfä øôqä àák äzòå §¤¨Ÿ§¦¬©§−̈¥«Ÿ§©À̈§¸Ÿ©¥³¤©¤Æ£¥¤½§¦§¤−§¥´£Ÿ¥¤®§¦§¤Æ¨¤´¤

:÷Lpäå øöáî øéòå íéñeqäåâeîçläå åéáà àqk-ìò ízîNå íëéðãà éðaî øLiäå áBhä íúéàøe §©¦½§¦¬¦§−̈§©¨«¤§¦¤º©³§©¨¨Æ¦§¥´£Ÿ¥¤½§©§¤−©¦¥´¨¦®§¦«¨£−
:íëéðãà úéa-ìòãéàå åéðôì eãîò àì íéëìnä éðL äpä eøîàiå ãàî ãàî eàøiå:eðçðà ãîòð C ©¥¬£Ÿ¥¤«©¦«§Æ§´Ÿ§½Ÿ©´Ÿ§½¦¥Æ§¥´©§¨¦½¬Ÿ¨§−§¨¨®§¥−©£¬Ÿ£¨«§

äéãáò øîàì | àeäé-ìà íéðîàäå íéð÷fäå øéòä-ìò øLàå úéaä-ìò-øLà çìLiåìëå eðçðà E ©¦§©´£¤©©©´¦©£¤¶©¨¦§©§¥¦Á§¨Ÿ§¦̧¤¥³¥ŸÆ£¨¤´£©½§§²Ÿ
éðéòa áBhä Léà Cìîð-àì äùòð eðéìà øîàz-øLà:äùò Eåøîàì úéðL | øôñ íäéìà ázëiå £¤Ÿ©¬¥¥−©£¤®Ÿ«Ÿ©§¦´¦½©¬§¥¤−£¥«Ÿ©¦§´Ÿ£¥¤Á¥̧¤¥¦¹¥ÀŸ

äìàòøæé øçî úòk éìà eàáe íëéðãà-éðá éLðà éLàø-úà eç÷ íéòîL ízà | éì÷ìe ízà éì-íà¦¦̧©¤¹§Ÿ¦´©¤´Ÿ§¦À§Æ¤¨¥Æ©§¥´§¥«£Ÿ¥¤½¯Ÿ¥©²¨¥¬¨−̈¦§§¤®¨
:íúBà íéìcâî øéòä éìãb-úà Léà íéòáL Cìnä éðáeæéða-úà eç÷iå íäéìà øôqä àák éäéå §¥³©¤Æ¤Æ¦§¦´¦½¤§Ÿ¥¬¨¦−§©§¦¬¨«©§¦À§³Ÿ©¥Æ¤Æ£¥¤½©¦§Æ¤§¥´

ìàòøæé åéìà eçìLiå íéãeca íäéLàø-úà eîéùiå Léà íéòáL eèçLiå Cìnä:äçCàìnä àáiå ©¤½¤©«¦§£−¦§¦´¦®©¨¦³Ÿ¤¨«¥¤Æ©¦½©¦§§¬¥−̈¦§§¤«¨©¨³Ÿ©©§¨Æ
:ø÷aä-ãò øòMä çút íéøaö éðL íúà eîéù øîàiå Cìnä-éðá éLàø eàéáä øîàì Bì-ãbiåèéäéå ©©¤´¥½Ÿ¥¦−¨¥´§¥«©¤®¤©ÀŸ¤¦´ŸŸº̈§¥¯¦ª¦²¤¬©©©−©©©«Ÿ¤©§¦³

äkä éîe eäâøäàå éðãà-ìò ézøL÷ éðà äpä ízà íé÷cö íòä-ìk-ìà øîàiå ãîòiå àöiå ø÷aá©Ÿ Æ¤Æ©¥¥´©«©£½Ÿ©ŸÆ¤Æ¤¨¨½̈©¦¦−©¤®¦¥̧£¦¹¨©³§¦©£Ÿ¦Æ¨¤§§¥½¦¬¦−̈
:älà-ìk-úàéäùò ýåýéå áàçà úéa-ìò ýåýé øac-øLà äöøà ýåýé øácî ìté àì ék àBôà eòc ¤¨¥«¤§´¥À¦Á¸Ÿ¦¹Ÿ¦§©³§Ÿ̈Æ©½§¨£¤¦¤¬§Ÿ̈−©¥´©§¨®©Ÿ̈´¨½̈Ÿ

:eäiìà Bcáò ãéa øac øLà úààéiååéìãb-ìëå ìàòøæéa áàçà-úéáì íéøàLpä-ìk úà àeäé C ¥£¤´¦¤½§©−©§¬¥¦¨«©©́¥À¥´¨©¦§¨¦³§¥©§¨Æ§¦§§¤½§¨§Ÿ−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò åéðäëå åéòcéîeáé:Cøca íéòøä ã÷ò-úéa àeä ïBøîL Cìiå àáiå í÷iå §ª¨¨´§Ÿ£¨®©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©Æ̈¨Æ©¨½Ÿ©¥−¤Ÿ§®²¥«¥¬¤¨Ÿ¦−©¨«¤

i"yx
(‡).·‡Á‡ ÌÈÓÂ‡‰ Ï‡Â:בניו את אומנים
(·).ÌÈÒÂÒ‰Â ·Î¯‰ ÌÎ˙‡Â:להלחם כח בכם ויש
(„).ÌÈÎÏÓ‰ È˘:ואחזיהו ‰ÍÏÓ(Â)יורם È·Â

.'Â‚Â ¯ÈÚ‰ ÈÏÂ„‚ ˙‡ ˘È‡ ÌÈÚ·˘,בספר כתב זה כל
העיר  גדולי עם והם איש שבעים חשבונם, יודע ואני

אותם: ˆ·ÌÈ¯Â.(Á)סירות:·„ÌÈ„Â.(Ê)המגדלים
בלע''ז: מונטי''ס דגורין, ‡˙Ì.(Ë)חמרין, ÌÈ˜È„ˆ

רשע, בחזקת אותי ומחזיקים צדיקים, בעיניכם כולכם
על  קשרתי אני הנה ראו, ועתה המלך, את שהרגתי על
הרגתים, לא אני הכה, מי אלה כל את ואהרגהו, אדוני
עליהם, היא המלך גזרת כי אפוא, תדעו מאלה אך
המקום: מצות את ומקיים הוא, צדיק וההורגם

(·È).ÌÈÚÂ¯‰ „˜Ú ˙È·(: רעיא:(תרגום כנישת בית
.„˜Ú:רועים אסיפת מקום קשר, לשון

cec zcevn
אחאב :(‡) של האמנים  אחאב. הזכירÚÂ˙‰.(·)האמנים לא 

ואחרי בשלום , לפוקדם כמנהג שהיו הדברים , ראשית  הכתוב 
וכו': ועתה  כתב ‡„ÌÎÈÂ.זה  È·:המלוכה ÂÎÂ'.יורשי  ·Î¯‰

להלחם: בידכם  הכח כן ·È˙.(‚)ואם  ÏÚבית בעבור
אליהם שלח  בלבם , מה  לדעת לנסותם  ובכדי אדוניכם,

האלה: ‰·È˙.(‰)כדברים ÏÚ המלך :‡˘¯ בית  על הממונה 
(Â).Ì˙‡ ÈÏ Ì‡:אלי ונכנעים  משלי אתם  ÁÓ¯.אם  ˙ÚÎ

מחר : ביום  הזאת  ÂÎÂ'.כעת  ÍÏÓ‰ È·Âיהוא מדברי  זה גם
ולא העיר . גדולי  ובבית שבעים, שהמה אני יודע  להם, שכתב 

מהם: מי את ממני להעלים  ‰ÈÚ¯.תוכלו ÈÏÂ„‚ עם‡˙ והמה 
בבית שהיו לומר : רצה אותם, מגדלים שהיו העיר , גדולי

העיר: ‰·˜¯.(Á)גדולי „Ú:העם שיראום בכדי הבקר, עד  מונחים ‡˙Ì.(Ë)להיות  ÌÈ˜È„ˆשאתם תחשבו הנה לומר: רוצה
הרגום: שומרון אנשי הלא אלה, כל  את הרג ומי המלך , את  שהרגתי על  ממני, ‡ÂÙ‡.(È)צדיקים ÂÚ„שלא עתה, דעו בזאת

עליו: נגזר  אשר  מי ראש על  יפול  אם  כי מדברו, מה בטל  להיות  ארצה, ה' דבר  Ú˘‰.יפול  '‰Âבאה ובניו המלך הריגת
מה': Ú˜„.(È·)בהשגחה ˙È· ‡Â‰: בדרך עמדה  אשר הרועים עקד  לבית כשבא 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÓ‡‰כמו הילדים , מגדלי יקראו ד)כן ס על (ישעיהו :

תאמנה: כמו‰Â˘˜.(·)צד  המלחמה, ח)כלי  כב נשק(שם :
היער : וכן·„ÌÈ„Â.(Ê)בית  קדירות, יד)כעין ב א והכה(שמואל :

בדוד : או כמו ˆ·ÌÈ¯Â.(Á)בכיור מט)קבוצים, מא :(בראשית
יוסף: של ‡ÂÙ‡.(È)ויצבור  תרגום והוא  כען, יונתן: תרגם

כמו ÂÈÚ„ÈÓÂ.(È‡)'עתה': א)קרוביו, ב לאישה:(רות מודע :
.ÂÈ‰ÎÂ: הבעל ‰¯ÌÈÚÂ.(È·)שארית:˘¯È„.כהני „˜Ú ˙È·

ולקושרם לעקדם  שהדרך ולפי  הצאן, בו גווזים שהרועים  בית
מלשון עקד , קרוי הגזיזה , ט)בעת  כב את(בראשית ויעקוד  :
יצחק:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dvia(iying 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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קלג oqip a"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(eiptly weqtay dveawdּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְִִֶֶֶֶַָָֻאּלא
חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻעל
ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
מהן ֿ אחת ׁשּכל ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשּתן

מּתחּלתּה לּכהּנה lelgּפסּולה lecbd odkd o`k dyr `le) ְְְִִַָָָָֻ
(exwirnּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,sqep xeqi` jxevl) ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig lyׁשהזּכרּתי לענין ְְְִִִֶֶַָָָאּלא
ל(cg` lkl e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`). ָ

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהּכהן

יּקחּו" f)לא ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)עליה ְִֶָָֹ¨§©¤¨ֶָָ
מלקּות. חּיב ―ְַַָ

― הקנ"ח זֹונההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
(dl xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y)והּוא ,ְ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה f)אמרֹו: ,`k `xwie)ּוכׁשּבא ְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט חללההּמצוה מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
dpedkn leqtl dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy)

(zllgzn Ð"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,(my); ְְֲִַָָָָָֹ
l"pk)ּוכׁשּבא :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ
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i wxt aÎmikln - mi`iap

i aÎmiklnaiÎ`

àíéð÷fä ìàòøæé éøN-ìà ïBøîL çìLiå íéøôñ àeäé ázëiå ïBøîLa íéða íéòáL áàçàìe§©§¨²¦§¦¬¨¦−§Ÿ§®©¦§ŸÁ¥¸§¨¦¹©¦§©´Ÿ§À¤¨¥³¦§§¤Æ©§¥¦½
:øîàì áàçà íéðîàä-ìàåááëøä íëzàå íëéðãà éða íëzàå íëéìà äfä øôqä àák äzòå §¤¨Ÿ§¦¬©§−̈¥«Ÿ§©À̈§¸Ÿ©¥³¤©¤Æ£¥¤½§¦§¤−§¥´£Ÿ¥¤®§¦§¤Æ¨¤´¤

:÷Lpäå øöáî øéòå íéñeqäåâeîçläå åéáà àqk-ìò ízîNå íëéðãà éðaî øLiäå áBhä íúéàøe §©¦½§¦¬¦§−̈§©¨«¤§¦¤º©³§©¨¨Æ¦§¥´£Ÿ¥¤½§©§¤−©¦¥´¨¦®§¦«¨£−
:íëéðãà úéa-ìòãéàå åéðôì eãîò àì íéëìnä éðL äpä eøîàiå ãàî ãàî eàøiå:eðçðà ãîòð C ©¥¬£Ÿ¥¤«©¦«§Æ§´Ÿ§½Ÿ©´Ÿ§½¦¥Æ§¥´©§¨¦½¬Ÿ¨§−§¨¨®§¥−©£¬Ÿ£¨«§

äéãáò øîàì | àeäé-ìà íéðîàäå íéð÷fäå øéòä-ìò øLàå úéaä-ìò-øLà çìLiåìëå eðçðà E ©¦§©´£¤©©©´¦©£¤¶©¨¦§©§¥¦Á§¨Ÿ§¦̧¤¥³¥ŸÆ£¨¤´£©½§§²Ÿ
éðéòa áBhä Léà Cìîð-àì äùòð eðéìà øîàz-øLà:äùò Eåøîàì úéðL | øôñ íäéìà ázëiå £¤Ÿ©¬¥¥−©£¤®Ÿ«Ÿ©§¦´¦½©¬§¥¤−£¥«Ÿ©¦§´Ÿ£¥¤Á¥̧¤¥¦¹¥ÀŸ

äìàòøæé øçî úòk éìà eàáe íëéðãà-éðá éLðà éLàø-úà eç÷ íéòîL ízà | éì÷ìe ízà éì-íà¦¦̧©¤¹§Ÿ¦´©¤´Ÿ§¦À§Æ¤¨¥Æ©§¥´§¥«£Ÿ¥¤½¯Ÿ¥©²¨¥¬¨−̈¦§§¤®¨
:íúBà íéìcâî øéòä éìãb-úà Léà íéòáL Cìnä éðáeæéða-úà eç÷iå íäéìà øôqä àák éäéå §¥³©¤Æ¤Æ¦§¦´¦½¤§Ÿ¥¬¨¦−§©§¦¬¨«©§¦À§³Ÿ©¥Æ¤Æ£¥¤½©¦§Æ¤§¥´

ìàòøæé åéìà eçìLiå íéãeca íäéLàø-úà eîéùiå Léà íéòáL eèçLiå Cìnä:äçCàìnä àáiå ©¤½¤©«¦§£−¦§¦´¦®©¨¦³Ÿ¤¨«¥¤Æ©¦½©¦§§¬¥−̈¦§§¤«¨©¨³Ÿ©©§¨Æ
:ø÷aä-ãò øòMä çút íéøaö éðL íúà eîéù øîàiå Cìnä-éðá éLàø eàéáä øîàì Bì-ãbiåèéäéå ©©¤´¥½Ÿ¥¦−¨¥´§¥«©¤®¤©ÀŸ¤¦´ŸŸº̈§¥¯¦ª¦²¤¬©©©−©©©«Ÿ¤©§¦³

äkä éîe eäâøäàå éðãà-ìò ézøL÷ éðà äpä ízà íé÷cö íòä-ìk-ìà øîàiå ãîòiå àöiå ø÷aá©Ÿ Æ¤Æ©¥¥´©«©£½Ÿ©ŸÆ¤Æ¤¨¨½̈©¦¦−©¤®¦¥̧£¦¹¨©³§¦©£Ÿ¦Æ¨¤§§¥½¦¬¦−̈
:älà-ìk-úàéäùò ýåýéå áàçà úéa-ìò ýåýé øac-øLà äöøà ýåýé øácî ìté àì ék àBôà eòc ¤¨¥«¤§´¥À¦Á¸Ÿ¦¹Ÿ¦§©³§Ÿ̈Æ©½§¨£¤¦¤¬§Ÿ̈−©¥´©§¨®©Ÿ̈´¨½̈Ÿ

:eäiìà Bcáò ãéa øac øLà úààéiååéìãb-ìëå ìàòøæéa áàçà-úéáì íéøàLpä-ìk úà àeäé C ¥£¤´¦¤½§©−©§¬¥¦¨«©©́¥À¥´¨©¦§¨¦³§¥©§¨Æ§¦§§¤½§¨§Ÿ−̈
:ãéøN Bì-øéàLä ézìa-ãò åéðäëå åéòcéîeáé:Cøca íéòøä ã÷ò-úéa àeä ïBøîL Cìiå àáiå í÷iå §ª¨¨´§Ÿ£¨®©¦§¦¬¦§¦«−¨¦«©Æ̈¨Æ©¨½Ÿ©¥−¤Ÿ§®²¥«¥¬¤¨Ÿ¦−©¨«¤

i"yx
(‡).·‡Á‡ ÌÈÓÂ‡‰ Ï‡Â:בניו את אומנים
(·).ÌÈÒÂÒ‰Â ·Î¯‰ ÌÎ˙‡Â:להלחם כח בכם ויש
(„).ÌÈÎÏÓ‰ È˘:ואחזיהו ‰ÍÏÓ(Â)יורם È·Â

.'Â‚Â ¯ÈÚ‰ ÈÏÂ„‚ ˙‡ ˘È‡ ÌÈÚ·˘,בספר כתב זה כל
העיר  גדולי עם והם איש שבעים חשבונם, יודע ואני

אותם: ˆ·ÌÈ¯Â.(Á)סירות:·„ÌÈ„Â.(Ê)המגדלים
בלע''ז: מונטי''ס דגורין, ‡˙Ì.(Ë)חמרין, ÌÈ˜È„ˆ

רשע, בחזקת אותי ומחזיקים צדיקים, בעיניכם כולכם
על  קשרתי אני הנה ראו, ועתה המלך, את שהרגתי על
הרגתים, לא אני הכה, מי אלה כל את ואהרגהו, אדוני
עליהם, היא המלך גזרת כי אפוא, תדעו מאלה אך
המקום: מצות את ומקיים הוא, צדיק וההורגם

(·È).ÌÈÚÂ¯‰ „˜Ú ˙È·(: רעיא:(תרגום כנישת בית
.„˜Ú:רועים אסיפת מקום קשר, לשון

cec zcevn
אחאב :(‡) של האמנים  אחאב. הזכירÚÂ˙‰.(·)האמנים לא 

ואחרי בשלום , לפוקדם כמנהג שהיו הדברים , ראשית  הכתוב 
וכו': ועתה  כתב ‡„ÌÎÈÂ.זה  È·:המלוכה ÂÎÂ'.יורשי  ·Î¯‰

להלחם: בידכם  הכח כן ·È˙.(‚)ואם  ÏÚבית בעבור
אליהם שלח  בלבם , מה  לדעת לנסותם  ובכדי אדוניכם,

האלה: ‰·È˙.(‰)כדברים ÏÚ המלך :‡˘¯ בית  על הממונה 
(Â).Ì˙‡ ÈÏ Ì‡:אלי ונכנעים  משלי אתם  ÁÓ¯.אם  ˙ÚÎ

מחר : ביום  הזאת  ÂÎÂ'.כעת  ÍÏÓ‰ È·Âיהוא מדברי  זה גם
ולא העיר . גדולי  ובבית שבעים, שהמה אני יודע  להם, שכתב 

מהם: מי את ממני להעלים  ‰ÈÚ¯.תוכלו ÈÏÂ„‚ עם‡˙ והמה 
בבית שהיו לומר : רצה אותם, מגדלים שהיו העיר , גדולי

העיר: ‰·˜¯.(Á)גדולי „Ú:העם שיראום בכדי הבקר, עד  מונחים ‡˙Ì.(Ë)להיות  ÌÈ˜È„ˆשאתם תחשבו הנה לומר: רוצה
הרגום: שומרון אנשי הלא אלה, כל  את הרג ומי המלך , את  שהרגתי על  ממני, ‡ÂÙ‡.(È)צדיקים ÂÚ„שלא עתה, דעו בזאת

עליו: נגזר  אשר  מי ראש על  יפול  אם  כי מדברו, מה בטל  להיות  ארצה, ה' דבר  Ú˘‰.יפול  '‰Âבאה ובניו המלך הריגת
מה': Ú˜„.(È·)בהשגחה ˙È· ‡Â‰: בדרך עמדה  אשר הרועים עקד  לבית כשבא 

oeiv zcevn
(‡).ÌÈÓ‡‰כמו הילדים , מגדלי יקראו ד)כן ס על (ישעיהו :

תאמנה: כמו‰Â˘˜.(·)צד  המלחמה, ח)כלי  כב נשק(שם :
היער : וכן·„ÌÈ„Â.(Ê)בית  קדירות, יד)כעין ב א והכה(שמואל :

בדוד : או כמו ˆ·ÌÈ¯Â.(Á)בכיור מט)קבוצים, מא :(בראשית
יוסף: של ‡ÂÙ‡.(È)ויצבור  תרגום והוא  כען, יונתן: תרגם

כמו ÂÈÚ„ÈÓÂ.(È‡)'עתה': א)קרוביו, ב לאישה:(רות מודע :
.ÂÈ‰ÎÂ: הבעל ‰¯ÌÈÚÂ.(È·)שארית:˘¯È„.כהני „˜Ú ˙È·

ולקושרם לעקדם  שהדרך ולפי  הצאן, בו גווזים שהרועים  בית
מלשון עקד , קרוי הגזיזה , ט)בעת  כב את(בראשית ויעקוד  :
יצחק:

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc dvia(iying 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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æè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîéæé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçédi épøqé øqé §¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦¨®
:éððúð àì úånìåèé:dé äãBà íá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçútë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ §¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáë:äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáàâëäúéä ýåýé úàî −§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨
:eðéðéòa úàìôð àéä úàfãë:Bá äçîNðå äìéâð ýåýé äNò íBiä-äæäëàpà àp äòéLBä ýåýé àpà ®Ÿ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨§¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬

:àð äçéìöä ýåýéåë:ýåýé úéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøaæëâç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà ¹§Ÿ̈À©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬§Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬
:çaænä úBðø÷-ãò íéúáòaçë:jîîBøà éäìà jãBàå äzà éìàèëíìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä ©«£Ÿ¦®©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À£«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´

:Bcñç©§«

i"yx
(ÊË).‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈ ברא עליונים אגדה מדרש

אף  שנאמר מיתה, בהם שלטה לא לפיכך בימין הקב"ה
ארץ יסדה מה)ידי שמים (ישעי' טפחה וימיני שמאל זה

שבראת  רוממה ה' ימין המשורר אמר וכן ימין זה
חיילות  שתעשה ה' ימין היא עולם של שברומו אותם
ואז  לעול' ויחיו אותם יחי' בה וגם לע"ל צדיקים של

לעולם: אחיה כי אמות ‡ÂÓ˙.(ÊÈ)לא ‡Ï כנ"י אני
וגו': אחיה כי עולם מיתת È‰.(ÁÈ)כע"ג È¯ÒÈ ¯ÂÒÈ

נתנני: לא ולמות עונותי כל נתכפרו ושם בגלות
(ËÈ).˜„ˆ È¯Ú˘ ÈÏ ÂÁ˙Ù:צדק שערי הן ואלו
(Î).¯Ú˘‰ ‰Ê והצדיקים לה' שהוא המקדש בית של

הגלות: מן עניתני כי אודך ושם בו ‡·Ô(Î·)יבואו
.ÌÈÂ·‰ ÂÒ‡Ó:האומות בין שפל שהיו עם

(‚Î).˙‡Ê ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó:הכל יאמרו ·¯ÍÂ(ÂÎ)כך

.'‰ Ì˘· ולעולי ‰·‡ הבכורים למביאי יאמרו
אתכם:·¯ÌÎÂÎ.הרגלים: Á‚(ÊÎ)ברכנו Â¯Ò‡

.ÌÈ˙Â·Ú· ובדוקין נקיים שהיו והחגיגות הזבחים
לעזרה  שיביאום עד מטותיהם בכרעי קושרין ממום
מלא  הזה המזמור סוף כל לפתור ויש המזבח, בקרנות

עצמו: בדוד אחיה כי È‰.(ÁÈ)אמות È¯ÒÈ ¯ÂÒÈ על
ישלם  הכבשה תחת כגון ביסורין שבע בת מעשה

י"ב)ארבעתים ב דוד.(שמואל נצטרע חדשים ששה
.È˙ ‡Ï ˙ÂÓÏÂ לא חטאתך העביר ה' גם שנאמר

ˆ„˜.(ËÈ):(שם)תמות È¯Ú˘ ÈÏ ÂÁ˙Ù שערי הן ואלו
הם  אשר ומדרשות כנסיות בתי של השערים אותם צדק

בהם: באים והצדיקים È˙ÈÚ.(Î‡)לה' ÈÎ Í„Â‡
כמו  דוד ואחי וישי ושמואל דוד אמר ואילך מכאן

זה: אמר לא זה שאמר מי פסחים בערבי שמפורש

cec zcevn
(ÊË).‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈמע היא אשר ה ' הימיןימין רוממה  ולם 

חיל : עושה  עתה ‡ÂÓ˙.(ÊÈ)ההיא ‡Ïכי עלי הקמים ביד 
וגו ': אחיה למרקÂÒÈ¯.(ÁÈ)עוד ביסורים  אותי ייסר  יסור הן

עלי: הקמים ביד  למיתה  אותי ימסור לא  אבל העון
(ËÈ).ÂÁ˙Ùיה ואודה  בם  ואבוא  בה"מ  שערי לי פתחו לזאת

נפשי: פדות  Ï‰'.(Î)על  ¯Ú˘‰ ‰Ê'ה של השער  זה הלא
לה': להודו' אני גם בהם  ואבוא לה ' להלל בו באים  צדיקי' להיו' הוא È˙ÈÚ.(Î‡)עשוי ÈÎוהיית לך  קראי בעת  לי  ענית כי

לישועה: ÂÒ‡Ó.(Î·)לי  Ô·‡בראש הניתן אבן אני עתה בבנין לתתו הבונים מאסו אשר האבן כמו דוד  אני הייתי כי  עם
הרוחות)הזויות משתי נראה להיות הכותל בפנת ביותר המשובח האבן לתת הדרך Â‚Â'.(Î‚):(כי '‰ ˙‡Ó:ידינו בכח  ÏÙ‡˙.ולא ‡È‰הדבר

הטבע : עליו יורה שלא  מה כ "כ שלמה גאולה היתה איך  לדעת נוכל  ולא  בעינינו היא נפלאה  ‰ÌÂÈ.(Î„)ההיא ‰Êהגאולה יום
מתקיים: שאינו  ודם בשר כמעשה לא  תהיה לעולם בוודאי כי בו ונשמחה נגילה ולזה  ה ' עשה ‰'.(Î‰)ההיא ‡‡אבקש

עתה: והצליחה עתה  הושיעה ה' ‰·‡.(ÂÎ)את  ÍÂ¯·.'ה שם  בעבור  קרבנות להקריב המקדש  לבית  הבא יהיה ·¯ÌÎÂÎ.ברוך 
בה : מהשוכן  ר"ל  ה' מבית  הבאה  בברכה  אתכם  ‰'.(ÊÎ)ברכנו  Ï‡הקרבן אסרו לזאת  לנו האיר  והוא  ואמיץ חזק הוא  ה'

המזבח  קרנות על הדם  לתת השחיטה זמן יבוא עד  נשמר להיות הדם)בעבותות  זריקת הקרבן עיקר ‡˙‰.(ÁÎ):(כי ÈÏ‡אתה הלא
וארוממך : אודך  ולזה  מעולם לעולם:‰Â„Â.(ËÎ)חזקי  חסד עושה כי הוא טוב כי לה' הודו  כולכם  ואתם 

oeiv zcevn
(‡Î).È˙ÈÚ: ותשובה עניה זוית:ÈÙ‰.(Î·)מלשון
(‚Î).˙‡ÏÙפלאי והוא כמו ונעלם יג)מכוסה :(שופטים
(„Î).‰ÏÈ‚:ושמחה גילה  Á‚.קשרו:‡Â¯Ò.(ÊÎ)מל'

בחג: באים  הקרבנות רוב  כי על  חג נקרא ·ÌÈ˙Â·Ú.הקרבן
עבות: המזבח :˜¯Â˙.בחבלי שבראש הבליטות הם

xe` ldi
אבן בדרושכב מזה עמ "ש פינה . לראש היתה הבונים  מאסו 

בפרד"ס מזה  ועיין האזל. האבן  אצל  וישבת  ע "פ חדש. מחר
דף דפסחים פב"ת גמרא כ "ב . שער שהוא  הכינויים שער סוף
ישי מענין וע' ישי היה והאומר דוד . על  דקאי ע"א קי "ט 

ע "ב: רכ "א דף  פקודי פ' בהרמ "ז

זכריה יתד  ממנו פנה ממנו  הה"ד ל "ז ר "פ תצוה  פ ' מד "ר (ב )
היתה הבונים מאסו  אבן שנאמר  דוד  המלך  זה  פנה ממנו יו"ד .
לבדו במרדכי  יד לשלוח בעיניו ויבז  ע"פ באסתר פינה. לראש 
אבן ישראל אבן רועה משם  לאבנים שנמשלו  כנס"י על  דקאי

הבונים: מאסו
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למנחות. הסולת בענין עוסקת והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡,למנחות סולת ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G משדה ― ≈¿ƒƒƒ≈«¿»ƒ
תבואתה  ונמצאת כראוי, נזדבלה לא שמא לזבל, שצריכה כחושה

הפירות טעם מקלקל שהזבל מפני או ÈaÓ˙((((רשרשרשרש""""יייי););););גרועה; ‡GÂ¿ƒ≈
ÌÈÁÏM‰ מסתפקת ואינה אדם בידי להשקאה שזקוקה משדה ― «¿»ƒ

כחושים; פירותיה כך שמתוך גשמים, ‰‡ÔÏÈבמי ˙ÈaÓ ‡GÂ― ¿ƒ≈»ƒ»
הקרקע; את מכחישים שהאילנות לפי אילנות, גם בה שנטועים משדה

‡È‰ Ì‡Â,הללו השדות מאחת סולת ―Lk זו סולת שאף ― ¿ƒ≈ƒ»≈
למנחות. NBÚ‰כשרה ‡e‰ „ˆÈk סולת שתוציא לשדהו ― ≈«∆

BL‡‰משובחת? ‰L d,ראשונה שנה השדה את חורש ― »»»»ƒ»
‰iMe,השנייה ובשנה ―ÌBÈ ÌÈÚL ÁÒtÏ Ì„˜ dÚBÊ «¿ƒ»¿»…∆«∆«ƒ¿ƒ

אותה  חורש ראשונה שבשנה מבואר, בגמרא הזריעה; זמן שהוא ―
כולה  חורשה שוב השנייה ובשנה ניר, חציה ומניח חציה וזורע כולה

אשת  זרע שלא השני חציה את מניחו וזורע אשתקד שזרע והחצי קד,
אשתקד, זרעו שלא חציה, אלא זורע אינו ושנה שנה בכל וכן ניר,

‰aÓ ˙ÏÒ ‰NBÚ ‡È‰Â יבול השדה מוציאה כך ידי שעל ― ¿ƒ»…∆¿À»
Ba„˜משובח. ‡e‰ „ˆÈk?צרכה כל היא מנופה אם הסולת את ― ≈«≈
aÊb‰,למנחות הסולת את שקונה המקדש, בית של ―ÒÈÎÓ «ƒ¿»«¿ƒ

dÎB˙Ï B„È היד‡˙ את כשהוציא ואם הסולת, לתוך  ―da ‰ÏÚ ∆»¿»»»»
˜‡,דק קמח ―‰ÏeÒt,למנחות ―‰ptiL „Ú בנפה ― »»¿»«∆¿«∆»

מהסולת. הדק האבק את ידה על להוציא כדי ‰˙ÚÈÏ‰דקה, Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»
בחיטה, או בסולת תולעים שנמצאו ―‰ÏeÒt שכתוב למנחות, ― ¿»

נסכים כחכחכחכח):):):):במנחת "תמימים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ומנחתם", לכם יהיו "תמימים
דהיינו  "תמימים", והנסכים המנחות גם שיהיו ― ונסכיהם" לכם יהיו

במיניהם השלמות ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).בתכלית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

למנחות. השמן טיב בענין דנה משנתנו

‰ÚB˜zב שמואל בספר הנזכרת תקוע היא בבבב):):):):― יואב ((((יד יד יד יד ,,,, "וישלח ¿»

ÔÓMÏתקועה", ‡ÙÏ‡ של השמן המובחר ― דהיינו ראשון, ה «¿»«∆∆
dÏביותר. ‰iL :ÓB‡ Ïe‡L ‡a‡ בטיב לתקוע השנייה ― «»»≈¿ƒ»»
‰Ôciהשמן, Úa ‚חבל" שזה סוברים, יש ― הנזכר ∆∆¿≈∆««¿≈
ד ד ד ד ).).).).בתורה גגגג,,,, BLk˙((((דבריםדבריםדבריםדברים eÈ‰ ˙Bˆ‡‰ Ïk מותר כלומר ― »»¬»»¿≈

אחרים, ממקומות גם למנחות שמן Ô‡kÓלהביא ‡l‡ מהמקומות ― ∆»ƒ»
למעלה, ÔÈ‡ÈÓהנזכרים eÈ‰.מובחר ששמנם לפי ―ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ »¿ƒƒ≈¿ƒƒ

למנחות, שמן ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G,לזבל שצריכה משדה ― ƒ≈«¿»ƒ
ÌÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‡GÂ כמבואר בידים, השקאה שצריכה משדה ― ¿ƒ≈«¿»ƒ

הקודמת, במשנה Ì‰ÈÈaהטעם ÚÊpM ‰nÓ ‡GÂ מזיתים ― ¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈∆
הקרקע. את מכחישים שהזרעים לפי ביניהם, זרעים Ì‡Â¿ƒשנזרעו

‡È‰,הללו המקומות מאחד שמן ―Lk.למנחה השמן ―ÔÈ‡ ≈ƒ»≈≈
ÔBwt‡ ÔÈ‡ÈÓ.צרכם כל נתבשלו שלא מזיתים שמן ―Ì‡Â ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ

‡È‰,זה שמן ―ÏeÒt.למנחה ―ÌÈbb‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈ƒ»≈¿ƒƒƒ««¿¿ƒ
ÌÈna eLpL הגרגרים מן לא שמן מביאים שאין מפרשים, יש ― ∆ƒ¿««ƒ

במים שנישרו הזיתים מן ולא שנפלו, זיתים יום יום יום יום של """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

זיתים טוב טוב טוב טוב ");");");"); לגרגרי דהיינו אחד, לדבר כאן שהכוונה מפרשים, ויש
מקלקלים  והמים תחילה, במים נישרו כן אם אלא שמנם מוציאים שאין

‰ÌÈLek((((רשרשרשרש""""יייי),),),),השמן ÔÓ ‡GÂ במלח הכבושים מזיתים ― ¿ƒ«¿ƒ
‰ÔÈ˜eÏMובחומץ, ÔÓ ‡GÂ.הרבה או קצת המבושלים דהיינו ― ¿ƒ«¿ƒ

‡È‰ Ì‡Â,הללו השמנים מן ―ÏeÒt.למנחה השמן ― ¿ƒ≈ƒ»

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLÌÈ˙ÈÊ ‰L פעמים שלוש דהיינו הם, זיתים מיני שלושה ― ¿»≈ƒ
הזיתים, את מוסקים GLבשנה Ô‰eGL ‰LÌÈÓL ‰L ובכל ― »∆¿»¿»¿»ƒ
שמן: סוגי שלושה יש ‰ÔBL‡פעם ˙Èf‰ שמוסק הזיתים כלומר ― ««ƒ»ƒ

הראשונה: ‰Èf˙בפעם L‡a Bb‚Ó הגרגרים את מלקט ― ¿«¿¿¿…««ƒ
שזורחת  החמה ידי על להתבשל מקדימים שאלו האילן, שבראש

במכתשת,L˙BÎÂעליהם, הללו הזיתים את ―Ô˙BÂ,אותם ― ¿≈¿≈
Ïq‰ CB˙Ï.הסל שתחת לכלי מהם נוזל והשמן ―‰„e‰È Èa ¿«««ƒ¿»

Ïq‰ ˙BÈÒ :ÓB‡ דפנות על הכתושים הזיתים את נותן ― ≈¿ƒ««
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i"yx
(ÊË).‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈ ברא עליונים אגדה מדרש

אף  שנאמר מיתה, בהם שלטה לא לפיכך בימין הקב"ה
ארץ יסדה מה)ידי שמים (ישעי' טפחה וימיני שמאל זה

שבראת  רוממה ה' ימין המשורר אמר וכן ימין זה
חיילות  שתעשה ה' ימין היא עולם של שברומו אותם
ואז  לעול' ויחיו אותם יחי' בה וגם לע"ל צדיקים של

לעולם: אחיה כי אמות ‡ÂÓ˙.(ÊÈ)לא ‡Ï כנ"י אני
וגו': אחיה כי עולם מיתת È‰.(ÁÈ)כע"ג È¯ÒÈ ¯ÂÒÈ

נתנני: לא ולמות עונותי כל נתכפרו ושם בגלות
(ËÈ).˜„ˆ È¯Ú˘ ÈÏ ÂÁ˙Ù:צדק שערי הן ואלו
(Î).¯Ú˘‰ ‰Ê והצדיקים לה' שהוא המקדש בית של

הגלות: מן עניתני כי אודך ושם בו ‡·Ô(Î·)יבואו
.ÌÈÂ·‰ ÂÒ‡Ó:האומות בין שפל שהיו עם

(‚Î).˙‡Ê ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó:הכל יאמרו ·¯ÍÂ(ÂÎ)כך

.'‰ Ì˘· ולעולי ‰·‡ הבכורים למביאי יאמרו
אתכם:·¯ÌÎÂÎ.הרגלים: Á‚(ÊÎ)ברכנו Â¯Ò‡

.ÌÈ˙Â·Ú· ובדוקין נקיים שהיו והחגיגות הזבחים
לעזרה  שיביאום עד מטותיהם בכרעי קושרין ממום
מלא  הזה המזמור סוף כל לפתור ויש המזבח, בקרנות

עצמו: בדוד אחיה כי È‰.(ÁÈ)אמות È¯ÒÈ ¯ÂÒÈ על
ישלם  הכבשה תחת כגון ביסורין שבע בת מעשה

י"ב)ארבעתים ב דוד.(שמואל נצטרע חדשים ששה
.È˙ ‡Ï ˙ÂÓÏÂ לא חטאתך העביר ה' גם שנאמר

ˆ„˜.(ËÈ):(שם)תמות È¯Ú˘ ÈÏ ÂÁ˙Ù שערי הן ואלו
הם  אשר ומדרשות כנסיות בתי של השערים אותם צדק

בהם: באים והצדיקים È˙ÈÚ.(Î‡)לה' ÈÎ Í„Â‡
כמו  דוד ואחי וישי ושמואל דוד אמר ואילך מכאן

זה: אמר לא זה שאמר מי פסחים בערבי שמפורש

cec zcevn
(ÊË).‰ÓÓÂ¯ '‰ ÔÈÓÈמע היא אשר ה ' הימיןימין רוממה  ולם 

חיל : עושה  עתה ‡ÂÓ˙.(ÊÈ)ההיא ‡Ïכי עלי הקמים ביד 
וגו ': אחיה למרקÂÒÈ¯.(ÁÈ)עוד ביסורים  אותי ייסר  יסור הן

עלי: הקמים ביד  למיתה  אותי ימסור לא  אבל העון
(ËÈ).ÂÁ˙Ùיה ואודה  בם  ואבוא  בה"מ  שערי לי פתחו לזאת

נפשי: פדות  Ï‰'.(Î)על  ¯Ú˘‰ ‰Ê'ה של השער  זה הלא
לה': להודו' אני גם בהם  ואבוא לה ' להלל בו באים  צדיקי' להיו' הוא È˙ÈÚ.(Î‡)עשוי ÈÎוהיית לך  קראי בעת  לי  ענית כי

לישועה: ÂÒ‡Ó.(Î·)לי  Ô·‡בראש הניתן אבן אני עתה בבנין לתתו הבונים מאסו אשר האבן כמו דוד  אני הייתי כי  עם
הרוחות)הזויות משתי נראה להיות הכותל בפנת ביותר המשובח האבן לתת הדרך Â‚Â'.(Î‚):(כי '‰ ˙‡Ó:ידינו בכח  ÏÙ‡˙.ולא ‡È‰הדבר

הטבע : עליו יורה שלא  מה כ "כ שלמה גאולה היתה איך  לדעת נוכל  ולא  בעינינו היא נפלאה  ‰ÌÂÈ.(Î„)ההיא ‰Êהגאולה יום
מתקיים: שאינו  ודם בשר כמעשה לא  תהיה לעולם בוודאי כי בו ונשמחה נגילה ולזה  ה ' עשה ‰'.(Î‰)ההיא ‡‡אבקש

עתה: והצליחה עתה  הושיעה ה' ‰·‡.(ÂÎ)את  ÍÂ¯·.'ה שם  בעבור  קרבנות להקריב המקדש  לבית  הבא יהיה ·¯ÌÎÂÎ.ברוך 
בה : מהשוכן  ר"ל  ה' מבית  הבאה  בברכה  אתכם  ‰'.(ÊÎ)ברכנו  Ï‡הקרבן אסרו לזאת  לנו האיר  והוא  ואמיץ חזק הוא  ה'

המזבח  קרנות על הדם  לתת השחיטה זמן יבוא עד  נשמר להיות הדם)בעבותות  זריקת הקרבן עיקר ‡˙‰.(ÁÎ):(כי ÈÏ‡אתה הלא
וארוממך : אודך  ולזה  מעולם לעולם:‰Â„Â.(ËÎ)חזקי  חסד עושה כי הוא טוב כי לה' הודו  כולכם  ואתם 

oeiv zcevn
(‡Î).È˙ÈÚ: ותשובה עניה זוית:ÈÙ‰.(Î·)מלשון
(‚Î).˙‡ÏÙפלאי והוא כמו ונעלם יג)מכוסה :(שופטים
(„Î).‰ÏÈ‚:ושמחה גילה  Á‚.קשרו:‡Â¯Ò.(ÊÎ)מל'

בחג: באים  הקרבנות רוב  כי על  חג נקרא ·ÌÈ˙Â·Ú.הקרבן
עבות: המזבח :˜¯Â˙.בחבלי שבראש הבליטות הם

xe` ldi
אבן בדרושכב מזה עמ "ש פינה . לראש היתה הבונים  מאסו 

בפרד"ס מזה  ועיין האזל. האבן  אצל  וישבת  ע "פ חדש. מחר
דף דפסחים פב"ת גמרא כ "ב . שער שהוא  הכינויים שער סוף
ישי מענין וע' ישי היה והאומר דוד . על  דקאי ע"א קי "ט 

ע "ב: רכ "א דף  פקודי פ' בהרמ "ז

זכריה יתד  ממנו פנה ממנו  הה"ד ל "ז ר "פ תצוה  פ ' מד "ר (ב )
היתה הבונים מאסו  אבן שנאמר  דוד  המלך  זה  פנה ממנו יו"ד .
לבדו במרדכי  יד לשלוח בעיניו ויבז  ע"פ באסתר פינה. לראש 
אבן ישראל אבן רועה משם  לאבנים שנמשלו  כנס"י על  דקאי

הבונים: מאסו
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למנחות. הסולת בענין עוסקת והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡,למנחות סולת ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G משדה ― ≈¿ƒƒƒ≈«¿»ƒ
תבואתה  ונמצאת כראוי, נזדבלה לא שמא לזבל, שצריכה כחושה

הפירות טעם מקלקל שהזבל מפני או ÈaÓ˙((((רשרשרשרש""""יייי););););גרועה; ‡GÂ¿ƒ≈
ÌÈÁÏM‰ מסתפקת ואינה אדם בידי להשקאה שזקוקה משדה ― «¿»ƒ

כחושים; פירותיה כך שמתוך גשמים, ‰‡ÔÏÈבמי ˙ÈaÓ ‡GÂ― ¿ƒ≈»ƒ»
הקרקע; את מכחישים שהאילנות לפי אילנות, גם בה שנטועים משדה

‡È‰ Ì‡Â,הללו השדות מאחת סולת ―Lk זו סולת שאף ― ¿ƒ≈ƒ»≈
למנחות. NBÚ‰כשרה ‡e‰ „ˆÈk סולת שתוציא לשדהו ― ≈«∆

BL‡‰משובחת? ‰L d,ראשונה שנה השדה את חורש ― »»»»ƒ»
‰iMe,השנייה ובשנה ―ÌBÈ ÌÈÚL ÁÒtÏ Ì„˜ dÚBÊ «¿ƒ»¿»…∆«∆«ƒ¿ƒ

אותה  חורש ראשונה שבשנה מבואר, בגמרא הזריעה; זמן שהוא ―
כולה  חורשה שוב השנייה ובשנה ניר, חציה ומניח חציה וזורע כולה

אשת  זרע שלא השני חציה את מניחו וזורע אשתקד שזרע והחצי קד,
אשתקד, זרעו שלא חציה, אלא זורע אינו ושנה שנה בכל וכן ניר,

‰aÓ ˙ÏÒ ‰NBÚ ‡È‰Â יבול השדה מוציאה כך ידי שעל ― ¿ƒ»…∆¿À»
Ba„˜משובח. ‡e‰ „ˆÈk?צרכה כל היא מנופה אם הסולת את ― ≈«≈
aÊb‰,למנחות הסולת את שקונה המקדש, בית של ―ÒÈÎÓ «ƒ¿»«¿ƒ

dÎB˙Ï B„È היד‡˙ את כשהוציא ואם הסולת, לתוך  ―da ‰ÏÚ ∆»¿»»»»
˜‡,דק קמח ―‰ÏeÒt,למנחות ―‰ptiL „Ú בנפה ― »»¿»«∆¿«∆»

מהסולת. הדק האבק את ידה על להוציא כדי ‰˙ÚÈÏ‰דקה, Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»
בחיטה, או בסולת תולעים שנמצאו ―‰ÏeÒt שכתוב למנחות, ― ¿»

נסכים כחכחכחכח):):):):במנחת "תמימים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ומנחתם", לכם יהיו "תמימים
דהיינו  "תמימים", והנסכים המנחות גם שיהיו ― ונסכיהם" לכם יהיו

במיניהם השלמות ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).בתכלית

ג ה נ ש מ ר ו א ב

למנחות. השמן טיב בענין דנה משנתנו

‰ÚB˜zב שמואל בספר הנזכרת תקוע היא בבבב):):):):― יואב ((((יד יד יד יד ,,,, "וישלח ¿»

ÔÓMÏתקועה", ‡ÙÏ‡ של השמן המובחר ― דהיינו ראשון, ה «¿»«∆∆
dÏביותר. ‰iL :ÓB‡ Ïe‡L ‡a‡ בטיב לתקוע השנייה ― «»»≈¿ƒ»»
‰Ôciהשמן, Úa ‚חבל" שזה סוברים, יש ― הנזכר ∆∆¿≈∆««¿≈
ד ד ד ד ).).).).בתורה גגגג,,,, BLk˙((((דבריםדבריםדבריםדברים eÈ‰ ˙Bˆ‡‰ Ïk מותר כלומר ― »»¬»»¿≈

אחרים, ממקומות גם למנחות שמן Ô‡kÓלהביא ‡l‡ מהמקומות ― ∆»ƒ»
למעלה, ÔÈ‡ÈÓהנזכרים eÈ‰.מובחר ששמנם לפי ―ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ »¿ƒƒ≈¿ƒƒ

למנחות, שמן ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G,לזבל שצריכה משדה ― ƒ≈«¿»ƒ
ÌÈÁÏM‰ ˙ÈaÓ ‡GÂ כמבואר בידים, השקאה שצריכה משדה ― ¿ƒ≈«¿»ƒ

הקודמת, במשנה Ì‰ÈÈaהטעם ÚÊpM ‰nÓ ‡GÂ מזיתים ― ¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈∆
הקרקע. את מכחישים שהזרעים לפי ביניהם, זרעים Ì‡Â¿ƒשנזרעו

‡È‰,הללו המקומות מאחד שמן ―Lk.למנחה השמן ―ÔÈ‡ ≈ƒ»≈≈
ÔBwt‡ ÔÈ‡ÈÓ.צרכם כל נתבשלו שלא מזיתים שמן ―Ì‡Â ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ

‡È‰,זה שמן ―ÏeÒt.למנחה ―ÌÈbb‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ≈ƒ»≈¿ƒƒƒ««¿¿ƒ
ÌÈna eLpL הגרגרים מן לא שמן מביאים שאין מפרשים, יש ― ∆ƒ¿««ƒ

במים שנישרו הזיתים מן ולא שנפלו, זיתים יום יום יום יום של """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

זיתים טוב טוב טוב טוב ");");");"); לגרגרי דהיינו אחד, לדבר כאן שהכוונה מפרשים, ויש
מקלקלים  והמים תחילה, במים נישרו כן אם אלא שמנם מוציאים שאין

‰ÌÈLek((((רשרשרשרש""""יייי),),),),השמן ÔÓ ‡GÂ במלח הכבושים מזיתים ― ¿ƒ«¿ƒ
‰ÔÈ˜eÏMובחומץ, ÔÓ ‡GÂ.הרבה או קצת המבושלים דהיינו ― ¿ƒ«¿ƒ

‡È‰ Ì‡Â,הללו השמנים מן ―ÏeÒt.למנחה השמן ― ¿ƒ≈ƒ»

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLÌÈ˙ÈÊ ‰L פעמים שלוש דהיינו הם, זיתים מיני שלושה ― ¿»≈ƒ
הזיתים, את מוסקים GLבשנה Ô‰eGL ‰LÌÈÓL ‰L ובכל ― »∆¿»¿»¿»ƒ
שמן: סוגי שלושה יש ‰ÔBL‡פעם ˙Èf‰ שמוסק הזיתים כלומר ― ««ƒ»ƒ

הראשונה: ‰Èf˙בפעם L‡a Bb‚Ó הגרגרים את מלקט ― ¿«¿¿¿…««ƒ
שזורחת  החמה ידי על להתבשל מקדימים שאלו האילן, שבראש

במכתשת,L˙BÎÂעליהם, הללו הזיתים את ―Ô˙BÂ,אותם ― ¿≈¿≈
Ïq‰ CB˙Ï.הסל שתחת לכלי מהם נוזל והשמן ―‰„e‰È Èa ¿«««ƒ¿»

Ïq‰ ˙BÈÒ :ÓB‡ דפנות על הכתושים הזיתים את נותן ― ≈¿ƒ««
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ויצא  הסל, שולי אל הדפנות דרך נוזל השמן שיהא כדי מסביב, הסל
מזוקק. יותר ÔBL‡משם ‰Ê הראשון הסוג הוא הזה השמן ― ∆ƒ

Bwa‰והמובחר. ÔÚË,הכתושים הזיתים על הקורה את נתן ― »««»
ÌÈ‡a :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,קורה ולא אבנים עליהם שנתן ― «ƒ¿»≈»¬»ƒ

ÈL ‰Ê באבנים או בקורה הטעינה לאחר הזיתים מן היוצא השמן ― ∆≈ƒ
הראשון. הזית של השני השמן ÔÁËÂהוא ÊÁ בריחיים הזיתים ― »«¿»«

האבנים, או הקורה ידי על שנכתשו את ÔÚËÂלאחר שנית ונתן ― ¿»«
השמן, שאר להוציא הטחונים, הזיתים על ÈLÈÏLהקורה ‰Ê― ∆¿ƒƒ

השלישי השמן הוא הטחונים הזיתים מן היוצא השמן 
הראשון. הזית BnÏ‰של ÔBL‡‰ כשר הראשון השמן ― »ƒ«¿»
בו שכתוב בבבב):):):):למנורה, כד כד כד כד ,,,, זך",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זית BÁnÏ˙"שמן ‡M‰Â¿«¿»«¿»

למנחות. כשרים הסוגים שני שאר ―ÈM‰ ˙Èf‰ הזיתים כלומר ― ««ƒ«≈ƒ
השניה: בפעם ‰b‚שמוסק L‡a Bb‚Ó,הגרגרים את מלקט ― ¿«¿¿¿…««

שבאמצע  הזיתים דהיינו גגו, בראש עומד כשהוא למסקם שיכול
האילן, שבראש מאותם מאוחר יותר מתבשלים שהם ≈¿L˙BÎÂהאילן,

הזיתים, את ―Ïq‰ CB˙Ï Ô˙BÂ שתחת לכלי נוזל והשמן ― ¿≈¿««
‰Ïqהסל. ˙BÈÒ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa.לעיל כמבואר ―‰Ê «ƒ¿»≈¿ƒ««∆

ÔBL‡השני הזית של הראשון השמן זהו ―   ƒ
‰Bwa ÔÚË,הכתושים הזיתים על הקורה נתן ―‰„e‰È Èa »««»«ƒ¿»

ÌÈ‡a :ÓB‡,אבנים עליהם נתן ―ÈL ‰Ê היוצא השמן ― ≈»¬»ƒ∆≈ƒ
השני. הזית של השני השמן הוא הטעינה ÔÚËÂלאחר ÔÁËÂ ÊÁ»«¿»«¿»«

בקורה, שנית וטען הזיתים את טחן ―ÈLÈÏL ‰Ê השמן שאר ― ∆¿ƒƒ
השני . הזית של השלישי השמן הוא וטען שטחן לאחר ÔBL‡‰»ƒהיוצא

‰BnÏ,למנורה כשר טעינה קודם שיצא הראשון הסוג ―‡M‰Â «¿»¿«¿»
˙BÁnÏ.למנחות כשרים הסוגים שני שאר ―ÈLÈÏM‰ ˙Èf‰― «¿»««ƒ«¿ƒƒ

השלישית: בפעם שמלקט ‰Èa˙הזיתים CB˙a BËBÚ את נוטל ― ¿¿««ƒ
צבורי  בה ששמים גומה והיא במעטן, הבד בבית ומניחם הזיתים

שיבשילו, עד ÏiL˜‰זיתים „Ú,ויתרככו הזיתים שיתעפשו עד ― «∆ƒ¿∆
‚b‰ L‡a BbÓe e‰ÏÚÓe במעטן צבורים שהיו שמתוך ― «¬≈¿«¿¿…««

לראש  מעלהו לפיכך רע, שריחו מוהל מהם יצא אחדים, הגג ימים
שם, הזיתים,L˙BÎÂומנגבו את ―Èa ;Ïq‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ¿≈¿≈¿«««ƒ

Ïq‰ ˙BÈÒ :ÓB‡ ‰„e‰È,לעיל שבארנו כמו ―ÔBL‡ ‰Ê ¿»≈¿ƒ««∆ƒ
השלישי הזית של הראשון השמן הוא הסל מן הנוזל השמן ―

 ÌÈ‡a :ÓB‡ ‰„e‰È Èa ;‰Bwa ÔÚË»««»«ƒ¿»≈»¬»ƒ
לעיל. כמבואר ―ÈL ‰Ê בקורה הטעינה לאחר היוצא השמן ― ∆≈ƒ

השלישי. הזית של השני השמן הוא באבנים ÔÚËÂאו ÔÁËÂ ÊÁ»«¿»«¿»«
לעיל, שבארנו כמו ―ÈLÈÏL ‰Ê שטחן לאחר היוצא השמן ― ∆¿ƒƒ

השלישי. הזית של השלישי השמן הוא וטענם הזיתים ÔBL‡‰»ƒאת
˙BÁnÏ ‡M‰Â ,‰BnÏ והשאר למנורה כשר הראשון השמן ― «¿»¿«¿»«¿»

למנחות. כשר

מפרשים: בזית יש ששנינו מה זה ולפי שיבשלו, הזיתים את מניח ―
הראשון:   בראש שיבשלו הזיתים את מניח פירושו: ―

השני: ובזית מלקטם; כך ואחר האילן,   שמוסק פירושו: ―
בשמש שיבשלו הגג בראש אותם ומניח הזיתים את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שלשת  של השמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
הזיתים. סוגי

ÔBL‡aL ÔBL‡‰,הראשון הזית של הראשון השמן ―ÔÈ‡ »ƒ∆»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ.ביותר המשובח הוא ―ÔBL‡aL ÈM‰― ¿«¿»ƒ∆«≈ƒ∆»ƒ

הראשון, הזית של השני ÈMaLהשמן ÔBL‡‰Â הראשון והשמן ― ¿»ƒ∆«≈ƒ
השני, הזית מנחה ÔÈÂLשל להביא לו יש שאם מנחות, לענין ― »ƒ

שירצה. מין מאיזה להביא הוא יכול הללו, המינים משני שמן לו ויש
שבשני  ראשון כגון להלן, מהמנויים ואחד מאלו אחד לו יש אם אבל
ברם, מובחר. שהוא שבשני מראשון מנחתו יביא שבראשון, ושלישי
שלמדנו  כמו זית, שבכל הראשון השמן אלא לוקחים אין למנורה

הקודמת. ÔBL‡aLבמשנה ÈLÈÏM‰ הזית של השלישי השמן ― «¿ƒƒ∆»ƒ
ÈMaLהראשון, ÈM‰Â,השני הזית של השני והשמן ―ÔBL‡‰Â ¿«≈ƒ∆«≈ƒ¿»ƒ

ÈLÈÏMaLאלו כל השלישי, הזית של הראשון והשמן ―ÔÈÂL ∆«¿ƒƒ»ƒ
למנחות. ―ÈMaL ÈLÈÏM‰,השני הזית של השלישי השמן ― «¿ƒƒ∆«≈ƒ

ÈLÈÏMaL ÈM‰Â,השלישי הזית של השני  והשמן ―ÔÈÂL― ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ
ÈLÈÏMaLלמנחות. ÈLÈÏM‰,השלישי הזית של השלישי  השמן ― «¿ƒƒ∆«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡ אותו לוקחים ואין ביותר, הגרוע המין הוא ― ≈¿«»ƒ∆
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אלא ממנו.למנחות טוב שמן אין כן ÔÈcaאם eÈ‰ ˙BÁn‰ Û‡««¿»»«ƒ
המנחות, על גם וחומר בקל ללמוד שאפשר כלומר ―eÚËiL∆ƒ¿¬

CÊ ˙ÈÊ ÔÓL:המנורה כמו זך זית שמן טעונות שיהיו ―Ì‡ ‰Ó ∆∆«ƒ«»ƒ
Ô‰L ˙BÁn‰ ,CÊ ˙ÈÊ ÔÓL ‰eÚË ,‰ÏÈÎ‡Ï dÈ‡L ‰Bn‰«¿»∆≈»«¬ƒ»¿»∆∆«ƒ««¿»∆≈

‰ÏÈÎ‡Ïמזבח לאכילת דהיינו ÔÓL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),― eÚËiL ÔÈ„ BÈ‡ «¬ƒ»≈ƒ∆ƒ¿¬∆∆
CÊ ˙ÈÊ?וחומר קל אינו כלום ―ÓBÏ „eÓÏz:במנורה ―CÊ" «ƒ««¿«»

"B‡nÏ ˙È˙k"כתית "זך שצריך ומכאן, ―   »ƒ«»
  ,למנורה˙BÁnÏ ˙È˙k CÊ ‡GÂ הלכך ― ¿«»ƒ«¿»

למנחות  ואילו זית, שבכל הראשון השמן אלא כשר אינו למנורה
לעיל. שבארנו כמו השמנים, שאר כל כשרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בענין  ללמד משנתנו מוסיפה למנחות, והשמן הסולת הבאת בענין שלמדנו לאחר

לנסכים. היין הבאת

ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ÔÈpÓe?לנסכים ―ÌÈÏeh‰Â ÌÈ˙e˜ ƒ«ƒ»¿ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÔÈiÏ ‡ÙÏ‡ משני מביאים היו המובחר, מן דהיינו אל"ף, סוג יין ― «¿»««ƒ

שבגמרא  במשנה והטולים. קרותים (שביהודה): הללו המקומות
היא: הגירסה :גורסים Ô‰Ïויש ‰iL― ¿ƒ»»∆

היין, ‰aבטיב ÔÏ ˙Èe ‰n ˙Èa דרומית ביהודה, מקומות ― ≈ƒ»≈»»»»
לרמתיים סמוך לשילה, לאלבק לאלבק לאלבק לאלבק ),),),),מערבית המשנה המשנה המשנה המשנה  פירוש פירוש פירוש פירוש  »¿ÙÎe((((לפי לפי לפי לפי 

‰Ú˜aa ‰‚Òלצפורי סמוך התחתון, בגליל כנראה Ïk((((שםשםשםשם).).).).― ƒ¿»«ƒ¿»»
˙BLk eÈ‰ ˙Bˆ‡‰,לנסכים יין מהן להביא ―Ô‡kÓ ‡l‡ »¬»»¿≈∆»ƒ»

ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ משובח היה שיינם למעלה, שנזכרו המקומות מן ― »¿ƒƒ
ÔÈ‡ÈÓביותר. ÔÈ‡,לנסכים יין ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G משדה ― ≈¿ƒƒƒ≈«¿»ƒ

לזבל, ‰ÔÈÁÏMשזקוקה ˙ÈaÓ ‡GÂ השקאה שצריכה משדה ― ¿ƒ≈«¿»ƒ
ב, במשנה לעיל, הטעם כמבואר Ô‰ÈÈaבידים, ÚÊpM ‰nÓ ‡GÂ¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈∆

הקרקע; את מכחישים שהזרעים לפי ביניהם, זרעים שנזרעו מגפנים ―
‡È‰ Ì‡Â,משובח אינו שטיבו אף הללו, הכרמים מאחד יין ― ¿ƒ≈ƒ

Lk.לנסכים ―ÔBËÒÈÏ‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ מענבים עשוי יין ― »≈≈¿ƒƒƒ¿«¿
בשמש שנתמתקו    Lk Z ‡È‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»≈

לנסכים. בדיעבד כשר אליסטון שאף ―ÔLÈ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ יין ― ≈¿ƒƒ»»
שנה עליו עברה שכבר דהיינו גגגג),),),),ישן, וווו,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  Èa((((בבא בבא בבא בבא  Èc― ƒ¿≈«ƒ

כשהוא  משובח שהיין לפי טעמו, מבואר בגמרא הנשיא. יהודה רבי
פוחתת. אדמימותו שנה ולאחר ÔÈÈLÎÓאדום, ÌÈÓÎÁÂ יין ― «¬»ƒ«¿ƒƒ

לנסכים. ÔÈ‡ÈÓישן ÔÈ‡,לנסכים ―˜B˙Ó ‡G,מתוק יין לא ― ≈¿ƒƒ»
מעצמו, מתוק ÔMÚÓדהיינו ‡GÂ כגון העשן, מריח בו שיש יין ― ¿¿À»

שיתמתקו, כדי הענבים את ÏMÓשעישנו ‡GÂ מבושל יין ― ¿¿À»
‰È‡באש. Ì‡Â,הללו היינות אחד ―ÏeÒt.לנסכים ―ÔÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»≈

˙BiÏc‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓ וכיוצא עמודים גבי על המודלות הגפנים מן ― ¿ƒƒƒ«»ƒ
‰BiÏ‚B˙בהם, ÔÓ ‡l‡ לרגלי הקרקע על השטוחות הגפנים ― ∆»ƒ»¿ƒ

ביותר, מובחרים שפירותיהם אדם, ‰ÌÈ„eÚבני ÌÈÓk‰ ÔÓe― ƒ«¿»ƒ»¬ƒ
הגפנים  שרשי סביבות שחופרים דהיינו בשנה, פעמיים אותם שמעבדים

להשקותן. כדי גומות שם ועושים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לנסכים. היין בענין ממשיכה משנתנו

B˙B‡ ÌÈÒBk eÈ‰ ‡G,היין את ―ÌÈÏB„b ÌÈˆÁa בכדים ― »¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
˜BpË˙גדולים, ˙BiÁa ‡l‡,גדולים בכלים הנמצא היין שכן ― ∆»¿»ƒ¿«

ונפגם הולך Ì‰Èt((((רשרשרשרש""""יייי),),),),טעמו „Ú ˙BiÁ‰ ˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈∆∆»ƒ«ƒ∆
קצת, פחות אלא ―Û„B BÁÈ ‡‰iL È„k ריחו בו שיעמוד ― ¿≈∆¿≈≈≈

למגופה שמתחת בחלל ומתכנס העולה הבלו ידי ≈‡BÈ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).על
‡ÈÓ,היין את ―‰ÈtÓ ‡G,החבית של ―ÔÈÁÓw‰ ÈtÓ ≈ƒƒƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ

לקמח, דומה שהיא היין, פני שעל לבנה עובש אבקת ―‡GÂ¿
‰ÈÏeMÓ,החבית משולי היין את מביא ואינו ―ÌÈÓM‰ ÈtÓ ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

שם; הנמצאים ―dÚˆÓ‡Óe dLÈÏMÓ ‡ÈÓ ‡l‡ כלומר ― ∆»≈ƒƒ¿ƒ»≈∆¿»»
האמצעי של ((((רש רש רש רש """"ש ש ש ש ),),),),מהשליש האמצעי בשליש הברז את שעושה

מבארים: המפרשים רוב ברם, דהיינו החבית. האמצעי, השליש
החבית. Ba„˜מאמצע ‡e‰ „ˆÈk מפי בא לא אם היין, את ― ≈«≈

משוליה? או LBÈהחבית aÊb‰ ורואה היין חבית יד על ― «ƒ¿»≈
החבית, מנקב היין את B„Èaכשמוציאים ‰w‰Â המידה אמת ― ¿«»∆¿»

הגזבר ביד להיות רגילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),((((ר ר ר ר שהיתה ‰Èb„שששש""""יייי;;;; ˙‡ ˜Ê»«∆«ƒ
מהחבית  שיוצא דהיינו הגיד, את זרק שהיין הגזבר כשרואה כלומר, ―

את זרק גורסים: ויש שמרים; של גיד כמין היין קילוח ―עם
השמרים על שצף היין שתחת הלובן wa‰((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),היינו LÈw‰Â¿ƒƒ«»∆
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ויצא  הסל, שולי אל הדפנות דרך נוזל השמן שיהא כדי מסביב, הסל
מזוקק. יותר ÔBL‡משם ‰Ê הראשון הסוג הוא הזה השמן ― ∆ƒ

Bwa‰והמובחר. ÔÚË,הכתושים הזיתים על הקורה את נתן ― »««»
ÌÈ‡a :ÓB‡ ‰„e‰È Èa,קורה ולא אבנים עליהם שנתן ― «ƒ¿»≈»¬»ƒ

ÈL ‰Ê באבנים או בקורה הטעינה לאחר הזיתים מן היוצא השמן ― ∆≈ƒ
הראשון. הזית של השני השמן ÔÁËÂהוא ÊÁ בריחיים הזיתים ― »«¿»«

האבנים, או הקורה ידי על שנכתשו את ÔÚËÂלאחר שנית ונתן ― ¿»«
השמן, שאר להוציא הטחונים, הזיתים על ÈLÈÏLהקורה ‰Ê― ∆¿ƒƒ

השלישי השמן הוא הטחונים הזיתים מן היוצא השמן 
הראשון. הזית BnÏ‰של ÔBL‡‰ כשר הראשון השמן ― »ƒ«¿»
בו שכתוב בבבב):):):):למנורה, כד כד כד כד ,,,, זך",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  זית BÁnÏ˙"שמן ‡M‰Â¿«¿»«¿»

למנחות. כשרים הסוגים שני שאר ―ÈM‰ ˙Èf‰ הזיתים כלומר ― ««ƒ«≈ƒ
השניה: בפעם ‰b‚שמוסק L‡a Bb‚Ó,הגרגרים את מלקט ― ¿«¿¿¿…««

שבאמצע  הזיתים דהיינו גגו, בראש עומד כשהוא למסקם שיכול
האילן, שבראש מאותם מאוחר יותר מתבשלים שהם ≈¿L˙BÎÂהאילן,

הזיתים, את ―Ïq‰ CB˙Ï Ô˙BÂ שתחת לכלי נוזל והשמן ― ¿≈¿««
‰Ïqהסל. ˙BÈÒ :ÓB‡ ‰„e‰È Èa.לעיל כמבואר ―‰Ê «ƒ¿»≈¿ƒ««∆

ÔBL‡השני הזית של הראשון השמן זהו ―   ƒ
‰Bwa ÔÚË,הכתושים הזיתים על הקורה נתן ―‰„e‰È Èa »««»«ƒ¿»

ÌÈ‡a :ÓB‡,אבנים עליהם נתן ―ÈL ‰Ê היוצא השמן ― ≈»¬»ƒ∆≈ƒ
השני. הזית של השני השמן הוא הטעינה ÔÚËÂלאחר ÔÁËÂ ÊÁ»«¿»«¿»«

בקורה, שנית וטען הזיתים את טחן ―ÈLÈÏL ‰Ê השמן שאר ― ∆¿ƒƒ
השני . הזית של השלישי השמן הוא וטען שטחן לאחר ÔBL‡‰»ƒהיוצא

‰BnÏ,למנורה כשר טעינה קודם שיצא הראשון הסוג ―‡M‰Â «¿»¿«¿»
˙BÁnÏ.למנחות כשרים הסוגים שני שאר ―ÈLÈÏM‰ ˙Èf‰― «¿»««ƒ«¿ƒƒ

השלישית: בפעם שמלקט ‰Èa˙הזיתים CB˙a BËBÚ את נוטל ― ¿¿««ƒ
צבורי  בה ששמים גומה והיא במעטן, הבד בבית ומניחם הזיתים

שיבשילו, עד ÏiL˜‰זיתים „Ú,ויתרככו הזיתים שיתעפשו עד ― «∆ƒ¿∆
‚b‰ L‡a BbÓe e‰ÏÚÓe במעטן צבורים שהיו שמתוך ― «¬≈¿«¿¿…««

לראש  מעלהו לפיכך רע, שריחו מוהל מהם יצא אחדים, הגג ימים
שם, הזיתים,L˙BÎÂומנגבו את ―Èa ;Ïq‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ¿≈¿≈¿«««ƒ

Ïq‰ ˙BÈÒ :ÓB‡ ‰„e‰È,לעיל שבארנו כמו ―ÔBL‡ ‰Ê ¿»≈¿ƒ««∆ƒ
השלישי הזית של הראשון השמן הוא הסל מן הנוזל השמן ―

 ÌÈ‡a :ÓB‡ ‰„e‰È Èa ;‰Bwa ÔÚË»««»«ƒ¿»≈»¬»ƒ
לעיל. כמבואר ―ÈL ‰Ê בקורה הטעינה לאחר היוצא השמן ― ∆≈ƒ

השלישי. הזית של השני השמן הוא באבנים ÔÚËÂאו ÔÁËÂ ÊÁ»«¿»«¿»«
לעיל, שבארנו כמו ―ÈLÈÏL ‰Ê שטחן לאחר היוצא השמן ― ∆¿ƒƒ

השלישי. הזית של השלישי השמן הוא וטענם הזיתים ÔBL‡‰»ƒאת
˙BÁnÏ ‡M‰Â ,‰BnÏ והשאר למנורה כשר הראשון השמן ― «¿»¿«¿»«¿»

למנחות. כשר

מפרשים: בזית יש ששנינו מה זה ולפי שיבשלו, הזיתים את מניח ―
הראשון:   בראש שיבשלו הזיתים את מניח פירושו: ―

השני: ובזית מלקטם; כך ואחר האילן,   שמוסק פירושו: ―
בשמש שיבשלו הגג בראש אותם ומניח הזיתים את

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שלשת  של השמנים בענין ללמד מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
הזיתים. סוגי

ÔBL‡aL ÔBL‡‰,הראשון הזית של הראשון השמן ―ÔÈ‡ »ƒ∆»ƒ≈
epnÓ ‰ÏÚÓÏ.ביותר המשובח הוא ―ÔBL‡aL ÈM‰― ¿«¿»ƒ∆«≈ƒ∆»ƒ

הראשון, הזית של השני ÈMaLהשמן ÔBL‡‰Â הראשון והשמן ― ¿»ƒ∆«≈ƒ
השני, הזית מנחה ÔÈÂLשל להביא לו יש שאם מנחות, לענין ― »ƒ

שירצה. מין מאיזה להביא הוא יכול הללו, המינים משני שמן לו ויש
שבשני  ראשון כגון להלן, מהמנויים ואחד מאלו אחד לו יש אם אבל
ברם, מובחר. שהוא שבשני מראשון מנחתו יביא שבראשון, ושלישי
שלמדנו  כמו זית, שבכל הראשון השמן אלא לוקחים אין למנורה

הקודמת. ÔBL‡aLבמשנה ÈLÈÏM‰ הזית של השלישי השמן ― «¿ƒƒ∆»ƒ
ÈMaLהראשון, ÈM‰Â,השני הזית של השני והשמן ―ÔBL‡‰Â ¿«≈ƒ∆«≈ƒ¿»ƒ

ÈLÈÏMaLאלו כל השלישי, הזית של הראשון והשמן ―ÔÈÂL ∆«¿ƒƒ»ƒ
למנחות. ―ÈMaL ÈLÈÏM‰,השני הזית של השלישי השמן ― «¿ƒƒ∆«≈ƒ

ÈLÈÏMaL ÈM‰Â,השלישי הזית של השני  והשמן ―ÔÈÂL― ¿«≈ƒ∆«¿ƒƒ»ƒ
ÈLÈÏMaLלמנחות. ÈLÈÏM‰,השלישי הזית של השלישי  השמן ― «¿ƒƒ∆«¿ƒƒ

epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡ אותו לוקחים ואין ביותר, הגרוע המין הוא ― ≈¿«»ƒ∆
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אלא ממנו.למנחות טוב שמן אין כן ÔÈcaאם eÈ‰ ˙BÁn‰ Û‡««¿»»«ƒ
המנחות, על גם וחומר בקל ללמוד שאפשר כלומר ―eÚËiL∆ƒ¿¬

CÊ ˙ÈÊ ÔÓL:המנורה כמו זך זית שמן טעונות שיהיו ―Ì‡ ‰Ó ∆∆«ƒ«»ƒ
Ô‰L ˙BÁn‰ ,CÊ ˙ÈÊ ÔÓL ‰eÚË ,‰ÏÈÎ‡Ï dÈ‡L ‰Bn‰«¿»∆≈»«¬ƒ»¿»∆∆«ƒ««¿»∆≈

‰ÏÈÎ‡Ïמזבח לאכילת דהיינו ÔÓL((((רשרשרשרש""""יייי),),),),― eÚËiL ÔÈ„ BÈ‡ «¬ƒ»≈ƒ∆ƒ¿¬∆∆
CÊ ˙ÈÊ?וחומר קל אינו כלום ―ÓBÏ „eÓÏz:במנורה ―CÊ" «ƒ««¿«»

"B‡nÏ ˙È˙k"כתית "זך שצריך ומכאן, ―   »ƒ«»
  ,למנורה˙BÁnÏ ˙È˙k CÊ ‡GÂ הלכך ― ¿«»ƒ«¿»

למנחות  ואילו זית, שבכל הראשון השמן אלא כשר אינו למנורה
לעיל. שבארנו כמו השמנים, שאר כל כשרים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

בענין  ללמד משנתנו מוסיפה למנחות, והשמן הסולת הבאת בענין שלמדנו לאחר

לנסכים. היין הבאת

ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ ÔÈpÓe?לנסכים ―ÌÈÏeh‰Â ÌÈ˙e˜ ƒ«ƒ»¿ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÔÈiÏ ‡ÙÏ‡ משני מביאים היו המובחר, מן דהיינו אל"ף, סוג יין ― «¿»««ƒ

שבגמרא  במשנה והטולים. קרותים (שביהודה): הללו המקומות
היא: הגירסה :גורסים Ô‰Ïויש ‰iL― ¿ƒ»»∆

היין, ‰aבטיב ÔÏ ˙Èe ‰n ˙Èa דרומית ביהודה, מקומות ― ≈ƒ»≈»»»»
לרמתיים סמוך לשילה, לאלבק לאלבק לאלבק לאלבק ),),),),מערבית המשנה המשנה המשנה המשנה  פירוש פירוש פירוש פירוש  »¿ÙÎe((((לפי לפי לפי לפי 

‰Ú˜aa ‰‚Òלצפורי סמוך התחתון, בגליל כנראה Ïk((((שםשםשםשם).).).).― ƒ¿»«ƒ¿»»
˙BLk eÈ‰ ˙Bˆ‡‰,לנסכים יין מהן להביא ―Ô‡kÓ ‡l‡ »¬»»¿≈∆»ƒ»

ÔÈ‡ÈÓ eÈ‰ משובח היה שיינם למעלה, שנזכרו המקומות מן ― »¿ƒƒ
ÔÈ‡ÈÓביותר. ÔÈ‡,לנסכים יין ―ÌÈÏf‰ ˙ÈaÓ ‡G משדה ― ≈¿ƒƒƒ≈«¿»ƒ

לזבל, ‰ÔÈÁÏMשזקוקה ˙ÈaÓ ‡GÂ השקאה שצריכה משדה ― ¿ƒ≈«¿»ƒ
ב, במשנה לעיל, הטעם כמבואר Ô‰ÈÈaבידים, ÚÊpM ‰nÓ ‡GÂ¿ƒ«∆ƒ¿«≈≈∆

הקרקע; את מכחישים שהזרעים לפי ביניהם, זרעים שנזרעו מגפנים ―
‡È‰ Ì‡Â,משובח אינו שטיבו אף הללו, הכרמים מאחד יין ― ¿ƒ≈ƒ

Lk.לנסכים ―ÔBËÒÈÏ‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ מענבים עשוי יין ― »≈≈¿ƒƒƒ¿«¿
בשמש שנתמתקו    Lk Z ‡È‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»≈

לנסכים. בדיעבד כשר אליסטון שאף ―ÔLÈ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ יין ― ≈¿ƒƒ»»
שנה עליו עברה שכבר דהיינו גגגג),),),),ישן, וווו,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  Èa((((בבא בבא בבא בבא  Èc― ƒ¿≈«ƒ

כשהוא  משובח שהיין לפי טעמו, מבואר בגמרא הנשיא. יהודה רבי
פוחתת. אדמימותו שנה ולאחר ÔÈÈLÎÓאדום, ÌÈÓÎÁÂ יין ― «¬»ƒ«¿ƒƒ

לנסכים. ÔÈ‡ÈÓישן ÔÈ‡,לנסכים ―˜B˙Ó ‡G,מתוק יין לא ― ≈¿ƒƒ»
מעצמו, מתוק ÔMÚÓדהיינו ‡GÂ כגון העשן, מריח בו שיש יין ― ¿¿À»

שיתמתקו, כדי הענבים את ÏMÓשעישנו ‡GÂ מבושל יין ― ¿¿À»
‰È‡באש. Ì‡Â,הללו היינות אחד ―ÏeÒt.לנסכים ―ÔÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»≈

˙BiÏc‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓ וכיוצא עמודים גבי על המודלות הגפנים מן ― ¿ƒƒƒ«»ƒ
‰BiÏ‚B˙בהם, ÔÓ ‡l‡ לרגלי הקרקע על השטוחות הגפנים ― ∆»ƒ»¿ƒ

ביותר, מובחרים שפירותיהם אדם, ‰ÌÈ„eÚבני ÌÈÓk‰ ÔÓe― ƒ«¿»ƒ»¬ƒ
הגפנים  שרשי סביבות שחופרים דהיינו בשנה, פעמיים אותם שמעבדים

להשקותן. כדי גומות שם ועושים

ז ה נ ש מ ר ו א ב

לנסכים. היין בענין ממשיכה משנתנו

B˙B‡ ÌÈÒBk eÈ‰ ‡G,היין את ―ÌÈÏB„b ÌÈˆÁa בכדים ― »¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ
˜BpË˙גדולים, ˙BiÁa ‡l‡,גדולים בכלים הנמצא היין שכן ― ∆»¿»ƒ¿«

ונפגם הולך Ì‰Èt((((רשרשרשרש""""יייי),),),),טעמו „Ú ˙BiÁ‰ ˙‡ ‡lÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈∆∆»ƒ«ƒ∆
קצת, פחות אלא ―Û„B BÁÈ ‡‰iL È„k ריחו בו שיעמוד ― ¿≈∆¿≈≈≈

למגופה שמתחת בחלל ומתכנס העולה הבלו ידי ≈‡BÈ((((רמברמברמברמב""""םםםם).).).).על
‡ÈÓ,היין את ―‰ÈtÓ ‡G,החבית של ―ÔÈÁÓw‰ ÈtÓ ≈ƒƒƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ

לקמח, דומה שהיא היין, פני שעל לבנה עובש אבקת ―‡GÂ¿
‰ÈÏeMÓ,החבית משולי היין את מביא ואינו ―ÌÈÓM‰ ÈtÓ ƒ∆»ƒ¿≈«¿»ƒ

שם; הנמצאים ―dÚˆÓ‡Óe dLÈÏMÓ ‡ÈÓ ‡l‡ כלומר ― ∆»≈ƒƒ¿ƒ»≈∆¿»»
האמצעי של ((((רש רש רש רש """"ש ש ש ש ),),),),מהשליש האמצעי בשליש הברז את שעושה

מבארים: המפרשים רוב ברם, דהיינו החבית. האמצעי, השליש
החבית. Ba„˜מאמצע ‡e‰ „ˆÈk מפי בא לא אם היין, את ― ≈«≈

משוליה? או LBÈהחבית aÊb‰ ורואה היין חבית יד על ― «ƒ¿»≈
החבית, מנקב היין את B„Èaכשמוציאים ‰w‰Â המידה אמת ― ¿«»∆¿»

הגזבר ביד להיות רגילה ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),((((ר ר ר ר שהיתה ‰Èb„שששש""""יייי;;;; ˙‡ ˜Ê»«∆«ƒ
מהחבית  שיוצא דהיינו הגיד, את זרק שהיין הגזבר כשרואה כלומר, ―

את זרק גורסים: ויש שמרים; של גיד כמין היין קילוח ―עם
השמרים על שצף היין שתחת הלובן wa‰((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),היינו LÈw‰Â¿ƒƒ«»∆
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יוסיפו  ולא החבית, את שיסתמו לסימן שבידו, בקנה הגזבר הכה ―
אמר  ולא בקנה בהקשה שרמז מבואר, בגמרא מתוכה. יין למשוך

לפי החבית, את לסתום בפיו  Èaa ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈«ƒ
ÔÈÁÓ˜ Ba ‰ÏÚL ÔÈÈ :ÓB‡ ‰„e‰È,לעיל כמבואר ―ÏeÒt ¿»≈«ƒ∆»»¿»ƒ»

לנסכים, ―"Ì˙ÁÓe ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz" :Ó‡pL פסוק ― ∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆ƒ¿»»
בבמדבר בבמדבר בבמדבר בבמדבר ))))יט כחכחכחכח שלאחריו מסיים:((((בפרקבפרקבפרקבפרק והפסוק לכם", יהיו "תמימים

נאמר וכן "ומנחתם"; פרקפרקפרקפרק):):):):((((בסוףבסוףבסוףבסוףמתחיל: ÌÎÏŒeÈ‰Èאותואותואותואותו ÌÓÈÓz"¿ƒƒƒ¿»∆
"Ì‰ÈkÒÂהמנחות שאף הללו, מפסוקים ודרשו ―  ¿ƒ¿≈∆

השלמות והנסכים בתכלית דהיינו "תמימים", להיות צריכים
בו ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););במיניהם שעלה שיין יהודה ברבי יוסי רבי סובר מכאן

ברם, לנסכים. ופסול מום", כ"בעל הריהו קמחין,   
 

א ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. שהיו והלח היבש במדות עוסקות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש

היבש. במדות דנה משנתנו

Lc˜na eÈ‰ LÈ ÏL ˙BcÓ ÈzL סולת מודדים היו שבהן ― ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»
האיפה ÔBOÚלמנחות: עשירית דהיינו עישרון, של מידה כלי ― ƒ»

  ÔBOÚ ÈˆÁÂ.עישרון חצי של מידה וכלי ― «¬ƒƒ»
ÔBOÚ ÈˆÁÂ ,ÔBOÚ ,ÔBOÚ :ÓB‡ È‡Ó Èa מאיר רבי ― «ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ»«¬ƒƒ»

ואחת  עישרון של שתיים במקדש, יבש של מידות שלוש שהיו סובר,
מבואר בגמרא בברייתא עישרון. חצי א א א א ):):):):של פזפזפזפז,,,, ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  

 לומר תלמוד """"מה כטכטכטכט):):):): כחכחכחכח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר   לכבש
במקדש: היו עשרונות ששני מלמד האחד"?  החזיק (שלא

גדוש), כשהוא אלא עישרון  שהחזיק גדול, יותר (כלי
גודש); כל בלא דהיינו מחוק, כשהוא עישרון    

          שהעישרון (לפי
גדוש  היה ואם עישרון, חצאי לשני לחלקו צריך החביתין מנחת של

החלוקה). בשעת הקרקע גבי על מתפזרת הסולת היתה 
      היו ובו היה, מחוק עישרון (ואותו
שנאמר המנחות), לכל ד ד ד ד ):):):):מודדים כטכטכטכט,,,, ((((שםשםשםשם   

לומר: תלמוד מה כן אם ."עשרון חצי לרבות
ÏÎÏ „„BÓ ‰È‰ BaL ?LnLÓ ‰È‰ ‰Ó ÔBOÚƒ»∆»»¿«≈∆»»≈¿»
˙BÁn‰.ומעלה מעישרון באות המנחות שכל ―,„„BÓ ‰È‰ ‡G «¿»»»≈

GL ÏLa ‡GtÏ ‰L שלושה הטעונה פר של נסכים למנחת ― ¿∆¿»«»
בתורה כמפורש סולת, כח כח כח כח ),),),),עשרונים כ כ כ כ ;;;; יב יב יב יב ;;;; כחכחכחכח,,,, מודדים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  היו לא

עשרונים, שלושה המחזקת אחת במידה הסולת ÌÈLאת ÏLa ‡GÂ¿¿∆¿«ƒ
ÏÈ‡Ï סולת עשרונים שני הטעונה איל של נסכים למנחת וכן ― »«ƒ

עשרונים,((((שםשםשםשם),),),),כמפורש שני המחזקת אחת במידה מודדים היו לא
˙BBNÚ Ô„„BÓ ‡l‡ מידות שלוש אחד: עישרון של במידה ― ∆»¿»∆¿

מעישרון. גדולה מידה במקדש היתה שלא לאיל, מידות ושתי לפר
Ô‰k ÈzÁ „„BÓ ‰È‰ BaL ?LnLÓ ‰È‰ ‰Ó ÔBOÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»∆»»¿«≈∆»»≈¬ƒ≈…≈

ÏB„b,יום בכל מביא הגדול הכהן שהיה חביתין מנחת ―‰ˆÁÓ »∆¡»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰ˆÁÓe ,˜aa חביתי" ה): ד, (לעיל שנינו שכן ― «…∆∆¡»≈»«¿«ƒ

שלם עשרון מביא אלא חצאים, באות היו לא גדול כהן
עישרון  של זו חלוקה הערבים"; בין ומחצה בבוקר מחצה ומקריב

העישרון. חצי במידת איפוא נעשית היתה לחצאים הסולת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. שהיו הלח במידות דנה משנתנו

Lc˜na eÈ‰ ÁÏ ÏL ˙BcÓ ÚL דברים מודדים היו שבהן ― ∆«ƒ∆«»«ƒ¿»
למנחות: ויין שמן כגון לוג;‰ÔÈלחים, עשר שנים ―ÈˆÁÂ ƒ«¬ƒ

ÔÈ‰‰;ויין שמן ההין חצי טעונה פר של נסכים מנחת שכן ― «ƒ
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ההין שלישית טעונה איל של נסכים שמנחת ― ¿ƒƒ«ƒ

ויין; ‰‰ÔÈשמן ˙ÈÚÈe טעונה כבש של נסכים שמנחת ― ¿ƒƒ«ƒ
ויין; שמן ההין שמן ‚Gרביעית לוג לפחות טעונה מנחה שכל ―

   

     

             
               

       
            

               
             

          

                      
                     

           
                    

                       
                        

                     
                            

                        
                     

 

    ‚G ÈˆÁÂ;הבאה במשנה כמבואר ― «¬ƒ
‚G ˙ÈÚÈe.הבאה במשנה כמבואר ―˜B„ˆ a ÊÚÈÏ‡ Èa ¿ƒƒ«ƒ¡ƒ∆∆«»

ÔÈ‰a eÈ‰ ˙B˙L :ÓB‡ שלא סובר, צדוק בר אליעזר רבי ― ≈¿»»«ƒ
אלא  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי של מיוחדות מידות היו
סימנים: ששימשו חריצים היינו שנתות, היו ובה בלבד, ההין מידת

tÏ Ô‡k „Ú,ההין חצי ―ÏÈ‡Ï Ô‡k „Ú,ההין שלישית ― «»«»«»»«ƒ
NkÏ Ô‡k „Ú.לעיל שבארנו כמו ההין, רביעית ―ÔBÚÓL Èa «»«∆∆«ƒƒ¿

ÔÈ‰ ÌL ‰È‰ ‡G :ÓB‡ המידות שדווקא סובר, שמעון רבי ― ≈»»»ƒ
הין  אבל במקדש, היו ההין ורביעית ההין ושלישית ההין חצי של

במקדש, היה לא ‰‰שלם ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂLnLÓ ÔÈ לא הרי ― ¿ƒ∆»»«ƒ¿«≈
משה בימי המשחה בשמן אלא נזכר ולא שלם, בהין צורך ((((שמותשמותשמותשמותהיה

כד כד כד כד ),),),), נגנזל ל ל ל ,,,, כך ואחר השעה, לצורך שנעשה «∆‡l‡((((גמרא גמרא גמרא גמרא )?)?)?)?והיינו
‰˙È‰ ‰ˆÁÓe ‚G ÏL ‰˙È ‰cÓ שבע את משלימה וזו ― ƒ»¿≈»∆∆¡»»¿»

במסורת, שנמסרו ÏB„bהמידות Ô‰k ˙ÁÓÏ „„BÓ ‰È‰ daL∆»»»≈¿ƒ¿«…≈»
שמן, לוגים שלושה הטעונה חביתין מנחת היינו ―‰ˆÁÓe ‚G∆¡»

˜aa,בבוקר הכהן שהקריב המנחה למחצית ―ÔÈa ‰ˆÁÓe ‚GÂ «…∆¿∆¡»≈
ÌÈaÚ‰,הערבים בין שהקריב המנחה של השנייה למחציתה ― »«¿«ƒ

הקודמת. במשנה שלמדנו כמו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

של  המידות שבע היו מה לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ביותר. הקטנה מהמידה המשנה ומתחילה משמשות; לח

˙ÈÚÈ,הלוג ―˙LnLÓ ‰˙È‰ ‰Ó?במקדש ―˙ÈÚÈ ¿ƒƒ∆»¿»¿«∆∆¿ƒƒ
ÚˆnÏ ÌÈÓשנתרפא במצורע שכתוב ה ה ה ה ):):):):― יד יד יד יד ,,,, "ושחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «ƒ«¿…»

ואמרו חיים", מים על חרש כלי אל האחת, הצפור ב ב ב ב ):):):):את טזטזטזטז,,,, ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

רביעית". הם? וכמה בהם, ניכר הצפור שדם ÔÓL"מים ˙ÈÚÈe¿ƒƒ∆∆
ÈÊpÏ עיין) נזרו ימי השלמת ביום הנזיר שמביא ורקיקים לחלות ― «»ƒ

מסיני למשה הלכה זה ושיעור ב); ז, א א א א ).).).).לעיל פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בענין  התקשה הנשיא יהודה שרבי מובא, למה בגמרא הרביעית:
מים  רביעית בשביל אם שרת? כלי להיות הלוג רביעית מידת נמשחה

לעזרה מחוץ נעשו המצורע מעשי כל הלא למצורע, 
מתקדשים  אינם הנזיר לחמי הלא לנזיר, שמן רביעית בשביל ואם
לחביתי  מודד היה שבה חייא: רבי לו אמר האיל? בשחיטת אלא בכלי
שתים  באה חביתין מנחת שכן וחלה; חלה לכל שמן רביעית גדול כהן
בערב), ומחציתן בבוקר (מחציתן שמן לוגין שלשת עם חלות עשרה

רביעית  טעונה היתה חלה שכל היינו נעשות, החלות היו אחת ואחת
חייא רבי על הנשיא יהודה רבי קרא שמן.   

עצתי" איש מרחק יא יא יא יא ).).).)."מארץ מומומומו,,,, LnLÓ?((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  ‰È‰ ‰Ó ‚G ÈˆÁ¬ƒ∆»»¿«≈
‰ËBqÏ ÌÈÓ ‚G ÈˆÁבסוטה שכתוב יזיזיזיז):):):):― ה ה ה ה ,,,, "ולקח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ¬ƒ«ƒ«»

ושנינו חרש", בכלי קדושים מים בבבב),),),),הכהן ב ב ב ב ,,,, חצי ((((סוטה סוטה סוטה סוטה  לוקח שהיה
הכיור, מן מים BzÏ„‰לוג ÔÓL ‚G ÈˆÁÂ,התודה ללחמי ― «¬ƒ∆∆«»

למשה  הלכה זה ושיעור א), ז, לעיל (עיין המצה מיני לשלשת דהיינו
א א א א ).).).).מסיני פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  מובא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  הלוג חצי מידת בענין ואף ―

הנשיא: יהודה רבי שהתקשה בגמרא,    למה)
מים  לוג חצי משום אם שרת)? כלי להיות הלוג חצי מידת קידשו

בהם שכתוב בכיור, נתקדשו כבר הלא יזיזיזיז):):):):לסוטה, ה ה ה ה ,,,, "מים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
ודרשו בכיור?((((בספריבספריבספריבספרי):):):):", שנתקדשו אלא קדושים" "מים אין

שמ  אין שוב שרת, בכלי שנתקדש דבר שכל פי על (ואף אותו ― ים
― למזבח. הקרב בדבר דווקא היינו גנאי, משום חול, )תוספותתוספותתוספותתוספותבכלי

מתקדשים  אינם התודה לחמי הלא לתודה, שמן לוג חצי משום ואם
מחלק  היה שבו (בנו): שמעון רבי לו אמר התודה? בשחיטת אלא

במנורה ונר נר לכל שמן לוג חצי    לו אמר
בנו): שמעון לרבי הנשיא יהודה (רבי !(חכמים עיני (המאיר

 ˙BÁn‰ ÏÎÏ „„BÓ ‰È‰ ‚He סולת שעישרון ― «»»≈¿»«¿»
שמן. לוג טעון למנחה ÔBOÚשמביאים ÌÈML ÏL ‰ÁÓ elÙ‡¬ƒƒ¿»∆ƒƒƒ»

סולת, ―‚G ÌÈML dÏ Ô˙B מן זה למדים ובגמרא שמן; ― ≈»ƒƒ
ÌÈMLהמקרא. ÏL ‰ÁÓ elÙ‡ :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈¬ƒƒ¿»∆ƒƒ

dbÏ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ ,ÔBOÚ,בלבד אחד לוג דהיינו שלה, לוג ― ƒ»≈»∆»À»
Ó‡pL:מצורע בפרשת ―"ÔÓL ‚GÂ ‰ÁÓÏ" רבי ודורש ― ∆∆¡«¿ƒ¿»¿»∆

אלא  טעונה אינה גדולה, היא ואפילו מנחה, שכל יעקב, בן אליעזר
שמן. לוג  " נקטה שעד משנתנו לפי עישרון",

טעונים  עישרון מששים יותר ואילו אחד, בכלי נבללים עישרון ששים
ד). יב, (להלן כלים tÏשני ‰ML דהיינו שמן, לוגים ששה ― ƒ»«»

 ;הפר נסכי ÏÈ‡Ïלמנחת ‰Úa‡,שמן לוגים ארבעה ― «¿»»»«ƒ
דהיינו ;האיל נסכי GLNkÏלמנחת ‰L שלושה ― ¿»«∆∆

דהיינו שמן, לוגים  הזכרנו שכבר כמו הכבש, נסכי למנחת
שהזכיר  כיון מעיר: למשנתנו בפירושו הרמב"ם ― הקודמת. במשנה

כן: גם אמר למנחה, שמן לוג התנא    
 ההין בחצי אלא בלוג, הנסכים את שמודדים לומר, רוצה ואינו
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יוסיפו  ולא החבית, את שיסתמו לסימן שבידו, בקנה הגזבר הכה ―
אמר  ולא בקנה בהקשה שרמז מבואר, בגמרא מתוכה. יין למשוך

לפי החבית, את לסתום בפיו  Èaa ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈«ƒ
ÔÈÁÓ˜ Ba ‰ÏÚL ÔÈÈ :ÓB‡ ‰„e‰È,לעיל כמבואר ―ÏeÒt ¿»≈«ƒ∆»»¿»ƒ»

לנסכים, ―"Ì˙ÁÓe ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz" :Ó‡pL פסוק ― ∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆ƒ¿»»
בבמדבר בבמדבר בבמדבר בבמדבר ))))יט כחכחכחכח שלאחריו מסיים:((((בפרקבפרקבפרקבפרק והפסוק לכם", יהיו "תמימים

נאמר וכן "ומנחתם"; פרקפרקפרקפרק):):):):((((בסוףבסוףבסוףבסוףמתחיל: ÌÎÏŒeÈ‰Èאותואותואותואותו ÌÓÈÓz"¿ƒƒƒ¿»∆
"Ì‰ÈkÒÂהמנחות שאף הללו, מפסוקים ודרשו ―  ¿ƒ¿≈∆

השלמות והנסכים בתכלית דהיינו "תמימים", להיות צריכים
בו ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ););););במיניהם שעלה שיין יהודה ברבי יוסי רבי סובר מכאן

ברם, לנסכים. ופסול מום", כ"בעל הריהו קמחין,   
 

א ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. שהיו והלח היבש במדות עוסקות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש

היבש. במדות דנה משנתנו

Lc˜na eÈ‰ LÈ ÏL ˙BcÓ ÈzL סולת מודדים היו שבהן ― ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»
האיפה ÔBOÚלמנחות: עשירית דהיינו עישרון, של מידה כלי ― ƒ»

  ÔBOÚ ÈˆÁÂ.עישרון חצי של מידה וכלי ― «¬ƒƒ»
ÔBOÚ ÈˆÁÂ ,ÔBOÚ ,ÔBOÚ :ÓB‡ È‡Ó Èa מאיר רבי ― «ƒ≈ƒ≈ƒ»ƒ»«¬ƒƒ»

ואחת  עישרון של שתיים במקדש, יבש של מידות שלוש שהיו סובר,
מבואר בגמרא בברייתא עישרון. חצי א א א א ):):):):של פזפזפזפז,,,, ((((מנחות מנחות מנחות מנחות  

 לומר תלמוד """"מה כטכטכטכט):):):): כחכחכחכח,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר   לכבש
במקדש: היו עשרונות ששני מלמד האחד"?  החזיק (שלא

גדוש), כשהוא אלא עישרון  שהחזיק גדול, יותר (כלי
גודש); כל בלא דהיינו מחוק, כשהוא עישרון    

          שהעישרון (לפי
גדוש  היה ואם עישרון, חצאי לשני לחלקו צריך החביתין מנחת של

החלוקה). בשעת הקרקע גבי על מתפזרת הסולת היתה 
      היו ובו היה, מחוק עישרון (ואותו
שנאמר המנחות), לכל ד ד ד ד ):):):):מודדים כטכטכטכט,,,, ((((שםשםשםשם   

לומר: תלמוד מה כן אם ."עשרון חצי לרבות
ÏÎÏ „„BÓ ‰È‰ BaL ?LnLÓ ‰È‰ ‰Ó ÔBOÚƒ»∆»»¿«≈∆»»≈¿»
˙BÁn‰.ומעלה מעישרון באות המנחות שכל ―,„„BÓ ‰È‰ ‡G «¿»»»≈

GL ÏLa ‡GtÏ ‰L שלושה הטעונה פר של נסכים למנחת ― ¿∆¿»«»
בתורה כמפורש סולת, כח כח כח כח ),),),),עשרונים כ כ כ כ ;;;; יב יב יב יב ;;;; כחכחכחכח,,,, מודדים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  היו לא

עשרונים, שלושה המחזקת אחת במידה הסולת ÌÈLאת ÏLa ‡GÂ¿¿∆¿«ƒ
ÏÈ‡Ï סולת עשרונים שני הטעונה איל של נסכים למנחת וכן ― »«ƒ

עשרונים,((((שםשםשםשם),),),),כמפורש שני המחזקת אחת במידה מודדים היו לא
˙BBNÚ Ô„„BÓ ‡l‡ מידות שלוש אחד: עישרון של במידה ― ∆»¿»∆¿

מעישרון. גדולה מידה במקדש היתה שלא לאיל, מידות ושתי לפר
Ô‰k ÈzÁ „„BÓ ‰È‰ BaL ?LnLÓ ‰È‰ ‰Ó ÔBOÚ ÈˆÁ¬ƒƒ»∆»»¿«≈∆»»≈¬ƒ≈…≈

ÏB„b,יום בכל מביא הגדול הכהן שהיה חביתין מנחת ―‰ˆÁÓ »∆¡»
ÌÈaÚ‰ ÔÈa ‰ˆÁÓe ,˜aa חביתי" ה): ד, (לעיל שנינו שכן ― «…∆∆¡»≈»«¿«ƒ

שלם עשרון מביא אלא חצאים, באות היו לא גדול כהן
עישרון  של זו חלוקה הערבים"; בין ומחצה בבוקר מחצה ומקריב

העישרון. חצי במידת איפוא נעשית היתה לחצאים הסולת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

במקדש. שהיו הלח במידות דנה משנתנו

Lc˜na eÈ‰ ÁÏ ÏL ˙BcÓ ÚL דברים מודדים היו שבהן ― ∆«ƒ∆«»«ƒ¿»
למנחות: ויין שמן כגון לוג;‰ÔÈלחים, עשר שנים ―ÈˆÁÂ ƒ«¬ƒ

ÔÈ‰‰;ויין שמן ההין חצי טעונה פר של נסכים מנחת שכן ― «ƒ
ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ההין שלישית טעונה איל של נסכים שמנחת ― ¿ƒƒ«ƒ

ויין; ‰‰ÔÈשמן ˙ÈÚÈe טעונה כבש של נסכים שמנחת ― ¿ƒƒ«ƒ
ויין; שמן ההין שמן ‚Gרביעית לוג לפחות טעונה מנחה שכל ―

   

     

             
               

       
            

               
             

          

                      
                     

           
                    

                       
                        

                     
                            

                        
                     

 

    ‚G ÈˆÁÂ;הבאה במשנה כמבואר ― «¬ƒ
‚G ˙ÈÚÈe.הבאה במשנה כמבואר ―˜B„ˆ a ÊÚÈÏ‡ Èa ¿ƒƒ«ƒ¡ƒ∆∆«»

ÔÈ‰a eÈ‰ ˙B˙L :ÓB‡ שלא סובר, צדוק בר אליעזר רבי ― ≈¿»»«ƒ
אלא  ההין, ורביעית ההין ושלישית ההין חצי של מיוחדות מידות היו
סימנים: ששימשו חריצים היינו שנתות, היו ובה בלבד, ההין מידת

tÏ Ô‡k „Ú,ההין חצי ―ÏÈ‡Ï Ô‡k „Ú,ההין שלישית ― «»«»«»»«ƒ
NkÏ Ô‡k „Ú.לעיל שבארנו כמו ההין, רביעית ―ÔBÚÓL Èa «»«∆∆«ƒƒ¿

ÔÈ‰ ÌL ‰È‰ ‡G :ÓB‡ המידות שדווקא סובר, שמעון רבי ― ≈»»»ƒ
הין  אבל במקדש, היו ההין ורביעית ההין ושלישית ההין חצי של

במקדש, היה לא ‰‰שלם ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂLnLÓ ÔÈ לא הרי ― ¿ƒ∆»»«ƒ¿«≈
משה בימי המשחה בשמן אלא נזכר ולא שלם, בהין צורך ((((שמותשמותשמותשמותהיה

כד כד כד כד ),),),), נגנזל ל ל ל ,,,, כך ואחר השעה, לצורך שנעשה «∆‡l‡((((גמרא גמרא גמרא גמרא )?)?)?)?והיינו
‰˙È‰ ‰ˆÁÓe ‚G ÏL ‰˙È ‰cÓ שבע את משלימה וזו ― ƒ»¿≈»∆∆¡»»¿»

במסורת, שנמסרו ÏB„bהמידות Ô‰k ˙ÁÓÏ „„BÓ ‰È‰ daL∆»»»≈¿ƒ¿«…≈»
שמן, לוגים שלושה הטעונה חביתין מנחת היינו ―‰ˆÁÓe ‚G∆¡»

˜aa,בבוקר הכהן שהקריב המנחה למחצית ―ÔÈa ‰ˆÁÓe ‚GÂ «…∆¿∆¡»≈
ÌÈaÚ‰,הערבים בין שהקריב המנחה של השנייה למחציתה ― »«¿«ƒ

הקודמת. במשנה שלמדנו כמו

ג ה נ ש מ ר ו א ב

של  המידות שבע היו מה לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
ביותר. הקטנה מהמידה המשנה ומתחילה משמשות; לח

˙ÈÚÈ,הלוג ―˙LnLÓ ‰˙È‰ ‰Ó?במקדש ―˙ÈÚÈ ¿ƒƒ∆»¿»¿«∆∆¿ƒƒ
ÚˆnÏ ÌÈÓשנתרפא במצורע שכתוב ה ה ה ה ):):):):― יד יד יד יד ,,,, "ושחט ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «ƒ«¿…»

ואמרו חיים", מים על חרש כלי אל האחת, הצפור ב ב ב ב ):):):):את טזטזטזטז,,,, ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

רביעית". הם? וכמה בהם, ניכר הצפור שדם ÔÓL"מים ˙ÈÚÈe¿ƒƒ∆∆
ÈÊpÏ עיין) נזרו ימי השלמת ביום הנזיר שמביא ורקיקים לחלות ― «»ƒ

מסיני למשה הלכה זה ושיעור ב); ז, א א א א ).).).).לעיל פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

בענין  התקשה הנשיא יהודה שרבי מובא, למה בגמרא הרביעית:
מים  רביעית בשביל אם שרת? כלי להיות הלוג רביעית מידת נמשחה

לעזרה מחוץ נעשו המצורע מעשי כל הלא למצורע, 
מתקדשים  אינם הנזיר לחמי הלא לנזיר, שמן רביעית בשביל ואם
לחביתי  מודד היה שבה חייא: רבי לו אמר האיל? בשחיטת אלא בכלי
שתים  באה חביתין מנחת שכן וחלה; חלה לכל שמן רביעית גדול כהן
בערב), ומחציתן בבוקר (מחציתן שמן לוגין שלשת עם חלות עשרה

רביעית  טעונה היתה חלה שכל היינו נעשות, החלות היו אחת ואחת
חייא רבי על הנשיא יהודה רבי קרא שמן.   

עצתי" איש מרחק יא יא יא יא ).).).)."מארץ מומומומו,,,, LnLÓ?((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  ‰È‰ ‰Ó ‚G ÈˆÁ¬ƒ∆»»¿«≈
‰ËBqÏ ÌÈÓ ‚G ÈˆÁבסוטה שכתוב יזיזיזיז):):):):― ה ה ה ה ,,,, "ולקח ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ¬ƒ«ƒ«»

ושנינו חרש", בכלי קדושים מים בבבב),),),),הכהן ב ב ב ב ,,,, חצי ((((סוטה סוטה סוטה סוטה  לוקח שהיה
הכיור, מן מים BzÏ„‰לוג ÔÓL ‚G ÈˆÁÂ,התודה ללחמי ― «¬ƒ∆∆«»

למשה  הלכה זה ושיעור א), ז, לעיל (עיין המצה מיני לשלשת דהיינו
א א א א ).).).).מסיני פט פט פט פט ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  מובא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  הלוג חצי מידת בענין ואף ―

הנשיא: יהודה רבי שהתקשה בגמרא,    למה)
מים  לוג חצי משום אם שרת)? כלי להיות הלוג חצי מידת קידשו

בהם שכתוב בכיור, נתקדשו כבר הלא יזיזיזיז):):):):לסוטה, ה ה ה ה ,,,, "מים ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
ודרשו בכיור?((((בספריבספריבספריבספרי):):):):", שנתקדשו אלא קדושים" "מים אין

שמ  אין שוב שרת, בכלי שנתקדש דבר שכל פי על (ואף אותו ― ים
― למזבח. הקרב בדבר דווקא היינו גנאי, משום חול, )תוספותתוספותתוספותתוספותבכלי

מתקדשים  אינם התודה לחמי הלא לתודה, שמן לוג חצי משום ואם
מחלק  היה שבו (בנו): שמעון רבי לו אמר התודה? בשחיטת אלא

במנורה ונר נר לכל שמן לוג חצי    לו אמר
בנו): שמעון לרבי הנשיא יהודה (רבי !(חכמים עיני (המאיר

 ˙BÁn‰ ÏÎÏ „„BÓ ‰È‰ ‚He סולת שעישרון ― «»»≈¿»«¿»
שמן. לוג טעון למנחה ÔBOÚשמביאים ÌÈML ÏL ‰ÁÓ elÙ‡¬ƒƒ¿»∆ƒƒƒ»

סולת, ―‚G ÌÈML dÏ Ô˙B מן זה למדים ובגמרא שמן; ― ≈»ƒƒ
ÌÈMLהמקרא. ÏL ‰ÁÓ elÙ‡ :ÓB‡ ˜ÚÈ Ôa ÊÚÈÏ‡ Èa«ƒ¡ƒ∆∆∆«¬…≈¬ƒƒ¿»∆ƒƒ

dbÏ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ ,ÔBOÚ,בלבד אחד לוג דהיינו שלה, לוג ― ƒ»≈»∆»À»
Ó‡pL:מצורע בפרשת ―"ÔÓL ‚GÂ ‰ÁÓÏ" רבי ודורש ― ∆∆¡«¿ƒ¿»¿»∆

אלא  טעונה אינה גדולה, היא ואפילו מנחה, שכל יעקב, בן אליעזר
שמן. לוג  " נקטה שעד משנתנו לפי עישרון",

טעונים  עישרון מששים יותר ואילו אחד, בכלי נבללים עישרון ששים
ד). יב, (להלן כלים tÏשני ‰ML דהיינו שמן, לוגים ששה ― ƒ»«»

 ;הפר נסכי ÏÈ‡Ïלמנחת ‰Úa‡,שמן לוגים ארבעה ― «¿»»»«ƒ
דהיינו ;האיל נסכי GLNkÏלמנחת ‰L שלושה ― ¿»«∆∆

דהיינו שמן, לוגים  הזכרנו שכבר כמו הכבש, נסכי למנחת
שהזכיר  כיון מעיר: למשנתנו בפירושו הרמב"ם ― הקודמת. במשנה

כן: גם אמר למנחה, שמן לוג התנא    
 ההין בחצי אלא בלוג, הנסכים את שמודדים לומר, רוצה ואינו
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ההין. ורביעית ההין GL‰ˆÁÓeושלישית ‰L,שמן לוגים ― ¿»∆¡»
‰BnÏ,המקדש בבית המנורה להדלקת ―‚G ÈˆÁÓ כלומר ― «¿»≈¬ƒ

שמן, לוג חצי לפי ÏÎÏ המנורה שתהא כדי הנרות, משבעת ― ¿»≈
שמן  לוג חצי שצריך חכמים, ושיערו בוקר, עד מערב והולכת דולקת
נר  בכל הכהן נותן היה זה ששיעור ומכאן הארוכים, חורף ללילות

ערב. כל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÙ ÈkÒa ÌÈÏÈ‡ ÈkÒ ÔÈÚÓ נסכי מנחת לערב מותר ― ¿»¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
לעישרון  שמן לוגים שני שווה, שבלילתן לפי פרים, נסכי במנחת אילים
סולת  עשרונים שלושה מביאים היו פר של נסכים למנחת שהרי סולת,
סולת  עשרונים שני ― איל של נסכים ולמנחת שמן, לוגים ששה עם

שמן; לוגים ארבעה ÌÈNÎעם ÈkÒa ÌÈNÎ ÈkÒ שכל ― ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ
שמן, לוגים שלושה עם סולת עישרון באה כבש של נסכים מנחת

אחדים; כבשים של הנסכים מנחות לערב מותר ÈÁÈ„הלכך ÏL∆»ƒ
eaˆ ÏLa של נסכים במנחת יחיד של נסכים מנחת מערבים ― ¿∆ƒ

של  כבשים בנסכי יחיד של כבשים נסכי כגון שווה, שבלילתן ציבור
‡LÓציבור; ÏLa ÌBÈ ÏL זבח של נסכים מנחת מערבין וכן ― ∆¿∆∆∆

שרשאי  אתמול; שהביא הזבח בשביל נסכים במנחת היום שהביא
זבח  הביא ואם אחדים, ימים לאחר ונסכיו היום זבחו להביא אדם
שהקריב  הזבח בשביל הנסכים מנחת וגם שלו נסכים מנחת ועמו
הזבחים  ששני כגון שווה, הללו המנחות שתי של ובלילתן אתמול,

לערבן. מותר וכדומה, ואיל פר או כבשים, ÔÈÚÓהם ÔÈ‡ Ï‡¬»≈¿»¿ƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈÙ ÈkÒa ÌÈNÎ ÈkÒ,שווה בלילתם שאין לפי ― ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ

סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה נותנים כבש של נסכים שבמנחת
לעישרון  שמן לוגים שני נותנים אילים או פרים של נסכים ובמנחת

לעיל שבארנו כמו סולת,       
        לפי כה עד בארנו ―

נסכים  מנחת לערב לכתחילה שאסור מובא, בגמרא ברם, ברטנורא.
הם  הזבחים שני ואפילו שני, זבח של נסכים במנחת אחד זבח של

שכתוב לפי לגמרי, שווה מנחותיהם שבלילת יא יא יא יא ):):):):כבשים, ג ג ג ג ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"""",בחלבים חלבים יערב שלא מכאן, ודרשו המזבחה", הכהן
הגמרא  מסקנת לפי ואמנם לערבן. שאסור נסכים למנחות הדין והוא
ביינן  אלא הנסכים, מנחות של ושמנן בסולתן במשנתנו מדובר אין
הנסכים, מנחות של ושמנן סולתן את לערב ואסור הואיל שכן בלבד,
גזרו  שלא ללמד, משנתנו ובאה יינן; את גם לערב שלא חכמים גזרו
ושמנן; סולתן את הקטירו שלא זמן כל אלא לערבם, שלא יינן על
את  לערב לכתחילה כבר מותר ושמנן, סולתן שהקטירו לאחר אבל

שבדיעבד  שווה, שבלילתן מנחות של ושמנן סולתן נתערבו אם וכן יינן.
הוקטרה, לא שעדיין פי על אף המזבח, על להקטרה התערובת כשרה

המשנה: פירוש וזהו יינן. את גם לערב לכתחילה מותר 
   נסכים של ושמנן סולתן כבר הוקטרו אם ― וכו'

שעדיי  או נסכי אלו, של ושמנן סולתן שנתערבו אלא הוקטרו לא ן
כבשים  נסכי של ושמנן סולתן או פרים, נסכי של ושמנן בסולתן אילים
את  לערב לכתחילה מותר אחרים, כבשים נסכי של ושמנן בסולתן

הללו. הנסכים של היינות      
 כבר נתערבו אפילו שווים, אינם הללו והנסכים שהואיל ―

יינן, את לערב לכתחילה אסור הללו, הנסכים מנחות של ושמנן סולתן
המנחות  של ושמנן סולתן את גם לכתחילה לערב יבואו שמא גזירה

שווה. בלילתן שאין el‡Âהללו, ÔÓˆÚ ÈÙa el‡ ÔÏÏa Ì‡Â¿ƒ¿»»≈ƒ¿≈«¿»¿≈
ÔÓˆÚ ÈÙa לפי אף המנחות, של ושמנן בסולתן מדובר כאן ― ƒ¿≈«¿»

הסולת  את תחילה בלל שאם ללמד, המשנה ובאה הגמרא; מסקנת
שלה, השמן עם מנחה כל אפילו eÚ˙Âשל הבלילה, לאחר ― ¿ƒ¿»¿

פרים, נסכי במנחת כבשים נסכי להקטירן ÔÈLkמנחת בדיעבד ― ¿≈ƒ
המזבח. ÏÏaעל ‡HL „Ú Ì‡ קודם המנחות נתערבו אם אבל ― ƒ«∆»«

שמנה, עם מנחה כל של הסולת את התערובת ÏeÒtשבלל פסולה ― »
נסכים  במנחות אלא אינו זה שדין מפרשים, יש המזבח. על להקטרה
מהפיסקה  החל בסיפא, כאן מדובר באלו שהרי שווה, בלילתן שאין
הפסול  וטעם ואילים"; פרים בנסכי כבשים נסכי מערבין אין "אבל
במנחות  אבל מזו. זו בולעות הן הרי שווה, בלילתן ואין שהואיל הוא,
התערובת  כשרה הבלילה, קודם נתערבו אפילו שווה, שבלילתן נסכים

להקטרה טוב טוב טוב טוב ").").").").בדיעבד יום יום יום יום  במנחות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  שאפילו מפרשים, ויש
התערובת, פסולה הבלילה, קודם נתערבו אם שווה, שבלילתן נסכים

בלילה מצוות לקיים אפשר שאי שם שם שם שם ).).).).לפי ÌÚ((((עייןעייןעייןעיין ‡a‰ Nk‰«∆∆«»ƒ
ÓÚ‰שכתוב כמו בניסן, עשר בששה יביביביב):):):):― כג כג כג כג ,,,, "ועשיתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »…∆

לעולה", כבש... העומר את הניפכם B˙ÁnLביום Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»
‰ÏeÙk,הכבשים שבשאר עישרון במקום סולת עשרונים שני ― ¿»

שכתוב יגיגיגיג):):):):כמו שםשםשםשם,,,, סולת",((((שםשםשםשם עשרונים שני ‰eÈ"ומנחתו ‡G»
ÔÈÏeÙk ÂÈÎÒ שמן לוגים שלושה אלא עמו מביאים שאין ― ¿»»¿ƒ

שנאמר כבש, לכל כמו יין לוגים רביעית ((((שםשםשםשם):):):):ושלושה יין "ונסכה
כתוב: ― המנחה וקוראים:ההין" של נסכה לומר :

ההין רביעית יין מה היין, של כנסכו  רביעית שמן אף
ב ב ב ב ).).).).ההין פטפטפטפט,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חול. או קודש הוא אם המידה, לכלי מחוץ היוצא בגודש דנה משנתנו
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˙BLc‚ eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ˙Bcn‰ Ïk,גדושות מידות היו ― »«ƒ∆»«ƒ¿»»ƒ¿»
להלן, ÏB„bכמבואר Ô‰k ÏMÓ ıeÁ שהיו העישרון מן חוץ ― ƒ∆…≈»

גדול, כהן לחביתי dÎB˙Ïמודדים dL„Bb ‰È‰L מודדים שהיו ― ∆»»¿»¿»
בגמרא  מחוקה. כשהיא גדוש עישרון שהחזיקה גדולה במידה אותו
מידות  ששתי א), משנה (לעיל מאיר רבי לדעת היא שמשנתנו מבואר,
שם), באורנו (עיין גדושה ואחת מחוקה אחת במקדש, היו עישרון של

המשנה: דברי ובאור    שהיו המדידות כל ―
שה  דהיינו גדושות, היו למנחות בעישרון במקדש הסולת את מודדים יו

ברם, הגדוש.   Ô‰Èˆea ,Ál‰ ˙BcÓ הגודש ― ƒ««≈≈∆
לו, מחוצה ומשתפך הכלי גבול על העובר שמידות ˜„Lשלהן ― …∆

בירוציהן; את אף מקדשות ÏÁהלח Ô‰Èˆea ,Li‰ ˙BcÓe― ƒ«»≈≈≈∆…
בשמן  נמשחו הלח שמידות התנא, שסובר לפי הטעם, מבואר בגמרא
בירוציהן, את אף הן מקדשות הלכך מבחוץ, בין מבפנים בין המשחה
שאינם  בירוציהן הלכך מבפנים, אלא נמשחו לא היבש מידות ואילו

מתקדשים. אינם בפנים ‰Álנוגעים ˙BcÓ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈ƒ««
CÎÈÙÏ ,ÏÁ Li‰ ˙BcÓe ;L„˜ Ô‰Èˆea CÎÈÙÏ ,L„…̃∆¿ƒ»≈≈∆…∆ƒ«»≈…¿ƒ»

ÏÁ Ô‰Èˆea,קמא כתנא הלח מידות בענין סובר עקיבא רבי ― ≈≈∆…
את  הן מקדשות ולפיכך בחוץ, ובין בפנים בין נמשחו הלח שמידות
כל  נמשחו שלא עקיבא, רבי סובר היבש מידות בענין אבל בירוציהן,
בפה  מתקדש בהן שמודדים מה שכן חול, בירוציהן זה ומטעם עיקר,

   הבירוצין ואילו שצריך, מה אלא מקדש האדם ואין
מקדשם. אינו להם צריך Ê‰שאינו ÌeMÓ ‡G :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈ƒ∆

בירוציהן  היבש ומידות קודש, בירוציהן הלח מידות זה מטעם לא ―
מבפנים  נמשחו היבש מידות ובין הלח מידות בין לדעתו, שכן חול;

מבחוץ, נמשחו הוא,‡l‡ולא הטעם ―kÚ Ál‰L ויש ― ∆»∆««∆¿»
ויוצא גורסים: עליו, כשמוסיפים הכלי מתוך נעקר שהלח היינו

ונמצא לחוץ. הכלי מבפנים בתוך היו הלח מידות של שהבירוצים
kÚונתקדשו, BÈ‡ Li‰Â מה הלכך עומד, במקומו אלא ― ¿«»≈≈∆¿»

הכלי, בתוך היו ולא בחוץ שהם הבירוצים ואילו נתקדש, שבפנים
נתקדשו. לא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

נסכים. מנחת טעונים קרבנות אלו ללמד, באה משנתנו

ÌÈÎÒ ÔÈeÚË „ÈÁi‰Â eav‰ ˙Ba˜ Ïk,נסכים מנחת ― »»¿¿«ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»ƒ
BÎa‰ ÔÓ ıeÁ,בהמה בכור ―NÚn‰Â,בהמה מעשר ― ƒ«¿¿««¬≈

ÁÒt‰Â,פסח קרבן ―˙‡hÁ‰Â,ציבור של חטאת קרבן אפילו ― ¿«∆«¿««»
ÌL‡‰Â נסכים בפרשת שכתוב הטעם, מובא בגמרא בברייתא ― ¿»»»

גגגג):):):): טו טו טו טו ,,,, זבח((((במדבר במדבר במדבר במדבר  או עולה לה' אשה "ועשיתם   "
בא  שאינו וכל נסכים, טעון ובנדבה בנדר הבא זבח שכל ומכאן ―
וחטאת  ופסח ומעשר בכור יצאו נסכים, טעון אינו ובנדבה בנדר

לנדבה; ולא חובה באים שהם ÚˆÓואשם, ÏL B˙‡hÁL ‡l‡∆»∆«»∆¿…»
ÌÈÎÒ ÌÈeÚË BÓL‡Âשנתרפא במצורע שכתוב יד יד יד יד ,,,,― ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «¬»¿ƒ¿»ƒ

כבשים...יייי):):):): שני יקח השמיני "וביום   
     ולהלן נסכים; מנחת כאן מפורשת הרי ,"

כ כ כ כ ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, הכהן((((שם שם שם שם  "והעלה    ומכאן ,"
עם  באה שנאמרשהמנחה ממה למדים כן ה ה ה ה ):):):):הזבח. טו טו טו טו ,,,, "ויין ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

זה  ופסוק שהואיל לזבח", או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
הוא  לפיכך זבח", או "עולה הפרשה: בתחילת כתוב שהרי מיותר,
מבארים  ויש יין. נסכי שטעונים מצורע של ואשמו חטאתו לרבות נדרש
כשאר  חטא על באים אינם המצורע של שקרבנותיו לפי הטעם,
שהיא  לפי נסכים טעונה אינה הנזיר חטאת ברם, והאשמות. החטאות

היין מן עצמו שציער חטא על א א א א ).).).).באה יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

(במדבר  נסכים בפרשת שנאמר ממה דורשים ב) צ, (מנחות בגמרא בברייתא
ג): טו,  עולות לרבות נסכים, טעון במועדיכם הבא כל ―

כן  נסכים. טעונים מקום מכל הם שחובה פי על שאף חגיגה, ושלמי ראייה
טעונים  אינם עצמה בפני הבאה ומנחה העוף שקרבן המקראות מן שם דורשים

נסכים.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

באה  נסכים, מנחת הטעונים הקרבנות בענין הקודמת במשנה ששנינו הכלל אגב

סמיכה. טעונים ושאינם סמיכה הטעונים הקרבנות בענין אחר כלל ללמד משנתנו

‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡ eav‰ ˙Ba˜ Ïk,הקרבן ראש על ―ıeÁ »»¿¿«ƒ≈»∆¿ƒ»
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ההין. ורביעית ההין GL‰ˆÁÓeושלישית ‰L,שמן לוגים ― ¿»∆¡»
‰BnÏ,המקדש בבית המנורה להדלקת ―‚G ÈˆÁÓ כלומר ― «¿»≈¬ƒ

שמן, לוג חצי לפי ÏÎÏ המנורה שתהא כדי הנרות, משבעת ― ¿»≈
שמן  לוג חצי שצריך חכמים, ושיערו בוקר, עד מערב והולכת דולקת
נר  בכל הכהן נותן היה זה ששיעור ומכאן הארוכים, חורף ללילות

ערב. כל

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÙ ÈkÒa ÌÈÏÈ‡ ÈkÒ ÔÈÚÓ נסכי מנחת לערב מותר ― ¿»¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
לעישרון  שמן לוגים שני שווה, שבלילתן לפי פרים, נסכי במנחת אילים
סולת  עשרונים שלושה מביאים היו פר של נסכים למנחת שהרי סולת,
סולת  עשרונים שני ― איל של נסכים ולמנחת שמן, לוגים ששה עם

שמן; לוגים ארבעה ÌÈNÎעם ÈkÒa ÌÈNÎ ÈkÒ שכל ― ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ
שמן, לוגים שלושה עם סולת עישרון באה כבש של נסכים מנחת

אחדים; כבשים של הנסכים מנחות לערב מותר ÈÁÈ„הלכך ÏL∆»ƒ
eaˆ ÏLa של נסכים במנחת יחיד של נסכים מנחת מערבים ― ¿∆ƒ

של  כבשים בנסכי יחיד של כבשים נסכי כגון שווה, שבלילתן ציבור
‡LÓציבור; ÏLa ÌBÈ ÏL זבח של נסכים מנחת מערבין וכן ― ∆¿∆∆∆

שרשאי  אתמול; שהביא הזבח בשביל נסכים במנחת היום שהביא
זבח  הביא ואם אחדים, ימים לאחר ונסכיו היום זבחו להביא אדם
שהקריב  הזבח בשביל הנסכים מנחת וגם שלו נסכים מנחת ועמו
הזבחים  ששני כגון שווה, הללו המנחות שתי של ובלילתן אתמול,

לערבן. מותר וכדומה, ואיל פר או כבשים, ÔÈÚÓהם ÔÈ‡ Ï‡¬»≈¿»¿ƒ
ÌÈÏÈ‡Â ÌÈÙ ÈkÒa ÌÈNÎ ÈkÒ,שווה בלילתם שאין לפי ― ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ

סולת, לעישרון שמן לוגים שלושה נותנים כבש של נסכים שבמנחת
לעישרון  שמן לוגים שני נותנים אילים או פרים של נסכים ובמנחת

לעיל שבארנו כמו סולת,       
        לפי כה עד בארנו ―

נסכים  מנחת לערב לכתחילה שאסור מובא, בגמרא ברם, ברטנורא.
הם  הזבחים שני ואפילו שני, זבח של נסכים במנחת אחד זבח של

שכתוב לפי לגמרי, שווה מנחותיהם שבלילת יא יא יא יא ):):):):כבשים, ג ג ג ג ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

"""",בחלבים חלבים יערב שלא מכאן, ודרשו המזבחה", הכהן
הגמרא  מסקנת לפי ואמנם לערבן. שאסור נסכים למנחות הדין והוא
ביינן  אלא הנסכים, מנחות של ושמנן בסולתן במשנתנו מדובר אין
הנסכים, מנחות של ושמנן סולתן את לערב ואסור הואיל שכן בלבד,
גזרו  שלא ללמד, משנתנו ובאה יינן; את גם לערב שלא חכמים גזרו
ושמנן; סולתן את הקטירו שלא זמן כל אלא לערבם, שלא יינן על
את  לערב לכתחילה כבר מותר ושמנן, סולתן שהקטירו לאחר אבל

שבדיעבד  שווה, שבלילתן מנחות של ושמנן סולתן נתערבו אם וכן יינן.
הוקטרה, לא שעדיין פי על אף המזבח, על להקטרה התערובת כשרה

המשנה: פירוש וזהו יינן. את גם לערב לכתחילה מותר 
   נסכים של ושמנן סולתן כבר הוקטרו אם ― וכו'

שעדיי  או נסכי אלו, של ושמנן סולתן שנתערבו אלא הוקטרו לא ן
כבשים  נסכי של ושמנן סולתן או פרים, נסכי של ושמנן בסולתן אילים
את  לערב לכתחילה מותר אחרים, כבשים נסכי של ושמנן בסולתן

הללו. הנסכים של היינות      
 כבר נתערבו אפילו שווים, אינם הללו והנסכים שהואיל ―

יינן, את לערב לכתחילה אסור הללו, הנסכים מנחות של ושמנן סולתן
המנחות  של ושמנן סולתן את גם לכתחילה לערב יבואו שמא גזירה

שווה. בלילתן שאין el‡Âהללו, ÔÓˆÚ ÈÙa el‡ ÔÏÏa Ì‡Â¿ƒ¿»»≈ƒ¿≈«¿»¿≈
ÔÓˆÚ ÈÙa לפי אף המנחות, של ושמנן בסולתן מדובר כאן ― ƒ¿≈«¿»

הסולת  את תחילה בלל שאם ללמד, המשנה ובאה הגמרא; מסקנת
שלה, השמן עם מנחה כל אפילו eÚ˙Âשל הבלילה, לאחר ― ¿ƒ¿»¿

פרים, נסכי במנחת כבשים נסכי להקטירן ÔÈLkמנחת בדיעבד ― ¿≈ƒ
המזבח. ÏÏaעל ‡HL „Ú Ì‡ קודם המנחות נתערבו אם אבל ― ƒ«∆»«

שמנה, עם מנחה כל של הסולת את התערובת ÏeÒtשבלל פסולה ― »
נסכים  במנחות אלא אינו זה שדין מפרשים, יש המזבח. על להקטרה
מהפיסקה  החל בסיפא, כאן מדובר באלו שהרי שווה, בלילתן שאין
הפסול  וטעם ואילים"; פרים בנסכי כבשים נסכי מערבין אין "אבל
במנחות  אבל מזו. זו בולעות הן הרי שווה, בלילתן ואין שהואיל הוא,
התערובת  כשרה הבלילה, קודם נתערבו אפילו שווה, שבלילתן נסכים

להקטרה טוב טוב טוב טוב ").").").").בדיעבד יום יום יום יום  במנחות ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  שאפילו מפרשים, ויש
התערובת, פסולה הבלילה, קודם נתערבו אם שווה, שבלילתן נסכים

בלילה מצוות לקיים אפשר שאי שם שם שם שם ).).).).לפי ÌÚ((((עייןעייןעייןעיין ‡a‰ Nk‰«∆∆«»ƒ
ÓÚ‰שכתוב כמו בניסן, עשר בששה יביביביב):):):):― כג כג כג כג ,,,, "ועשיתם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  »…∆

לעולה", כבש... העומר את הניפכם B˙ÁnLביום Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿»
‰ÏeÙk,הכבשים שבשאר עישרון במקום סולת עשרונים שני ― ¿»

שכתוב יגיגיגיג):):):):כמו שםשםשםשם,,,, סולת",((((שםשםשםשם עשרונים שני ‰eÈ"ומנחתו ‡G»
ÔÈÏeÙk ÂÈÎÒ שמן לוגים שלושה אלא עמו מביאים שאין ― ¿»»¿ƒ

שנאמר כבש, לכל כמו יין לוגים רביעית ((((שםשםשםשם):):):):ושלושה יין "ונסכה
כתוב: ― המנחה וקוראים:ההין" של נסכה לומר :

ההין רביעית יין מה היין, של כנסכו  רביעית שמן אף
ב ב ב ב ).).).).ההין פטפטפטפט,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

חול. או קודש הוא אם המידה, לכלי מחוץ היוצא בגודש דנה משנתנו
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˙BLc‚ eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ˙Bcn‰ Ïk,גדושות מידות היו ― »«ƒ∆»«ƒ¿»»ƒ¿»
להלן, ÏB„bכמבואר Ô‰k ÏMÓ ıeÁ שהיו העישרון מן חוץ ― ƒ∆…≈»

גדול, כהן לחביתי dÎB˙Ïמודדים dL„Bb ‰È‰L מודדים שהיו ― ∆»»¿»¿»
בגמרא  מחוקה. כשהיא גדוש עישרון שהחזיקה גדולה במידה אותו
מידות  ששתי א), משנה (לעיל מאיר רבי לדעת היא שמשנתנו מבואר,
שם), באורנו (עיין גדושה ואחת מחוקה אחת במקדש, היו עישרון של

המשנה: דברי ובאור    שהיו המדידות כל ―
שה  דהיינו גדושות, היו למנחות בעישרון במקדש הסולת את מודדים יו

ברם, הגדוש.   Ô‰Èˆea ,Ál‰ ˙BcÓ הגודש ― ƒ««≈≈∆
לו, מחוצה ומשתפך הכלי גבול על העובר שמידות ˜„Lשלהן ― …∆

בירוציהן; את אף מקדשות ÏÁהלח Ô‰Èˆea ,Li‰ ˙BcÓe― ƒ«»≈≈≈∆…
בשמן  נמשחו הלח שמידות התנא, שסובר לפי הטעם, מבואר בגמרא
בירוציהן, את אף הן מקדשות הלכך מבחוץ, בין מבפנים בין המשחה
שאינם  בירוציהן הלכך מבפנים, אלא נמשחו לא היבש מידות ואילו

מתקדשים. אינם בפנים ‰Álנוגעים ˙BcÓ :ÓB‡ ‡È˜Ú Èa«ƒ¬ƒ»≈ƒ««
CÎÈÙÏ ,ÏÁ Li‰ ˙BcÓe ;L„˜ Ô‰Èˆea CÎÈÙÏ ,L„…̃∆¿ƒ»≈≈∆…∆ƒ«»≈…¿ƒ»

ÏÁ Ô‰Èˆea,קמא כתנא הלח מידות בענין סובר עקיבא רבי ― ≈≈∆…
את  הן מקדשות ולפיכך בחוץ, ובין בפנים בין נמשחו הלח שמידות
כל  נמשחו שלא עקיבא, רבי סובר היבש מידות בענין אבל בירוציהן,
בפה  מתקדש בהן שמודדים מה שכן חול, בירוציהן זה ומטעם עיקר,

   הבירוצין ואילו שצריך, מה אלא מקדש האדם ואין
מקדשם. אינו להם צריך Ê‰שאינו ÌeMÓ ‡G :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa«ƒ≈≈ƒ∆

בירוציהן  היבש ומידות קודש, בירוציהן הלח מידות זה מטעם לא ―
מבפנים  נמשחו היבש מידות ובין הלח מידות בין לדעתו, שכן חול;

מבחוץ, נמשחו הוא,‡l‡ולא הטעם ―kÚ Ál‰L ויש ― ∆»∆««∆¿»
ויוצא גורסים: עליו, כשמוסיפים הכלי מתוך נעקר שהלח היינו

ונמצא לחוץ. הכלי מבפנים בתוך היו הלח מידות של שהבירוצים
kÚונתקדשו, BÈ‡ Li‰Â מה הלכך עומד, במקומו אלא ― ¿«»≈≈∆¿»

הכלי, בתוך היו ולא בחוץ שהם הבירוצים ואילו נתקדש, שבפנים
נתקדשו. לא

ו ה נ ש מ ר ו א ב

נסכים. מנחת טעונים קרבנות אלו ללמד, באה משנתנו

ÌÈÎÒ ÔÈeÚË „ÈÁi‰Â eav‰ ˙Ba˜ Ïk,נסכים מנחת ― »»¿¿«ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»ƒ
BÎa‰ ÔÓ ıeÁ,בהמה בכור ―NÚn‰Â,בהמה מעשר ― ƒ«¿¿««¬≈

ÁÒt‰Â,פסח קרבן ―˙‡hÁ‰Â,ציבור של חטאת קרבן אפילו ― ¿«∆«¿««»
ÌL‡‰Â נסכים בפרשת שכתוב הטעם, מובא בגמרא בברייתא ― ¿»»»

גגגג):):):): טו טו טו טו ,,,, זבח((((במדבר במדבר במדבר במדבר  או עולה לה' אשה "ועשיתם   "
בא  שאינו וכל נסכים, טעון ובנדבה בנדר הבא זבח שכל ומכאן ―
וחטאת  ופסח ומעשר בכור יצאו נסכים, טעון אינו ובנדבה בנדר

לנדבה; ולא חובה באים שהם ÚˆÓואשם, ÏL B˙‡hÁL ‡l‡∆»∆«»∆¿…»
ÌÈÎÒ ÌÈeÚË BÓL‡Âשנתרפא במצורע שכתוב יד יד יד יד ,,,,― ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  «¬»¿ƒ¿»ƒ

כבשים...יייי):):):): שני יקח השמיני "וביום   
     ולהלן נסכים; מנחת כאן מפורשת הרי ,"

כ כ כ כ ):):):):כתוב שםשםשםשם,,,, הכהן((((שם שם שם שם  "והעלה    ומכאן ,"
עם  באה שנאמרשהמנחה ממה למדים כן ה ה ה ה ):):):):הזבח. טו טו טו טו ,,,, "ויין ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

זה  ופסוק שהואיל לזבח", או העולה על תעשה ההין רביעית לנסך
הוא  לפיכך זבח", או "עולה הפרשה: בתחילת כתוב שהרי מיותר,
מבארים  ויש יין. נסכי שטעונים מצורע של ואשמו חטאתו לרבות נדרש
כשאר  חטא על באים אינם המצורע של שקרבנותיו לפי הטעם,
שהיא  לפי נסכים טעונה אינה הנזיר חטאת ברם, והאשמות. החטאות

היין מן עצמו שציער חטא על א א א א ).).).).באה יייי,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

(במדבר  נסכים בפרשת שנאמר ממה דורשים ב) צ, (מנחות בגמרא בברייתא
ג): טו,  עולות לרבות נסכים, טעון במועדיכם הבא כל ―

כן  נסכים. טעונים מקום מכל הם שחובה פי על שאף חגיגה, ושלמי ראייה
טעונים  אינם עצמה בפני הבאה ומנחה העוף שקרבן המקראות מן שם דורשים

נסכים.

ז ה נ ש מ ר ו א ב

באה  נסכים, מנחת הטעונים הקרבנות בענין הקודמת במשנה ששנינו הכלל אגב

סמיכה. טעונים ושאינם סמיכה הטעונים הקרבנות בענין אחר כלל ללמד משנתנו

‰ÎÈÓÒ Ì‰a ÔÈ‡ eav‰ ˙Ba˜ Ïk,הקרבן ראש על ―ıeÁ »»¿¿«ƒ≈»∆¿ƒ»
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˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t‰ ÔÓ בטעות סנהדרין הורו שאם ― ƒ«»«»«»«ƒ¿
שהתירו  דהיינו תעשינה", לא אשר ה' מצוות "מכל אחת על לעבור
העם  ורוב חטאת, שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר לעשות
חייבים  שטעו, לסנהדרין נודע כך ואחר זו, הוראה סמך  על ועשה הלך

לחטאת פר  להביא   :במשנתנו נקרא זה פר
דבר  העלם "פר מקום: בכל הנקרא והוא המצוות", כל על הבא "פר

בו שכתוב בסנהדרין, סמיכה שטעון ודינו ציבור", טו טו טו טו ):):):):של ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העדה  זקני במסכת "וסמכו שנינו וכן הפר". ראש על ידיהם את
מתוך  ששלושה היינו בשלושה", זקנים "סמיכת ג): (א, סנהדרין

עליו; סומכים היו ‰ÁlzLnהסנהדרין ÈÚNÂ ביום לעזאזל ― ¿»ƒ«ƒ¿«≈«
בו שכתוב כמו הגדול, בכהן סמיכה שטעון כא כא כא כא ):):):):הכפורים, טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

השעיר". ראש על ידיו שתי את אהרן ‡ÓB:"וסמך ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚN Û‡ להתיר בטעות דין בית הורו שאם ― «¿ƒ≈¬»»»

נודעה  כך ואחר זו, הוראתם פי על הציבור וחטאו זרה, עבודה איסור
לחטאת שעיר אלא פר, מביאים אין טעותם, עיין עיין עיין עיין להם כד כד כד כד ;;;; טו טו טו טו ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

ה ה ה ה ),),),), א א א א ,,,, ציבור הוריות הוריות הוריות הוריות  של דבר העלם שפר שכשם שמעון, רבי וסובר
סמיכה. טעון זרה עבודה שגגת של השעיר גם כך סמיכה, טעון

  ‰ÎÈÓÒ ÌÈeÚË „ÈÁi‰ ˙Ba˜ Ïk שעיקר ― »»¿¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
שכתוב יחיד, בקרבן בתורה נאמר סמיכה ב ב ב ב ):):):):דין גגגג,,,, ידו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וסמך

קרבנו", ראש ÁÒt‰Âעל ,NÚn‰Â ,BÎa‰ ÔÓ ıeÁ שאינם ― ƒ«¿¿««¬≈¿«∆«
לקרבנות  הדין והוא המקראות. מן זה למדים ובגמרא סמיכה; טעונים

סמיכה. טעונים שאינם CÓBÒהעופות LBi‰Â הקדיש אדם אם ― ¿«≈≈
ובנו  קרבנו, את שהקריב קודם ומת שלמים או עולה לקרבן בהמה

אביו, קרבן על סומך הבן הרי ÌÈÎÒיורשו, ‡ÈÓe מנחת ― ≈ƒ¿»ƒ
קרבן, אותו עם להביא שחייבים המיר ÈÓÓeנסכים שאם כלומר ― ≈ƒ

תמורה, תמורתו זו, תמורת זו שאמר: דהיינו אביו, בקרבן חולין בהמת
אביו. המירה כאילו קדושות, ושתיהן

ח ה נ ש מ ר ו א ב

סמיכה. בדיני ממשיכה משנתנו

ÔÈÎÓBÒ Ïk‰,קרבנו על סומך קרבן שמביא מי כל ―,LÁÓ ıeÁ «…¿ƒ≈≈≈
ÔË˜Â ,‰ËBL,דעת בהם שאין לפי ―‡ÓeÒ מפר שלמדים ― ∆¿»»»

היה  לא ובסנהדרין בסנהדרין, סמיכה שטעון ציבור של דבר העלם
בבבב),),),),סומא לולולולו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין סומא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שאין הסמיכות שאר לכל ומכאן

לסמוך, שכתובÈÎÂיכול ב ב ב ב ):):):):― א א א א ,,,, ישראל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני אל "דבר ¿»¿ƒ
כתוב לו """"וסמוך ד ד ד ד ):):):): שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם  בני ודרשו: העולה", ראש על

סומכים, הנכרים ואין סומכים ÁÈÏM‰Âישראל ,„Ú‰Â:שכתוב ― ¿»∆∆¿«»ƒ«
שלוחו; יד ולא עבדו, יד ולא "ידו", ודרשו: ידו", «M‡‰Â¿»ƒ‰"וסמך

בני  ודרשו: לעיל, שהבאנו כפי ישראל", בני אל "דבר שכתוב: ―
סומכות. ישראל בנות ואין סומכים ÂˆÓ‰ישראל ÈÈL ,‰ÎÈÓÒe¿ƒ»¿»≈ƒ¿»

"כתוב  מובא; בגמרא בברייתא הכפרה. את מעכבת הסמיכה שאין ―
""""בתורה ד ד ד ד ):):):): א א א א ,,,, העולה,((((ויקראויקראויקראויקרא ראש על ידו "עליו לכפר

שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא מכפרת? סמיכה וכי ((((ויקראויקראויקראויקרא―

יא יא יא יא ):):):): עשאה יזיזיזיז,,,, שאם לך, לומר אלא יכפר"? בנפש הוא הדם "כי
מצוה שיירי לסמיכה   רשרשרשרש""""יייי ―――― מעלה

אלא  לו מכפר שהקרבן (כלומר וכפר" כפר לא כאילו הכתוב עליו
יפה). כפרה זו ‰L‡שאין ÏÚ,הבהמה ראש על נעשית הסמיכה ― «»…

ÌÈ„È ÈzLaהמשתלח בשעיר כמפורש כאכאכאכא):):):):― טזטזטזטז,,,, "וסמך ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ƒ¿≈»«ƒ
את אהרן  אב בבניין למדים ומכאן החי", השעיר ראש על

ידים. בשתי להיות שצריכות הסמיכות, ÔÈÎÓBqLלכל ÌB˜Óeƒ¿∆¿ƒ
ÔÈËÁBL במקום בעזרה וסומך חוזר לעזרה, חוץ סמך שאם ― ¬ƒ
ËÈÁL‰שחיטה, ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Âשכתוב ―"""" ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ¿≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

העולה... ראש על שפיסקה ידו מבואר, בגמרא הבקר". בן את
שלפניה: להלכה טעם לתת אלא באה אינה זו 

.שחיטה לסמיכה שתיכף לפי

   

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(ipy 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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 המשך ביאור למס' ביצה ליום שני עמ' ב

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שעת  להם שהיה קדשים שאם וחומר בקל שנלמד הברייתא: שואלת ב: עמוד סג דף

בפנים  היתר שעת להם היה שלא חולין חוץ, שחיטת משום עליהם חייבים בחוץ היתר

בפנ  שוחט משום עליהם שנחייב ללמד ודאי 'קרּבן' לומר תלמוד הברייתא: משיבה ְָָים.

לשאול: הברייתא וממשיכה חולין. על ולא חייבים קרבן על אולי éàשדווקא נאמר - ¦
éðàשמתיבת  òîBL 'ïaø÷'לרבותeléôà בחוץ úéaäכששחט ÷ãa éLã÷, ¨§¨¥©£¦£¦¨§¥¤¤©©¦

המזבח, על להקרבה עומדות ואינן המקדש בית בדק לצרכי שהוקדשו בהמות דהיינו,

Lהם אף øîàpLהרי ïéðòk ,ïaø÷ eàø÷p מאת לקחו ישראל שבני השלל לגבי ¤¦§§¨§¨§¦§¨¤¤¡©
נ)המדינים לא ä'(במדבר ïaø÷ úà áø÷på' עגיל טּבעת וצמיד אצעדה זהב כלי וגו' ©©§¥¤¨§©ְְְִִִֶַַַָָָָָָ

'קרבן'. נקראו כן פי על ואף המזבח, גבי על להקרבה עומדים אינם ודאי שהם ְָוכּומז',

הברייתא: øîBìמשיבה ãeîìz(ד יז Bàéáä',(ויקרא àì ãòBî ìäà çút ìàå' ©§©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦
ש  åéìòללמד áéiç ãòBî ìäà çúôì éeàøä ìkכששוחטו,õeçaאבלìk ¨¨¨§¤©Ÿ¤¥©¨¨¨©¨

åéìò ïéáéiç ïéà ãòBî ìäà çúôì éeàø BðéàLאותו שוחטים ולפיכך õeça,אם ¤¥¨§¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨©
להיקרב  מיועדים שאינם כיון קרבן, שנקראו אף בחוץ הבית בדק קדשי שחט אם פטור

אולי כן אם הברייתא: שואלת מועד. לאהל לבוא, ראויים אינם ונקראים ¦àéöBàבפנים
את רק חוץ שחוטי הבית]elàמדין בדק ãòBî,[-קדשי ìäà çúôì ïéeàø ïéàL ¥¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥

àéöBà àìå חוץ שחוטי ô)úàèçמדין úø,çlzLnä øéòN(å בחוץ והשוחטו §Ÿ¦¨¦©¦§©¥©
כיון  חייב, ãòBîיהיה ìäà çút ìà àBáì éeàø àeäL חבירו עם להגריל בכדי ¤¨¨¤¤©Ÿ¤¥

הברייתא: משיבה לעזאזל. שילוחו לפני עליו øîBìולהתוודות ãeîìz(שם)àì' ©§©Ÿ
,''äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáäעל רק שחייב äì'ללמד ïéãçeénù éî קדשי כמו ¡¦§©§¦¨§¨©¦¤§¨¦©

לפיכך בעזרה, עבודתם שכל íMìמזבח, ïéãçeéî ïéàL elà eàöé שעיר כמו ¨§¥¤¥§¨¦©¥
המדברה. לעזאזל מכן לאחר נשלח השעיר שהרי חוץ, שחוטי מדין המשתלח,

הגמרא: àeäכיåמקשה àéöBäì ''äì',באeäðéîøe ששנינו מברייתא קשה והלא - §©§¦§¦§
שנאמר  מלידתו, ימים שבעה עברו לא שעדיין קרבן להביא שאסור זמן, מחוסר דין לגבי

כז) כב והלאה(ויקרא הּׁשמיני ּומּיֹום וגו' יּולד ּכי עז אֹו כׂשב אֹו ïaø÷ì'ׁשֹור äöøé ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ¥¨¤§¨§©
,''äì äMà לומדים 'אּׁשה' íéMéàומתיבת elà שהתורה על - ממנו ליתן אוסרת ¦¤©ִֶ¥¦¦

ו  מהלידה, ימים שבעה לו מלאו כשלא המערכה epLéc÷éאש àlL ïépî כשהוא ¦©¦¤Ÿ©§¦¤
ïîæ øqeçî,ימים שבעה בן רק כשהוא -eîìz,'ïaø÷' øîBì ã כשמקדישו ומיד §©§©©§©¨§¨

ומתיבת ימים. שבעה לו שימלאו עד להקדישו אין לפיכך קרבן, לומדים 'äì''נקרא ©
çlzLnä øéòN úBaøì מהברייתא ומשמע זמן. מחוסר התורה אסרה בו שאף §©¨¦©¦§©¥©

מיעוט. הוא ש'לה'' דרשנו לעיל ואילו המשתלח, שעיר לרבות משמעותה 'לה'' שתיבת

הגמרא: àø÷cמתרצת àðéðòî íúä ,àáø øîà,הפסוק ענין לפי דורשים שם - ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨
àø÷c àðéðòî àëäå,הפסוק ענין לפי דורשים וכאן -íúä,חוץ שחוטי לגבי - §¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨

cמתיבותçút ìà'ראוי היה מֹועד' חוץ,úBaøìאהל שחוטי לדין המשתלח שעיר §¤¤©ֵֶֹ§©
תיבת באה מועד, אהל לפתח לבוא ראוי הוא שאף àéöBäìכיון ''äì' שדווקא ולמעט, ©§¦

התורה  באה שאילו המשתלח, שעיר ולא חוץ שחוטי משום עליהם חייבין לה' המיוחדין

ו  פתח', מ'אל נתרבה שכבר מאחר 'לה'' בתיבת צורך אין מחוסר àëäלרבותו לגבי - ¨¨
ראוי'äMà'מתיבתcזמן בכלל àéöBäìהיה שאינו המשתלח שעיר את ולמעט §¦¤§¦

תיבת באה למזבח, לאישים עולה אינו שהרי זמן, מחוסר של úBaøìהאיסור ''äì'©§©
זמן. מחוסר של האיסור חל עליו שאף המשתלח שעיר

i"yx

:á ãåîò âñ óãéðà òîåù ïáø÷ éà
'åëåzxeza `ziixac `yix .

hgeyd leki `zi` ikd mipdk
`ed oice aiig `di mipta oileg
aiig `ed oaxwd lr oaxw l''z 'eke
oaxw i` oilegd lr aiig epi`e
epi` e` xnelk 'eke ip` rney
oilegd z` `ivedl oaxw xne`

l `l` miptawca iycw `iad
aiig `diy uega ohgyy ziad
oiprk oaxw e`xwp md s` ixdy
yi` 'd oaxw z` axwpe xn`py
ziad wca i`ce `de `vn xy`

:`ed'åâå çúôì éåàøäwca iycwe .
gztl `al micizr eid `l ziad
opi`y izrny ip`e cren ld`
mzqy cren ld` gztl oie`x
od oinen ilra ziad wca iycw
qitznd (:f sc dxenz) xn xn`c
dyra xaer ziad wcal mininz
'qna dnewna ok dcinrdl `''`e

:migafúàèç úøô àéöåà àìå.
die`x dpi` `id s`y opiqxb `l
`ive` `le `l` cren ld`l `al
`al ie`x `edy glzynd xiry
zeceezdle lixbdl cren ld`l

:migafa dl yxtn ikd eilr'äìå
àåä àéöåäìglzynd xirya .

:dinza `al ie`x `edyåìà
íéùéàly y` lr odn ozi `ly .

:dkxrnøñåçî åðùéã÷é àìù ïéðî
ïáø÷ ì''ú ïîæeycwd zryne .

:oaxw iexwúåáøì çúô ìàã íúä.
l`n hrnn `lc glzynd xiry

:gzt l` `al ie`x ixdy gzt'äì
àéöåäì`l zeaxl eli`c `z` .

`z` `ivedl `z` ike jixhvi`
`vi myl oicgeiny in yxcnle

:cgein epi`y dfäùàã àëä
àéöåäì òîùîglzynd xiry .

:miy`l dler epi` ixdy'äì
éåáøì:'dlc lk 'dl yxcnle `z` .
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˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ ‡a‰ t‰ ÔÓ בטעות סנהדרין הורו שאם ― ƒ«»«»«»«ƒ¿
שהתירו  דהיינו תעשינה", לא אשר ה' מצוות "מכל אחת על לעבור
העם  ורוב חטאת, שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר לעשות
חייבים  שטעו, לסנהדרין נודע כך ואחר זו, הוראה סמך  על ועשה הלך

לחטאת פר  להביא   :במשנתנו נקרא זה פר
דבר  העלם "פר מקום: בכל הנקרא והוא המצוות", כל על הבא "פר

בו שכתוב בסנהדרין, סמיכה שטעון ודינו ציבור", טו טו טו טו ):):):):של ד ד ד ד ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

העדה  זקני במסכת "וסמכו שנינו וכן הפר". ראש על ידיהם את
מתוך  ששלושה היינו בשלושה", זקנים "סמיכת ג): (א, סנהדרין

עליו; סומכים היו ‰ÁlzLnהסנהדרין ÈÚNÂ ביום לעזאזל ― ¿»ƒ«ƒ¿«≈«
בו שכתוב כמו הגדול, בכהן סמיכה שטעון כא כא כא כא ):):):):הכפורים, טזטזטזטז,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

השעיר". ראש על ידיו שתי את אהרן ‡ÓB:"וסמך ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈
‰Ê ‰„BÚ ÈÈÚN Û‡ להתיר בטעות דין בית הורו שאם ― «¿ƒ≈¬»»»

נודעה  כך ואחר זו, הוראתם פי על הציבור וחטאו זרה, עבודה איסור
לחטאת שעיר אלא פר, מביאים אין טעותם, עיין עיין עיין עיין להם כד כד כד כד ;;;; טו טו טו טו ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

ה ה ה ה ),),),), א א א א ,,,, ציבור הוריות הוריות הוריות הוריות  של דבר העלם שפר שכשם שמעון, רבי וסובר
סמיכה. טעון זרה עבודה שגגת של השעיר גם כך סמיכה, טעון

  ‰ÎÈÓÒ ÌÈeÚË „ÈÁi‰ ˙Ba˜ Ïk שעיקר ― »»¿¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ»
שכתוב יחיד, בקרבן בתורה נאמר סמיכה ב ב ב ב ):):):):דין גגגג,,,, ידו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וסמך

קרבנו", ראש ÁÒt‰Âעל ,NÚn‰Â ,BÎa‰ ÔÓ ıeÁ שאינם ― ƒ«¿¿««¬≈¿«∆«
לקרבנות  הדין והוא המקראות. מן זה למדים ובגמרא סמיכה; טעונים

סמיכה. טעונים שאינם CÓBÒהעופות LBi‰Â הקדיש אדם אם ― ¿«≈≈
ובנו  קרבנו, את שהקריב קודם ומת שלמים או עולה לקרבן בהמה

אביו, קרבן על סומך הבן הרי ÌÈÎÒיורשו, ‡ÈÓe מנחת ― ≈ƒ¿»ƒ
קרבן, אותו עם להביא שחייבים המיר ÈÓÓeנסכים שאם כלומר ― ≈ƒ

תמורה, תמורתו זו, תמורת זו שאמר: דהיינו אביו, בקרבן חולין בהמת
אביו. המירה כאילו קדושות, ושתיהן

ח ה נ ש מ ר ו א ב

סמיכה. בדיני ממשיכה משנתנו

ÔÈÎÓBÒ Ïk‰,קרבנו על סומך קרבן שמביא מי כל ―,LÁÓ ıeÁ «…¿ƒ≈≈≈
ÔË˜Â ,‰ËBL,דעת בהם שאין לפי ―‡ÓeÒ מפר שלמדים ― ∆¿»»»

היה  לא ובסנהדרין בסנהדרין, סמיכה שטעון ציבור של דבר העלם
בבבב),),),),סומא לולולולו,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין סומא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שאין הסמיכות שאר לכל ומכאן

לסמוך, שכתובÈÎÂיכול ב ב ב ב ):):):):― א א א א ,,,, ישראל",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בני אל "דבר ¿»¿ƒ
כתוב לו """"וסמוך ד ד ד ד ):):):): שםשםשםשם,,,, ((((שםשםשםשם  בני ודרשו: העולה", ראש על

סומכים, הנכרים ואין סומכים ÁÈÏM‰Âישראל ,„Ú‰Â:שכתוב ― ¿»∆∆¿«»ƒ«
שלוחו; יד ולא עבדו, יד ולא "ידו", ודרשו: ידו", «M‡‰Â¿»ƒ‰"וסמך

בני  ודרשו: לעיל, שהבאנו כפי ישראל", בני אל "דבר שכתוב: ―
סומכות. ישראל בנות ואין סומכים ÂˆÓ‰ישראל ÈÈL ,‰ÎÈÓÒe¿ƒ»¿»≈ƒ¿»

"כתוב  מובא; בגמרא בברייתא הכפרה. את מעכבת הסמיכה שאין ―
""""בתורה ד ד ד ד ):):):): א א א א ,,,, העולה,((((ויקראויקראויקראויקרא ראש על ידו "עליו לכפר

שנאמר בדם, אלא כפרה אין והלא מכפרת? סמיכה וכי ((((ויקראויקראויקראויקרא―

יא יא יא יא ):):):): עשאה יזיזיזיז,,,, שאם לך, לומר אלא יכפר"? בנפש הוא הדם "כי
מצוה שיירי לסמיכה   רשרשרשרש""""יייי ―――― מעלה

אלא  לו מכפר שהקרבן (כלומר וכפר" כפר לא כאילו הכתוב עליו
יפה). כפרה זו ‰L‡שאין ÏÚ,הבהמה ראש על נעשית הסמיכה ― «»…

ÌÈ„È ÈzLaהמשתלח בשעיר כמפורש כאכאכאכא):):):):― טזטזטזטז,,,, "וסמך ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ƒ¿≈»«ƒ
את אהרן  אב בבניין למדים ומכאן החי", השעיר ראש על

ידים. בשתי להיות שצריכות הסמיכות, ÔÈÎÓBqLלכל ÌB˜Óeƒ¿∆¿ƒ
ÔÈËÁBL במקום בעזרה וסומך חוזר לעזרה, חוץ סמך שאם ― ¬ƒ
ËÈÁL‰שחיטה, ‰ÎÈÓÒÏ ÛÎ˙Âשכתוב ―"""" ד ד ד ד ----ה ה ה ה ):):):): א א א א ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ¿≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»

העולה... ראש על שפיסקה ידו מבואר, בגמרא הבקר". בן את
שלפניה: להלכה טעם לתת אלא באה אינה זו 

.שחיטה לסמיכה שתיכף לפי

   

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(ipy 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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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שעת  להם שהיה קדשים שאם וחומר בקל שנלמד הברייתא: שואלת ב: עמוד סג דף

בפנים  היתר שעת להם היה שלא חולין חוץ, שחיטת משום עליהם חייבים בחוץ היתר

בפנ  שוחט משום עליהם שנחייב ללמד ודאי 'קרּבן' לומר תלמוד הברייתא: משיבה ְָָים.

לשאול: הברייתא וממשיכה חולין. על ולא חייבים קרבן על אולי éàשדווקא נאמר - ¦
éðàשמתיבת  òîBL 'ïaø÷'לרבותeléôà בחוץ úéaäכששחט ÷ãa éLã÷, ¨§¨¥©£¦£¦¨§¥¤¤©©¦

המזבח, על להקרבה עומדות ואינן המקדש בית בדק לצרכי שהוקדשו בהמות דהיינו,

Lהם אף øîàpLהרי ïéðòk ,ïaø÷ eàø÷p מאת לקחו ישראל שבני השלל לגבי ¤¦§§¨§¨§¦§¨¤¤¡©
נ)המדינים לא ä'(במדבר ïaø÷ úà áø÷på' עגיל טּבעת וצמיד אצעדה זהב כלי וגו' ©©§¥¤¨§©ְְְִִִֶַַַָָָָָָ

'קרבן'. נקראו כן פי על ואף המזבח, גבי על להקרבה עומדים אינם ודאי שהם ְָוכּומז',

הברייתא: øîBìמשיבה ãeîìz(ד יז Bàéáä',(ויקרא àì ãòBî ìäà çút ìàå' ©§©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦
ש  åéìòללמד áéiç ãòBî ìäà çúôì éeàøä ìkכששוחטו,õeçaאבלìk ¨¨¨§¤©Ÿ¤¥©¨¨¨©¨

åéìò ïéáéiç ïéà ãòBî ìäà çúôì éeàø BðéàLאותו שוחטים ולפיכך õeça,אם ¤¥¨§¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨©
להיקרב  מיועדים שאינם כיון קרבן, שנקראו אף בחוץ הבית בדק קדשי שחט אם פטור

אולי כן אם הברייתא: שואלת מועד. לאהל לבוא, ראויים אינם ונקראים ¦àéöBàבפנים
את רק חוץ שחוטי הבית]elàמדין בדק ãòBî,[-קדשי ìäà çúôì ïéeàø ïéàL ¥¤¥§¦§¤©Ÿ¤¥

àéöBà àìå חוץ שחוטי ô)úàèçמדין úø,çlzLnä øéòN(å בחוץ והשוחטו §Ÿ¦¨¦©¦§©¥©
כיון  חייב, ãòBîיהיה ìäà çút ìà àBáì éeàø àeäL חבירו עם להגריל בכדי ¤¨¨¤¤©Ÿ¤¥

הברייתא: משיבה לעזאזל. שילוחו לפני עליו øîBìולהתוודות ãeîìz(שם)àì' ©§©Ÿ
,''äì ïaø÷ áéø÷äì Bàéáäעל רק שחייב äì'ללמד ïéãçeénù éî קדשי כמו ¡¦§©§¦¨§¨©¦¤§¨¦©

לפיכך בעזרה, עבודתם שכל íMìמזבח, ïéãçeéî ïéàL elà eàöé שעיר כמו ¨§¥¤¥§¨¦©¥
המדברה. לעזאזל מכן לאחר נשלח השעיר שהרי חוץ, שחוטי מדין המשתלח,

הגמרא: àeäכיåמקשה àéöBäì ''äì',באeäðéîøe ששנינו מברייתא קשה והלא - §©§¦§¦§
שנאמר  מלידתו, ימים שבעה עברו לא שעדיין קרבן להביא שאסור זמן, מחוסר דין לגבי

כז) כב והלאה(ויקרא הּׁשמיני ּומּיֹום וגו' יּולד ּכי עז אֹו כׂשב אֹו ïaø÷ì'ׁשֹור äöøé ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ¥¨¤§¨§©
,''äì äMà לומדים 'אּׁשה' íéMéàומתיבת elà שהתורה על - ממנו ליתן אוסרת ¦¤©ִֶ¥¦¦

ו  מהלידה, ימים שבעה לו מלאו כשלא המערכה epLéc÷éאש àlL ïépî כשהוא ¦©¦¤Ÿ©§¦¤
ïîæ øqeçî,ימים שבעה בן רק כשהוא -eîìz,'ïaø÷' øîBì ã כשמקדישו ומיד §©§©©§©¨§¨

ומתיבת ימים. שבעה לו שימלאו עד להקדישו אין לפיכך קרבן, לומדים 'äì''נקרא ©
çlzLnä øéòN úBaøì מהברייתא ומשמע זמן. מחוסר התורה אסרה בו שאף §©¨¦©¦§©¥©

מיעוט. הוא ש'לה'' דרשנו לעיל ואילו המשתלח, שעיר לרבות משמעותה 'לה'' שתיבת

הגמרא: àø÷cמתרצת àðéðòî íúä ,àáø øîà,הפסוק ענין לפי דורשים שם - ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨
àø÷c àðéðòî àëäå,הפסוק ענין לפי דורשים וכאן -íúä,חוץ שחוטי לגבי - §¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨

cמתיבותçút ìà'ראוי היה מֹועד' חוץ,úBaøìאהל שחוטי לדין המשתלח שעיר §¤¤©ֵֶֹ§©
תיבת באה מועד, אהל לפתח לבוא ראוי הוא שאף àéöBäìכיון ''äì' שדווקא ולמעט, ©§¦

התורה  באה שאילו המשתלח, שעיר ולא חוץ שחוטי משום עליהם חייבין לה' המיוחדין

ו  פתח', מ'אל נתרבה שכבר מאחר 'לה'' בתיבת צורך אין מחוסר àëäלרבותו לגבי - ¨¨
ראוי'äMà'מתיבתcזמן בכלל àéöBäìהיה שאינו המשתלח שעיר את ולמעט §¦¤§¦

תיבת באה למזבח, לאישים עולה אינו שהרי זמן, מחוסר של úBaøìהאיסור ''äì'©§©
זמן. מחוסר של האיסור חל עליו שאף המשתלח שעיר

i"yx

:á ãåîò âñ óãéðà òîåù ïáø÷ éà
'åëåzxeza `ziixac `yix .

hgeyd leki `zi` ikd mipdk
`ed oice aiig `di mipta oileg
aiig `ed oaxwd lr oaxw l''z 'eke
oaxw i` oilegd lr aiig epi`e
epi` e` xnelk 'eke ip` rney
oilegd z` `ivedl oaxw xne`

l `l` miptawca iycw `iad
aiig `diy uega ohgyy ziad
oiprk oaxw e`xwp md s` ixdy
yi` 'd oaxw z` axwpe xn`py
ziad wca i`ce `de `vn xy`

:`ed'åâå çúôì éåàøäwca iycwe .
gztl `al micizr eid `l ziad
opi`y izrny ip`e cren ld`
mzqy cren ld` gztl oie`x
od oinen ilra ziad wca iycw
qitznd (:f sc dxenz) xn xn`c
dyra xaer ziad wcal mininz
'qna dnewna ok dcinrdl `''`e

:migafúàèç úøô àéöåà àìå.
die`x dpi` `id s`y opiqxb `l
`ive` `le `l` cren ld`l `al
`al ie`x `edy glzynd xiry
zeceezdle lixbdl cren ld`l

:migafa dl yxtn ikd eilr'äìå
àåä àéöåäìglzynd xirya .

:dinza `al ie`x `edyåìà
íéùéàly y` lr odn ozi `ly .

:dkxrnøñåçî åðùéã÷é àìù ïéðî
ïáø÷ ì''ú ïîæeycwd zryne .

:oaxw iexwúåáøì çúô ìàã íúä.
l`n hrnn `lc glzynd xiry

:gzt l` `al ie`x ixdy gzt'äì
àéöåäì`l zeaxl eli`c `z` .

`z` `ivedl `z` ike jixhvi`
`vi myl oicgeiny in yxcnle

:cgein epi`y dfäùàã àëä
àéöåäì òîùîglzynd xiry .

:miy`l dler epi` ixdy'äì
éåáøì:'dlc lk 'dl yxcnle `z` .



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dvia(oey`x meil)

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§¦¨¦¥¨©¦
,'äøîâð dúàéöéyäøîâð 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
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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 -
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øçîìe ,äöéa da àöî àìå áBè íBé áøòî ïéìBâðøz ìL dp÷a ÷ãa :àðäk áøc déøa§¥§©¨£¨¨©§¦¨¤©§§¦¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨§¨¨
÷ãa eléôàå .äôé äôé ÷ãa àì :øîéà !÷ãa àìäå .úøzeî ¯ äöéa da àöîe íékLä¦§¦¨¨¨¥¨¤¤©£Ÿ¨©¥©Ÿ¨©¨¤¨¤©£¦¨©
ìeàL ïa éñBé éaø øîà àäå ?éðéà .ïðçBé éaøcëå ,éàåä äøæçå daeø äúöé :øîéà ¯ äôé̈¤¥©¨§¨¨§¨§¨£©§©§©¦¨¨¦¦§¨¨©©¦¥¤¨
íékLä øçîìe ,äöéa da àöî àìå áBè íBé áøòî úìBâðøz ìL dp÷a ÷ãa :áø øîà̈©©¨©§¦¨¤©§§¤¥¤¤§Ÿ¨¨¨¥¨§¨¨¦§¦
àòøàî àîéà éîð éøî áøc ,éëä éà .àòøàî àðôñãa íúä !äøeñà ¯ äöéa da àöîe¨¨¨¥¨£¨¨¨¦§¨§¨¥©§¨¦¨¦§©¨¦©¦¥¨¥©§¨
ìk ,éøéîb :àðéáø øîà !àðôñ àòøàî àîéà ,éîð øëæ àkéàãa .dãäa øëæ àkéàãa !àðôñ̈§¨¦§¦¨¨¨©£¨¦§¦¨¨¨©¦¥¨¥©§¨¨§¨£©¨¦¨§¦¦¨
àëéä ìk :áøc déîMî àãîb áø øîà ?änk ãòå .àòøàî àðôñ àì ¯ øëæ àkéàc àëéä¥¨§¦¨¨¨¨¨§¨¥©§¨§©©¨£©©©§¨¦§¥§©¨¥¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dvia(oey`x meil)

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§¦¨¦¥¨©¦
,'äøîâð dúàéöéyäøîâð 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 ¤¥¦¨¥

miviad zepezp eay xyad epi` 'mivia ly leky`'y ef `pyil
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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המשך בעמוד חמח

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
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"èçBMä" ."'åëå áBè íBéa óBòå äiç èçBMä" .úéfëa äæå äæ :íéøîBà ìlä úéáe ,úáúBkëa§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦©¥©¨¨§©¥
àn÷ àpúc ììkî ,èBçLé àì :íéøîBà ìlä úéáe :àôéñ àîéà ,àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc¦£©¦§©§¦¨¨¥¨¥¨¥¦¥§¦Ÿ¦§¦§¨§©¨©¨

îe :àôéñ àîéà .øîà÷ äqëéå èBçLé àì ;àéL÷ àì àä !èBçLé øáñøBtçiL èçL íàL íéãB ¨©¦§¨¨©§¨Ÿ¦§¦©¤¨¨©¥¨¥¨¦¤¦¨©¤©§
,Cìnéì àaL èçBMä :øîà÷ éëä :äaø øîà !àeä ãáòéc åàì àLéøc ,ììkî ,äqëéå ø÷ãa§¤¤¦©¤¦§¨§¥¨¨¦£©£©©¨¨¦¨¨©©¥¤¨¦¨¥
àì :íéøîBà ìlä úéáe .äqëå ,øBôç ,èBçL :Bì øîBà ,íéøîBà éànL úéa ?Bì øîBà ãöék¥©¥¥©©§¦¥§£§©¥¥¦¥§¦Ÿ
àaL èçBMä :øîà÷ éëä ,øîà óñBé áø .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà èBçLé¦§¦¥¨¨¨¨¨¦§©¥£©¨¦¨¨©©¥¤¨
ìlä úéáe ,äqëå èBçL øBôç Cì :Bì øîBà ,íéøîBà éànL úéa ?Bì øîBà ãöék Cìnäì§¦¨¥¥©¥¥©©§¦¥¥£§§©¥¥¦¥
,àîéì :óñBé áøì ééaà déì øîà .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà èBçLé àì :íéøîBà§¦Ÿ¦§¦¥¨¨¨¨¨¦§£©¥©©¥§©¥¥¨

éøö èçBMä :áø øîà àøéæ éaø øîàc ?eúéâìtî à÷ áø øîà àøéæ éaøãa äaøå øîïziL C ¨§©¨¦§©¦¥¨¨©©¨¦©§¦§¨©©¦¥¨¨©©©¥¨¦¤¦¥
àlà ,øîàð àì "øôò" ,"øôòa eäqëå Bîc úà CôLå" øîàpL ,äìòîì øôòå ähîì øôò̈¨§©¨§¨¨§©§¨¤¤¡©§¨©¤¨§¦¨¤¨¨¨¨Ÿ¤¡©¤¨

éøö èçBMäL ãnìî ,"øôòa",àøéæ éaøc déì úéà øîc ,äìòîì øôòå ähîì øôò ïziL C ¤¨¨§©¥¤©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨§©§¨§¨¦¥§©¦¥¨
à÷ àäa àëäå ,àøéæ éaøc ïì úéà äaøì ïéa éãéãì ïéa :déì øîà ?àøéæ éaøc déì úéì äaøå§©¨¥¥§©¦¥¨£©¥¥§¦¦¥§©¨¦¨§©¦¥¨§¨¨§¨¨

ähîì øôò àkéà éà ,øáñ äaø :ïðéâìtî¯éìîî àîìc ïðéLééç ,àì ¯ àì éà ,ïéààìå C ¦©§¦©©¨¨©¦¦¨¨¨§©¨¦¦¨¨¨§¦©¦§¨¦§¦§¨
.áBè íBé úçîOî éòeðîàì éúà déì úéøL àì éàc ,àôéãò àä ,(äaøcà) éãéãìe .èéçL̈¥§¦¦©§©¨¨£¦¨§¦¨¨¥¥¨¥§¦§¥¦¦§©
Bì LiL àeäå :äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîà ."äqëéå ø÷ãa øBtçiL èçL íàL íéãBîe"¦¤¦¨©¤©§§¤¤¦©¤¨©©¦§¦¨¨©©§¨§¤¥
:áø øîà éLà øa àéiç áø øîà !äLéúk ãéáò à÷ àäå .íBé ãBòaî õeòð ø÷c¤¤¨¦§§¨¨¨¥§¦¨¨©©¦¨©©¦¨©©
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(oey`x 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- §©¦§¨
z`f zcnrd dnaadvia,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©§¦¨¦¥£¦¨
miwelg xeria iably gken ,d`xi la xeqi`a mdipy z` aezkd

,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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קמז
izni`na cenr f sc ± oey`x wxt`nei

àîîéá äéì÷ äòîùã.dlilak meia rnyp epi` lewdy -àãáåò`le aeh meirn wcac -

,lebpxzd lr ixn ax jnqe ,miza miyy cr xkf lebpxz did `le .`vne mikyde ,`vn

.dviad z` xizdeàøáî.xyb -àøöéîdrewz zg` ,zeczi izy iy`xa xeyw lag -

oixaere ,xdpd agexl lhen xvw ure ,dfn xdpd ztya drewz zg`e dfn xdpd ztya

.oixaere laga oifge`y ici lr wgeca eaéàîá
àúîé÷åà.le`y x"a iqei iaxcl -àîéà

éàåä ìåîúàîi` ,ocli `nnia `aexc oeikc -

.`nnia opilz - wca `làçéëù àì ïðçåé éáøã
dpi`c ol miwc oeik ,xkf `ki`ca ,jkld -

`ptqca la` .opgei iaxk opilz - dlila zclei

.daex dzvin ith giky dlila clil - `rx`n

à÷éçù àîåú.oiwegy oiney -àéåìâìygpd -

.qx` ea lihne ,dlebn e`ven m` epnn dzey

ïë íà.ediiexzl `xeriy cgc -äæ ìù åøåòéù
'åëungc meyn ,ungn xe`y sili `l ikdl -

.zazekkazeidl oicd on `al eic `niz `lc

diazk ikdl - zazekka inp xe`ye ,oecpk

.`ax `xeriye `hef `xeriya ixeryl ,`icda

,`zrc iaezi ied ikdac ,zazek hwp ikdle

:inp i` .(`,hr sc) `neia `nrh yxtnck

.ipiqn dynl dkld oixeriyàøéæ éáøã åäì úéì
!aizk `icda `xw `de :dinza -áåúëä çúô

øåàùá.(ai zeny) "mkizaa `vni `l xe`y" -

õîçá íééñådede ,"[zvngn] lke` lk ik" -

`iz` `dc ,'ek xe`y lke` lk ik azknl dil

!ezxdf` mr eyper'åëå øåàù åäæok dfk -.df

éâéìô àì àîìò éìåë äìéëà ïéðòìelit`c -

xe`yk zifka aiig ungc ecen i`ny zia

zial xerial la` .`xif iaxcke ,ezlik`a

edpiazknl `xw jixhvi`cn ,eeyd `l i`ny

jl d`xi `le ung jl d`xi `l" ediiexzl

dlik`ac ikid ik xninl opitli `l - "xe`y

s` ,xe`y xerial ung zlik` aezkd deyd

- edpiazknl jixhvi`cnc .el deyd exerial

.oxeriya welg yiéëä éîð àéðúxeriaac -

.dlik`a `le ,ibiltc `edãáòéã èçåùäi`c -

zia dil ixy `l - dligzkl la` ,rnyn hgy

oken xtr el yi ok m` `l` ,hegyl i`ny

.gegizèåçùé øáñ àî÷ àðúã ììëî:dinza -

!xn`w "hgeyd" `deàéù÷ àì àähegyi `l -

ikde ,ixcdn `w dicegl ieqk` lld ziac

epiidc ,dhigyd dyrn xenbi `l :xn`w

.ieqkdäñëéå èåçùé àì- hgyy it lr s` -

.xenbi `lêìîéì àáù èçåùäab lr s` -

`kd jgxk lr ,caric `nlrc "hgeyd"c

`ae (dnda) hegyl `ay hgeyd :dlgzkl

,e`l m` hegyi m` ,dyri dn epl jlnil

mixne` i`ny zia ,gegiz xtr el oi`e li`ed

.'ek'åë øîà óñåé áøi`na yxtn dinwle -

.i`ny ziac `ail` sqei axe dax ibltnw

øôòámcew xtra oenhe llap `edy rnyn -

.ieqkdøôò åäñëå`l` citw `lc rnyn ied -

.ieqk`àøéæ éáøã ïì úéà.dhnl xtr opirae -

,cin hegy el xnel oileki m` dax :xn`w ikde

m` la` ;dil opixy - dhnl xtr xak el yiy

.el xizp `l - dlgz xetg el xnel oikixv ep`

àîìã.mpga xtegy `vnp ,higy `le jilnn dxitg xg`l -àôéãò àä.ikd xefbz `lc -äùéúë ãéáò à÷ àäå`nrhc `nl` .uerp xwc el yiy `ede :xn`c ,jixt dcedi axl -

opi`e ,md miwaecn miabx oiicry ,dyizk ciar `w `de .`ed cnere xetg xakc meyn `l` ,"dk`ln lk dyrz `l" z` igce "xtra edqke"c dyr iz`c meyn e`l oizipznc

.`id dk`lne ,`ed ogehc dclez yzeke ,oyzek ok m` `l` ieqkl oie`x
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äòîùãdlila hwp `le ,meian xzei wegxnl mlew oirinyn dlilae - `nnia dilw-

:meia eyinyzc meynéë`de :xn`z m`e - i`ed lenz`n xni` wca `l

:xnel yie !`xnegl `wtq ok m` ,oixizn el yiy xac dvia

.dlilan xzei meia zcleic giky `rx`n `ptq ik mbc meyn `kd ip`ycøîåìjl

:i"yx yxit - df ly exeriyk `l df ly exeriy

oicd on `al eic xne` iziid xe`y azk `l i`c

olpn :xn`z m`e .zazekka `wece ,oecpk zeidl

e` ,dviak `ni` ?zazekka ung xeriyc

ixinb `zkldc :qxhpewd yxite !xg` xeriyk

ok m`c ,`xidp `le .zazekk iedc dl`xw -

li`ed :(xg`) yexit d`xp jgxk lr ?il dnl

df ly exeriyk `l df ly exeriyc `prcie-

mei iab `nlra `pgky`ck exeriy dil miwep

.zazekka iedc (mye `,hr `nei) xetk

øîàãmiiqe xe`ya aezkd gzt `xif iax

xeria opitli ixaq lld ziae 'eke unga

`zekixv dil dnl :xn`z m`e - dlik`n

!`kdn zifka [ungc] xity `prci `d ?lirlc

aezkd owlge li`ed xnel drhz `ly :xnel yie

jl d`xi `le (xe`y) jl d`xi `le ,oie`l ipya

dfe zazekka dfc ,dey oxeriy oi` i`ce (ung)

:xn`z m`e .zezkixvd ol rnyn `w ,zifka

?`xif iaxc edl dnl ,zezkixvd edl zi`e li`ed

,unga `l` zxk miyn iziid `l :xnel yi

.zxk dia aizkc
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ïézL ãò àãáBò éøî áø ãáò .àîîéa déì÷ äòîLc§¨§¨¨¥¦¨¨£©©¨¦¨¨©¦¦
¯ àøáî àkéà éàå ,àøáò àì ¯ àøäð àkéà éàå .ézä¥§¦¦¨©£¨¨¨§¨§¦¦¨©§¨
àãáBò äåä .àøáò àì ¯ àøöéî àkéà éàå .àøáò̈§¨§¦¦¨¥§¨¨¨§¨£¨¨¨
,àòøàî àðôñãa ¯ àúîé÷Bà éàîa .àøöénà àøáòå§¨§¨©¥§¨§©¦§¨¦§¨§¨¥©§¨
àîéà ¯ ÷ãa àì ék !éîð ÷ãa àì ék ?÷ãa àéøéà éàî©¦§¨¨©¦Ÿ¨©©¦¦Ÿ¨©¥¨

îéà ,éîð ÷ãa ék ,éëä éà .éàåä ìBîúàîdaeø äúöé à ¥¤§£©¦¨¦¦¨©©¦¥¨¨§¨¨
øîàå .çéëL àì ïðçBé éaøc !ïðçBé éaøcëå ,àéä äøæçå§¨§¨¦§©§©¦¨¨§©¦¨¨¨§¦©§¨©
à÷éçL àîez éàä :áø øîà ìeàL ïa éñBé éaø©¦¥¤¨¨©©©¨§¦¨
."úéfëa øBàN íéøîBà éànL úéa" .àéelbì àzðkñ©©§¨§¦¨¥©©§¦§§©©¦
àðîçø áBzëì ïk íà ?éànL úéac eäééîòè éàî©©£©§§¥©©¦¥¦§©£¨¨
ïéàL õîç äîe :àðéîà àðàå ,øBàN éòa àìå ,õîç̈¥§¨¨¥§©£¨¨¦¨©¨¥¤¥
ìk àì äL÷ BöençL øBàN ,úéfëa ¯ äL÷ Böenç¦¨¤§©©¦§¤¦¨¤Ÿ¨
BøeòéL :Eì øîBì ?éì änì àðîçø áúëc øBàN ?ïkL¤¥§¦§©©£¨¨¨¨¦©§¦
éàc ;éëéøö :ìlä úéáe .äæ ìL BøeòéLk àì äæ ìL¤¤Ÿ§¦¤¤¥¦¥§¦¦§¦
,äL÷ Böençc íeMî :àðéîà äåä ,øBàN àðîçø áúk̈©©£¨¨§£¨¨¦¨¦§¦¨¤
éàå .àëéøö ,àì àîéà ¯ äL÷ Böenç ïéàc õîç ìáà£¨¨¥§¥¦¨¤¥¨¨§¦¨§¦
øBàN ìáà ,äìéëàì éeàøc íeMî ¯ õîç àðîçø áúk̈©©£¨¨¨¥¦§¨©£¦¨£¨§
çút :àøéæ éaø øîàc ?àøéæ éaøc eäì úéì éànL úéáe .àëéøö ,àì àîéà äìéëàì éeàø ïéàL¤¥¨©£¦¨¥¨¨§¦¨¥©©¥§§©¦¥¨§¨©©¦¥¨¨©
àì àîìò élek äìéëà ïéðòì !õîç eäæ øBàN eäæ :Eì øîBì ,õîça íéiñå øBàNa áeúkä©¨¦§§¦¥§¨¥©§¤§¤¨¥§¦§©£¦¨¥¨§¨¨
:éøáñ ìlä úéáe ,äìéëàî øeòéa ïðéôìé àì :éøáñ éànL úéa .øeòéa ïéðòì ¯ éâéìt ék ,éâéìt§¦¦¦§¦¦§¦§©¦¥©©¨§¦¨¨§¥©¦¥£¦¨¥¦¥¨§¦
ïéðòì ìáà ,øeòéa ïéðòì ú÷Bìçî :àðéðç øa éñBé éaø øîà ,éîð øîzà .äìéëàî øeòéa ïðéôìé̈§¥©¦¥£¦¨¦§©©¦¨©©¦¥©£¦¨©£¤§¦§©¦£¨§¦§©
Eì äàøé àìå (øBàN) Eì äàøé àìå" :éëä éîð àéðz .úéfëa äæå äæ ìkä éøác ¯ äìéëà£¦¨¦§¥©Ÿ¤¨¤§©©¦©§¨©¦¨¦§Ÿ¥¨¤§§§Ÿ¥¨¤§
õîçå úéfëa øBàN :íéøîBà éànL úéaL ,ìlä úéáe éànL úéa ïéaL ú÷Bìçî eäæ "(õîç)¨¥¤©£¤¤¥¥©©¥¦¥¤¥©©§¦§§©©¦§¨¥
"èçBMä" ."'åëå áBè íBéa óBòå äiç èçBMä" .úéfëa äæå äæ :íéøîBà ìlä úéáe ,úáúBkëa§©¤¤¥¦¥§¦¤¨¤§©©¦©¥©¨¨§©¥
àn÷ àpúc ììkî ,èBçLé àì :íéøîBà ìlä úéáe :àôéñ àîéà ,àì ¯ älçzëì ,ïéà ¯ ãáòéc¦£©¦§©§¦¨¨¥¨¥¨¥¦¥§¦Ÿ¦§¦§¨§©¨©¨

îe :àôéñ àîéà .øîà÷ äqëéå èBçLé àì ;àéL÷ àì àä !èBçLé øáñøBtçiL èçL íàL íéãB ¨©¦§¨¨©§¨Ÿ¦§¦©¤¨¨©¥¨¥¨¦¤¦¨©¤©§
,Cìnéì àaL èçBMä :øîà÷ éëä :äaø øîà !àeä ãáòéc åàì àLéøc ,ììkî ,äqëéå ø÷ãa§¤¤¦©¤¦§¨§¥¨¨¦£©£©©¨¨¦¨¨©©¥¤¨¦¨¥
àì :íéøîBà ìlä úéáe .äqëå ,øBôç ,èBçL :Bì øîBà ,íéøîBà éànL úéa ?Bì øîBà ãöék¥©¥¥©©§¦¥§£§©¥¥¦¥§¦Ÿ
àaL èçBMä :øîà÷ éëä ,øîà óñBé áø .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà èBçLé¦§¦¥¨¨¨¨¨¦§©¥£©¨¦¨¨©©¥¤¨
ìlä úéáe ,äqëå èBçL øBôç Cì :Bì øîBà ,íéøîBà éànL úéa ?Bì øîBà ãöék Cìnäì§¦¨¥¥©¥¥©©§¦¥¥£§§©¥¥¦¥
,àîéì :óñBé áøì ééaà déì øîà .íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà èBçLé àì :íéøîBà§¦Ÿ¦§¦¥¨¨¨¨¨¦§£©¥©©¥§©¥¥¨

éøö èçBMä :áø øîà àøéæ éaø øîàc ?eúéâìtî à÷ áø øîà àøéæ éaøãa äaøå øîïziL C ¨§©¨¦§©¦¥¨¨©©¨¦©§¦§¨©©¦¥¨¨©©©¥¨¦¤¦¥
àlà ,øîàð àì "øôò" ,"øôòa eäqëå Bîc úà CôLå" øîàpL ,äìòîì øôòå ähîì øôò̈¨§©¨§¨¨§©§¨¤¤¡©§¨©¤¨§¦¨¤¨¨¨¨Ÿ¤¡©¤¨

éøö èçBMäL ãnìî ,"øôòa",àøéæ éaøc déì úéà øîc ,äìòîì øôòå ähîì øôò ïziL C ¤¨¨§©¥¤©¥¨¦¤¦¥¨¨§©¨§¨¨§©§¨§¨¦¥§©¦¥¨
à÷ àäa àëäå ,àøéæ éaøc ïì úéà äaøì ïéa éãéãì ïéa :déì øîà ?àøéæ éaøc déì úéì äaøå§©¨¥¥§©¦¥¨£©¥¥§¦¦¥§©¨¦¨§©¦¥¨§¨¨§¨¨

ähîì øôò àkéà éà ,øáñ äaø :ïðéâìtî¯éìîî àîìc ïðéLééç ,àì ¯ àì éà ,ïéààìå C ¦©§¦©©¨¨©¦¦¨¨¨§©¨¦¦¨¨¨§¦©¦§¨¦§¦§¨
.áBè íBé úçîOî éòeðîàì éúà déì úéøL àì éàc ,àôéãò àä ,(äaøcà) éãéãìe .èéçL̈¥§¦¦©§©¨¨£¦¨§¦¨¨¥¥¨¥§¦§¥¦¦§©
Bì LiL àeäå :äãeäé áø øîà à÷éøæ éaø øîà ."äqëéå ø÷ãa øBtçiL èçL íàL íéãBîe"¦¤¦¨©¤©§§¤¤¦©¤¨©©¦§¦¨¨©©§¨§¤¥
:áø øîà éLà øa àéiç áø øîà !äLéúk ãéáò à÷ àäå .íBé ãBòaî õeòð ø÷c¤¤¨¦§§¨¨¨¥§¦¨¨©©¦¨©©¦¨©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dvia(oey`x 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- §©¦§¨
z`f zcnrd dnaadvia,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©§¦¨¦¥£¦¨
miwelg xeria iably gken ,d`xi la xeqi`a mdipy z` aezkd

,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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xcde"קמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dvia(ipy 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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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dvia(oey`x 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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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` -
`de

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

øîàc ,àaà éaøãk !àneb ãéáò à÷ àäå .çeçéz øôòa§¨¨¦©§¨¨¨¥¨¦§©¦©¨§¨©
éøö Bðéàå úaLa àneb øôBçä :àaà éaødøôòì àlà C ©¦©¨©¥¨§©¨§¥¨¦¤¨©£¨¨

¯ïàî äøék øôà ."àeä ïëeî äøék øôàL" .äéìò øeèẗ¨¤¨¤¥¤¦¨¨¥¤¦¨©
ïëeî äøék øôàå :øîà÷ éëä :äaø øîà !?déîL øëc§©§¥£©©¨¨¦¨¨©§¥¤¦¨¨
÷qeäL àlà eðL àì :áø øîà äãeäé áø øîà .àeä¨©©§¨¨©©Ÿ¨¤¨¤©
íàå .øeñà ¯ áBè íBéa ÷qeä ìáà ,áBè íBé áøòî¥¤¤£¨©§¨§¦
eøîàLk :éëä éîð àéðz .øzeî ¯ äöéa Ba úBìöì éeàø̈¦§¥¨¨©§¨©¦¨¦§¤¨§
áøòî ÷qeäL àlà eøîà àì ,àeä ïëeî äøék øôà¥¤¦¨¨Ÿ¨§¤¨¤©¥¤¤
éeàø íàå ,øeñà ¯ áBè íBéa ÷qeä ìáà ,áBè íBé£¨©§¨§¦¨
Búaøeçìe Búpâì øôò ñéðëä .øzeî ¯ äöéa Ba úBìöì¦§¥¨¨¦§¦¨¨§¦¨§§¨
àìî íãà ñéðëî :äãeäé áø øîàå .Ba úBqëì øzeî ¯¨§©§¨©©§¨©§¦¨¨§Ÿ
àøèeæ øî Løc .Bkøö ìk da äNBòå øôò Búte÷¨¨¨§¤¨¨¨§¨©¨§¨
.úéåæ ïø÷ Bì ãçéiL àeäå :äaø àøèeæ øîc déîMî¦§¥§¨§¨©¨§¤¦¥¤¤¨¦
¯ BèçL íàå ,áBè íBéa BúBà ïéèçBL ïéà éBk :éáéúéî¥¦¥¥£¦§§¦§¨
!äãeäé áøãk dééqëì ¯ àúéà éàå .Bîc úà ïéqëî ïéà¥§©¦¤¨§¦¦¨§©§¥¦§©§¨

éîòèìe¯ àlà !õeòð ø÷ãa Bà äøék øôàa dééqëì ,C §©£¦§©§¥§¥¤¦¨§¤¤¨¤¨
àéøéà éàî ,éëä éà .déì úéìc ¯ éîð àëä ,déì úéìc§¥¥¨¨©¦§¥¥¦¨¦©¦§¨
àì ;øîà÷ àéòaî àì !àì éîð éàcå eléôà ?÷ôñ̈¥£¦©©©¦¨¨¦¨£¨¨¨©¨

ì àìc éàcå àéòaî÷ôñ ìáà ,èBçL¯íeMî àîéà ¦¨£¨©©§¨¦§£¨¨¥¥¨¦
ì áBè íBé úçîN.ïì òîLî à÷ ¯ dééqëì àìå ,èBçL ¦§©¦§§Ÿ§©§¥¨©§©¨
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קמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dvia(ipy 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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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dvia(oey`x 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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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` -
`de
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izni`naקנ 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
lblb
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:äaø øîà àlà !ïðé÷ñò déì úéàãa àLéøc ììkî¦§¨§¥¨¦§¦¥¨§¦©¤¨¨©©¨

ì ïëeî ïéàå éàcåì ïëeî äøék øôàéàî ÷ôñì .÷ôñ ¥¤¦¨¨§©©§¥¨§¨¥§¨¥©
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¨§©©¦©¦¨§©¨§©§§¨¥¨§¦£¦¦§¦
øa éñBé éaø da éâéìt :àáøòna éøîà .äàBö Ba úBqëì øzeî ¯ øBtö íc Ba úBqëì øôò̈¨§©©¦¨§©¨¨§¦©©©§¨§¦¦¨©¦¥©
àeä éøä éBk :øîà ãç .àøéæ éaøå àîç øa óñBé áøc déøa àáø :dì éøîàå ,àøéæ éaøå àîç̈¨§©¦¥¨§¨§¦¨¨¨§¥§©¥©¨¨§©¦¥¨©¨©£¥
øîàc ,äàBök àeä éøä éBk øîàc àeä àáøc íéizñz .äàBök Bðéà éBk :øîà ãçå ,äàBök§¨§©¨©¥§¨¦§©¥§¨¨§¨©£¥§¨§¨©

äàBö Ba úBqëì øôò ñéðëä :àáø¯Ba úBqëì øeñà ¯ øBtö íc ,øBtö íc Ba úBqëì øzeî ¨¨¦§¦¨¨§©¨¨§©©¦©¦¨§©
úøzä íeMî äøéæb ¯ ïðéqëî àìc àîòè eðééä éBk :øîà àáéé áøc déøa éîø .íéizñz ,äàBö¨¦§©¥¨¦§¥§©¥¨£©©§©£¨§¨§©¥©§¥¨¦©¨©

éøö àeä Bøöç øwðì :éøîà ìBça !éîð ìBça eléôà ,éëä éà .Baìçî ätLàa èçL .Céà ¤§¦¨¦£¦©©¦©¨§¦§©¥£¥¨¦¨©¨©§¨©
:ïðaø déì éøîà ¯ à÷tñî éîð éà ìBça :àlà ?øîéîì àkéà éàî Cìnéì àa ?øîéîì àkéà¦¨§¥©¨¦¨¥©¦¨§¥©¤¨©¦©¦§©§¨¨§¦¥©¨©
àì :àøéæ éaø éðz ?éqëå çøè ìéæ ïðaø déì éøîà éî ¯ à÷tñî éà ,áBè íBéa .éqëå çøè ìéæ¦§©§©¥§¦§©§¨¦¨§¦¥©¨©¦§©§©¥¨¥©¦¥¨Ÿ
BúBqëì øeñà ¯ äæa äæ ïîc eáøòúðå óBòå äiç äîäa èçL eléôà àlà ,eøîà ãáìa éBk¦§©¨§¤¨£¦¨©§¥¨©¨¨§¦§¨§¨¨¤¨¤¨§©
,úçà äøé÷ãa BúBqëì ìBëé ïéàL àlà eðL àì :äàéðéñàé øa éñBé éaø øîà .áBè íBéa§¨©©¦¥©©¦¦¨Ÿ¨¤¨¤¥¨§©¦§¦¨©©
ézL ehà úçà äøé÷c øæâð :àîéúc eäî !àèéLt .øzeî ¯ úçà äøé÷ãa BúBqëì ìBëé ìáà£¨¨§©¦§¦¨©©¨§¦¨©§¥¨¦§Ÿ§¦¨©©©§¥
,áBè íBéa BúBà ïéqëî ïéà ¯ áBè íBé áøòî øBtö èçL :äaø øîà .ïì òîLî à÷ ,úBøé÷c§¦¨©§©¨¨©©¨¨©¦¥¤¤¥§©¦§
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(ipy 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©§¨§©£¥§¨¦¨§©¥

,yezkd xtrd jezl mcd jtyiy ick ,zg` zaa miabxd z`
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

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

119

120



קני izni`na 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
ìâìâ

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

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"
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ì ïëeî ïéàå éàcåì ïëeî äøék øôàéàî ÷ôñì .÷ôñ ¥¤¦¨¨§©©§¥¨§¨¥§¨¥©
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©£¤¥©§¨§¦©
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¯ åàì ø÷òî à÷c àðcéòác ,úéöéöa ïéãñ éîð éà¦©¦¨¦§¦¦¦§¦¨¨§¨¦£©¨
¯ åàì ø÷òî à÷c àðcéòa ,àëä ,äNòì íé÷Bî à÷̈¦©£¥¨¨§¦¨¨§¨¦£©¨
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: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§©£¥§¨©¨¨¦§¦¨¨§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dvia(ipy 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©§¨§©£¥§¨¦¨§©¥

,yezkd xtrd jezl mcd jtyiy ick ,zg` zaa miabxd z`
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"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dvia(iyily 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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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
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dvia(iyily 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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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
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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
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קנד
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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.ízøzäL äî eøñàå eàö :íäì øîà .eäeðøzäå§¦©§¨©¨¤§§¦§©¤¦©§¤
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,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£¦¨¨§¨¥§¦©§¨©¨¤§§¦§
àpz øñà à÷c éàî :øeáñ eäðéà .ízøzäL äî©¤¦©§¤¦§§©§¨¨©©¨

àn÷¯éøL à÷c éàî ,àéä àìå .àñBc éaø éøL à÷ ©¨¨¨¥©¦¨§¨¦©§¨¨¥
ïBlçî eähî ìáà" .àñBc éaø øñà à÷ ¯ àn÷ àpz©¨©¨¨¨©©¦¨£¨©¥¥©
éànL úéa áBè íBé úçîN éab ,àîìà ."'åëå ïBlçì§©©§¨©¥¦§©¥©©
äiç èçBMä :éäðéîøe .àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì§§¨¥¦¥§¨§¦§¦©¥©¨

èBçLé àì :íéøîBà ìlä úéáe ,äqëéå ø÷ãa øBtçé :íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa óBòå̈§¥©©§¦©§§¤¤¦©¤¥¦¥§¦Ÿ¦§
ãò àîìc ?éànî .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà¦¥¨¨¨¨¨¦§¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©¦§¨©
õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà ,õeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà íúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk̈¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨¥¨§¦¨¤¤¨£¨¥¨§¥¨¤¤¨
íúä ìáà ,åéìò çéëBî BëáBLc àlà àëä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò :éîð éàå .àì ¯¨§¦©¦©¨¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨§¨¦©¨¨£¨¨¨
,íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà ìBhé àì :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà !àì̈¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦Ÿ¦¤¨¦¥¦£©¦§
éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà .ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBò :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥§¥¤§¤£¦¥©§¨©¥¦§©¥©©
úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !áBè íBéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì§§¨¥¦¥§¨§¦§¦©¥©¨¨§¨©©¦¨¨§¤¤
,õeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà éànL úéa éøîà àì ïàk ãò ;àéä àì àîìãå .ähéMä©¦¨§¦§¨¨¦©¨¨¨§¦¥©©¤¨¥¨§¦¨¤¤¨
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dvia(iyily 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 èçBMäieqk oerh edixde ,meid zcerq jxevl ©¥©¨§§
,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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קנה
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£¦¨¨§¨¥§¦©§¨©¨¤§§¦§
àpz øñà à÷c éàî :øeáñ eäðéà .ízøzäL äî©¤¦©§¤¦§§©§¨¨©©¨

àn÷¯éøL à÷c éàî ,àéä àìå .àñBc éaø éøL à÷ ©¨¨¨¥©¦¨§¨¦©§¨¨¥
ïBlçî eähî ìáà" .àñBc éaø øñà à÷ ¯ àn÷ àpz©¨©¨¨¨©©¦¨£¨©¥¥©
éànL úéa áBè íBé úçîN éab ,àîìà ."'åëå ïBlçì§©©§¨©¥¦§©¥©©
äiç èçBMä :éäðéîøe .àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì§§¨¥¦¥§¨§¦§¦©¥©¨

èBçLé àì :íéøîBà ìlä úéáe ,äqëéå ø÷ãa øBtçé :íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa óBòå̈§¥©©§¦©§§¤¤¦©¤¥¦¥§¦Ÿ¦§
ãò àîìc ?éànî .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !íBé ãBòaî ïëeî øôò Bì äéä ïk íàà¦¥¨¨¨¨¨¦§¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©¦§¨©
õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà ,õeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà íúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk̈¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨¥¨§¦¨¤¤¨£¨¥¨§¥¨¤¤¨
íúä ìáà ,åéìò çéëBî BëáBLc àlà àëä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò :éîð éàå .àì ¯¨§¦©¦©¨¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨§¨¦©¨¨£¨¨¨
,íBé ãBòaî òðòð ïk íà àlà ìBhé àì :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà !àì̈¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦Ÿ¦¤¨¦¥¦£©¦§
éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà .ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBò :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥§¥¤§¤£¦¥©§¨©¥¦§©¥©©
úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !áBè íBéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì§§¨¥¦¥§¨§¦§¦©¥©¨¨§¨©©¦¨¨§¤¤
,õeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà éànL úéa éøîà àì ïàk ãò ;àéä àì àîìãå .ähéMä©¦¨§¦§¨¨¦©¨¨¨§¦¥©©¤¨¥¨§¦¨¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dvia(iyily 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 èçBMäieqk oerh edixde ,meid zcerq jxevl ©¥©¨§§
,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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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dvia(iriax meil)

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 meiazia mixaeqe ,xeqi`l ezk`lny ilk `edy meyn ¨¨
.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- ¥¦¥¨¨¥§¥©¤¨¤£¦¥
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המשך בעמוד דא

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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éàîù úéá`we - znd zeniyn s` mixne` lld ziae 'eke eilr aygy `ede mixne`

cg` gztpyk ibiltc oicd `ede .rxtnlc milka ixiinc jzrc `wlq

ibilt `le ,oixedh ode `nh `ed mdn cg` gztp lirl xn`wc `de .rxtnlc milkae ,mdn

i`ny ziagztpa ebltil ,ayga ibiltc` :dnize .my ok xg` mi`ad milka ixiin -

meyn ayg hwpc :xnel yie !rxtnlc milkae

`nlrc daygna elit`c ,lld ziac `zeax

la` .mixg` migztd lk livdl lirenc ,ibilt

ikid ,dxixa edl zi`c ,lld zial :dniz

olekc daxd migzt ele ziaa znyk zgkyn

oi`ivenyk ,seqal :xninl `ki` `d ?mi`nh

gzt `eddaz`vl eteqc dlgzn xacd xxaed -

ycg gzt e`yry oebk :xnel yie !my jxc

ixiin :inp i` .dxixa jiiy `lc ,znd e`ivede

.enewna znd x`ypc
`ki`
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ïàk ãò :éîð éà ,àì ¯ õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¨¤¤¨¨¦©¦©¨
àì,àeä äö÷eîc ïåék àlà àëä ìlä úéa éøîà÷ ¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨¥¨§§¤

.àì ¯ íúä ìáà ,ébñ ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBòa§¥§¥¤§¤£¦¥©¦£¨¨¨¨
ïéà :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦¥
.ïéøézî ìlä úéáe ,øNa åéìò áv÷ì éìòä úà ïéìèBð§¦¤¨¡¦§©¥¨¨¨¨¥¦¥©¦¦
úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà©§¨©¥¦§©¥©©§§¨¥
éànL úéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì ìlä¦¥§¨§¦§¦©¥©¨¨¥©©
àîìc ?éànî .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !'åëå¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©¦§¨
àlà íúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì̈¦©¨¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨

éøîà÷ àì ïàk ãò :éîð éà .àì ¯ õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà ,õeòð ø÷c àkéàc àëéä¥¨§¦¨¤¤¨£¨¥¨§¥¨¤¤¨¨¦©¦©¨¨¨¨§¦
íúä ìáà ,åéìò éìk úøBz àkéàc àlà àëä ìlä úéa¯:àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà .àì ¥¦¥¨¨¤¨§¦¨©§¦¨¨£¨¨¨¨¤¨¦©§¨¨©§¨

åéìò Lé ïk íà àlà epäéaâé àìå ,ïñøBcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥§¦¤¨¦§¥©§¨§Ÿ©§¦¤¤¨¦¥¥¨¨
ìlä úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà .ïéøézî ìlä úéáe ,øNa úéfk©©¦¨¨¥¦¥©¦¦©§¨©¥¦§©¥©©§§¨¥¦¥
?éànî .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà 'åëå !áBè íBéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì§¨§¦§¦©¥©¨¨§¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©
ìáà ,õeòð ø÷c àkéàc àëéä àlà íúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìc¦§¨¨¦©¨¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨¥¨§¦¨¤¤¨£¨
àbæîì éæçc àlà àëä ìlä úéá éøîà÷ àì ïàk ãò :éîð éà .àì ¯ õeòð ø÷c àkéìc àëéä¥¨§¥¨¤¤¨¨¦©¦©¨¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨©£¦§¦§¨
úà ïé÷lñî ïéà :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà .àì ¯ íúä ìáà ,déålò¦¨¥£¨¨¨¨¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦¥§©§¦¤
éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà ,øéæçäì óà ïéøézî ìlä úéáe áBè íBéa ïéñéøzä©§¦¦§¥¦¥©¦¦©§©£¦©§¨©¥¦§©¥©©
éànL úéa àîìLa !'åëå áBè íBéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì ìlä úéáe àøîeçì§§¨¥¦¥§¨§¦§¦©¥©¨¨§¦§¨¨¥©©
ìlä úéa àlà .õeòð ø÷c àkéì ¯ àëä ,õeòð ø÷c àkéàc ¯ íúä ,àéL÷ àì éànL úéaà©¥©©¨©§¨¨¨§¦¨¤¤¨¨¨¥¨¤¤¨¤¨¥¦¥

ä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !àéL÷ ìlä úéaàúéa éøîà÷ àì ïàk ãò :(éîð éà) .ähéM ©¥¦¥©§¨¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©¦©¨¨¨¨§¦¥
.àì ¯ íúä ìáà ,íéìëa äøéúñ ïéàå íéìëa ïéða ïéàc íeMî àlà àëä ìlääðùîúéa ¦¥¨¨¤¨¦§¥¦§¨§¥¦§¥§¦¨§¥¦£¨¨¨¨¥

äæ" øîBàå ãîBò :íéøîBà ìlä úéáe ,íBé ãBòaî òðòð ïk íàà ìBhé àì :íéøîBà éànL©©§¦Ÿ¦¦¥¦£©¦§¥¦¥§¦¥§¥¤
."ìèBð éðà äæåàøîâ:éøáñ éànL úéac ,äðBLàø äëéøáa ú÷Bìçî :éîà øa ïðç áø øîà ¨¤£¦¥¨©©¨¨©©¦©£¤¦§¦¨¦¨§¥©©¨§¦

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¨©¥¥¦¥§¦©¦¤¨
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dvia(iriax meil)

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 meiazia mixaeqe ,xeqi`l ezk`lny ilk `edy meyn ¨¨
.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- ¥¦¥¨¨¥§¥©¤¨¤£¦¥
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המשך בעמוד דא

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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éàîù úéá`we - znd zeniyn s` mixne` lld ziae 'eke eilr aygy `ede mixne`

cg` gztpyk ibiltc oicd `ede .rxtnlc milka ixiinc jzrc `wlq

ibilt `le ,oixedh ode `nh `ed mdn cg` gztp lirl xn`wc `de .rxtnlc milkae ,mdn

i`ny ziagztpa ebltil ,ayga ibiltc` :dnize .my ok xg` mi`ad milka ixiin -

meyn ayg hwpc :xnel yie !rxtnlc milkae

`nlrc daygna elit`c ,lld ziac `zeax

la` .mixg` migztd lk livdl lirenc ,ibilt

ikid ,dxixa edl zi`c ,lld zial :dniz

olekc daxd migzt ele ziaa znyk zgkyn

oi`ivenyk ,seqal :xninl `ki` `d ?mi`nh

gzt `eddaz`vl eteqc dlgzn xacd xxaed -

ycg gzt e`yry oebk :xnel yie !my jxc

ixiin :inp i` .dxixa jiiy `lc ,znd e`ivede

.enewna znd x`ypc
`ki`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ïàk ãò :éîð éà ,àì ¯ õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà£¨¥¨§¥¨¤¤¨¨¦©¦©¨
àì,àeä äö÷eîc ïåék àlà àëä ìlä úéa éøîà÷ ¨¨¨§¦¥¦¥¨¨¤¨¥¨§§¤

.àì ¯ íúä ìáà ,ébñ ìèBð éðà äæå äæ øîBàå ãîBòa§¥§¥¤§¤£¦¥©¦£¨¨¨¨
ïéà :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦¥
.ïéøézî ìlä úéáe ,øNa åéìò áv÷ì éìòä úà ïéìèBð§¦¤¨¡¦§©¥¨¨¨¨¥¦¥©¦¦
úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà©§¨©¥¦§©¥©©§§¨¥
éànL úéa óBòå äiç èçBMä :éäðéîøe ,àle÷ì ìlä¦¥§¨§¦§¦©¥©¨¨¥©©
àîìc ?éànî .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø øîà !'åëå¨©©¦¨¨§¤¤©¦¨¦©¦§¨
àlà íúä éànL úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì̈¦©¨¨¨¨§¦¥©©¨¨¤¨

éøîà÷ àì ïàk ãò :éîð éà .àì ¯ õeòð ø÷c àkéìc àëéä ìáà ,õeòð ø÷c àkéàc àëéä¥¨§¦¨¤¤¨£¨¥¨§¥¨¤¤¨¨¦©¦©¨¨¨¨§¦
íúä ìáà ,åéìò éìk úøBz àkéàc àlà àëä ìlä úéa¯:àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà .àì ¥¦¥¨¨¤¨§¦¨©§¦¨¨£¨¨¨¨¤¨¦©§¨¨©§¨

åéìò Lé ïk íà àlà epäéaâé àìå ,ïñøBcä éðôì øBòä úà ïéðúBð ïéà :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥§¦¤¨¦§¥©§¨§Ÿ©§¦¤¤¨¦¥¥¨¨
ìlä úéáe àøîeçì éànL úéa áBè íBé úçîN éab :àîìà .ïéøézî ìlä úéáe ,øNa úéfk©©¦¨¨¥¦¥©¦¦©§¨©¥¦§©¥©©§§¨¥¦¥
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úà ïé÷lñî ïéà :íéøîBà éànL úéa :àéL÷ àä àéL÷ éà ,àlà .àì ¯ íúä ìáà ,déålò¦¨¥£¨¨¨¨¤¨¦©§¨¨©§¨¥©©§¦¥§©§¦¤
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äæ" øîBàå ãîBò :íéøîBà ìlä úéáe ,íBé ãBòaî òðòð ïk íàà ìBhé àì :íéøîBà éànL©©§¦Ÿ¦¦¥¦£©¦§¥¦¥§¦¥§¥¤
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äiðL äëéøáa ìáà .ïðéøæb àì :éøáñ ìlä úéáe ,éëeìîàì éúà àîìc ïðéøæb¯ìkä éøác ¨§¦©¦§¨¨¥§¦§¥¥¦¥¨§¦¨¨§¦©£¨¦§¦¨§¦¨¦§¥©Ÿ
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קנח
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
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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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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף י עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iriax 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
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קנט
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
`hiyt
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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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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dvia(iriax 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
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xcde"קס 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 §¥¦¥©£¦¨¨¤§©§
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המשך בעמוד חלב

izni`n` 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 -

.higy `le rpnn dil zixy
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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
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המשך בעמוד חלב

ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קסב
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 -

oeyl eze`c ,zipehq` xn`w `le ,eihqn miptl

.ezepyl dvx `le ,eaxn rny

åäîoipa oi`c lld ziac ediinrh `nizc

dxizqe oipa oi` :ol `niiwc - 'ek dxizqe

`edy ,ilk dyera m` ik ,wxtne wcdn `edyk

.rwxw iab lr dpeaa e` ,yihta dkn meyn aiig

,aiig `edy lk dpead :(a,aw) zaya opixn`ck

oipa oi` ol `niiw `d :dnize .ol rnyn `w

`ny xeq` mewn lkn :xnel yi !milka dxizqe
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éëéä ék ¯ ïðaø éì eøL àîòè éàî :øîéîì éúà àëä̈¨¨¥§¥©©©§¨¨¦©¨©¦¥¦
.eäðéçìîîì él äî eäðéçèLîì él äî ,çøñì àìc§¨¦§©©¦§¦§©¦§©¦§¦§©¦§
änk íãà çìBî :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¥©¨¨©¨
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!àðéðz ïñøBcä éðôì øBò .øBîâé øîàc äãeäé éaøc§©¦§¨§¨©¦§¦§¥©§¨¨¥¨
àbæîì éæçc íeMî ìlä úéác eäééîòè :àîéúc eäî©§¥¨©£©§§¥¦¥¦©£¦§¦§¨
:ïì òîLî à÷ ,éîð áBè íBé áøòî eléôàå ,eäééìò£©§©£¦¥¤¤©¦¨©§©¨
éîð úBéeðç éñéøz .àì ¯ áBè íBé áøòc ,ïéà ¯ áBè íBéc ;ïúlçz íeMî ïôBñ eøézä¦¦¨¦§¦¨¨§¦§¤¤¨§¦¥£©¦
ïéàc íeMî ìlä úéác eäééîòè :àîéúc eäî ![øéæçäì óà ïéøézî ìlä úéáe] :àðéðz̈¥¨¥¦¥©¦¦©§©£¦©§¥¨©£©§§¥¦¥¦§¥
íeMî ïôBñ eøézä :ïì òîLî à÷ ,éîð íézác eléôàå ,íéìëa äøéúñ ïéàå íéìëa ïéða¦§¨§¥¦§¥§¦¨§¥¦©£¦§¨¦©¦¨©§©¨¦¦¨¦
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¯ äãBáò øác ;ïúlçz íeMî ïôBñ eøézä :ïì òîLî à÷ ,àeä äãBáò øa åàìc ïäkŸ¥§¨©£¨¨©§©¨¦¦¨¦§¦¨¨§©£¨
ìéçúîe Búéáç úà çúBtä :àðéðz éîð Búéáç úà çúBt .àì ¯ äãBáò øa åàìc ,ïéà¦§¨©£¨¨¥©¤¨¦©¦¨¥¨©¥©¤¨¦©§¦
:àîéúc eäî !øBîâé àì :íéøîBà íéîëçå ,øBîâé :øîBà äãeäé éaø ,ìâøä áb ìò Búqéòa§¦¨©©¨¤¤©¦§¨¥¦§©£¨¦§¦Ÿ¦§©§¥¨
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dvia(iying meil)

:`xnbd zvxzníúä,oqxecd iptl xer zgihya -àçëBî àì ¨¨Ÿ§¨
àúlî,ceair jxevl ok dyeryíeMîjxevl ok dyery xyt`y ¦§¨¦

,aeh meidéìò àbæîì éæçcxnel exaqi `le ,eilr zayl ie`xy - §¨¥§¦§¨£¥
la` ,aeh meia xer ceair minkg exizdyàëämialg zgihya - ¨¨

`ny eyyg ,gexd iptlïðaø éì eøL àîòè éàî ,øîéîì éúà̈¦§¥©©©£¨¨¦©¨¨
,mgheyl,çøñì àìc éëéä éks` aeh meia xizdl `eai jk jezne ¦¥¦§Ÿ¦§©

xn`iy ,mialg zgilneäðéçìîîì él äî eäðéçèùîì él äîdn - ©¦§¦§§¦§©¦§¦§§¦§
s` minkg exq` jkle .mzgilnl mialgd zgihy oia wlgl yi

.mzgihy z`
* * *

d`ian .meia ea elke`l dvex m` wx aeh meia xya gelnl xzen
:aeh meia elke` epi`y xya s` gelnl exizdy mipte` `xnbd
úáa øNa úBëéúç änk íãà çìBî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¥©¨¨©¨£¦¨¨§©

L ét ìò óà ,úçàenvr aeh meiaéøö Bðéà.úçà äëéúçì àlà C ©©©©¦¤¥¨¦¤¨©£¦¨©©
epivn cere .cgia oglen ixdy zg` dgxih `l` o`k oi`y meyn

y itk ,exizdy xg` ote`äáäà øa àcà áødidçìîe íéøòî ©©¨©©£¨©£¦¨©
àîøb àîøbzg` dkizg glny xg` ,xnelk .dkizg dkizg - ©§¨©§¨

meid ef dkizg lek`l dvex epi`y xne`e ay did meid jxevl
exizde .eciay xyad lk z` gleny cr jiynn jke ,zxg` `l`
hegyln rpnie ,xyad gixqi ok `l m`y meyn ,ok zeyrl

:aeh mei zgny jxevl.

äðùî
ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà ,íéøîBà éànL úéamigztd zezlc - ¥©©§¦¥§©§¦¤©§¦¦

øéæçäì óà ïéøézî ìlä úéáe ,áBè íBéamda xebqle zezlcd z` §¥¦¥©¦¦©§©£¦
:mdinrhe zwelgnd ihxt x`azi `xnbae .migztd z`

àøîâ
:`xnbd zx`anïéñéøz éàîi`ny zia ewlgp oiqixz dfi`a - ©§¦¦

.lld ziae,àìeò øîàaúBieðç éñéøzigzt zexbeqd zezlc - ¨©¨§¦¥£
oilaz ixken eidy ,dlila [rwxwl zexaegn opi`y] zeiepgd

mipzepe xivd on zlcd z` oiwlqnmigheye ,zepgd iptl dze`
.dnewnl zlcd z` oixifgn aeye ,mxkenl mipilaz dilr
,aeh meia xivd on mwlql xeq`y i`ny zia zrc ,el` zezlcae
oilaz xeknl elkeiy ,aeh mei zgny meyn mixizn lld ziae

.bgd jxevl lk`n ipine
* * *

.oiqixzd z` xifgdl s` oixizn lld ziay :dpyna epipyøîàå§¨©
ìL ,àìeòeøézä íéøác äLz` zeyrl minkgïúlçz íeMî ,ïôBñ ¨§Ÿ¨§¨¦¦¦¨¦§¦¨¨

.ozligz z` zeyrln erpni `ly ick -,ïä elàåzpizpøBò §¥¥
aeh meia dhgypy dndaïñøBcä éðôìmc` ipa zqixc mewna - ¦§¥©§¨

,mixizn eid `l m`y oeik ,cqti `le xerd cari jkay ,aeh meia
dndad zhigy epiidc ,dyrnd zligz z` zeyrln mirpnp eid

.xerd cqtiy yygn ,bgd zgny jxevlåxifgdl exizd ok §
úBieðç éñéøúmirpnp eid ok `lely oeik ,aeh meia dxiknd meiqa §¦¥£
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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-
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.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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ðä .éøééî à÷ àì àzâeìôa ?àä øîàìlä úéa íB÷îa éànL úéa !eäðéð àzâeìt éîð C £©¨¦§§¨¨¨©§¦¨¨©¦§§¨¦§¥©©¦§¥¦¥
Lî dðéàúéa íéãBî :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ,àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .äð ¥¨¦§¨©§¦¦§¨¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨¦¥

éànL úéaL .øéæçäì àlà e÷ìçð àì ,áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñnL ìlä úéáe éànL©©¥¦¥¤§©§¦¤©§¦¦§Ÿ¤§§¤¨§©£¦¤¥©©
ïäì LiLa ¯ íéøeîà íéøác äna .ïéøéæçî óà :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéøéæçî ïéà :íéøîBà§¦¥©£¦¦¥¦¥§¦©©£¦¦©¤§¨¦£¦§¤¥¨¤
ïäì ïéàLa ¯ íéøeîà íéøác äna :àéðúäå .øzeî ìkä éøác ¯ øéö ïäì ïéà ìáà ,øéö¦£¨¥¨¤¦¦§¥©Ÿ¨§¨©§¨©¤§¨¦£¦§¤¥¨¤
éøác ¯ ãvä ïî øéö ïäì LiLa :ééaà øîà !øeñà ìkä éøác ¯ øéö ïäì Lé ìáà ,øéö¦£¨¥¨¤¦¦§¥©Ÿ¨¨©©©¥§¤¥¨¤¦¦©©¦§¥

øwéò ìk øéö ïäì ïéà ,øeñà ìkä¯.òöîàa øéö ïäì LiLa ¯ éâéìt ék ,øzeî ìkä éøác ©Ÿ¨¥¨¤¦¨¦¨¦§¥©Ÿ¨¦§¦¦§¤¥¨¤¦¨¤§©
øî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dvia(iying meil)

:`xnbd zvxzníúä,oqxecd iptl xer zgihya -àçëBî àì ¨¨Ÿ§¨
àúlî,ceair jxevl ok dyeryíeMîjxevl ok dyery xyt`y ¦§¨¦

,aeh meidéìò àbæîì éæçcxnel exaqi `le ,eilr zayl ie`xy - §¨¥§¦§¨£¥
la` ,aeh meia xer ceair minkg exizdyàëämialg zgihya - ¨¨

`ny eyyg ,gexd iptlïðaø éì eøL àîòè éàî ,øîéîì éúà̈¦§¥©©©£¨¨¦©¨¨
,mgheyl,çøñì àìc éëéä éks` aeh meia xizdl `eai jk jezne ¦¥¦§Ÿ¦§©

xn`iy ,mialg zgilneäðéçìîîì él äî eäðéçèùîì él äîdn - ©¦§¦§§¦§©¦§¦§§¦§
s` minkg exq` jkle .mzgilnl mialgd zgihy oia wlgl yi

.mzgihy z`
* * *

d`ian .meia ea elke`l dvex m` wx aeh meia xya gelnl xzen
:aeh meia elke` epi`y xya s` gelnl exizdy mipte` `xnbd
úáa øNa úBëéúç änk íãà çìBî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¥©¨¨©¨£¦¨¨§©

L ét ìò óà ,úçàenvr aeh meiaéøö Bðéà.úçà äëéúçì àlà C ©©©©¦¤¥¨¦¤¨©£¦¨©©
epivn cere .cgia oglen ixdy zg` dgxih `l` o`k oi`y meyn

y itk ,exizdy xg` ote`äáäà øa àcà áødidçìîe íéøòî ©©¨©©£¨©£¦¨©
àîøb àîøbzg` dkizg glny xg` ,xnelk .dkizg dkizg - ©§¨©§¨

meid ef dkizg lek`l dvex epi`y xne`e ay did meid jxevl
exizde .eciay xyad lk z` gleny cr jiynn jke ,zxg` `l`
hegyln rpnie ,xyad gixqi ok `l m`y meyn ,ok zeyrl

:aeh mei zgny jxevl.

äðùî
ïéñéøzä úà ïé÷lñî ïéà ,íéøîBà éànL úéamigztd zezlc - ¥©©§¦¥§©§¦¤©§¦¦

øéæçäì óà ïéøézî ìlä úéáe ,áBè íBéamda xebqle zezlcd z` §¥¦¥©¦¦©§©£¦
:mdinrhe zwelgnd ihxt x`azi `xnbae .migztd z`

àøîâ
:`xnbd zx`anïéñéøz éàîi`ny zia ewlgp oiqixz dfi`a - ©§¦¦

.lld ziae,àìeò øîàaúBieðç éñéøzigzt zexbeqd zezlc - ¨©¨§¦¥£
oilaz ixken eidy ,dlila [rwxwl zexaegn opi`y] zeiepgd

mipzepe xivd on zlcd z` oiwlqnmigheye ,zepgd iptl dze`
.dnewnl zlcd z` oixifgn aeye ,mxkenl mipilaz dilr
,aeh meia xivd on mwlql xeq`y i`ny zia zrc ,el` zezlcae
oilaz xeknl elkeiy ,aeh mei zgny meyn mixizn lld ziae

.bgd jxevl lk`n ipine
* * *

.oiqixzd z` xifgdl s` oixizn lld ziay :dpyna epipyøîàå§¨©
ìL ,àìeòeøézä íéøác äLz` zeyrl minkgïúlçz íeMî ,ïôBñ ¨§Ÿ¨§¨¦¦¦¨¦§¦¨¨

.ozligz z` zeyrln erpni `ly ick -,ïä elàåzpizpøBò §¥¥
aeh meia dhgypy dndaïñøBcä éðôìmc` ipa zqixc mewna - ¦§¥©§¨

,mixizn eid `l m`y oeik ,cqti `le xerd cari jkay ,aeh meia
dndad zhigy epiidc ,dyrnd zligz z` zeyrln mirpnp eid

.xerd cqtiy yygn ,bgd zgny jxevlåxifgdl exizd ok §
úBieðç éñéøúmirpnp eid ok `lely oeik ,aeh meia dxiknd meiqa §¦¥£

.bgd ikxv miwtqn eid `le zeiepgd z` geztln dligzaåok §
exizdLc÷na äièø úøæç,zaya d`etx zyeagz xifgdl - £¨©§¦¨©¦§¨

meyn ycwna dcear jxevl eciay dknn odkd dxiqdy ote`a
`ny dxifb meyn zaya d`etx minkg exq`y s`e .dvivg
meyn ,exizd ycwna ,ogeh zk`ln `idy d`etx ipnnq wegyi
leki did `le ,dxiqdln dligza odkd rpnp did ,ok `l m`y

.dvivg meyn ycwna cearl
:ezligz meyn eteq exizdy iriax oic `xnbd dtiqenàáçøå§©£¨

äãeäé éaø øîàzwfga mdy minkg exfby ux`d inr iab .siqen ¨©©¦§¨
mi`iwa mpi`e li`ed ,mrbna miwyne milke` mi`nhne mi`nh
mitq`p mrd lky 'milbx'd onfa j` .d`nehd on xnyidl
eyiiazi `ly ick ,mixedh zwfga eaygiy minkg epwiz ,ycwna
z` xenyl ick mdn ewgxzi [minkg icinlz-] 'mixag'dy jka

epivn .dxdha mdilk`nóàmeyn oteq exizdy df oipra ©

'xag'a .ozligzBúéáç çúBtä,lbxa milyexia oii xeknlåok ©¥©¨¦§
d 'xag'ìéçúîxeknláb ìò Búqéòajxevl -,ìâøäinr erbpe ©§¦§¦¨©©¨¤¤

,ezqire epiia ux`d,øîàc äãeäé éaøc àaélàåxagdyøBîâé §©¦¨§©¦§¨§¨©¦§
,lbxd xg`l s` exzepy dqirde oiid z` dxdh zwfga xeknl
ligzdle eziag z` geztln dligza rpni ok `l m`y meyn

.lbxd iler jxevl ,ezqira
ay `ler ixaca yecigd dn :`xnbd dywnïñøBcä éðôì øBò¦§¥©§¨

xak `lde ,ezligz meyn eteq exizdàðéðzlirl) epizpyna ¨¦¨
iptl dhegyd dndad xer z` ozil 'oixizn lld ziae' ,(`"r

.oqxecd:`xnbd zvxznàîéúc eäîepiid `ler ixac `la - ©§¥¨
,mixne`cìlä úéác eäééîòèoteq exizdy meyn epi` epizpyna ©§©§§¥¦¥

`l` ,ozligz meyneäééìò àbæîì éæçc íeMîezgihy zngny - ¦§¨¥§¦§¨£©§
,aeh mei jxev df ixde ,eilr zayl xerd ie`xedf mrhneléôà£¦

xerd hyted m`énð áBè íBé áøòîiptl ogheyl xzen didi ¥¤¤©¦
,oqxecdïì òîLî à÷y iptn `ed xzidd mrhyíeMî ïôBñ eøézä ¨©§©¨¦¦¨¦
,ïúlçzdnda xer wx df mrhne ,aeh meia hegyln rpni `ly §¦¨¨

ca dhgypïéà áBè íBé,dgheyl xzen -j`àì áBè íBé áøòc §¥§¤¤Ÿ
ixdy ,'ezligz meyn eteq exizd' dfa jiiy `ly meyn ,exizd
ixdy ,hegyln rpni `l xerd z` gehyl eilr xeq`p m` s`

.xerd cqti `le aeh mei axra eghyl leki
ay `ler ixaca yecigd dn :zeywdl `xnbd dkiynnéñéøz§¦¥

úBieðçdf oic `lde ,'ozligz meyn oteq exizd'àðéðz énð £©¦¨¦¨
epizpyna.[øéæçäì óà ïéøézî ìlä úéáe]:`xnbd zvxzneäî ¥¦¥©¦¦©§©£¦©

àîéúccìlä úéác eäééîòèoteq exizdy meyn epi` epizpyna §¥¨©§©§§¥¦¥
,llk xeqi` dfa oi`y `l` ,ozligz meyníéìëa ïéða ïéàc íeMî¦§¥¦§¨§¥¦

,íéìëa äøéúñ ïéàåopi` ixdy ,milkk mpic zeiepg oze`y oeike §¥§¦¨§¥¦
,dpea meyn odizezlc zxfgda oi` ,rwxwl zexaegne,df mrhn

eléôàzezlccay zeaizíézáoda oi`y s` ,milk mdy oeik £¦§¨¦
aeh mei jxevénð.aeh meia oxifgdle owlql xzen didiòîLî à÷ ©¦¨©§©

ïì`ler`l` oicd xwirn xzen epi`y,'ïúlçz íeMî ïôBñ eøézä' ¨¦¦¨¦§¦¨¨
zezlc wx df itleúBieðçc,aeh mei jxevl weliq mzligza yiy ©£

ïéàzezlc la` ,mteqa oxifgdl mb xzen -íézácoweliqa oi`y ¥§¨¦
aeh mei jxev mey ozxfgdaeàì ,.llk exzed Ÿ

exizdy df oic :zeywdl `xnbd dkiynnénð Lc÷na äièø úøæç£¨©§¦¨©¦§¨©¦
,äðéãna àì ìáà Lc÷na äièø ïéøéæçî .àðéðzdfa ycig dne ¨¦¨©£¦¦§¦¨©¦§¨£¨Ÿ©§¦¨

.`ler:`xnbd zvxznéàî àîòè ,àîéúc eäîxifgdl xzen ©§¥¨©£¨©
,ycwna dihxïéàc íeMîixeqi`úeáL[opaxc-]Lc÷na,llk ¦§¥§©¦§¨

,df mrhneàeä äãBáò øa åàìc ïäk eléôàxifgdl xzen `di £¦Ÿ¥§¨©£¨
,ycwna dihxïì òîLî à÷,ycwna dxeq` 'zeay'y `ler ¨©§©¨

y mrhn `ed o`k xzidde,ïúlçz íeMî ïôBñ eøézäodkl wxe ¦¦¨¦§¦¨¨
ïéà ,äãBáò øácj` ,cearln rpni ok `lely ,dxifgdl exizd - §©£¨¥

odklàì ,äãBáò øa åàìc.exizd §¨©£¨Ÿ
d xagy eixaca yecigd dn :`agx lr `xnbd dywnúà çúBt¥©¤

Búéáç`lde .lbxd xg` xeknl xenbl dcedi iax el xizd ,lbxa ¨¦
df oic,ìâøä áb ìò Búqéòa ìéçúîe Búéáç úà çúBtä ,àðéðz énð©¦¨¦¨©¥©¤¨¦©§¦§¦¨©©¨¤¤

,øBîâé øîBà äãeäé éaø.øBîâé àì íéøîBà íéîëçå:`xnbd zvxzn ©¦§¨¥¦§©£¨¦§¦Ÿ¦§
àîéúc eäîiax ly enrhy mixne` epiid `agx ixac `la - ©§¥¨

y meyn `ed dcediïðaø äeéeL äøäèk ìâøa õøàä íò úàîeè- §©©¨¨¤¨¤¤§¨¢¨©§¨©¨¨
okle ,ixnbl dxdhk lbxa ux`d inr z`neh z` minkg eaiygd

,llk `nhp `l lbxa ea erbpy lk`n lkedf mrhnàìc áb ìò óà©©©§Ÿ
ìéçúäinr mda erbp mzqy `l` ,dqirde oiid z` lbxa xeknl ¦§¦

,lbxd onfa ux`dénð,mixedhïì òîLî à÷xizd `ly ,`agx ©¦¨©§©¨
y iptn `l` lbxd xg` xenbl dcedi iaxíeMî ïôBñ eøézä¦¦¨¦

ïúlçzligzdle eziag z` geztln dligza rpni `ly ick - §¦¨¨
dxenb dxdha mze` ewifgd `l la` .lbxd iler jxevl ezqira

m` wx jkle .lbxd onfaìéçúä,lbxa xeknlïéàel xzed - ¦§¦¥
la` ,lbxd xg` xenblàì ,ìéçúä àì.xenbi Ÿ¦§¦Ÿ

:`xnbd zl`eyàä øîà àì àîòè éàî àìeòådkldd z` - §¨©©£¨Ÿ¨©¨
daiyn .lbxd xg`l dqire oii zxikn oipra `agx siqedy

:`xnbd÷ àì àzâeìôaéøééî àiepyd ote` dpn `l `ler - ¦§§¨Ÿ¨©§¦
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dvia(iyiy meil)

øáñ øîc meyn ,dxifgdl xeq`y mixaeq i`ny zia -øéö ïðéøæb ©¨©©§¦¨¦
ãvä ïî øéö eèà òöîàazlc xifgdl xizp m` `ny oiyyegy - ¨¤§©¨¦¦©©

,cvd on dixivy zlc s` xifgdl e`eai eføáñ øîelld ziae - ©¨©
y mixaeqïðéøæb àìerpni dxifgdl xeq`p m`y meyn ,ok Ÿ©§¦¨

ayein dzrne .aeh mei zgny jxevl zeiepg geztln mixkend
dx`iay dpey`xd `ziixad `l` ,zeziixad ewlgp `ly
cg` xivl dzpeek ,xiv odl yia lld ziae i`ny zia ewlgpy
epiid ,xzen lkd ixacl xiv odl oi`ay da x`eande ,rvn`a
odl oi`a ewlgpy dx`iay dipyd `ziixade .llk xiv oi`yk
cg` xiv wx `l` cvd on mixiv ipy odl oi`y dzpeek ,xiv
epiid ,xeq` lkd ixacl xiv odl yiay da x`eande ,rvn`a

.cvd on mixiv ipy odl yiy

äðùî
cigid zeyxn `ivedl xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgp

:ytp lke` jxevl `ly s` ,aeh meia miaxd zeyxléànL úéa¥©©
ïéàéöBî ïéà ,íéøîBàaeh meiaïèwä úà àìáìelä úà àìå ,àìå , §¦¥¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ

äøBz øôñ úà,cigid zeyxn,íéaøä úeLøìd`veda oi`y meyn ¤¥¤¨¦§¨©¦
.dlik` jxev efïéøézî ìlä úéáe,.`xnba x`eai mnrhe ¥¦¥©¦¦

àøîâ
:`xnbd d`ianéðzdpy -àpz`ziixaøa ÷çöé éaøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©¦¦§¨©

ä÷Bì ,áBè íBéa äáãð úìBò èçBMä ,éîécáà`l dk`ln lM' meyn ©§¦¦©¥©§¨¨§¤¨§¨¨Ÿ
,ytp lke` jxevl `l` aeh meia hegyl xzed `ly ,'mda dUri¥¨¤¨¤

.zlk`p dpi`e gafnl lilk dlek ixdy df llka dpi` dlereøîà̈©
déì,inica` xa wgvi iaxépî Cì øîàcink mc` jl`yi m` - ¥§¨©¨©¦

ky el xn`z gxkda ,ef dkld dxn`péøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¥
c meyn ,aeh meia ohw `ivedl exizd `ly epizpynaïðéøîà àìŸ©§¦¨

CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeä ¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
,ytp lke`éàck ef `ziixaàä ,ìlä úéac oeikéøîàepizpyna §¦¥¦¥¨¨§¥

,aeh meia ohw `ivedl xzenyyäøzeäL CBzîzk`lnäàöBä ¦¤§¨¨¨
CøBöì,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeäénð àëä ,iabl mb - §¤§¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦

xnel mdl yi dhigy zk`lnçL äøzeäL CBzîCøBöì äèélke` ¦¤§¨§¦¨§¤
ytp,CøBöì àlL énð äøzeäda oi`y s` dacp zler zhigyae §¨©¦¤Ÿ§¤

.zewln dilr miaiign eid `l dlik` jxev
ziae i`ny zia zwelgny ,inica` xa wgvi iax zrcy `vnp
jxevl dxzedy jezn' mixne` m` `xaqa dielz epizpyna lld

:`xnbd zl`ey .'jxevl `ly s` dxzed dlik`é÷úî,äaø dì ó ©§¦¨©¨
éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéác éànîmd 'jezn' zxaqay oipn - ¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¥

,miwelgàîìcmixne` oi`y i`ny zial lld zia micen ile` - ¦§¨
e ,'jezn'ì äàöBäå áeøòaà÷ áBè íBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL §¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§¨

éâìôéîdxq`p `id m` ,cala d`ved zk`lna `id mzwelgne - ¦§§¥
zekld epwzp aeh meia s` `linne zaya dxq`py enk aeh meia

.aeh mei iabl llk xn`p `l d`ved xeqi`y e` ,zexvg iaexir
øáñ øîyiy mixaeq i`ny zia -áeøòå úaMì äàöBä áeøò ©¨©¥¨¨©©¨§¥

áBè íBéì äàöBäxeq` jkle ,d`veda xeq` aeh mei s`y - ¨¨§
zeyxl dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe alel ohw `ivedl

,miaxdøáñ øîey mixaeq lld ziae -áeøòeäàöBäexn`pìúaL ©¨©¥¨¨§©¨
,calaïéàåzpwzáeøòxeqi`e,áBè íBéì äàöBäit lr s`e §¥¥¨¨§

mye (e el zeny) 'dpgOA lFw ExiarIe'n micnl d`ved xeqi`y©©£¦©©£¤
`a mewn lkn ,aeh meia `le zaya wx ok xq`py yxtzp `l

,d`ved dxq`p `l aeh meiay yxite dinxiáéúëãkfi dinxi) §¦§¦
(ak,'úaMä íBéa íëézaî àNî eàéöBú àìå'wxy eixaca x`eane §Ÿ¦©¨¦¨¥¤§©©¨

ïéà úaLala` `ivedl xq`p -.àì áBè íBéazia exizd jkle §©¨¦§Ÿ
ziae i`ny zia zwelgny `vnpe .aeh meia ohw `ivedl lld
x`ya j` ,aeh meia dxq`p m` d`ved zk`ln iabl wx `id lld
`ly i`ny zial lld zia micen ,aeh meia exq`py zek`ln
,jkle .'jezn' mixne` oi`e ,cala ytp lke` jxevl `l` exzed
zia zhiyk s` ,dwel aeh meia dacp zler hgeyy `ziixad oic

.`id lld
:lld ziae i`ny zia zwelgna dax ly exe`ia z` dgec `xnbd

é÷úîóñBé áø dì ó,dax lräzòî àlàlld ziay jixack m` - ©§¦¨©¥¤¨¥©¨
d`ved xeqi` oi`y meyn dxez xtqe alel ohw `ivedl exizd
alel ohw z`ved lr wx dpyna ewlgp recn ,dywi ,aeh meia

,dxez xtqeíéðáàa eâìôéìdfa eycgie ,mipa` lehlha ewlgi - ¦§§©£¨¦
xeqi` meyn zaya llk mlhlhl xeq`y mipa` s`y ,xzei
zxfb lk ixdy ,aeh meia mlhlhl mixizn lld zia ,dvwen

vwen lehlh xeq`l minkgjezn `ny meyn `l` epi` d
oeike ,miaxd zeyxl cigid zeyxn m`ivedl e`eai mlehlh
`l i`ce ,llk d`ved xeqi` aeh meia xn`p `l lld zia zrcly

.llk aeh meia dvwen lehlh minkg exq`éâìôî àìcî àlà¤¨¦§Ÿ¦§§¥
dpéî òîL ,íéðáàalehlhe d`ved xeqi` yi mlek zrcly ©£¨¦§©¦¨

,ytp lke` jxevl d`ved dxez dxizde ,aeh meia dvwen
eCøBöì àlL äàöBäadlik`éâéìtexaq lld zia ,dxzed m` §¨¨¤Ÿ§¤§¦¥

on xzed jkle ,'jxevl `ly mb dxzed jxevl dxzedy jezn'
mewn lkne ,dlik` jxev ea oi`y s` xac lk `ivedl dxezd
j` ,mipa` z`ved oebk llk jxev da oi`y dgxh minkg exq`
.m`ivedl exq` `l ,aeh mei jxev mda yiy dxez xtqe alel ohw
alel ohw j` ,dlik` jxev `l` xzed `ly exaq i`ny ziae
.dxezd on d`veda mixeq` ,dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe

:`xnbd d`ian,øáñ ïðçBé éaø óàåyäàöBä äøzeäL CBzîa §©©¦¨¨¨©§¦¤§¨¨¨
éâéìt CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì.lld ziae i`ny ziaixdy §¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥

epivnéðúcdpyy -àpz`ziixaãéb ìMánä ,ïðçBé éaøc dén÷ §¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,Bìëàå áBè íBéa áìça äLpä,oie`l dying meyn - ©¨¤§¨¨§©£¨¤¨¥

ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì,ytp lke` jxevl `ly aeh meiaä÷Bìå ¤¦§©¥¦§¤
ãéb ìëBà íeMî,dypdáìça øNa ìMáî íeMî ä÷Bìåä÷Bìå , ¦¥¦§¤¦§©¥¨¨§¨¨§¤

áìça øNa ìëBà íeMîä÷Bìå , ¦¥¨¨§¨¨§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dvia(iying meil)

,df oica dcedi iax lr miwleg minkge li`ede .zwelgna
lr `xnbd dywn .d`pn `l okl ,xenbl exizd `ly mixaeqe

`lde :df uexizðäeäðéð àzâeìt énð C,`ler `iady mipica mb - ¨¨©¦§§¨¦§
zia lr miwleg i`ny zia ixdy ,zwelgna miiepyd mdn yi
zvxzn .oiqixzd zxfgdae oqxecd iptl xerd zpizpa lld

:`xnbdäðLî dðéà ìlä úéa íB÷îa éànL úéadkldy oeik - ¥©©¦§¥¦¥¥¨¦§¨
daiygn dpi` miwlegd i`ny zia zrc ixd ,lld ziak drawp

.zwelgna miiepyk dl` mipic
* * *

iqixz oica lld ziae i`ny zia zwelgna oecl `xnbd zxfeg
:zeiepgïéúéðúîlld ziae i`ny ziay da x`eany epizpyn - ©§¦¦

,ozxfgd lr wx `le oiqixzd weliq lr mb ewlgpàpz éàä ék àìc§Ÿ¦©©¨
.i`ny zia micen weliqay xaeqdïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤

,áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñnL ìlä úéáe éànL úéa íéãBî ,øæòìà¤§¨¨¦¥©©¥¦¥¤§©§¦¤©§¦¦§
ìlä úéáe ,ïéøéæçî ïéà íéøîBà éànL úéaL .øéæçäì àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨§©£¦¤¥©©§¦¥©£¦¦¥¦¥

.ïéøéæçî óà íéøîBà:df oica cer `ziixad dtiqeníéøác äna §¦©©£¦¦©¤§¨¦
íéøeîà,oiqixzd z` xifgdl i`ny zia exq`e ewlgpyïäì LiLa £¦§¤¥¨¤

zezlcl -øéöozxqd e` oxeaig jkle ,zepgd gztl oxagnd ¦
,xzeql e` dpeal minecìáàm`,øzeî ìkä éøác ,øéö ïäì ïéà £¨¥¨¤¦¦§¥©Ÿ¨

.xzeql e` dpeal dnec owexit e` oxeaig oi`y
:`xnbd dywnàéðúäå,jtidl zxg` `ziixaa epipy `ld -äna §¨©§¨©¤

íéøác§¨¦
íéøeîàlld zia exizde ewlgpyøéö ïäì Lé ìáà ,øéö ïäì ïéàLa £¦§¤¥¨¤¦£¨¥¨¤¦

.øeñà ìkä éøác:`xnbd zvxzn,éiaà øîàiwelig dyly mpyi ¦§¥©Ÿ¨¨©©©¥
.zezlca mipicaote`ãvä ïî øéö ïäì LiLipyn mixiv yiy - §¤¥¨¤¦¦©©

,zlcd icivìkä éøácy i`ny zial lld zia micen -øeñà ¦§¥©Ÿ¨
y ote`a .ewxtl e` exaglìkä éøác ,øwéò ìk øéö ïäì ïéà- ¥¨¤¦¨¦¨¦§¥©Ÿ

y lld zial i`ny zia micenøzeîøéö ïäì LiLa éâéìt ék ,cg` ¨¦§¦¥§¤¥¨¤¦
òöîàa.gztd rvn`a agzpd zlcd ¨¤§©
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 המשך ביאור למס' ביצה ליום חמישי עמ' ב

izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
øáñ øî.i`ny zia -øáñ øîåopirny` xn `l` ,belt` `l `zipzn jpde .lld zia -

- mixen` mixac dna :xn`w ikd `ziinw `zipzn ,ibilt `le `cg opirny` xne `cg

ikd `xza `pze .xzen lkd ixac - xwir lk xiv mdl oi` la` ,rvn`a xiv odl yiya

on xiv mdl yiya la` ,cvd on xiv mdl oi`ya - ewlgpc mixen` mixac dna :xn`w

.xeq` lkd ixac - cvdäðùîïè÷ä úà àì
.dlik` jxev e`lc ilin lk -àøîâúìåò

äáãð,`ixy `pngx meid zaeg zler eli`c .

.aeh mei xg`l daixwdl yi - ef la`ä÷åì-

(k zeny) ("dk`ln lk dyrz `l") meyn.

êøåöì."ytp lkl lk`i xy` j`" -áåøòá
äàöåäepwzpe ,aeh meia d`ved dxq`p m` -

.e`l m` ,aeh meil zexivg iaexr zekldïéàå
'åë äàöåäå áåøòd`ved xwirc ab lr s`e -

`a ,(a,ev zay) ol `wtp "dpgna lew exiarie"n

meyn - zaya `l` dxq`p `ly yxite dinxi

,dk`ln a` `idy ,dhigy la` .exy `w ikd

:jl `ni` ,`id "dk`ln lk dyrz `l" llkae

`l - jxevl dxzed m` ,lld zial elit`

zia elit` oizipzn jde .jxevl `ly dxzed

.lldé÷úîóñåé áø äì ó`ztwz` jd` -

.daxcäúòî àìàlld zial edl `xiaqc -

.aeh meil d`ved xeq` oi`íéðáàá åâìôéìi` -

`ly ,lehlh xeq` oi` - d`ved xeq` oi`

exfb `ly dne .d`ved meyn `l` lehlh xq`p

- milke milke` lr elit` ,milehlh lk lr

ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`c meyn

.da cenrl oileki xeav aexâåìôà àìãî àìà
íéðáàád`ved yi `nlr ileklc dpin rny -

.jxevl dxzed dxezd ony `l` ,aeh meil

dxzed jxevl dxzedc oeik ,edl zi` lld ziae

iedc icina xefb opax `l` ,ixnbl dxezd on

xtqe ohwa la` .mipa` oebk ,jixv `lc `gxh

ziae !xefb `l - aeh meia edl opikixvc ,dxez

dlik` jxevc icine ,ebin edl zil i`ny

dlik` jxev epi`ye ,xzed - ezxizd dxezdy

.dxezd on cner exeq`a -øáñ ïðçåé éáø óàå
êåúîá.opiqxbéâéìô,lld ziae i`ny zia -

aeh meil d`ved xeq` yi `nlr ilekce

ody zezayd lr oxidfn did dinxie ,zek`ln x`ya dpyic ,"dpgna lew exiarie"n

.ernyi i`elde ,oixengãéâ ìùáî íåùî ä÷åìcib leyae ,`ed dk`ln a` leyady -

`l` xzed `lc ,"dk`ln lk dyrz `l" xeq`a cnere ,dlik`l ie`x epi`e xeq`d xac

.jxevláìçá øùá ìùáî íåùî ä÷åìåaeh mei leyac zewlnc ,aeh mei meyn e`l -

lyaz `l" aizkc ,alga xya lyan meyn dwel leg `ed elit` `l` ,dil `pz `d

.leya xeq`l cg`e ,d`pd xeq`l cg`e ,dlik` xeq`l cg` ,minrt yly "alga icb
íåùî
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èçåùäzilc `id `aiwr iax xninl ivnc oicd `ede - 'eke dwel aeh meia dacp zler

.ith `icda ikd edl `xiaqc ,i`ny zia hwpnl dil `gip `l` .jezn dil

aeh meia daeg zler hgeyd `nil ok m` ,i`ny ziac `ail` dl opinwene li`ed :dnize

"mzebge" opiyxcc ,dwelc dii`x zler lr (`,hi) onwl edl zi` i`ny zia `dc ,dwel

dbibgdii`x zler ,oi` -meyn :xnel yie !`l -

daeg zler hwp ded i`c ,dihwp `weicded -

daeg inly la` ,iaiign daeg zler :`pin`

ea `veikoda yi mbe ,daeg mde li`ed ,xeht -

dacp inly la` .mc`d jxevli`ed ,aiig -

zler hwpc `zyde xgnl oaixwdl leki dide

aiig dacp zler `wecc ,`zeax opirny` dacp

dacp inly la` ,lilk dlekc -lr s` .xeht -

xgnl cr oizndl leki dide ,oda aiig epi`y ab

`de :xn`z m`e .heicd jxev oda yie li`ed -

onwl edl `xiaqc ,dwelc ecen lld zia elit`

i`n`e ,aeh meia miaxw oi` zeacpe mixcpc (my)

:xnel yie ?i`ny ziac `ail` dl miwen

meia miaxw oi` zeacpe mixcpc dil zi` `kidnc

aeh`ad e`l ied ok m`e ,deabl `le "mkl"n -

oeik :xn`z m`e .eilr oiwel oi`c ,dyr llkn

dixcd`copixn` `dc ,`nw `xeq`l dixcd` -

`lc ab lr s` ,dwelc oiycwend ileqt ffeb iab

kcn wx dfifb xeq` opirci"gafz" (ai mixac) aiz

oi`c ,dyr llkn `ad e`l epiidc ,dfib `le

dixcd`c oeik :dpin rny `l` .oiweldixcd` -

mcew ea didy e`ll xnelk ,`nw `xeq`l

,ikd `nip zeacpe mixcp iab mbe .lqtpy

:xnel yie !dwele ,`nw `xeq`l dixcd`c

llk oiycwend ileqta dxzed `ly dfib ip`yc

eda jnq gkzy`e li`ed ,ok m`e .`icda

`xeq`lla` .`nw `xeqi`a dil opinwen -

xy`" aizkc xzed ytp lke`c aeh mei iab ,`kd

,zeacpe mixcpa oicd `ede (ai zeny) 'ebe "lk`i

exzedc `pgky` ok m`e .'eke dxzedy jezn

`icda exzedc `pgky`c oeike ,`icda`l -

i`nl :`l` ,`nw iaxeq`l dixcd` ixn`

dixcd`cdixcd` `lc i`nle ,dixcd` -`l -

.dyra `wec i`we ,dixcd`

àîìãiaexir jixv i`n :dywe ,zexvg iaexr :i"yx yxit - ibltnw d`vede aexra

d`xp okl !jxevl xvgl xvgn lhlhl xzen ikd e`la `d ?aeh mei iab zexvg

axern d`ved xeq` m` :eyexit ikde ,e"ie `la "d`ved aexr" opiqxbc odk miig epax axdl

`l m` d`ved xeq` `kiiy m`e ,drexb dk`ln `idy ab lr s` ,zek`ln x`y oia ea

mixac `ivedl lkeiy aexr jixvc ,d`vede aexr xity opiqxbc ayil yi ,edine .ibltnw

aeh meil d`vede aexr oi`e) ,llk aeh mei jxevl opi`ylkn `id drexbc d`ved ip`yc -

"zayd meia mkizan `yn e`ivez `le" dinxic `xw iaxbc mixtq yie .zek`ln x`y

zayaaeh meia ,oi` -.(`id drexb d`vedc mrhn `icda dl hrnnc ,`l -

éëäd`ved xeq` edl zil lld ziac dzrn `l` :eyexit ikde .'eke dpin rny mipa`a ibltin `lcne ,mipa`a ebltl dzrn `l` :i"yx qxb`zeax opirnyle ,mipa` lehlha ebltl -

"milkd lk" wxt `icda `zi`ck ,`ivei `ny dxfb `l` ,llk aeh mei jxev epi` mbe xeq`l ezk`lny xac elit` ,lehlh xac meya xq`p `l `dc ,d`ved xeq` oda edl zilc

el jixvd ilk oebk ,aeh mei jxev `edy xac elit`e ,(a,ckw zay)`lcne ,da cenrl oileki xeavd aex ok m`` xeavd lr dxifb oixfeb oi`y `l` ,`ivei `ny dxifb xeq`l ie`x did -

mipa`a ibltnw?aeh mei jxev epi` elit` ,xac lke mipa` lehlh elit` oixizn oi` i`n` ,jezn edl zi` lld ziac oeik :xn`z m`e .jezn ixaq lld ziac ,'eke d`veda dpin rny -

dxzede li`ed `ziixe`cnc ,inp ikd oi` i`cec :xnel yiebl dxzed -dxq`p d`ved xwirc oeikc ,aeh mei jxev epi`y xac lr xefb opax `l` ,ixnmei jxevl oi`y xaca xeq`l yi -

"zewln aiign `lc inp ikd ,lld zial ,mipa` `ived dzrn `l`" mixtqa yiy enk qexbl dvx `le ,i"yx yxit jgxk lr llk aehzial mipa` `ived df yexitl wiqn ded ok m`c -

dxzede li`ed edl `xiaq lld ziac dil miw i"yxe ,aiigc lldmein dte`d :(a,en) migqta opixn`c :`cg ,dywe .llk aeh mei jxev epi`y xaca xefbc `ed opax `l` ,ixnbl dxzed -

legl aehiwl `lc daxl elit`e 'eke jezn opixn` `le ,dwel -jezn mrhn la` ,migxe` dil inxz` i`e li`ed mrhn epiid -d`xp okl .mixtqd zqxib wgenc :cere ,xn`w `l -

inp ikd `niz ike .zewln ,`ziixe`cn yexit ,aiign `lc inp ikd lld zial mipa` `ived dzrn `l` :mixtqd zqxibk opiqxbc :iaxtlibltnw `lcn i`ce `l` mipa`a ebltl ok m` -

xzen ytp lke` lkc ,aeh mei jxevl dxzedy jezn opixn` zvw aeh mei jxev da yiy d`veda `wece .'ekejxev yiy ,zvwn jxev `ki`e li`ed ,ytp lke` jxevl `ly inp dxzed -

llk aeh mei jxevl `ly la` ,aeh meiv `l `kilc ,mipa` `ivene legl aeh mein dte` oebk ,dxezd on xeq`c i`ce -aeh mei zgny `le ytp jxezia ibilt ike .`ziixe`cn aiig -

lld ziae i`nyepiax yxit oke .ea zexwl dxez xtqe ,ea z`vl alele ,aeh mei jxev z`xwp devndc ,elenl ohw oebk ,zvw aeh mei jxev oda `ki`e ,ytp lke` jxevl opi`y mixaca -

elenl ohw `wec e`lc ,oyexit `zil la` .l`ppgab lr s` ,miaxd zeyxa aeh meia f"rla `"helt* oixewy xecka oiwgync inp ogky` `dc ,leih mb ixyc elenl `ly oicd `edc -

.(a,k) onwl gkenck ,owix jax oglye `ln jpgly `di `ly ,aeh mei zgny `ki` inp `kdc :xnel yi ?da el yi jxev dn dler hgeyd :xn`z m`e .leih `l` `kilc
`kd
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øîe ,ãvä ïî øéö ehà òöîàa øéö ïðéøæb :øáñ øî̈¨©¨§¦©¦¨¤§©©¦¦©©¨
.ïðéøæb àì :øáñäðùîïéà :íéøîBà éànL úéa ¨©¨¨§¦©¥©©§¦¥

øôñ úà àìå ,áìelä úà àìå ,ïèwä úà àì ïéàéöBî¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ¤¥¤
.ïéøézî ìlä úéáe .íéaøä úeLøì äøBzàøîâéðz ¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¨¥

úìBò èçBMä :éîécáà øa ÷çöé éaøc dén÷ àpz©¨©¥§©¦¦§¨©©§¦¦©¥©
¯ épî Cì øîàc :déì øîà .ä÷Bì áBè íBéa äáãð§¨¨§¤£©¥©£©¨©¦
äøzeäL CBzî ïðéøîà àì :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦¨¨§¦©¦¤§¨
úéa éàc .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥
¯ CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî :éøîà àä ¯ ìlä¦¥¨¨§¦¦¤§¨¨¨§¤

àlL éîð äøzeääøzeäL CBzî ,éîð àëä .CøBöì §¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨
é÷úî .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äèéçLó §¦¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤©§¦

?éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéac éànî :äaø dì̈©¨¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¦
ì äàöBäå áeøòa àîìcíBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL ¦§¨§¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§

ì äàöBä áeøò :øáñ øî ?éâìtéî à÷ áBèáeøòå úaL ¨¦©§¦¨¨©¥¨¨§©¨§¥
ì äàöBä áeøò :øáñ øîe ,áBè íBéì äàöBä,úaL ¨¨§¨¨©¥¨¨§©¨

eàéöBú àìå" áéúëãk ,áBè íBéì äàöBä áeøò ïéàå§¥¥¨¨§§¦§¦§Ÿ¦
¯ áBè íBéa ,ïéà ¯ úaLa "úaMä íBéa íëézaî àOî©¨¦¨¥¤§©©¨§©¨¦§

é÷úî .àì!íéðáàa eâìôéì äzòî àlà :óñBé áø dì ó ¨©§¦¨©¥¤¨¥©¨¦§§©£¨¦
äàöBäa :dpéî òîL ,íéðáàa éâìtî àìcî ,àlà¤¨¦§¨¦©§¦©£¨¦§©¦¨§¨¨
CBzîa :øáñ ïðçBé éaø óàå .éâéìt CøBöì àlL¤Ÿ§¤§¦¦§©©¦¨¨¨©§¦
.éâéìt CøBöì àlL éîð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¦
áìça äLpä ãéb ìMáîä :ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦©¨¤§¨¨
ìMáî íeMî ä÷Bì .Lîç ä÷Bì ¯ Bìëàå áBè íBéa§©£¨¤¨¥¤¦§©¥
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,ãéb¦§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dvia(iyiy meil)

øáñ øîc meyn ,dxifgdl xeq`y mixaeq i`ny zia -øéö ïðéøæb ©¨©©§¦¨¦
ãvä ïî øéö eèà òöîàazlc xifgdl xizp m` `ny oiyyegy - ¨¤§©¨¦¦©©

,cvd on dixivy zlc s` xifgdl e`eai eføáñ øîelld ziae - ©¨©
y mixaeqïðéøæb àìerpni dxifgdl xeq`p m`y meyn ,ok Ÿ©§¦¨

ayein dzrne .aeh mei zgny jxevl zeiepg geztln mixkend
dx`iay dpey`xd `ziixad `l` ,zeziixad ewlgp `ly
cg` xivl dzpeek ,xiv odl yia lld ziae i`ny zia ewlgpy
epiid ,xzen lkd ixacl xiv odl oi`ay da x`eande ,rvn`a
odl oi`a ewlgpy dx`iay dipyd `ziixade .llk xiv oi`yk
cg` xiv wx `l` cvd on mixiv ipy odl oi`y dzpeek ,xiv
epiid ,xeq` lkd ixacl xiv odl yiay da x`eande ,rvn`a

.cvd on mixiv ipy odl yiy

äðùî
cigid zeyxn `ivedl xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgp

:ytp lke` jxevl `ly s` ,aeh meia miaxd zeyxléànL úéa¥©©
ïéàéöBî ïéà ,íéøîBàaeh meiaïèwä úà àìáìelä úà àìå ,àìå , §¦¥¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ

äøBz øôñ úà,cigid zeyxn,íéaøä úeLøìd`veda oi`y meyn ¤¥¤¨¦§¨©¦
.dlik` jxev efïéøézî ìlä úéáe,.`xnba x`eai mnrhe ¥¦¥©¦¦

àøîâ
:`xnbd d`ianéðzdpy -àpz`ziixaøa ÷çöé éaøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©¦¦§¨©

ä÷Bì ,áBè íBéa äáãð úìBò èçBMä ,éîécáà`l dk`ln lM' meyn ©§¦¦©¥©§¨¨§¤¨§¨¨Ÿ
,ytp lke` jxevl `l` aeh meia hegyl xzed `ly ,'mda dUri¥¨¤¨¤

.zlk`p dpi`e gafnl lilk dlek ixdy df llka dpi` dlereøîà̈©
déì,inica` xa wgvi iaxépî Cì øîàcink mc` jl`yi m` - ¥§¨©¨©¦

ky el xn`z gxkda ,ef dkld dxn`péøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¥
c meyn ,aeh meia ohw `ivedl exizd `ly epizpynaïðéøîà àìŸ©§¦¨

CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeä ¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
,ytp lke`éàck ef `ziixaàä ,ìlä úéac oeikéøîàepizpyna §¦¥¦¥¨¨§¥

,aeh meia ohw `ivedl xzenyyäøzeäL CBzîzk`lnäàöBä ¦¤§¨¨¨
CøBöì,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeäénð àëä ,iabl mb - §¤§¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦

xnel mdl yi dhigy zk`lnçL äøzeäL CBzîCøBöì äèélke` ¦¤§¨§¦¨§¤
ytp,CøBöì àlL énð äøzeäda oi`y s` dacp zler zhigyae §¨©¦¤Ÿ§¤

.zewln dilr miaiign eid `l dlik` jxev
ziae i`ny zia zwelgny ,inica` xa wgvi iax zrcy `vnp
jxevl dxzedy jezn' mixne` m` `xaqa dielz epizpyna lld

:`xnbd zl`ey .'jxevl `ly s` dxzed dlik`é÷úî,äaø dì ó ©§¦¨©¨
éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéác éànîmd 'jezn' zxaqay oipn - ¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¥

,miwelgàîìcmixne` oi`y i`ny zial lld zia micen ile` - ¦§¨
e ,'jezn'ì äàöBäå áeøòaà÷ áBè íBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL §¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§¨

éâìôéîdxq`p `id m` ,cala d`ved zk`lna `id mzwelgne - ¦§§¥
zekld epwzp aeh meia s` `linne zaya dxq`py enk aeh meia

.aeh mei iabl llk xn`p `l d`ved xeqi`y e` ,zexvg iaexir
øáñ øîyiy mixaeq i`ny zia -áeøòå úaMì äàöBä áeøò ©¨©¥¨¨©©¨§¥

áBè íBéì äàöBäxeq` jkle ,d`veda xeq` aeh mei s`y - ¨¨§
zeyxl dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe alel ohw `ivedl

,miaxdøáñ øîey mixaeq lld ziae -áeøòeäàöBäexn`pìúaL ©¨©¥¨¨§©¨
,calaïéàåzpwzáeøòxeqi`e,áBè íBéì äàöBäit lr s`e §¥¥¨¨§

mye (e el zeny) 'dpgOA lFw ExiarIe'n micnl d`ved xeqi`y©©£¦©©£¤
`a mewn lkn ,aeh meia `le zaya wx ok xq`py yxtzp `l

,d`ved dxq`p `l aeh meiay yxite dinxiáéúëãkfi dinxi) §¦§¦
(ak,'úaMä íBéa íëézaî àNî eàéöBú àìå'wxy eixaca x`eane §Ÿ¦©¨¦¨¥¤§©©¨

ïéà úaLala` `ivedl xq`p -.àì áBè íBéazia exizd jkle §©¨¦§Ÿ
ziae i`ny zia zwelgny `vnpe .aeh meia ohw `ivedl lld
x`ya j` ,aeh meia dxq`p m` d`ved zk`ln iabl wx `id lld
`ly i`ny zial lld zia micen ,aeh meia exq`py zek`ln
,jkle .'jezn' mixne` oi`e ,cala ytp lke` jxevl `l` exzed
zia zhiyk s` ,dwel aeh meia dacp zler hgeyy `ziixad oic

.`id lld
:lld ziae i`ny zia zwelgna dax ly exe`ia z` dgec `xnbd

é÷úîóñBé áø dì ó,dax lräzòî àlàlld ziay jixack m` - ©§¦¨©¥¤¨¥©¨
d`ved xeqi` oi`y meyn dxez xtqe alel ohw `ivedl exizd
alel ohw z`ved lr wx dpyna ewlgp recn ,dywi ,aeh meia

,dxez xtqeíéðáàa eâìôéìdfa eycgie ,mipa` lehlha ewlgi - ¦§§©£¨¦
xeqi` meyn zaya llk mlhlhl xeq`y mipa` s`y ,xzei
zxfb lk ixdy ,aeh meia mlhlhl mixizn lld zia ,dvwen

vwen lehlh xeq`l minkgjezn `ny meyn `l` epi` d
oeike ,miaxd zeyxl cigid zeyxn m`ivedl e`eai mlehlh
`l i`ce ,llk d`ved xeqi` aeh meia xn`p `l lld zia zrcly

.llk aeh meia dvwen lehlh minkg exq`éâìôî àìcî àlà¤¨¦§Ÿ¦§§¥
dpéî òîL ,íéðáàalehlhe d`ved xeqi` yi mlek zrcly ©£¨¦§©¦¨

,ytp lke` jxevl d`ved dxez dxizde ,aeh meia dvwen
eCøBöì àlL äàöBäadlik`éâéìtexaq lld zia ,dxzed m` §¨¨¤Ÿ§¤§¦¥

on xzed jkle ,'jxevl `ly mb dxzed jxevl dxzedy jezn'
mewn lkne ,dlik` jxev ea oi`y s` xac lk `ivedl dxezd
j` ,mipa` z`ved oebk llk jxev da oi`y dgxh minkg exq`
.m`ivedl exq` `l ,aeh mei jxev mda yiy dxez xtqe alel ohw
alel ohw j` ,dlik` jxev `l` xzed `ly exaq i`ny ziae
.dxezd on d`veda mixeq` ,dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe

:`xnbd d`ian,øáñ ïðçBé éaø óàåyäàöBä äøzeäL CBzîa §©©¦¨¨¨©§¦¤§¨¨¨
éâéìt CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì.lld ziae i`ny ziaixdy §¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥

epivnéðúcdpyy -àpz`ziixaãéb ìMánä ,ïðçBé éaøc dén÷ §¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,Bìëàå áBè íBéa áìça äLpä,oie`l dying meyn - ©¨¤§¨¨§©£¨¤¨¥

ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì,ytp lke` jxevl `ly aeh meiaä÷Bìå ¤¦§©¥¦§¤
ãéb ìëBà íeMî,dypdáìça øNa ìMáî íeMî ä÷Bìåä÷Bìå , ¦¥¦§¤¦§©¥¨¨§¨¨§¤

áìça øNa ìëBà íeMîä÷Bìå , ¦¥¨¨§¨¨§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc dvia(iying meil)

,df oica dcedi iax lr miwleg minkge li`ede .zwelgna
lr `xnbd dywn .d`pn `l okl ,xenbl exizd `ly mixaeqe

`lde :df uexizðäeäðéð àzâeìt énð C,`ler `iady mipica mb - ¨¨©¦§§¨¦§
zia lr miwleg i`ny zia ixdy ,zwelgna miiepyd mdn yi
zvxzn .oiqixzd zxfgdae oqxecd iptl xerd zpizpa lld

:`xnbdäðLî dðéà ìlä úéa íB÷îa éànL úéadkldy oeik - ¥©©¦§¥¦¥¥¨¦§¨
daiygn dpi` miwlegd i`ny zia zrc ixd ,lld ziak drawp

.zwelgna miiepyk dl` mipic
* * *

iqixz oica lld ziae i`ny zia zwelgna oecl `xnbd zxfeg
:zeiepgïéúéðúîlld ziae i`ny ziay da x`eany epizpyn - ©§¦¦

,ozxfgd lr wx `le oiqixzd weliq lr mb ewlgpàpz éàä ék àìc§Ÿ¦©©¨
.i`ny zia micen weliqay xaeqdïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤

,áBè íBéa ïéñéøzä úà ïé÷lñnL ìlä úéáe éànL úéa íéãBî ,øæòìà¤§¨¨¦¥©©¥¦¥¤§©§¦¤©§¦¦§
ìlä úéáe ,ïéøéæçî ïéà íéøîBà éànL úéaL .øéæçäì àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨§©£¦¤¥©©§¦¥©£¦¦¥¦¥

.ïéøéæçî óà íéøîBà:df oica cer `ziixad dtiqeníéøác äna §¦©©£¦¦©¤§¨¦
íéøeîà,oiqixzd z` xifgdl i`ny zia exq`e ewlgpyïäì LiLa £¦§¤¥¨¤

zezlcl -øéöozxqd e` oxeaig jkle ,zepgd gztl oxagnd ¦
,xzeql e` dpeal minecìáàm`,øzeî ìkä éøác ,øéö ïäì ïéà £¨¥¨¤¦¦§¥©Ÿ¨

.xzeql e` dpeal dnec owexit e` oxeaig oi`y
:`xnbd dywnàéðúäå,jtidl zxg` `ziixaa epipy `ld -äna §¨©§¨©¤

íéøác§¨¦
íéøeîàlld zia exizde ewlgpyøéö ïäì Lé ìáà ,øéö ïäì ïéàLa £¦§¤¥¨¤¦£¨¥¨¤¦

.øeñà ìkä éøác:`xnbd zvxzn,éiaà øîàiwelig dyly mpyi ¦§¥©Ÿ¨¨©©©¥
.zezlca mipicaote`ãvä ïî øéö ïäì LiLipyn mixiv yiy - §¤¥¨¤¦¦©©

,zlcd icivìkä éøácy i`ny zial lld zia micen -øeñà ¦§¥©Ÿ¨
y ote`a .ewxtl e` exaglìkä éøác ,øwéò ìk øéö ïäì ïéà- ¥¨¤¦¨¦¨¦§¥©Ÿ

y lld zial i`ny zia micenøzeîøéö ïäì LiLa éâéìt ék ,cg` ¨¦§¦¥§¤¥¨¤¦
òöîàa.gztd rvn`a agzpd zlcd ¨¤§©
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izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei
øáñ øî.i`ny zia -øáñ øîåopirny` xn `l` ,belt` `l `zipzn jpde .lld zia -

- mixen` mixac dna :xn`w ikd `ziinw `zipzn ,ibilt `le `cg opirny` xne `cg

ikd `xza `pze .xzen lkd ixac - xwir lk xiv mdl oi` la` ,rvn`a xiv odl yiya

on xiv mdl yiya la` ,cvd on xiv mdl oi`ya - ewlgpc mixen` mixac dna :xn`w

.xeq` lkd ixac - cvdäðùîïè÷ä úà àì
.dlik` jxev e`lc ilin lk -àøîâúìåò

äáãð,`ixy `pngx meid zaeg zler eli`c .

.aeh mei xg`l daixwdl yi - ef la`ä÷åì-

(k zeny) ("dk`ln lk dyrz `l") meyn.

êøåöì."ytp lkl lk`i xy` j`" -áåøòá
äàöåäepwzpe ,aeh meia d`ved dxq`p m` -

.e`l m` ,aeh meil zexivg iaexr zekldïéàå
'åë äàöåäå áåøòd`ved xwirc ab lr s`e -

`a ,(a,ev zay) ol `wtp "dpgna lew exiarie"n

meyn - zaya `l` dxq`p `ly yxite dinxi

,dk`ln a` `idy ,dhigy la` .exy `w ikd

:jl `ni` ,`id "dk`ln lk dyrz `l" llkae

`l - jxevl dxzed m` ,lld zial elit`

zia elit` oizipzn jde .jxevl `ly dxzed

.lldé÷úîóñåé áø äì ó`ztwz` jd` -

.daxcäúòî àìàlld zial edl `xiaqc -

.aeh meil d`ved xeq` oi`íéðáàá åâìôéìi` -

`ly ,lehlh xeq` oi` - d`ved xeq` oi`

exfb `ly dne .d`ved meyn `l` lehlh xq`p

- milke milke` lr elit` ,milehlh lk lr

ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`c meyn

.da cenrl oileki xeav aexâåìôà àìãî àìà
íéðáàád`ved yi `nlr ileklc dpin rny -

.jxevl dxzed dxezd ony `l` ,aeh meil

dxzed jxevl dxzedc oeik ,edl zi` lld ziae

iedc icina xefb opax `l` ,ixnbl dxezd on

xtqe ohwa la` .mipa` oebk ,jixv `lc `gxh

ziae !xefb `l - aeh meia edl opikixvc ,dxez

dlik` jxevc icine ,ebin edl zil i`ny

dlik` jxev epi`ye ,xzed - ezxizd dxezdy

.dxezd on cner exeq`a -øáñ ïðçåé éáø óàå
êåúîá.opiqxbéâéìô,lld ziae i`ny zia -

aeh meil d`ved xeq` yi `nlr ilekce

ody zezayd lr oxidfn did dinxie ,zek`ln x`ya dpyic ,"dpgna lew exiarie"n

.ernyi i`elde ,oixengãéâ ìùáî íåùî ä÷åìcib leyae ,`ed dk`ln a` leyady -

`l` xzed `lc ,"dk`ln lk dyrz `l" xeq`a cnere ,dlik`l ie`x epi`e xeq`d xac

.jxevláìçá øùá ìùáî íåùî ä÷åìåaeh mei leyac zewlnc ,aeh mei meyn e`l -

lyaz `l" aizkc ,alga xya lyan meyn dwel leg `ed elit` `l` ,dil `pz `d

.leya xeq`l cg`e ,d`pd xeq`l cg`e ,dlik` xeq`l cg` ,minrt yly "alga icb
íåùî
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èçåùäzilc `id `aiwr iax xninl ivnc oicd `ede - 'eke dwel aeh meia dacp zler

.ith `icda ikd edl `xiaqc ,i`ny zia hwpnl dil `gip `l` .jezn dil

aeh meia daeg zler hgeyd `nil ok m` ,i`ny ziac `ail` dl opinwene li`ed :dnize

"mzebge" opiyxcc ,dwelc dii`x zler lr (`,hi) onwl edl zi` i`ny zia `dc ,dwel

dbibgdii`x zler ,oi` -meyn :xnel yie !`l -

daeg zler hwp ded i`c ,dihwp `weicded -

daeg inly la` ,iaiign daeg zler :`pin`

ea `veikoda yi mbe ,daeg mde li`ed ,xeht -

dacp inly la` .mc`d jxevli`ed ,aiig -

zler hwpc `zyde xgnl oaixwdl leki dide

aiig dacp zler `wecc ,`zeax opirny` dacp

dacp inly la` ,lilk dlekc -lr s` .xeht -

xgnl cr oizndl leki dide ,oda aiig epi`y ab

`de :xn`z m`e .heicd jxev oda yie li`ed -

onwl edl `xiaqc ,dwelc ecen lld zia elit`

i`n`e ,aeh meia miaxw oi` zeacpe mixcpc (my)

:xnel yie ?i`ny ziac `ail` dl miwen

meia miaxw oi` zeacpe mixcpc dil zi` `kidnc

aeh`ad e`l ied ok m`e ,deabl `le "mkl"n -

oeik :xn`z m`e .eilr oiwel oi`c ,dyr llkn

dixcd`copixn` `dc ,`nw `xeq`l dixcd` -

`lc ab lr s` ,dwelc oiycwend ileqt ffeb iab

kcn wx dfifb xeq` opirci"gafz" (ai mixac) aiz

oi`c ,dyr llkn `ad e`l epiidc ,dfib `le

dixcd`c oeik :dpin rny `l` .oiweldixcd` -

mcew ea didy e`ll xnelk ,`nw `xeq`l

,ikd `nip zeacpe mixcp iab mbe .lqtpy

:xnel yie !dwele ,`nw `xeq`l dixcd`c

llk oiycwend ileqta dxzed `ly dfib ip`yc

eda jnq gkzy`e li`ed ,ok m`e .`icda

`xeq`lla` .`nw `xeqi`a dil opinwen -

xy`" aizkc xzed ytp lke`c aeh mei iab ,`kd

,zeacpe mixcpa oicd `ede (ai zeny) 'ebe "lk`i

exzedc `pgky` ok m`e .'eke dxzedy jezn

`icda exzedc `pgky`c oeike ,`icda`l -

i`nl :`l` ,`nw iaxeq`l dixcd` ixn`

dixcd`cdixcd` `lc i`nle ,dixcd` -`l -

.dyra `wec i`we ,dixcd`

àîìãiaexir jixv i`n :dywe ,zexvg iaexr :i"yx yxit - ibltnw d`vede aexra

d`xp okl !jxevl xvgl xvgn lhlhl xzen ikd e`la `d ?aeh mei iab zexvg

axern d`ved xeq` m` :eyexit ikde ,e"ie `la "d`ved aexr" opiqxbc odk miig epax axdl

`l m` d`ved xeq` `kiiy m`e ,drexb dk`ln `idy ab lr s` ,zek`ln x`y oia ea

mixac `ivedl lkeiy aexr jixvc ,d`vede aexr xity opiqxbc ayil yi ,edine .ibltnw

aeh meil d`vede aexr oi`e) ,llk aeh mei jxevl opi`ylkn `id drexbc d`ved ip`yc -

"zayd meia mkizan `yn e`ivez `le" dinxic `xw iaxbc mixtq yie .zek`ln x`y

zayaaeh meia ,oi` -.(`id drexb d`vedc mrhn `icda dl hrnnc ,`l -

éëäd`ved xeq` edl zil lld ziac dzrn `l` :eyexit ikde .'eke dpin rny mipa`a ibltin `lcne ,mipa`a ebltl dzrn `l` :i"yx qxb`zeax opirnyle ,mipa` lehlha ebltl -

"milkd lk" wxt `icda `zi`ck ,`ivei `ny dxfb `l` ,llk aeh mei jxev epi` mbe xeq`l ezk`lny xac elit` ,lehlh xac meya xq`p `l `dc ,d`ved xeq` oda edl zilc

el jixvd ilk oebk ,aeh mei jxev `edy xac elit`e ,(a,ckw zay)`lcne ,da cenrl oileki xeavd aex ok m`` xeavd lr dxifb oixfeb oi`y `l` ,`ivei `ny dxifb xeq`l ie`x did -

mipa`a ibltnw?aeh mei jxev epi` elit` ,xac lke mipa` lehlh elit` oixizn oi` i`n` ,jezn edl zi` lld ziac oeik :xn`z m`e .jezn ixaq lld ziac ,'eke d`veda dpin rny -

dxzede li`ed `ziixe`cnc ,inp ikd oi` i`cec :xnel yiebl dxzed -dxq`p d`ved xwirc oeikc ,aeh mei jxev epi`y xac lr xefb opax `l` ,ixnmei jxevl oi`y xaca xeq`l yi -

"zewln aiign `lc inp ikd ,lld zial ,mipa` `ived dzrn `l`" mixtqa yiy enk qexbl dvx `le ,i"yx yxit jgxk lr llk aehzial mipa` `ived df yexitl wiqn ded ok m`c -

dxzede li`ed edl `xiaq lld ziac dil miw i"yxe ,aiigc lldmein dte`d :(a,en) migqta opixn`c :`cg ,dywe .llk aeh mei jxev epi`y xaca xefbc `ed opax `l` ,ixnbl dxzed -

legl aehiwl `lc daxl elit`e 'eke jezn opixn` `le ,dwel -jezn mrhn la` ,migxe` dil inxz` i`e li`ed mrhn epiid -d`xp okl .mixtqd zqxib wgenc :cere ,xn`w `l -

inp ikd `niz ike .zewln ,`ziixe`cn yexit ,aiign `lc inp ikd lld zial mipa` `ived dzrn `l` :mixtqd zqxibk opiqxbc :iaxtlibltnw `lcn i`ce `l` mipa`a ebltl ok m` -

xzen ytp lke` lkc ,aeh mei jxevl dxzedy jezn opixn` zvw aeh mei jxev da yiy d`veda `wece .'ekejxev yiy ,zvwn jxev `ki`e li`ed ,ytp lke` jxevl `ly inp dxzed -

llk aeh mei jxevl `ly la` ,aeh meiv `l `kilc ,mipa` `ivene legl aeh mein dte` oebk ,dxezd on xeq`c i`ce -aeh mei zgny `le ytp jxezia ibilt ike .`ziixe`cn aiig -

lld ziae i`nyepiax yxit oke .ea zexwl dxez xtqe ,ea z`vl alele ,aeh mei jxev z`xwp devndc ,elenl ohw oebk ,zvw aeh mei jxev oda `ki`e ,ytp lke` jxevl opi`y mixaca -

elenl ohw `wec e`lc ,oyexit `zil la` .l`ppgab lr s` ,miaxd zeyxa aeh meia f"rla `"helt* oixewy xecka oiwgync inp ogky` `dc ,leih mb ixyc elenl `ly oicd `edc -

.(a,k) onwl gkenck ,owix jax oglye `ln jpgly `di `ly ,aeh mei zgny `ki` inp `kdc :xnel yi ?da el yi jxev dn dler hgeyd :xn`z m`e .leih `l` `kilc
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øîe ,ãvä ïî øéö ehà òöîàa øéö ïðéøæb :øáñ øî̈¨©¨§¦©¦¨¤§©©¦¦©©¨
.ïðéøæb àì :øáñäðùîïéà :íéøîBà éànL úéa ¨©¨¨§¦©¥©©§¦¥

øôñ úà àìå ,áìelä úà àìå ,ïèwä úà àì ïéàéöBî¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ¤¥¤
.ïéøézî ìlä úéáe .íéaøä úeLøì äøBzàøîâéðz ¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¨¥

úìBò èçBMä :éîécáà øa ÷çöé éaøc dén÷ àpz©¨©¥§©¦¦§¨©©§¦¦©¥©
¯ épî Cì øîàc :déì øîà .ä÷Bì áBè íBéa äáãð§¨¨§¤£©¥©£©¨©¦
äøzeäL CBzî ïðéøîà àì :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦¨¨§¦©¦¤§¨
úéa éàc .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥
¯ CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî :éøîà àä ¯ ìlä¦¥¨¨§¦¦¤§¨¨¨§¤

àlL éîð äøzeääøzeäL CBzî ,éîð àëä .CøBöì §¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨
é÷úî .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äèéçLó §¦¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤©§¦

?éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéac éànî :äaø dì̈©¨¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¦
ì äàöBäå áeøòa àîìcíBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL ¦§¨§¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§

ì äàöBä áeøò :øáñ øî ?éâìtéî à÷ áBèáeøòå úaL ¨¦©§¦¨¨©¥¨¨§©¨§¥
ì äàöBä áeøò :øáñ øîe ,áBè íBéì äàöBä,úaL ¨¨§¨¨©¥¨¨§©¨

eàéöBú àìå" áéúëãk ,áBè íBéì äàöBä áeøò ïéàå§¥¥¨¨§§¦§¦§Ÿ¦
¯ áBè íBéa ,ïéà ¯ úaLa "úaMä íBéa íëézaî àOî©¨¦¨¥¤§©©¨§©¨¦§

é÷úî .àì!íéðáàa eâìôéì äzòî àlà :óñBé áø dì ó ¨©§¦¨©¥¤¨¥©¨¦§§©£¨¦
äàöBäa :dpéî òîL ,íéðáàa éâìtî àìcî ,àlà¤¨¦§¨¦©§¦©£¨¦§©¦¨§¨¨
CBzîa :øáñ ïðçBé éaø óàå .éâéìt CøBöì àlL¤Ÿ§¤§¦¦§©©¦¨¨¨©§¦
.éâéìt CøBöì àlL éîð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¦
áìça äLpä ãéb ìMáîä :ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦©¨¤§¨¨
ìMáî íeMî ä÷Bì .Lîç ä÷Bì ¯ Bìëàå áBè íBéa§©£¨¤¨¥¤¦§©¥
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,ãéb¦§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤
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קסו
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

äøòáä íåùîzewll aeh meil zek`ln welg yi :xaq `w .dnvrl dk`ln `idy -

.aeh mei meyn zek`ln izy lr mizyìåùáå äøòáäzewll dpyn dpi` ,aeh meic -

.dxezd on jxevl `ly inp exzed - jxevl exzedy jeznc .odilräðùî äðéà`l -

.yxcnd ziaa mlern zipypäðùî øîåì àöîú íàåi`ce - zipypy mi`pz exn`i m` -

.de`py i`ny ziaäðùîäìç ïéëéìåî ïéà-

dil exy `l ,dzyxtda xzeny it lr s`

`le el exizd ezqir owzl oewz `l` ,dzkled

.xzeiúåðúî,od s` ,daiwde miiglde rexfd -

j`ide ,onixdl dehvp ixdy ,el dxzed oznxd

oilaeh oi`y it lr s`e ?xyad x`y lk`i

m` edin ,dlik`a xyad xeq`l ,lah x`yk

olke` `ed ixd - odn xyad x`y yxit `l

`le ,exizd - oznxd ,jkld .dyra xaere

.mze` oidiabn oi`c dxfb meyn oleke .ozkled

äåù äøæâ,xefb opaxcn dlekc ,`wec e`l -

.opaxca dey dxfbc `inec `l`ïäëì äðúî-

.od dpedk zepzn rax`e mixyrnïéàù íùë
ïéëéìåîlenz`n ixdy ,ol ezicen `dac -

.ddabedéàëæ åðéàùminkg epzp `l .i`yx -

.dzyxtda zekfe gk mc`làøîâéáø àì
íéøçà àìà äãåäé éáø àìå éñåé.opiqxb -

'åë ïúåà ïéëéìåîùenxedy oia ipzw oizipzne -

`w meid ehgypac jzrc `wlq `we ,meidn

.xq`e ,ixiinúåðúîä ìòïéëéìåîùli`ed -

ediipin cge ,dlgl oicd `ede ,oznxda i`kfe

.hwpúåðúîä ìò àìà,meidn ehgyp elit`e -

.oizipzn ik rnynéáø àìå àéä íéøçà àîéì
äãåäéxyt` `l i`ce iqei iaxk ,xnelk -

xninl opivn in ?i`n dcedi iaxk .`nwe`l

mwezne ,xn`w yn` lya `wec inp oizipznc

iaxk `lc xnel epgxk lr wwfp e` ,diail`

.dcediéðú÷ éîenxedy oia oizipzn -ehgype

jpda la` yn`n ozhigy mlerle ,meidn

.ecen aeh meia ehgypcàéä äãåäé éáø àîéì
íéøçà àìåyn` lyca `wec oizipznc oeik -

`lc `nip - meid ehgyp ipzw `lcn ,i`w

.ixn`w zepznd lr mixg` `dc ,mixg`kêðäá
ùîàî åèçùðãmixg` ixn`wc zepznd lr -

.ixiinw yn` lyaäìôèxizn dcedi iax -

mixg`e ,meid ly mr yn` ly jiledle lthl

.i`ny zia ixq` inp lthl elit`c ixaq

`ki` - llk dltha ixii` `lc oizipzne

.mixg`k xninl `ki`e ,dcedi iaxk xninl

éñåé éáøë äëìäelit`c ,lld ziac `ail`e -

.jiledl xzen inp dnexzàúééøåñàzeliag -

.okeza rxfde ,oihiaxya lcxg lyéëåøôì åäî
ixy in .aeh meia rxfd `ivedle ,oihiaxyd -

oeik `nlc e` ,leyiake dhigyk aeh meia

dyic zclezc ,`l - aeh mei axrn xyt`c

.`edúåìéìî ïéììåî.`ed ci xg`lk ycc -

`l` ,`ed `ziixe`c e`l - zaya elit`e

.xefb `l aeh meiae ,opaxcnúåìéìî,oihg ly -

cin opiqxb zay iab :mikx odyk eicia lleny

.ci lr ci lr opiqxb aeh mei iabe cilãéì ãéî
.leg jxck `ly -ïåð÷cg` ey`x ,`ed ilk -

zeiphwd ozepe ,xvw afxn oirk ieyr ipyde agx

jxc lblbzn lke`de ,rprpne agxd jeza

.ilka x`yp zleqtde ,afxndéåçîúdxrw -

.dlecbãé ìò ãé ìò.hrn hrn -àì ìáà
'åë àìáèá.daxd `l` elld milka zeyrl jxc oi`y ,xgn jxevl ciarc o`nk ifgnc -ïéà áåè íåé áøòî.aeh meia llend ipzw `le ,ipzw aeh mei axrn llend -ïë íà-

.egxk lr dnexz odn yixtn - olk`l aeh meia ollende ,obc eyriy cr dnexz oiyixtn `l oilay mzqc .dznxda i`kfy dnexz epivn ,aeh meia zeliln oillenc
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àëäoeik ,cib lyana `ki` jxev dne :xn`z m`e - 'eke jxevl dxrad dxzedy oeik inp

elk`l df ly ezrca didy oeik :xnel yi ?xeq` `edy.aeh mei jxev epiid -

ïéàodkd `ai m` oicd `edc ,oikilen `wec e`l :'it - 'ek odkl zepzne dlg oikilen

xn`wc ;`icda "zexit gweld" wxt i`ncc inlyexia rnyn oke .el mpzi `l ezial

,i`nc xyrn znexzl my `xwy in :mzd

i`ce ly ipr xyrnlem` la` .zaya mlhi `l -

elv` lek`l milibx ipre odk,oilke`e oi`a -

dlr xn`we .lenz`n :yexit .mriceiy calae

mlhi `l xn`wc `eddc`l oizipzn epiid -

:wiqne ,'eke oikilen oi` `kdc jdn iziine .mpzi

`ed .`edn opitli `idde `iddn `ed opitli

ikd :yexit .zay `id aeh mei `ed ,`iddn opitli

,oikilen oi`c `eddn opitli zayac `idc xn`w

`idn opitli `ede .aeh meia ixiincdn `wec -

epiid ,lld zia oixiznylek`l oilibxyk `wec

m`c `nl` ,`id ixw inlyexi ly dze`e .elv`

elv` lek`l oicnl oi`m` elit` ,mpzi `l -

xac `zrc` `wlq `lc meyn ,ezial odkd `ai

exaqie ,dixagc `ziaa dizqit lkinl ypi`

`ed jkle ,aeh meia mze` mxz `edy mlerd

.eziaa lke`
`d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

äøòáä !àøáì éðz ÷Bt :déì øîà .äøòáä íeMî¦©§¨¨£©¥§¥§¨¨©§¨¨
¯ äðLî øîBì àöîz íàå .äðLî dðéà ìeMáe¦¥¨¦§¨§¦¦§¨©¦§¨
äøzeäL CBzî ïðéøîà àì :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦¨¨§¦©¦¤§¨
éîð àëä ,CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦
äøzeä ¯ CøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¤§¨©§¨¨§¤§¨
CBzî éøîàc ïåék ,ìlä úéá éàc .CøBöì àlL éîð©¦¤Ÿ§¤§¦¥¦¥¥¨§¨§¦¦
,CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä äøzeäL¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
äøzeä ¯ CøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ,éîð àëä̈¨©¦¦¤§¨©§¨¨§¤§¨

.CøBöì àlL éîðäðùîïéà :íéøîBà éànL úéa ©¦¤Ÿ§¤¥©©§¦¥
eîøeäL ïéa ,áBè íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî¦¦©¨©¨©Ÿ¥§¥¤§

L ïéa Lîàîeøîà .ïéøézî ìlä úéáe .íBiäî eîøeä ¥¤¤¥¤§¥©¥¦¥©¦¦¨§
úBðzîe älç :äåL äøæb :éànL úéa íäì¯äðzî ¨¤¥©©§¥¨¨¨©¨©¨©¨¨

ïéëéìBî ïéàL íLk ,ïäkì äðzî ¯ äîeøúe ,ïäkì©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥¦¦
eøîà .úBðznä úà ïéëéìBî ïéà Ck ¯ äîeøzä úà¤©§¨¨¥¦¦¤©©¨¨§
éàkfL úBðzna eøîàz ,dúîøäa éàkæ BðéàL ¯ äîeøza ízøîà íà ,àì :ìlä úéa íäì̈¤¥¦¥Ÿ¦£©§¤©§¨¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§©©¨¤©©

?ïúîøäaàøîâLîàî eîøeäLå ,íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL :Cúòc à÷ìñ à÷ ©£¨¨¨¨¨§¨©£¨¤§¥©§¤¦§£¥©§¤§¥¤¤
øîà ,àéðúc .íéøçà àlà ,äãeäé éaø àìå ,éñBé éaø àì ?ïéúéðúî épî .Lîàî eèçLpLå§¤¦§£¥¤¤©¦©§¦¦¨©¦¥§¨©¦§¨¤¨£¥¦§©§¨¨©
ïéëéìBnL áBè íBé áøòî eîøeäL úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :äãeäé éaø©¦§¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©©¨¤§¥¤¤¤¦¦
úéaL ,ïîöò éðôa ïëéìBäì àlà e÷ìçð àì .íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL úBðznä íò¦©©¨¤§¥©§¤¦§£¥©Ÿ¤§§¤¨§¦¨¦§¥©§¨¤¥
älç :ïéðc éànL úéa eéä Cëå .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL©©§¦¥¦¦¥¦¥§¦¦¦§¨¨¥©©¨¦©¨
ïéà Ck ¯ äîeøzä úà ïéëéìBî ïéàL íLk ,ïäkì äðzî äîeøúe ïäkì äðzî úBðzîe©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥¦¦¤©§¨¨¥
,dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà ,àì :ìlä úéá íäì eøîà .úBðznä úà ïéëéìBî¦¦¤©©¨¨§¨¤¥¦¥Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨
ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :éñBé éaø øîà ?ïúîøäa éàkfL úBðzna eøîàzŸ§©©¨¤©©©£¨¨¨¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaL ,äîeøzä ìò àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBnL úBðznä©©¨¤¦¦Ÿ¤§§¤¨©©§¨¤¥©©§¦¥¦¦¥
äðzî äîeøúe ,ïäkì äðzî úBðzîe älç :ïéðc ìlä úéa eéä Cëå .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä¦¥§¦¦¦§¨¨¥¦¥¨¦©¨©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨
:éànL úéa íäì eøîà .äîeøzä úà ïéëéìBî Ck ¯ úBðznä úà ïéëéìBnL íLk .ïäkì©Ÿ¥§¥¤¦¦¤©©¨¨¦¦¤©§¨¨§¨¤¥©©

,ïúîøäa éàkfL ¯ úBðzna ízøîà íà ,àìíéøçà ?dúîøäa éàkæ ïéàL äîeøza eøîàz Ÿ¦£©§¤©©¨¤©©©£¨¨¨Ÿ§©§¨¤¥©©©£¨¨¨£¥¦
àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBî ïéàL äîeøzä ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :íéøîBà§¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©§¨¤¥¦¦Ÿ¤§§¤¨
íéøçà àîéì .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaL .úBðznä ìò©©©¨¤¥©©§¦¥¦¦¥¦¥§¦¦¦¥¨£¥¦
"eîøeäL" ?"íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL" éðú÷ éî :àáø øîà !äãeäé éaø àìå àéä¦§¨©¦§¨£©¨¨¦¨¨¥¤§¥©§¤¦§£¥©¤§
,íéøçà àîéz eléôà ?íéøçà àìå àéä äãeäé éaø àîéì .Lîàî ïúèéçL íìBòìe ,éðú÷̈¨¥§¨§¦¨¨¥¤¤¥¨©¦§¨¦§¨£¥¦£¦¥¨£¥¦

ðäáeøîà äãeäé áø øîà .äìôè eäééðéa àkéà !äãeäé éaø eðééä éëä éà .Lîàî eèçLðc C §¨¨§¦§£¥¤¤¦¨¦©§©¦§¨¦¨¥©§§¥¨¨©©§¨¨©
.äîeøúc àøîçc àaøb déì äåä äéîçð áøc déøa éáBè áø .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§©¦¥©¦§¥§©§¤§¨£¨¥©§¨§©§¨¦§¨
áø øîà éëä :déì øîà ?àðcéàä ïäkì ééeèîàì eäî :déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¥£©¥©§©§¥©Ÿ¥¨¦¨¨£©¥¨¦¨©©
àúééøeqà déì äåä ïðç áø øa àáøc déðëéætLeà .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§§¦§¥§¨¨©©¨¨£¨¥¦§¨¨
dén÷ì àúà ,déãéa äåä àì ?áBè íBéa eäéépî ìëéîe éëeøôì eäî :déì øîà ,àìcøçc§©§§¨£©¥©§¨¥¥©¦©§§¨£¨¦¥£¨§©¥
úBìéìî ììBnä :ééaà déáéúéà .áBè íBéa úBiðè÷ ïéëøôîe úBìéìî ïéììBî :déì øîà .àáøc§¨¨£©¥§¦§¦§¨§¦¦§¦§¥¦¥©©¥©¥§¦
áøòî úBìéìî ììBnä .éeçîúa àìå ïBð÷a àì ìáà ,ìëBàå ãéì ãiî çtðî øçîì ,úaL áøòî¥¤¤©¨§¨¨§©¥¦¨§¨§¥£¨Ÿ§¨§Ÿ§©§©¥§¦¥¤¤
àìáèa àì ìáà ,éeçîúa eléôàå ïBð÷a eléôà ,ìëBàå ãé ìò ãé ìò çtðî øçîì ,áBè íBé§¨¨§©¥©©©©§¥£¦§¨©£¦§©§£¨Ÿ§©§¨

áBè íBéa ,ïéà ¯ áBè íBé áøòî .äøáëa àìå äôða àìå¯,áBè íBéa àîéz eléôà !àì §Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨¥¤¤¦§¨£¦¥¨§
äîeøz eðéöî ïk íà ?áBè íBé áøòî éîð àôéñ àðz ¯ úaL áøòî àLéø àðúc éãéiàå§©§¥¦§¨¥¨¥¤¤©¨§¨¥¨©¦¥¤¤¦¥¨¦§¨
:àéL÷ àì !'åëå dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà ,àì :ïðúe ,dúîøäa éàkfL¤©©©£¨¨¨§©Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨¨©§¨
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dvia(iyiy meil)

äøòáä íeMî.cibd z` lyal ick y`d zxrad -déì øîàiax - ¦©§¨¨¨©¥
,ef `ziixa dpeyl opgeiàøáì éðz ÷etzial ueg dze` dpye `v - §¥¦§¨

lr zewln aeig oky ,yxcndìeMáe äøòáäaeh meiaäðLî dðéà ©§¨¨¦¥¨¦§¨
zek`ln exzedy jezn ixdy ,yxcnd ziaa mlern dpyp `l -

.jxevl `ly s` exzed ytp lke` jxevl el`øîBì àöîz íàå§¦¦§¨©
äðLîk i`ce ,yxcnd ziaa z`f epyy -éøîàc ,àéä éànL úéa ¦§¨¥©©¦§¨§¥

,epizpynaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦
,CøBöì àlLeénð àëädxrad iabläøzeäL CBzî ïðéøîà àì ¤Ÿ§¤¨¨©¦Ÿ©§¦¨¦¤§¨

,CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì äøòáälr zewln miaiig jkle ©§¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
.jxevl `ly aeh meia leyiae dxradéàcl eli`c -,ìlä úéa §¦¥¦¥

éøîàc ïåék,dlik` jxevl `ly s` `ivedl xzeny epizpyna ¥¨§¨§¥
y mixaeq md gxkdaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦

,CøBöì àlLeénð àëädxrad iablCøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨©§¨¨§¤
,CøBöì àlL énð äøzeäleyiae dxrad meyn zewln eaiigi `le §¨©¦¤Ÿ§¤

ewlgp lld ziae i`ny zia opgei iax zrcly `vnpe .aeh meia
:lirl inica` xa wgvi iax ixacke ,`l e` 'jezn' mixne` m`

äðùî
ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaúBðzîe älçdaiwe miigl rexf - ¥©©§¦¥¦¦©¨©¨

áBè íBéa ïäëì,eîøeäL ïéadndad on e` dqird on eyxtedy - §Ÿ¥§¥¤§
Lîàî,bgd mcew ,lenz`n -íBiäî eîøeäL ïéa.aeh meia -úéáe ¥¤¤¥¤§¥©¥

ïéøézî ìlä.`ed odk jxevy oeik okiledléànL úéa íäì eøîà ¦¥©¦¦¨§¨¤¥©©
oirka zepzne dlg oic zeeydl yi `lde ,lld zialäåL äøæb§¥¨¨¨

ixdy ,dnexz oiclúBðzîe älçodïäkì äðzîrax`e mixyrn - ©¨©¨©¨¨©Ÿ¥
,dpedk zepznäîeøúe`id mb,ïäkì äðzîeíLkmz` miceny §¨©¨¨©Ÿ¥§¥

ïéëéìBî ïéàLaeh meiaäîeøzä úà,lenz`n dyxtedyCklkl ¤¥¦¦¤©§¨¨
y ecez zegtdïéëéìBî ïéàaeh meiaúBðznä úàeyxtedy ¥¦¦¤©©¨

.lenz`nàì ,ìlä úéa íäì eøîà,zepznl dnexz zencl oi` - ¨§¨¤¥¦¥Ÿ
ixdyäîeøúa ízøîà íàmeyn `l` df oi` ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Ls`dúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl i`yx epi` -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
ïúîøäa éàkfL úBðzîaodkl mpzil s` el xzed jkle ,aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

.aeh meia

àøîâ
Czòc à÷ìñ à÷epizpyna epipyy dny `xnbd dxaq dligza - ¨¨§¨©§¨

' zepzne dlg jiledl exq` i`ny ziay'íBiäî eîøeäLdpeekd ¤§¥©
enxed mbyåmbíBiäî eèçLpLå .epipyy dn ok'Lîàî eîøeäL' §¤¦§£¥©§¤§¥¤¤

enxed mby dpeekdåmb.Lîàî eèçLpLexq`y `vnp oky oeike §¤¦§£¥¤¤
zxxan .meid dhgyp dndad m` s` zepzn jiledl i`ny zia

:`xnbdïéúéðúî épîz` epizpyna `pzd x`ia in zhiyk - ©¦©§¦¦
,df ote`a lld ziae i`ny zia zwelgnàìkàìå ,éñBé éaøkéaø Ÿ©¦¥§Ÿ©¦

àlà ,äãeäézhiykíéøçà.`ide÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà ,àéðúc §¨¤¨£¥¦§©§¨¨©©¦§¨Ÿ¤§§
[micen -]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéadlgdeáøòî eîøeäL ¥©©¥¦¥©©©¨¤§¥¤¤

ïéëéìBnL ,áBè íBéodkl mze`úBðznä íòdlgdeíBiäî eîøeäL ¤¦¦¦©©¨¤§¥©
íBiäî eèçLpLå.aeh meia -ïëéìBäì àlà e÷ìçð àìdlgl - §¤¦§£¥©Ÿ¤§§¤¨§¦¨

lenz` enxedy zepzneïéà ,íéøîBà éànL úéaL ,ïîöò éðôa¦§¥©§¨¤¥©©§¦¥
ïéðc éànL úéa eéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî¦¦¥¦¥§¦¦¦§¨¨¥©©¨¦

y oeik ,xeq`lúBðzîe älçodå ,ïäëì äðzîmbäîeøú`idäðzî ©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yiïéëéìBî ïéàL íLkaeh meiaúà §Ÿ¥§¥¤¥¦¦¤

äîeøzä,lenz`n dyxtedyïéëéìBî ïéà Ckaeh meiaúà ©§¨¨¥¦¦¤
úBðznä.lenz`n enxedy,ìlä úéa íäì eøîààìmzencl oi` - ©©¨¨§¨¤¥¦¥Ÿ
,dfl dfokyäîeøúa ízøîà íàmeyn epiid ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Lmbdúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl xeq`y -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
úîøäa éàkfL úBðzîaïdcedi iax ixaca x`eany oeike .aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

,odkl mkiledl xzen meid ehgypy zepzny i`ny zia miceny
i`ny ziay x`ean dpyna ixdy ,ezrck dpi` epizpyny `vnp

.df ote`a s` mixqe`
:`ziixad jynda epipyy itk ,epizpynk dpi` iqei iax zrc oke

e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà[micen-]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéa ¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©©¨

dlgdeïéëéìBnLenxedy oiae meidn enxedy oia ,aeh meia odkl ¤¦¦
.dxzed oznxd mby oeik ,lenz`näîeøzä ìò àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨©©§¨

,dzyxtd dxzed `lyïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL,odkl ¤¥©©§¦¥¦¦
,aeh meia dpyixti `ny dxifbeéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦¦§¨¨

ïéðc ìlä úéaixd ,xizdläðzî äîeøúe ,ïäëì äðzî úBðzîe älç ¥¦¥¨¦©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yi jkleúBðznä úà ïéëéìBnL íLkmeia §Ÿ¥§¥¤¦¦¤©©¨

,odkl aehíà ,àì ,éànL úéa íäì eøîà .äîeøzä úà ïéëéìBî Ck̈¦¦¤©§¨¨§¨¤¥©©Ÿ¦
úBðzîa ízøîàdlgeïúîøäa éàkfLmb dxzed jkl ,aeh meia £©§¤§©¨¤©©©£¨¨¨

mze` mb exzed ,aeh meia enxedy mze` exzedy oeike ,ozkled
,aeh mei axra enxedydúîøäa éàkæ ïéàL äîeøúa eøîàzmeia Ÿ§¦§¨¤¥©©©£¨¨¨

xzeny micen i`ny ziay iqei iax ixaca x`eany oeike .aeh
ixdy ,ezrck dpi` epizpyn i`ce ok m` ,aeh meia zepzn jiledl

.aeh meia zepzn jiledl mixqe` i`ny ziay x`ean dpyna
jynda epipyy dhiyk `l` epizpyn cinrdl epl oi` jkle

:`ziixade÷ìçð àì ,íéøîBà íéøçà[micen-]ìlä úéáe éànL úéa £¥¦§¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥
úBðznä ìò àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBî ïéàL äîeøzä ìòelit`e ©©§¨¤¥¦¦Ÿ¤§§¤¨©©©¨

,meid ehgypykìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¦¦¥¦¥
.ïéëéìBî ,íéøîBàdhgypa s`y ,epizpyna x`eandy `vnpe §¦¦¦

`l` ayiizn epi` ,odkl dizepzn ozil i`ny zia oixqe` meid
:`xnbd zdnez .mixg` zrckàîéìwx epizpyny xn`p ike - ¥¨

zrckàìå ,àéä íéøçàk,äãeäé éaø.iqei iaxk `ly i`cee £¥¦¦§Ÿ©¦§¨
:`xnbd dgec,àáø øîà,dcedi iaxk mb epizpyn cinrdl xyt` ¨©¨¨

ixdyéðz÷ éîepizpynaíBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäLdn itk ¦¨¨¥¤§¥©§¤¦§£¥©
,dligza exaqywx `ldeíìBòìe ,éðz÷ 'eîøeäL'xnel yi ¤§¨¨¥§¨

yïúèéçLdzid.Lîàîepizpyn ly `pzdy `vnp oky oeike §¦¨¨¥¤¤
zepzn jiledl i`ny zia exq`y dn lky dcedi iaxk xaeq
meid ehgyp m` la` ,lenz` ehgypyk wx `ed aeh meia odkl
lr `xnbd zl`ey .odkl okiledl xzeny i`ny zia micen
epizpyna xkfed `ly dfny ok yxtp m` :`ax ly exe`ia
m` ,i`ny zia exq` lenz`n ehgypa wxy gken 'meid ehgypy'

okàîéìzrck wx epizpynyàìå ,àéä äãeäé éaøzrck,íéøçà ¥¨©¦§¨¦§Ÿ£¥¦
i`ny zia exq` meid dhgypy dndaa s` mixg` zrcl ixdy

.odkl dizepzn jiledl:`xnbd zayiinàîéz eléôàepizpyny £¦¥¨
zrcke ,íéøçàjiledl exq` i`ny ziay mixg` exn`y dn £¥¦

`weec epiid zepznðäá,Lîàî eèçLðc Cehgypy oze`a la` §¨¨§¦§£¥¤¤
dywn .mkiledl xzeny i`ny zia micen mixg` zrcl mb meid

:`xnbdéëä éà,mixg` zrc z` ok yxtp m` -,äãeäé éaø eðééä ¦¨¦©§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxe mixg` ewlgp dnaeeäééðéa àkéà¦¨¥©§

äìôèzepznd mr yn` ly zepzn jiledle lethl xzen m` - §¥¨
mixg` zrcle ,z`f oixizn i`ny zia dcedi iax zrcl ,meid ly
m` df oecip epizpyna xkfed `ly oeike .z`f mixqe` i`ny zia
:mixg`k e` dcedi iaxk e` dcinrdl xyt` jkl ,'lethl' xzen

* * *
éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàlld zia zrcke ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

a dyrn did oke .odkl jiledl xzen dnexz elit`yéáBè áø©¦
,äéîçð áøc déøacäîeøúc àøîçc àaøb déì äåäly oii ziag - §¥§©§¤§¨£¨¥©§¨§©§¨¦§¨

,dnexzàúàaeh meia `a -óñBé áøc dén÷ìeeäî ,Bì øîà ¨¨§©¥§©¥¨©©
àðãéàä ïäëì ééeèîàì,eiykr odkl dkiledl il xzen m`d - §©§¥§Ÿ¥¨¦§¨

.aeh meiadéì øîà,sqei iax,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©§¨¨©§¥
éñBé éaøk äëìä.xzene ,lld zia zrcke £¨¨§©¦¥

dligzae .dfl xzid yiy ote` epivny `xnbd dywn oldl
:oecip eze` z` `xnbd zxxandéðëéætLeàegx`n -áø øa àáøc §§¦§¥§¨¨©©

àìcøçc àúééøeqà déì äåä ,ïðçlcxg ly zexeyw zeliag - ¨¨£¨¥¦§¨¨§©§§¨
,okeza rxfde ,odihiaxya oiicr eidydéì øîàopg ax xa `axl ¨©¥

éëeøôì eäîaeh meia mihiaxyd z` jextl xzen m`d - ©§¨¥
rxfd z` `ivedle.áBè íBéa eäéépî ìëéîedyrn m`d wtzqpe ¥©¦©§§

e` ,ytp lke` jxevl aeh meia xzeny leyiae dhigyk `ed df
jka yie ,xzed `l aeh mei axrn ok zeyrl did lekiy oeik `ny

.dyic zclez meyn xeqi`déãéa äåä àìax xa `ax rci `l - Ÿ£¨¦¥
.xaca daeyz opgàáøc dén÷ì àúà.el`yedéì øîà,`ax ¨¨§©¥§¨¨¨©¥
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קסז
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

äøòáä íåùîzewll aeh meil zek`ln welg yi :xaq `w .dnvrl dk`ln `idy -

.aeh mei meyn zek`ln izy lr mizyìåùáå äøòáäzewll dpyn dpi` ,aeh meic -

.dxezd on jxevl `ly inp exzed - jxevl exzedy jeznc .odilräðùî äðéà`l -

.yxcnd ziaa mlern zipypäðùî øîåì àöîú íàåi`ce - zipypy mi`pz exn`i m` -

.de`py i`ny ziaäðùîäìç ïéëéìåî ïéà-

dil exy `l ,dzyxtda xzeny it lr s`

`le el exizd ezqir owzl oewz `l` ,dzkled

.xzeiúåðúî,od s` ,daiwde miiglde rexfd -

j`ide ,onixdl dehvp ixdy ,el dxzed oznxd

oilaeh oi`y it lr s`e ?xyad x`y lk`i

m` edin ,dlik`a xyad xeq`l ,lah x`yk

olke` `ed ixd - odn xyad x`y yxit `l

`le ,exizd - oznxd ,jkld .dyra xaere

.mze` oidiabn oi`c dxfb meyn oleke .ozkled

äåù äøæâ,xefb opaxcn dlekc ,`wec e`l -

.opaxca dey dxfbc `inec `l`ïäëì äðúî-

.od dpedk zepzn rax`e mixyrnïéàù íùë
ïéëéìåîlenz`n ixdy ,ol ezicen `dac -

.ddabedéàëæ åðéàùminkg epzp `l .i`yx -

.dzyxtda zekfe gk mc`làøîâéáø àì
íéøçà àìà äãåäé éáø àìå éñåé.opiqxb -

'åë ïúåà ïéëéìåîùenxedy oia ipzw oizipzne -

`w meid ehgypac jzrc `wlq `we ,meidn

.xq`e ,ixiinúåðúîä ìòïéëéìåîùli`ed -

ediipin cge ,dlgl oicd `ede ,oznxda i`kfe

.hwpúåðúîä ìò àìà,meidn ehgyp elit`e -

.oizipzn ik rnynéáø àìå àéä íéøçà àîéì
äãåäéxyt` `l i`ce iqei iaxk ,xnelk -

xninl opivn in ?i`n dcedi iaxk .`nwe`l

mwezne ,xn`w yn` lya `wec inp oizipznc

iaxk `lc xnel epgxk lr wwfp e` ,diail`

.dcediéðú÷ éîenxedy oia oizipzn -ehgype

jpda la` yn`n ozhigy mlerle ,meidn

.ecen aeh meia ehgypcàéä äãåäé éáø àîéì
íéøçà àìåyn` lyca `wec oizipznc oeik -

`lc `nip - meid ehgyp ipzw `lcn ,i`w

.ixn`w zepznd lr mixg` `dc ,mixg`kêðäá
ùîàî åèçùðãmixg` ixn`wc zepznd lr -

.ixiinw yn` lyaäìôèxizn dcedi iax -

mixg`e ,meid ly mr yn` ly jiledle lthl

.i`ny zia ixq` inp lthl elit`c ixaq

`ki` - llk dltha ixii` `lc oizipzne

.mixg`k xninl `ki`e ,dcedi iaxk xninl

éñåé éáøë äëìäelit`c ,lld ziac `ail`e -

.jiledl xzen inp dnexzàúééøåñàzeliag -

.okeza rxfde ,oihiaxya lcxg lyéëåøôì åäî
ixy in .aeh meia rxfd `ivedle ,oihiaxyd -

oeik `nlc e` ,leyiake dhigyk aeh meia

dyic zclezc ,`l - aeh mei axrn xyt`c

.`edúåìéìî ïéììåî.`ed ci xg`lk ycc -

`l` ,`ed `ziixe`c e`l - zaya elit`e

.xefb `l aeh meiae ,opaxcnúåìéìî,oihg ly -

cin opiqxb zay iab :mikx odyk eicia lleny

.ci lr ci lr opiqxb aeh mei iabe cilãéì ãéî
.leg jxck `ly -ïåð÷cg` ey`x ,`ed ilk -

zeiphwd ozepe ,xvw afxn oirk ieyr ipyde agx

jxc lblbzn lke`de ,rprpne agxd jeza

.ilka x`yp zleqtde ,afxndéåçîúdxrw -

.dlecbãé ìò ãé ìò.hrn hrn -àì ìáà
'åë àìáèá.daxd `l` elld milka zeyrl jxc oi`y ,xgn jxevl ciarc o`nk ifgnc -ïéà áåè íåé áøòî.aeh meia llend ipzw `le ,ipzw aeh mei axrn llend -ïë íà-

.egxk lr dnexz odn yixtn - olk`l aeh meia ollende ,obc eyriy cr dnexz oiyixtn `l oilay mzqc .dznxda i`kfy dnexz epivn ,aeh meia zeliln oillenc
àä
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àëäoeik ,cib lyana `ki` jxev dne :xn`z m`e - 'eke jxevl dxrad dxzedy oeik inp

elk`l df ly ezrca didy oeik :xnel yi ?xeq` `edy.aeh mei jxev epiid -

ïéàodkd `ai m` oicd `edc ,oikilen `wec e`l :'it - 'ek odkl zepzne dlg oikilen

xn`wc ;`icda "zexit gweld" wxt i`ncc inlyexia rnyn oke .el mpzi `l ezial

,i`nc xyrn znexzl my `xwy in :mzd

i`ce ly ipr xyrnlem` la` .zaya mlhi `l -

elv` lek`l milibx ipre odk,oilke`e oi`a -

dlr xn`we .lenz`n :yexit .mriceiy calae

mlhi `l xn`wc `eddc`l oizipzn epiid -

:wiqne ,'eke oikilen oi` `kdc jdn iziine .mpzi

`ed .`edn opitli `idde `iddn `ed opitli

ikd :yexit .zay `id aeh mei `ed ,`iddn opitli

,oikilen oi`c `eddn opitli zayac `idc xn`w
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eîøeäL ïéa ,áBè íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî¦¦©¨©¨©Ÿ¥§¥¤§
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äøòáä íeMî.cibd z` lyal ick y`d zxrad -déì øîàiax - ¦©§¨¨¨©¥
,ef `ziixa dpeyl opgeiàøáì éðz ÷etzial ueg dze` dpye `v - §¥¦§¨

lr zewln aeig oky ,yxcndìeMáe äøòáäaeh meiaäðLî dðéà ©§¨¨¦¥¨¦§¨
zek`ln exzedy jezn ixdy ,yxcnd ziaa mlern dpyp `l -

.jxevl `ly s` exzed ytp lke` jxevl el`øîBì àöîz íàå§¦¦§¨©
äðLîk i`ce ,yxcnd ziaa z`f epyy -éøîàc ,àéä éànL úéa ¦§¨¥©©¦§¨§¥

,epizpynaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦
,CøBöì àlLeénð àëädxrad iabläøzeäL CBzî ïðéøîà àì ¤Ÿ§¤¨¨©¦Ÿ©§¦¨¦¤§¨

,CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì äøòáälr zewln miaiig jkle ©§¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
.jxevl `ly aeh meia leyiae dxradéàcl eli`c -,ìlä úéa §¦¥¦¥

éøîàc ïåék,dlik` jxevl `ly s` `ivedl xzeny epizpyna ¥¨§¨§¥
y mixaeq md gxkdaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦

,CøBöì àlLeénð àëädxrad iablCøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨©§¨¨§¤
,CøBöì àlL énð äøzeäleyiae dxrad meyn zewln eaiigi `le §¨©¦¤Ÿ§¤
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:lirl inica` xa wgvi iax ixacke ,`l e` 'jezn' mixne` m`

äðùî
ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaúBðzîe älçdaiwe miigl rexf - ¥©©§¦¥¦¦©¨©¨

áBè íBéa ïäëì,eîøeäL ïéadndad on e` dqird on eyxtedy - §Ÿ¥§¥¤§
Lîàî,bgd mcew ,lenz`n -íBiäî eîøeäL ïéa.aeh meia -úéáe ¥¤¤¥¤§¥©¥

ïéøézî ìlä.`ed odk jxevy oeik okiledléànL úéa íäì eøîà ¦¥©¦¦¨§¨¤¥©©
oirka zepzne dlg oic zeeydl yi `lde ,lld zialäåL äøæb§¥¨¨¨

ixdy ,dnexz oiclúBðzîe älçodïäkì äðzîrax`e mixyrn - ©¨©¨©¨¨©Ÿ¥
,dpedk zepznäîeøúe`id mb,ïäkì äðzîeíLkmz` miceny §¨©¨¨©Ÿ¥§¥

ïéëéìBî ïéàLaeh meiaäîeøzä úà,lenz`n dyxtedyCklkl ¤¥¦¦¤©§¨¨
y ecez zegtdïéëéìBî ïéàaeh meiaúBðznä úàeyxtedy ¥¦¦¤©©¨

.lenz`nàì ,ìlä úéa íäì eøîà,zepznl dnexz zencl oi` - ¨§¨¤¥¦¥Ÿ
ixdyäîeøúa ízøîà íàmeyn `l` df oi` ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Ls`dúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl i`yx epi` -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
ïúîøäa éàkfL úBðzîaodkl mpzil s` el xzed jkle ,aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

.aeh meia

àøîâ
Czòc à÷ìñ à÷epizpyna epipyy dny `xnbd dxaq dligza - ¨¨§¨©§¨

' zepzne dlg jiledl exq` i`ny ziay'íBiäî eîøeäLdpeekd ¤§¥©
enxed mbyåmbíBiäî eèçLpLå .epipyy dn ok'Lîàî eîøeäL' §¤¦§£¥©§¤§¥¤¤

enxed mby dpeekdåmb.Lîàî eèçLpLexq`y `vnp oky oeike §¤¦§£¥¤¤
zxxan .meid dhgyp dndad m` s` zepzn jiledl i`ny zia

:`xnbdïéúéðúî épîz` epizpyna `pzd x`ia in zhiyk - ©¦©§¦¦
,df ote`a lld ziae i`ny zia zwelgnàìkàìå ,éñBé éaøkéaø Ÿ©¦¥§Ÿ©¦

àlà ,äãeäézhiykíéøçà.`ide÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà ,àéðúc §¨¤¨£¥¦§©§¨¨©©¦§¨Ÿ¤§§
[micen -]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéadlgdeáøòî eîøeäL ¥©©¥¦¥©©©¨¤§¥¤¤

ïéëéìBnL ,áBè íBéodkl mze`úBðznä íòdlgdeíBiäî eîøeäL ¤¦¦¦©©¨¤§¥©
íBiäî eèçLpLå.aeh meia -ïëéìBäì àlà e÷ìçð àìdlgl - §¤¦§£¥©Ÿ¤§§¤¨§¦¨

lenz` enxedy zepzneïéà ,íéøîBà éànL úéaL ,ïîöò éðôa¦§¥©§¨¤¥©©§¦¥
ïéðc éànL úéa eéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî¦¦¥¦¥§¦¦¦§¨¨¥©©¨¦

y oeik ,xeq`lúBðzîe älçodå ,ïäëì äðzîmbäîeøú`idäðzî ©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yiïéëéìBî ïéàL íLkaeh meiaúà §Ÿ¥§¥¤¥¦¦¤

äîeøzä,lenz`n dyxtedyïéëéìBî ïéà Ckaeh meiaúà ©§¨¨¥¦¦¤
úBðznä.lenz`n enxedy,ìlä úéa íäì eøîààìmzencl oi` - ©©¨¨§¨¤¥¦¥Ÿ
,dfl dfokyäîeøúa ízøîà íàmeyn epiid ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Lmbdúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl xeq`y -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
úîøäa éàkfL úBðzîaïdcedi iax ixaca x`eany oeike .aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

,odkl mkiledl xzen meid ehgypy zepzny i`ny zia miceny
i`ny ziay x`ean dpyna ixdy ,ezrck dpi` epizpyny `vnp

.df ote`a s` mixqe`
:`ziixad jynda epipyy itk ,epizpynk dpi` iqei iax zrc oke

e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà[micen-]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéa ¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©©¨

dlgdeïéëéìBnLenxedy oiae meidn enxedy oia ,aeh meia odkl ¤¦¦
.dxzed oznxd mby oeik ,lenz`näîeøzä ìò àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨©©§¨

,dzyxtd dxzed `lyïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL,odkl ¤¥©©§¦¥¦¦
,aeh meia dpyixti `ny dxifbeéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦¦§¨¨

ïéðc ìlä úéaixd ,xizdläðzî äîeøúe ,ïäëì äðzî úBðzîe älç ¥¦¥¨¦©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yi jkleúBðznä úà ïéëéìBnL íLkmeia §Ÿ¥§¥¤¦¦¤©©¨

,odkl aehíà ,àì ,éànL úéa íäì eøîà .äîeøzä úà ïéëéìBî Ck̈¦¦¤©§¨¨§¨¤¥©©Ÿ¦
úBðzîa ízøîàdlgeïúîøäa éàkfLmb dxzed jkl ,aeh meia £©§¤§©¨¤©©©£¨¨¨

mze` mb exzed ,aeh meia enxedy mze` exzedy oeike ,ozkled
,aeh mei axra enxedydúîøäa éàkæ ïéàL äîeøúa eøîàzmeia Ÿ§¦§¨¤¥©©©£¨¨¨

xzeny micen i`ny ziay iqei iax ixaca x`eany oeike .aeh
ixdy ,ezrck dpi` epizpyn i`ce ok m` ,aeh meia zepzn jiledl

.aeh meia zepzn jiledl mixqe` i`ny ziay x`ean dpyna
jynda epipyy dhiyk `l` epizpyn cinrdl epl oi` jkle

:`ziixade÷ìçð àì ,íéøîBà íéøçà[micen-]ìlä úéáe éànL úéa £¥¦§¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥
úBðznä ìò àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBî ïéàL äîeøzä ìòelit`e ©©§¨¤¥¦¦Ÿ¤§§¤¨©©©¨

,meid ehgypykìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¦¦¥¦¥
.ïéëéìBî ,íéøîBàdhgypa s`y ,epizpyna x`eandy `vnpe §¦¦¦

`l` ayiizn epi` ,odkl dizepzn ozil i`ny zia oixqe` meid
:`xnbd zdnez .mixg` zrckàîéìwx epizpyny xn`p ike - ¥¨

zrckàìå ,àéä íéøçàk,äãeäé éaø.iqei iaxk `ly i`cee £¥¦¦§Ÿ©¦§¨
:`xnbd dgec,àáø øîà,dcedi iaxk mb epizpyn cinrdl xyt` ¨©¨¨

ixdyéðz÷ éîepizpynaíBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäLdn itk ¦¨¨¥¤§¥©§¤¦§£¥©
,dligza exaqywx `ldeíìBòìe ,éðz÷ 'eîøeäL'xnel yi ¤§¨¨¥§¨

yïúèéçLdzid.Lîàîepizpyn ly `pzdy `vnp oky oeike §¦¨¨¥¤¤
zepzn jiledl i`ny zia exq`y dn lky dcedi iaxk xaeq
meid ehgyp m` la` ,lenz` ehgypyk wx `ed aeh meia odkl
lr `xnbd zl`ey .odkl okiledl xzeny i`ny zia micen
epizpyna xkfed `ly dfny ok yxtp m` :`ax ly exe`ia
m` ,i`ny zia exq` lenz`n ehgypa wxy gken 'meid ehgypy'

okàîéìzrck wx epizpynyàìå ,àéä äãeäé éaøzrck,íéøçà ¥¨©¦§¨¦§Ÿ£¥¦
i`ny zia exq` meid dhgypy dndaa s` mixg` zrcl ixdy

.odkl dizepzn jiledl:`xnbd zayiinàîéz eléôàepizpyny £¦¥¨
zrcke ,íéøçàjiledl exq` i`ny ziay mixg` exn`y dn £¥¦

`weec epiid zepznðäá,Lîàî eèçLðc Cehgypy oze`a la` §¨¨§¦§£¥¤¤
dywn .mkiledl xzeny i`ny zia micen mixg` zrcl mb meid

:`xnbdéëä éà,mixg` zrc z` ok yxtp m` -,äãeäé éaø eðééä ¦¨¦©§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxe mixg` ewlgp dnaeeäééðéa àkéà¦¨¥©§

äìôèzepznd mr yn` ly zepzn jiledle lethl xzen m` - §¥¨
mixg` zrcle ,z`f oixizn i`ny zia dcedi iax zrcl ,meid ly
m` df oecip epizpyna xkfed `ly oeike .z`f mixqe` i`ny zia
:mixg`k e` dcedi iaxk e` dcinrdl xyt` jkl ,'lethl' xzen

* * *
éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàlld zia zrcke ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

a dyrn did oke .odkl jiledl xzen dnexz elit`yéáBè áø©¦
,äéîçð áøc déøacäîeøúc àøîçc àaøb déì äåäly oii ziag - §¥§©§¤§¨£¨¥©§¨§©§¨¦§¨

,dnexzàúàaeh meia `a -óñBé áøc dén÷ìeeäî ,Bì øîà ¨¨§©¥§©¥¨©©
àðãéàä ïäëì ééeèîàì,eiykr odkl dkiledl il xzen m`d - §©§¥§Ÿ¥¨¦§¨

.aeh meiadéì øîà,sqei iax,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©§¨¨©§¥
éñBé éaøk äëìä.xzene ,lld zia zrcke £¨¨§©¦¥

dligzae .dfl xzid yiy ote` epivny `xnbd dywn oldl
:oecip eze` z` `xnbd zxxandéðëéætLeàegx`n -áø øa àáøc §§¦§¥§¨¨©©

àìcøçc àúééøeqà déì äåä ,ïðçlcxg ly zexeyw zeliag - ¨¨£¨¥¦§¨¨§©§§¨
,okeza rxfde ,odihiaxya oiicr eidydéì øîàopg ax xa `axl ¨©¥

éëeøôì eäîaeh meia mihiaxyd z` jextl xzen m`d - ©§¨¥
rxfd z` `ivedle.áBè íBéa eäéépî ìëéîedyrn m`d wtzqpe ¥©¦©§§

e` ,ytp lke` jxevl aeh meia xzeny leyiae dhigyk `ed df
jka yie ,xzed `l aeh mei axrn ok zeyrl did lekiy oeik `ny

.dyic zclez meyn xeqi`déãéa äåä àìax xa `ax rci `l - Ÿ£¨¦¥
.xaca daeyz opgàáøc dén÷ì àúà.el`yedéì øîà,`ax ¨¨§©¥§¨¨¨©¥
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dvia(ycew zay meil)

éaø àä`ed ,aeh meia zelilnd on minxezy lirl x`eand - ¨©¦
e ,zelilna dnexz yiy xaeqd iax zhiykéaøa éñBé éaø àä̈©¦¥§©¦

äãeäé,aeh meia dnexz mixdl xeq`y epizpyna epipyy dn - §¨
dnexz aeig oi`y xaeqd dcedi iaxa iqei iax zhiya `ed

.zelilnakïéìaL ñéðëä ,àéðúcick zial dztilw mr d`eaz - §©§¨¦§¦¦¢¦
äqéò ïäî úBNòìodn oikdl ick ixka otqe`le oze` yecl - ©£¥¤¦¨

,dqirïäî ìëBàzlik`øeèôe éàøòonf lky oeik ,dnexzd on ¥¥¤£©¨
.dnexza aiigzdl ozk`ln dxnbp `l ixka ogxine oyc `ly

ick oqipkd m` la`úBìéìîa ïììBîì,hrn hrn olk`leéaø §§¨¦§¦©¦
áéiçîoilaya ozqpkd ,oxeb icil `eal oteq oi`y oeiky ,dnexza §©¥

.dnexzl opxb `ide ozk`ln xnb `idøèBt äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¥
oebic `lay micnl 'LpbC ziW`x' (c gi mixac) aezkdny oeik¥¦§¨§
oiekzn epi`y oeike ,dnexza aiigzn epi` [oxeba gexin epiidc]

.dnexzn mixeht md ixd ,mlerl oxeb mdn zeyrl
ji` :aeh meia lelnl xiznd `ax lr zeywdl dkiynn `xnbd

,dcedi iaxa iqei iaxk epizpyn z` cinrdl lkepå`ldéñBé éaøì §§©¦¥
äãeäé éaøadì úçkLî énð,aeh meia dznxda i`kfy dnexzïBâk §©¦§¨©¦©§©©¨§

ïéìaL ñéðëäLe oze` gxnl ick zialå ,äqéò ïäî úBNòìaey ¤¦§¦¦¢¦©£¥¤¦¨§
ïäéìò Cìîðick oripvdl `l` ogxnl `ly,áBè íBéa ïììBîìdfae ¦§©£¥¤§§¨§

dcen dcedi iaxa iqei iax mbdéîBéa àìáècjlnpy meiay - §¨§¨§¥
,dnexz odn yixtiy cr mixeq`e ,lah eidp md ollenl odilr
zenexz zxez mdilr dlg gexin myl oqipkdy oeiky meyn
ozqpkd zaygp ollenl mdilr jlnpyke ,mgxniykl zexyrne

:`xnbd zvxzn .dnexza eaiigzpe ozk`ln xnbk zialàlàok` ¤¨
i`kfy dnexz ly ote` epivn dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia

e ,aeh meia dznxdaäîeøz éàîepi`y epizpyna epipyy dn - ©§¨
,llk i`yx epi`y dpeekd oi` ,aeh meia dnexz mixdl i`yx

y `l`áBøznxda i`kf epi` minrtäîeøzixdy ,aeh meia §¨
.ze`eazdn herinc herin md zeliln

* * *
:dcedi iaxa iqei iaxe iax zwelgn z` zx`an `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

ú÷Bìçî`weec `id dcedi iaxa iqei iaxe iaxïéìaLaz`eaz ly ©£¤§¦¢¦
oeik dcedi iaxa iqei iax xht mday ,zelilnl oqipkdy obc

.gexina `l` opxb oi`e dyicl micner oaexyéøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥
àìáè àúééøeqà ìkälah oze` dyer zeliaga zial ozqpkd - ©Ÿ¦§¨¨¨§¨

,cgi oze` oihaeg mpi` mc` ipa daxdy oeik ,dnexza aiigzdl
mixeyw odyk zial ozqpkd jkl ,mkxv ick hrn hrn `l`
.dcedi iaxa iqei iaxl elit` dnexza aiigzdl opxb edf zeliaga

:jkl di`x `xnbd d`iandéì òéiñî àîéìepipyy dnn ,iia`l ¥¨§©©¥
adpynéìéáç Bì eéäL éîïzìzziphw oin -LúBk äæ éøä ,ìáè ìL ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥

,urd on ozlzd rxf z` cixtneLéøôîe ,íäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìòdnexza zaiegn ziphwy x`eane ©©¤©§¥©§¦©¨¥

,gikedl `xnbd dxaqe ,zeliaga dcera s`åàì éàîef dpyny ©¨
zrck,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø`vnpeøîàc`weecyíúä- ©¦¥§©¦§¨¦§¨©¨¨

milaya,àìáè àìla`àëäziphwa -,àìáèiia` x`iay itk Ÿ¨§¨¨¨¨§¨
zeliaga mixeyw odyk ozqpkdy zeiphwa iqei iax dceny

:`xnbd dgec .dnexza ozaiigne oze` zlaehàìdpi` ef dpyn - Ÿ
ixack `l` ,ziphwa cgein oic epi`e iqei iax zrckàéä éaø©¦¦

.ollny obc ly oilay s` dnexza aiignd:`xnbd zl`eyéà¦
ïzìz àéøéà éàî ,àéä éaøozlz `weec dpynd dhwp recn - ©¦¦©¦§¨¦§¨

`ldeeléôàaénð ïéìaLef oi` gxkda :`xnbd daiyn .ok oicd £¦¦¢¦©¦
ixdy ,dl`yàlàaéàîxn`z m` s` `lde ,ef dpyn ayiiz ¤¨©

yäãeäé éaøa éñBé éaø,dywi ,`idìïðéòîLdpic z` ef dpyn ©¦¥§©¦§¨©§§¦¨
a,úBiðè÷ éðéî øàLdaxd yi oday s`y ,xzei lecb myecigy §¨¦¥¦§¦

,ixka gexin miyerymewn lknoze` zlaeh dliaga dxiyw
,dnexzlïkL ìëåyïzìzjxc ixdy ,ezliaga dnexzl lahed §¨¤¥¦§¨

dcxtd `la evr mr epzepe ,dxicwd z` wznl hrn hrn epzil
,ozlz `weec `ziixad dhwp recne ,llk gexineàlàgxkda ¤¨

xnel jixvydéì àëéøèöà ïzìzmeyn ,yxetn eprinydl `pzl ¦§¨¦§§¦¨¥
ok ilelyàðéîà Czòc à÷ìñy xnel mewn did -Böò íòèå ìéàBä ¨§¨©§¨£¦¨¦§©©¥

Böòà énð LBøôì ,äåL Béøôemb xyrne dnexz yixtdl eilr - ¦§¨¤¦§©¦©¥
,ely urd cbpkïì òîLî à÷,oky oeike .jka jxev oi`y dpynd ¨©§©¨

`le ozlz dhwpy xnel yi ,iax zrck ef dpyn yxtp m` s`
.ozlzd ivr lr oiyixtn oi`y df yecig eprinydl ick oilay

:jtidl iia` ixac z` epyy yiy d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
ú÷Bìçî éiaà øîà`id dcedi iaxa iqei iaxe iax,ïéìaLawxe ¨©©©¥©£¤§¦¢¦

oiqipkn mc` ipa daxdy meyn ,gexin `la s` iax aiign mda
.zeilwe zeliln jxevl oze`àúééøeqà ìkä éøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥©Ÿ¦§¨¨

àìáè àìoeik ,dnexzl ozlaeh dpi` zeliaga ozqpkd - Ÿ¨§¨
:`xnbd dywn .gexinl `id ozqpkd zelibxyéáéúéîdpyndn ¥¦¥

,lirl d`aedyLúBk äæ éøä ìáè ìL ïzìz éìéáç Bì eéäL éî¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìò Léøôîe ,ïäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦©©¤©§¥©§¦©¨¥

,dziiyewa `xnbd dxaqeåàì éàîdpynd zpeek oi` m`d - ©¨
od el` zeliagyäîeøz ìL ìeáè ìáèaiegnd xenb lah - ¤¤¨¤§¨

ozlaeh zeliaga ozqpkd zeiphwa s`y `vnpe ,dnexz zyxtda
ozqpkdy zeiphwa micen mleky iia` xn` ji`e ,dnexzl

:`xnbd zvxzn .dnexzl ozlaeh dpi` zeliagaàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,l`xyid lv` xenb lah eyrp el` zeliagy dpynd

a xaecnøNòî úîeøz ìL ìeáè ìáèxyrn lhpe iel oa jldy - ¤¤¨¤§©©£¥
my elld zeliagd lr lge ,l`xyil eidy zeliagn oey`x
mdn yixtdl aiigy oiprl lah elv` eyrp dzrne ,xyrn

,xyrn znexzéaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaøãëe¦§©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaàmicwdy - ©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera odkl dlecb dnexz ozpy mcew iell epzilïéìaLaiptl - §¦¢¦
,gexindBîLeilr `xwpy xyrn my -,øNòî úîeøúì BìáBè §§¦§©©£¥

znexz epnn yixtiy cr ,i`xr zlik` elit` elke`l iell xeq`e
.xyrn

xenb laha dpynd z` miyxtn epiid m` mpn` :`xnbd zl`ey
oztilw z` cixtdle mze` yezkl edekixvd recn oaen did
edfe ,oebic xg`l wx `ed dnexzd aeigy oeik ,dyxtdd mcew
'oilaya micwd'y iel oaa xaecny jixack m` j` .epebic

,xyrn znexz yixtdl aiigzpeéì änì LúBkedekixvd recn - ¥¨¨¦
,dyxtdd mcew obc ezeyrle yezkldéì àîéìodkl ieldék ¥¨¥¦

éì eáäéc éëéädyizk `la xyrnd z` izlaiwy myk -éëä ¥¦§¨£¦¨¦
Cì àðáéäé:`xnbd zayiin .dyizk `la xyrn znexz epnnøîà ¨¦§¨¨¨©

,àáøy `l` ,eyzkl ield jixv oi` oicd xwirn ok`àñð÷`ed ¨¨§¨¨
mcew xyrnd z` lehil micwdy lr ield z` opax eqpwy
Lz`ln' ly e`l lr xearl dfa mxbe ,dlecb dnexz dlhipy§¥¨§
dnexz xg`l xeqi` `edy ,(gk ak zeny) 'xg`z `l Lrnce§¦§£Ÿ§©¥¥
zlik`l jka mpikie myzkiy iell edeqpw okle .xyrnd xg`

:df qpwl di`x `xnbd d`ian .odkdeðúpL éåì ïa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¤¥¦¤¨§
åéúBøNòîa ïéìaL Bìzenk xyrn znexz odn ozil leki epi` ¦¢¦§©£§¨

`l` ,odyïøBb ïúBà äNBò.xyrn znexz mdn odkl ozi jk xg`e ¤¨¤
eizexyrna laiwyk okeïéé ïúBà äNBò ,íéáðòznexz mdn ozepe £¨¦¤¨©¦

laiwyk oke .odkl xyrníéúéæ,eizexyrnaïîL ïúBà äNBò ¥¦¤¨¤¤
ïäkì ïðúBðå ,øNòî úîeøz íäéìò Léøôîe.meynäîeøzL íLkL ©§¦£¥¤§©©£¥§§¨©Ÿ¥¤§¥¤§¨

úìhéð dðéà äìBãb§¨¥¨¦¤¤
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izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei
äãåäé éáøá éñåé éáø àä éáø àäm` ol `iywce ,lkd ixacl zeliln oillen mlerl -

dnexz yi xn`c iaxc `ail` epivn i`ce ,oi` - dznxda i`kfy dnexz epivn ok

dnexz oi` :xn`c ,`id dcedi iaxa iqei iax - epivn `l ipzwc oizipzne .zelilna

.zelilnaéàøò ïäî ìëåàozk`ln dxnbp `l - ixka ogxne oyc `ly onf lk -

.dnexzlúåìéìîá ïììåîìolk`l oqipkd -

.zeliln ici lr ,hrn hrnáééçî éáø-

.yixtiy cr i`xr odn lk`i `ly ,dnexza

oi`y ,ozk`ln xnb `id oilaya ozqpkdy itl

.opxb edfe ,xg` oxeb icil `al oteqéñåé éáøå
øèåô äãåäé éáøá.gexn epiide ,aizk "jpbc" -

xn`c `axl :opikxte .ixka ueaw `l` oebc oi`c

zixy i` ,inp dcedi iaxa iqei iaxl ollen

i`kfy jigxk lr dl zgkyn ,aeh meia ollenl

dqir zeyrl oqipkdy ,zelilna dznxda

oripvdl ollenl odilr jlnpe ,gexne dyica

iqei iax eda dcen jigxk lrc - zelilnl olek

myl oqipkdc oeikc ,odilr jlnpy meia olahc

,zexyrne zenexz zxez odl dcxi - xenb oxeb

,oxeb ezqpkd ziyrp - ollenl jlnpyke

micw egxk lr aeh meia ollende.oznexzàìà
äîåøú áåø äîåøú éàî`l` qxb `le .opiqxb

`d iax `d `niz `l `l` xninl jl zi` i`n

i`ne ,`nwezn iqei iaxl oia iaxl oiac ,iqei iax

- "dznxda i`kf epi`" oizipzn opzc dnexz

dyic ici lr opyiy ,xn`w zenexz aexa

.aeh mei axrn ode ,gexneïéìáùá ú÷åìçî-

oi`e ,dyicl oaexc ,iqei iax xhtc `ed edpda

.gexna `l` opxbúåéðè÷ ìáàmc` ipa yi -

,ozxcw ick `l` cgi oze` oihaeg oi`y daxd

.opxb edf oiliaga ozqpkd jkitlïúìúoin -

.mrh ozil dxcwa oipzep hrne ,`ed ziphw

ùúåë.ozyic jxc edf -áùçîå.cne`n -ïéàå
õòä ìò ùéøôî.miywd on yixtdl jixv oi` -

edeaiig `l - dey eixte evr mrhy it lr s`e

,lah ly oiliag ipzwcn ,zexyrna minkg

.`lah `ziixeq` `nl`éðéî øàù ïðéòîùì
úåéðè÷daxdy it lr s`e ,iliaga elahc -

`edy ,ozlz oky lke .gexne ixk odn oiyer

.evra epzepe ,wznl dxcwa hrn hrn epzep

äéì àëéøèöà ïúìú àìàiax mlerle .opiqxb -

.`kdn diriiqz `le ,oilayl oicd `ede .`id

ïéìáùá ú÷åìçî ééáà øîà éøîàã àëéà-

oze` oiqpek daxdy itl ,iax aiign edpda

- zeiphwa la` ,opxb ody zeilwe zelilnl

.`lah `l `ziixeq`e ,gexnl mzqpkd mzq

äîåøúì ìåáè ìáèá åàì éàî`l oiicre ,lah dil ixw l`xyi iab e`l i`n :xnelk -

,zexyrnd lkl dlgz `idy dnexza aiige ,lah iexw `nzqne ,dta my eilr `xwp

."ziy`x" da aizkcøùòî úîåøúì ìåáè ìáèá àì,dk`ln xnb oiliag oi` mlerl -

l`xyi lv` jlde mcwy ,i`w iel oaa `l` .lah ixwn ded `l - `ed l`xyi iab eli`e

xyrn lhpelah eyrp - xyrn my elld oiliag lr lge li`ede ,oiliaga epnn oey`x

lke ,dzina `ide yixtdl ield lry ,xyrnd on xyrn znexz mdn yixtdl elv`

.`pngx diixw dnexzc ,dilr dnexz zxezïéìáùá åîéã÷äù.dlecb dnexzl enicwdy -åìáåè åîù,lah oick dzinae i`xr zlik`a exqe`e ,elaeh eilr `xwpy xyrn my -

.`nrh aidi dinwle .ely xyrn znexz mixiy créì äîì ùúåë- `lah `ziixeq`e ,i`w l`xyia `nlya zxn` i` ?obc ezeyrl eilr lhen dnl ,dil opinwen iel oaa i` -

.oewz `ziixe`c `inec opaxce ,"jpbc" aizkc ,yzek `pz xityàñð÷jrnce jz`ln" ,e`la xaer zexyrnd xcq dpyndy .dxez ixac lr xearl mixrdl mxbe ,micwdy lr -

.xyrn dl micwdl ,dnexz xg`z `l :xn`w ikdc ,(bk zeny) "xg`z `lïðéñøâ ïøåâ åúåà äùòé
àìà
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àädznxda i`kfc epivn dne :i"yx yxit - iqei iaxyi xn`c ,iaxc `ail` epiid -

oizipzn la` .dk`ln xnbe ,opxb epiid zelilnc ozqpkdc xaqc .zelilna dnexz

epivn `l ipzwccitw obc`c .zelilna dnexz oi` xn`c ,dcedi iaxa iqei iax epiid -

dl zgkyn inp dcedi iaxa iqei iaxle :opiqxb jenqae .`nlra ueaw `l` df oi`e ,`pngx

zlik` elit` iqei iaxlc ,eyexitl rnyn 'eke

aiign did m`c .xyrn `la lek`l leki raw

raw zlik`aiaxa iqei iaxl dl zgkyn -

:dnize .raw zlik`a dznxda i`kfc dcedi

i`xr zlik` lr i`w `dc ,ok rnyn `l oeyldc

dqir odn zeyrl oilay qipkdodn lke` -

iax zelilna ollenl :wiqn dlre ,xehte i`xr

xhet dcedi iaxa iqei iaxe ,i`xrn aiign

(`ed) epivn ikid ,inp iaxl :dyw cere .i`xrn

dil zi`c li`ed ?aeh meia dznxda i`kfy

ozk`ln xnbe opxb edf zelilnl ozqpkdcm` -

leki oi` ok m`e ,aeh meirn lenz`n eaiigzp ok

xn`wc `dc il d`xp okl !aeh meia yixtdl

dznxda i`kf odkciqei iaxc `ail` `iz` -

edf e`l ozqpkdc xaqc oeikc ,xhetc dcedi iaxa

aeh meia olln ik ok m`e .opxbaeig el `a -

epi`c xn`c `de .dznxda i`kf ok m`e ,`zyd

dznxda i`kfdil `xiaqc ,iaxc `ail` iz` -

,lenz`n mexzl mdl dide ,opxb `id ef ozqpkdc

iaxle opiqxb jenqae .dznxda i`kf epi` ok m`e

.'eke dl zgkynàëéàzwelgn ixn`c

- `lah `l lkd ixac zeiphwa la` milaya

cenlzd lkac :ivewn oeyny epax axd dywde

jtdl `edy ,`peeb i`dk ixn`c `ki` epivn `l

`pyil zenewn x`ya epivn i`cec .oey`xd on

e` .ibilt inp `da ixn`c `ki`e ,lkd ixac `nw

`nw `pyilc `dae ibilt `da ixn`c `ki`

`peeb i`dk la` .lkd ixaczegtd lkc ,`l -

oilaya la` ,zwelgn zeiphwac xninl dil ded

`pyil xn`w ikdc uxize .ecen `nlr ilek

`icda yxity `kid ,oilaya zwelgn :`nw

ollenl yxity ziphwa la` ,oilayl oqipkdy

zeiphwa ibiltc oicd `ede ,`lah lkd ixac

:xn`w ikd ixn`c `ki`le .mzq oilayae mzq

la` ,ollenl yxit `ly mzq oilaya zwelgn

`nzq zeiphwa.elah `lc ecen `nlr ilek -

oke .ibilt ollenl oqipkdy zeiphwa oicd `ede

jtidl ied `lc ,`gip `zyde .ibilt oilaya

ibiltc `nw `pyil xn`wc `dc .ixnblwiqn -

m`e .`lah [`l] lkd ixac ixn`c `ki`ca `kd

yxtna wx dizbelta llk ixiin `l `de :xn`z

zelilna ollenl `tiq ipzwc dnc :xnel yi !milayl oqipkdyn -enk `nzqnc mey

dqir odn zeyrl eedc iaxit `ly lkc ,zelilna ollenlzelilna ollenl enk ied -

ipyl ?jixt i`n ,'eke laha e`l i`n jenqa dywnc :`yexit i`dl dniz la` .milaya

elit` ,oipr lka ixiinc rnync :xnel yie !mzqa ixiin `kde ,yxtnca ixiinc dil

.i`pz edlkc `ail` irac :cere .`nzqa
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dvia(ycew zay meil)

éaø àä`ed ,aeh meia zelilnd on minxezy lirl x`eand - ¨©¦
e ,zelilna dnexz yiy xaeqd iax zhiykéaøa éñBé éaø àä̈©¦¥§©¦

äãeäé,aeh meia dnexz mixdl xeq`y epizpyna epipyy dn - §¨
dnexz aeig oi`y xaeqd dcedi iaxa iqei iax zhiya `ed

.zelilnakïéìaL ñéðëä ,àéðúcick zial dztilw mr d`eaz - §©§¨¦§¦¦¢¦
äqéò ïäî úBNòìodn oikdl ick ixka otqe`le oze` yecl - ©£¥¤¦¨

,dqirïäî ìëBàzlik`øeèôe éàøòonf lky oeik ,dnexzd on ¥¥¤£©¨
.dnexza aiigzdl ozk`ln dxnbp `l ixka ogxine oyc `ly

ick oqipkd m` la`úBìéìîa ïììBîì,hrn hrn olk`leéaø §§¨¦§¦©¦
áéiçîoilaya ozqpkd ,oxeb icil `eal oteq oi`y oeiky ,dnexza §©¥

.dnexzl opxb `ide ozk`ln xnb `idøèBt äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¥
oebic `lay micnl 'LpbC ziW`x' (c gi mixac) aezkdny oeik¥¦§¨§
oiekzn epi`y oeike ,dnexza aiigzn epi` [oxeba gexin epiidc]

.dnexzn mixeht md ixd ,mlerl oxeb mdn zeyrl
ji` :aeh meia lelnl xiznd `ax lr zeywdl dkiynn `xnbd

,dcedi iaxa iqei iaxk epizpyn z` cinrdl lkepå`ldéñBé éaøì §§©¦¥
äãeäé éaøadì úçkLî énð,aeh meia dznxda i`kfy dnexzïBâk §©¦§¨©¦©§©©¨§

ïéìaL ñéðëäLe oze` gxnl ick zialå ,äqéò ïäî úBNòìaey ¤¦§¦¦¢¦©£¥¤¦¨§
ïäéìò Cìîðick oripvdl `l` ogxnl `ly,áBè íBéa ïììBîìdfae ¦§©£¥¤§§¨§

dcen dcedi iaxa iqei iax mbdéîBéa àìáècjlnpy meiay - §¨§¨§¥
,dnexz odn yixtiy cr mixeq`e ,lah eidp md ollenl odilr
zenexz zxez mdilr dlg gexin myl oqipkdy oeiky meyn
ozqpkd zaygp ollenl mdilr jlnpyke ,mgxniykl zexyrne

:`xnbd zvxzn .dnexza eaiigzpe ozk`ln xnbk zialàlàok` ¤¨
i`kfy dnexz ly ote` epivn dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia

e ,aeh meia dznxdaäîeøz éàîepi`y epizpyna epipyy dn - ©§¨
,llk i`yx epi`y dpeekd oi` ,aeh meia dnexz mixdl i`yx

y `l`áBøznxda i`kf epi` minrtäîeøzixdy ,aeh meia §¨
.ze`eazdn herinc herin md zeliln

* * *
:dcedi iaxa iqei iaxe iax zwelgn z` zx`an `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

ú÷Bìçî`weec `id dcedi iaxa iqei iaxe iaxïéìaLaz`eaz ly ©£¤§¦¢¦
oeik dcedi iaxa iqei iax xht mday ,zelilnl oqipkdy obc

.gexina `l` opxb oi`e dyicl micner oaexyéøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥
àìáè àúééøeqà ìkälah oze` dyer zeliaga zial ozqpkd - ©Ÿ¦§¨¨¨§¨

,cgi oze` oihaeg mpi` mc` ipa daxdy oeik ,dnexza aiigzdl
mixeyw odyk zial ozqpkd jkl ,mkxv ick hrn hrn `l`
.dcedi iaxa iqei iaxl elit` dnexza aiigzdl opxb edf zeliaga

:jkl di`x `xnbd d`iandéì òéiñî àîéìepipyy dnn ,iia`l ¥¨§©©¥
adpynéìéáç Bì eéäL éîïzìzziphw oin -LúBk äæ éøä ,ìáè ìL ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥

,urd on ozlzd rxf z` cixtneLéøôîe ,íäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìòdnexza zaiegn ziphwy x`eane ©©¤©§¥©§¦©¨¥

,gikedl `xnbd dxaqe ,zeliaga dcera s`åàì éàîef dpyny ©¨
zrck,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø`vnpeøîàc`weecyíúä- ©¦¥§©¦§¨¦§¨©¨¨

milaya,àìáè àìla`àëäziphwa -,àìáèiia` x`iay itk Ÿ¨§¨¨¨¨§¨
zeliaga mixeyw odyk ozqpkdy zeiphwa iqei iax dceny

:`xnbd dgec .dnexza ozaiigne oze` zlaehàìdpi` ef dpyn - Ÿ
ixack `l` ,ziphwa cgein oic epi`e iqei iax zrckàéä éaø©¦¦

.ollny obc ly oilay s` dnexza aiignd:`xnbd zl`eyéà¦
ïzìz àéøéà éàî ,àéä éaøozlz `weec dpynd dhwp recn - ©¦¦©¦§¨¦§¨

`ldeeléôàaénð ïéìaLef oi` gxkda :`xnbd daiyn .ok oicd £¦¦¢¦©¦
ixdy ,dl`yàlàaéàîxn`z m` s` `lde ,ef dpyn ayiiz ¤¨©

yäãeäé éaøa éñBé éaø,dywi ,`idìïðéòîLdpic z` ef dpyn ©¦¥§©¦§¨©§§¦¨
a,úBiðè÷ éðéî øàLdaxd yi oday s`y ,xzei lecb myecigy §¨¦¥¦§¦

,ixka gexin miyerymewn lknoze` zlaeh dliaga dxiyw
,dnexzlïkL ìëåyïzìzjxc ixdy ,ezliaga dnexzl lahed §¨¤¥¦§¨

dcxtd `la evr mr epzepe ,dxicwd z` wznl hrn hrn epzil
,ozlz `weec `ziixad dhwp recne ,llk gexineàlàgxkda ¤¨

xnel jixvydéì àëéøèöà ïzìzmeyn ,yxetn eprinydl `pzl ¦§¨¦§§¦¨¥
ok ilelyàðéîà Czòc à÷ìñy xnel mewn did -Böò íòèå ìéàBä ¨§¨©§¨£¦¨¦§©©¥

Böòà énð LBøôì ,äåL Béøôemb xyrne dnexz yixtdl eilr - ¦§¨¤¦§©¦©¥
,ely urd cbpkïì òîLî à÷,oky oeike .jka jxev oi`y dpynd ¨©§©¨

`le ozlz dhwpy xnel yi ,iax zrck ef dpyn yxtp m` s`
.ozlzd ivr lr oiyixtn oi`y df yecig eprinydl ick oilay

:jtidl iia` ixac z` epyy yiy d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
ú÷Bìçî éiaà øîà`id dcedi iaxa iqei iaxe iax,ïéìaLawxe ¨©©©¥©£¤§¦¢¦

oiqipkn mc` ipa daxdy meyn ,gexin `la s` iax aiign mda
.zeilwe zeliln jxevl oze`àúééøeqà ìkä éøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥©Ÿ¦§¨¨

àìáè àìoeik ,dnexzl ozlaeh dpi` zeliaga ozqpkd - Ÿ¨§¨
:`xnbd dywn .gexinl `id ozqpkd zelibxyéáéúéîdpyndn ¥¦¥

,lirl d`aedyLúBk äæ éøä ìáè ìL ïzìz éìéáç Bì eéäL éî¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìò Léøôîe ,ïäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦©©¤©§¥©§¦©¨¥

,dziiyewa `xnbd dxaqeåàì éàîdpynd zpeek oi` m`d - ©¨
od el` zeliagyäîeøz ìL ìeáè ìáèaiegnd xenb lah - ¤¤¨¤§¨

ozlaeh zeliaga ozqpkd zeiphwa s`y `vnpe ,dnexz zyxtda
ozqpkdy zeiphwa micen mleky iia` xn` ji`e ,dnexzl

:`xnbd zvxzn .dnexzl ozlaeh dpi` zeliagaàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,l`xyid lv` xenb lah eyrp el` zeliagy dpynd

a xaecnøNòî úîeøz ìL ìeáè ìáèxyrn lhpe iel oa jldy - ¤¤¨¤§©©£¥
my elld zeliagd lr lge ,l`xyil eidy zeliagn oey`x
mdn yixtdl aiigy oiprl lah elv` eyrp dzrne ,xyrn

,xyrn znexzéaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaøãëe¦§©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaàmicwdy - ©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera odkl dlecb dnexz ozpy mcew iell epzilïéìaLaiptl - §¦¢¦
,gexindBîLeilr `xwpy xyrn my -,øNòî úîeøúì BìáBè §§¦§©©£¥

znexz epnn yixtiy cr ,i`xr zlik` elit` elke`l iell xeq`e
.xyrn

xenb laha dpynd z` miyxtn epiid m` mpn` :`xnbd zl`ey
oztilw z` cixtdle mze` yezkl edekixvd recn oaen did
edfe ,oebic xg`l wx `ed dnexzd aeigy oeik ,dyxtdd mcew
'oilaya micwd'y iel oaa xaecny jixack m` j` .epebic

,xyrn znexz yixtdl aiigzpeéì änì LúBkedekixvd recn - ¥¨¨¦
,dyxtdd mcew obc ezeyrle yezkldéì àîéìodkl ieldék ¥¨¥¦

éì eáäéc éëéädyizk `la xyrnd z` izlaiwy myk -éëä ¥¦§¨£¦¨¦
Cì àðáéäé:`xnbd zayiin .dyizk `la xyrn znexz epnnøîà ¨¦§¨¨¨©

,àáøy `l` ,eyzkl ield jixv oi` oicd xwirn ok`àñð÷`ed ¨¨§¨¨
mcew xyrnd z` lehil micwdy lr ield z` opax eqpwy
Lz`ln' ly e`l lr xearl dfa mxbe ,dlecb dnexz dlhipy§¥¨§
dnexz xg`l xeqi` `edy ,(gk ak zeny) 'xg`z `l Lrnce§¦§£Ÿ§©¥¥
zlik`l jka mpikie myzkiy iell edeqpw okle .xyrnd xg`

:df qpwl di`x `xnbd d`ian .odkdeðúpL éåì ïa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¤¥¦¤¨§
åéúBøNòîa ïéìaL Bìzenk xyrn znexz odn ozil leki epi` ¦¢¦§©£§¨

`l` ,odyïøBb ïúBà äNBò.xyrn znexz mdn odkl ozi jk xg`e ¤¨¤
eizexyrna laiwyk okeïéé ïúBà äNBò ,íéáðòznexz mdn ozepe £¨¦¤¨©¦

laiwyk oke .odkl xyrníéúéæ,eizexyrnaïîL ïúBà äNBò ¥¦¤¨¤¤
ïäkì ïðúBðå ,øNòî úîeøz íäéìò Léøôîe.meynäîeøzL íLkL ©§¦£¥¤§©©£¥§§¨©Ÿ¥¤§¥¤§¨
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izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei
äãåäé éáøá éñåé éáø àä éáø àäm` ol `iywce ,lkd ixacl zeliln oillen mlerl -

dnexz yi xn`c iaxc `ail` epivn i`ce ,oi` - dznxda i`kfy dnexz epivn ok

dnexz oi` :xn`c ,`id dcedi iaxa iqei iax - epivn `l ipzwc oizipzne .zelilna

.zelilnaéàøò ïäî ìëåàozk`ln dxnbp `l - ixka ogxne oyc `ly onf lk -

.dnexzlúåìéìîá ïììåîìolk`l oqipkd -

.zeliln ici lr ,hrn hrnáééçî éáø-

.yixtiy cr i`xr odn lk`i `ly ,dnexza

oi`y ,ozk`ln xnb `id oilaya ozqpkdy itl

.opxb edfe ,xg` oxeb icil `al oteqéñåé éáøå
øèåô äãåäé éáøá.gexn epiide ,aizk "jpbc" -

xn`c `axl :opikxte .ixka ueaw `l` oebc oi`c

zixy i` ,inp dcedi iaxa iqei iaxl ollen

i`kfy jigxk lr dl zgkyn ,aeh meia ollenl

dqir zeyrl oqipkdy ,zelilna dznxda

oripvdl ollenl odilr jlnpe ,gexne dyica

iqei iax eda dcen jigxk lrc - zelilnl olek

myl oqipkdc oeikc ,odilr jlnpy meia olahc

,zexyrne zenexz zxez odl dcxi - xenb oxeb

,oxeb ezqpkd ziyrp - ollenl jlnpyke

micw egxk lr aeh meia ollende.oznexzàìà
äîåøú áåø äîåøú éàî`l` qxb `le .opiqxb

`d iax `d `niz `l `l` xninl jl zi` i`n

i`ne ,`nwezn iqei iaxl oia iaxl oiac ,iqei iax

- "dznxda i`kf epi`" oizipzn opzc dnexz

dyic ici lr opyiy ,xn`w zenexz aexa

.aeh mei axrn ode ,gexneïéìáùá ú÷åìçî-

oi`e ,dyicl oaexc ,iqei iax xhtc `ed edpda

.gexna `l` opxbúåéðè÷ ìáàmc` ipa yi -

,ozxcw ick `l` cgi oze` oihaeg oi`y daxd

.opxb edf oiliaga ozqpkd jkitlïúìúoin -

.mrh ozil dxcwa oipzep hrne ,`ed ziphw

ùúåë.ozyic jxc edf -áùçîå.cne`n -ïéàå
õòä ìò ùéøôî.miywd on yixtdl jixv oi` -

edeaiig `l - dey eixte evr mrhy it lr s`e

,lah ly oiliag ipzwcn ,zexyrna minkg

.`lah `ziixeq` `nl`éðéî øàù ïðéòîùì
úåéðè÷daxdy it lr s`e ,iliaga elahc -

`edy ,ozlz oky lke .gexne ixk odn oiyer

.evra epzepe ,wznl dxcwa hrn hrn epzep

äéì àëéøèöà ïúìú àìàiax mlerle .opiqxb -

.`kdn diriiqz `le ,oilayl oicd `ede .`id

ïéìáùá ú÷åìçî ééáà øîà éøîàã àëéà-

oze` oiqpek daxdy itl ,iax aiign edpda

- zeiphwa la` ,opxb ody zeilwe zelilnl

.`lah `l `ziixeq`e ,gexnl mzqpkd mzq

äîåøúì ìåáè ìáèá åàì éàî`l oiicre ,lah dil ixw l`xyi iab e`l i`n :xnelk -

,zexyrnd lkl dlgz `idy dnexza aiige ,lah iexw `nzqne ,dta my eilr `xwp

."ziy`x" da aizkcøùòî úîåøúì ìåáè ìáèá àì,dk`ln xnb oiliag oi` mlerl -

l`xyi lv` jlde mcwy ,i`w iel oaa `l` .lah ixwn ded `l - `ed l`xyi iab eli`e

xyrn lhpelah eyrp - xyrn my elld oiliag lr lge li`ede ,oiliaga epnn oey`x

lke ,dzina `ide yixtdl ield lry ,xyrnd on xyrn znexz mdn yixtdl elv`

.`pngx diixw dnexzc ,dilr dnexz zxezïéìáùá åîéã÷äù.dlecb dnexzl enicwdy -åìáåè åîù,lah oick dzinae i`xr zlik`a exqe`e ,elaeh eilr `xwpy xyrn my -

.`nrh aidi dinwle .ely xyrn znexz mixiy créì äîì ùúåë- `lah `ziixeq`e ,i`w l`xyia `nlya zxn` i` ?obc ezeyrl eilr lhen dnl ,dil opinwen iel oaa i` -

.oewz `ziixe`c `inec opaxce ,"jpbc" aizkc ,yzek `pz xityàñð÷jrnce jz`ln" ,e`la xaer zexyrnd xcq dpyndy .dxez ixac lr xearl mixrdl mxbe ,micwdy lr -

.xyrn dl micwdl ,dnexz xg`z `l :xn`w ikdc ,(bk zeny) "xg`z `lïðéñøâ ïøåâ åúåà äùòé
àìà
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àädznxda i`kfc epivn dne :i"yx yxit - iqei iaxyi xn`c ,iaxc `ail` epiid -

oizipzn la` .dk`ln xnbe ,opxb epiid zelilnc ozqpkdc xaqc .zelilna dnexz

epivn `l ipzwccitw obc`c .zelilna dnexz oi` xn`c ,dcedi iaxa iqei iax epiid -

dl zgkyn inp dcedi iaxa iqei iaxle :opiqxb jenqae .`nlra ueaw `l` df oi`e ,`pngx

zlik` elit` iqei iaxlc ,eyexitl rnyn 'eke

aiign did m`c .xyrn `la lek`l leki raw

raw zlik`aiaxa iqei iaxl dl zgkyn -

:dnize .raw zlik`a dznxda i`kfc dcedi

i`xr zlik` lr i`w `dc ,ok rnyn `l oeyldc

dqir odn zeyrl oilay qipkdodn lke` -

iax zelilna ollenl :wiqn dlre ,xehte i`xr

xhet dcedi iaxa iqei iaxe ,i`xrn aiign

(`ed) epivn ikid ,inp iaxl :dyw cere .i`xrn

dil zi`c li`ed ?aeh meia dznxda i`kfy

ozk`ln xnbe opxb edf zelilnl ozqpkdcm` -

leki oi` ok m`e ,aeh meirn lenz`n eaiigzp ok

xn`wc `dc il d`xp okl !aeh meia yixtdl

dznxda i`kf odkciqei iaxc `ail` `iz` -

edf e`l ozqpkdc xaqc oeikc ,xhetc dcedi iaxa

aeh meia olln ik ok m`e .opxbaeig el `a -

epi`c xn`c `de .dznxda i`kf ok m`e ,`zyd

dznxda i`kfdil `xiaqc ,iaxc `ail` iz` -

,lenz`n mexzl mdl dide ,opxb `id ef ozqpkdc

iaxle opiqxb jenqae .dznxda i`kf epi` ok m`e

.'eke dl zgkynàëéàzwelgn ixn`c

- `lah `l lkd ixac zeiphwa la` milaya

cenlzd lkac :ivewn oeyny epax axd dywde

jtdl `edy ,`peeb i`dk ixn`c `ki` epivn `l

`pyil zenewn x`ya epivn i`cec .oey`xd on

e` .ibilt inp `da ixn`c `ki`e ,lkd ixac `nw

`nw `pyilc `dae ibilt `da ixn`c `ki`

`peeb i`dk la` .lkd ixaczegtd lkc ,`l -

oilaya la` ,zwelgn zeiphwac xninl dil ded

`pyil xn`w ikdc uxize .ecen `nlr ilek

`icda yxity `kid ,oilaya zwelgn :`nw

ollenl yxity ziphwa la` ,oilayl oqipkdy

zeiphwa ibiltc oicd `ede ,`lah lkd ixac

:xn`w ikd ixn`c `ki`le .mzq oilayae mzq

la` ,ollenl yxit `ly mzq oilaya zwelgn

`nzq zeiphwa.elah `lc ecen `nlr ilek -

oke .ibilt ollenl oqipkdy zeiphwa oicd `ede

jtidl ied `lc ,`gip `zyde .ibilt oilaya

ibiltc `nw `pyil xn`wc `dc .ixnblwiqn -

m`e .`lah [`l] lkd ixac ixn`c `ki`ca `kd

yxtna wx dizbelta llk ixiin `l `de :xn`z

zelilna ollenl `tiq ipzwc dnc :xnel yi !milayl oqipkdyn -enk `nzqnc mey

dqir odn zeyrl eedc iaxit `ly lkc ,zelilna ollenlzelilna ollenl enk ied -

ipyl ?jixt i`n ,'eke laha e`l i`n jenqa dywnc :`yexit i`dl dniz la` .milaya

elit` ,oipr lka ixiinc rnync :xnel yie !mzqa ixiin `kde ,yxtnca ixiinc dil

.i`pz edlkc `ail` irac :cere .`nzqa
myk
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xew`קע dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei
á÷éä ïîå ïøåâä ïî àìà.(gi xacna) "xdvie yexiz obc" aizkc ,dlek xnbpy -áùçî

éòá äãéãî àäipzinl `ki` - dlecb dnexzae ,dl znwen l`xyia i` `nlya -

ziy`x" aizkc ,xeriy dxezd da dpzp `l dlecb dnexzy .cne`a zlhipc ,aygn

.ibq cne`a ,jkld .drxe zipepiae dti oir xeriy ixn`c `ed opaxe .(gi mixac) "jpbc

zxhet zg` dhg - xeriyk aidi `l inp i`c

"xyrnd on xyrn" iel iab la` .ixkd lk

oa xfrl` `a` :cecnl jixve ,(gi xacna) aizk

.opiqxb lnibíëúîåøú íëì áùçðåmiela -

.aizkøáãî áåúëä úåîåøú éúùáaizkc -

"mkznexz" ,dlecb dnexz ef - "oxebd on obck"

.xyrn znexz ef -úìèð äìåãâ äîåøú äî
ãîåàá.xeriy da aizk `lc ziyixtck -

äáùçîáåozep -,xg` cva lke`e df cva eipir

sili `wc `de ,i`w ediiexz`e ,"aygpe" aizkc

.dl hwp cne` meyn - dlecb dnexzn dl

øùòî íù åéìò àöéå ìéàåäxn` `pngxe -

`xwpyn - "xyrnd on xyrn epnn mzenxde"

.eznexzl mwiwfd xyrnäìåãâ äîåøúî øåèô
,dlgz dlecb dnexz lehil odkl el didy -

dna xyrn eixg` ielde ,"ziy`x" diexw ixdy

`ly `vnpe ,dlgz xyrn lhpy dfe .xiiyny

ozi `l l`xyie ,exyrnn dlecb dnexz dnxed

`vnp - xiiyy dna miyngn cg` `l` odkl

dlecb dnexzn ield xeht ,ciqtn odk

znexz epnn mzenxde" xn`py ,df xyrnay

on xyrn" - dnexzd `id dne :yxite ,"'d

."xyrndåîéã÷ä åìéôàixka dnexzl -

.`xw i`dn ,iel xhtp ,gxnzpynøîà êéìò
àø÷.ok xn`z `ly ick -) ìëî(íëéúåøùòî

'ä úîåøú ìë úà åîéøúikdle ,aizk mielae -

ea zlhend dnexz cv lkc xninl ,"lk" aizk

.ozi -úéàø äîådil zicy iaxnc "lk" i`dc -

`ni` ,milaya enicwd` jci`e ,ixka enicwd`

!`kti`ïâãà éàädyrp xak - ixka enicwd -

,odk zaeg eilr dlg obc llkl `ayne ,obc

i`dc `xazqn ,jkld ."jpbc ziy`x" aizkc

.diicyz ixk` - odkc `zekfc `xwóì÷îä
íéøåòù.miig mitelw olke`l -ìëåàåxehte -

.`id i`xr zlik` `peeb i`d ikc .xyrnd on

zleay jezn otlwny ,i`w egxnzp `lyae

.odlyáééç.raw dil dedc ,xyrna -ïëå
úáùì,ycc dclez wxtn ied `l zg` zg` -

`ied - ecia ovawyn la` .`ed ci xg`lkc

.aiige ,dyic zclezéñë éñëzeqek `ln -.

ìëåàå.xyrn `la -å÷éç êåúì,eicba ileya -

.u"p`t oixewyøùòî ìù åðøâ éøäå:xnelk -

oxeb zeraew ody exn`y zek`ln daxd

.zaya zexzene ,i`xr zlik`a exq`l xyrnl

øùòîì ïðøâ åäæéà,zexita ixii` dpin lirl -

.xyrnl rawil ozk`ln xnb izni` :xn`we

åñ÷ôéùîgxt oink `ede ,odly qwt lhipyn -

eil`n ltepe migetza yiy enk ,ey`xa

.yaiznykäîøò ãéîòéùî åñ÷ô àìùå-

.dk`ln dnxr zcnrd oi` - ezial milva `iadyn ,zay oiprle .xyrnl dk`ln xnb `ied dnxr zcnrd :`nl` .erawed - ixk oink ,odn dnxr cinrd eqwt `ly cr m`e xnelk

øîéîì êì úéà éàî àìàzayl ,dk`ln `ied xyrnlc ab lr s` -mzde ,"ldwie"a okynd zk`lnl zay zyxt dknqpy ,dxez dxq` zepne` zk`ln `idy zaygn zk`ln -

.aizk zaygn zk`lnììåî ãöéë.legc `caern ira iepiy i`ce `de .zeliln oillen lirl oxn`c ,aeh meia -àãçà àãç.rav`l lceb oia -éúøúà àãçizyl lceb oia -

.eizerav`çôðî ãöéë.zaya cil cin gtpn xgnl :lirl opixn`c -
éøù÷î
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íùëdnexzn xyrn znexz slinl jixv dn :xn`z m`e - 'eke zlhip dlecb dnexzy

znexz` i`wc ,"aygpe" da aizk `icdac dil wetiz ?daygna zlhipc dlecb

:xnel yire .hwp `wec cne` `l` ,daygn hwp `wec e`lc :qxhpewd yxite !'eke xyrn

dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic e`l i`zlhip xyrn znexzc xne` iziid `l -

iab aizkc "aygpe"c `xw meyn i`c ,daygna

xyrnxn`w ikdc .dlecb dnexza dl opinwen -

ueg ,dcnlne dcnl dxezd lk :inlyexia

`dc .dcnl dpi`e dcnlnc xyrn znexzn

`wtp dipinc ,xyrn znexz iab aizkc "epnn"

epnn opiyxcc ,swendl opinwene ,el jenqd on -

znexza la` ,swen opirac dlecb dnexza

xyrniab :`nl` .swen opira `l `ziixe`cn -

xyrna aizkc epnndnexza dil opinwen -

.ziyixtck `nip ,aygpe inp `kde ,dlecb

äîå:dnize - obc` `l i`de obc` i`d zi`x

,`kt` xnel dywnc dizrc` wiq` ikid

?xeht `di ixka onicwdae ,aiig `di oilayac

milaya aiig `ed m`dn lky ,ixka oky lk -

ikdc wgvi epiax axd xne`e !aiig `di ok ixg`y

ixka enicwd oiccv lkn aiigl zi`x dn :xn`w

xeht oiae aeig oiac `ni` ,oilaya xehte

ixka enicwda,ziad ipt zii`x mcew xeht -

,obc` i`d :ipyne .ziad ipt zii`x xg`l aeige

aiig `diy `ed oic ok m`e ,ixka enicwda :yexit

.cv lkn

íàåm`e :i"yx yxit - aiig eci jezl ozpe slw

`tlwn ikid :dnize .oilayd jezn slw

zeliln llenc lirl xn`d ?iqk iqk edziac axl

zaya `d :rnyn .'eke zay axrnyie !xeq` -

`edy ,milayd on yelzl ixiin mzdc :xnel

`kde ,dk`ln a` `edy ycc dclez edfe ,wxtn

la` ,oilayd on zay axrn eylzp xakya ixiin

yxity dne .ixy jkle ,dpevigd oztilwa od cer

iptn aiig eci jezl ozpe slw m`c `kd i"yx

raw `edymrhdy rnyn jenqac .`xidp `l -

daxd slew `ede li`ed ,dk`ln xnb `edy iptn

.epebc epiidc ,cgia

ãöéëxeq` zayae .aeh meia :yexit - llen

gtpn cvike .lelnlxnel dvex -

.iegnzae oepwa s` ixy aeh meiac ,zaya

ãöéë- eizerav` ixyw oia xn`we gtpn

zeliln llend xn` lirlc dnize

`l la` 'ek cil cin gtpn xgnl zay axrn

ixyw oia yexit ied lirlc :xnel yie !'eke oepwa

hwpc iegnze oepwe ,eizerav`aeh mei meyn -

.dil hwp
zia
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úçà ,øaãî áeúkä úBîeøz ézLa ¯ "íëúîeøz§©§¤¦§¥§©¨§©¥©©
äîeøzL íLk .øNòî úîeøz úçàå äìBãb äîeøz§¨§¨§©©§©©£¥§¥¤§¨
øNòî úîeøz Ck ¯ äáLçîáe ãîBàa úìhéð äìBãb§¨¦¤¤§¤§©£¨¨¨§©©£¥
eäaà éaø øîà ,àôeb .äáLçîáe ãîBàa úìhéð¦¤¤§¤§©£¨¨¨¨©©¦©¨
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦
?àîòè éàî .øNòî úîeøúì BìáBè BîL ¯ ïéìaLa§¦¢¦§§¦§©©£¥©©§¨
éaø øîà .øNòî íL åéìò àöéå ìéàBä :àáø øîà̈©¨¨¦§¨¨¨¨¥©£¥¨©©¦
ïéìaLa Bîéc÷äL ïBLàø øNòî :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦§¦¢¦
epnî íúBîøäå" øîàpL ,äìBãb äîeøzî øeèt ¯¨¦§¨§¨¤¤¡©©£¥¤¦¤
øNònä ïî øNòî "øNònä ïî øNòî 'ä úîeøz§©©£¥¦©©£¥©£¥¦©©£¥
ïî øNòî úîeøúe äìBãb äîeøz àìå ,Eì ézøîà̈©§¦§§Ÿ§¨§¨§©©£¥¦
eléôà ,éëä éà :ééaàì àtt áø ,déì øîà .øNònä©©£¥£©¥©©¨§©©¥¦¨¦£¦

éìò :déì øîà !éîð éøka Bîéã÷äìkî" àø÷ øîà E ¦§¦©§¦©¦£©¥¥¤¨©§¨¦¨
?úéàø äîe ."'ä úîeøz ìk úà eîéøz íëéúBøNòî©§§¥¤¨¦¥¨§©©¨¦¨
ïéøBòN ól÷îä :íúä ïðz .ïâcà àì éàäå ,ïâcà éàä©¦§©§©¨¦§©§©¨¨©§©¥§¦
Bãé CBúì ïúðå ól÷ íàå ,ìëBàå úçà úçà ól÷î§©¥©©©©§¥§¦¦¥§¨©§¨

ì ïëå :øæòìà éaø øîà .áéiç ¯áø àäå ?éðéà .úaL ©¨¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨¦¦§¨©
àôl÷î àéiç éaøå ,éñk ,éñk eäúéác déì àôl÷î§©§¨¥§¥§¨¥¨¥§©¦¦¨§©§¨
àôéqà øîzà éà ,àlà !éñk ,éñk eäúéác déì¥§¥§¨¥¨¥¤¨¦¦§©©¥¨
ìò ãé ,ìò çtðî ¯ íéhç ìL úBìéìî ììBnä :øîzà¦§©©¥§¦¤¦¦§©¥©©©
øîà .áéiç ¯ B÷éç CBúì ïúðå çtð íàå ,ìëBàå ,ãé©§¥§¦¦©§¨©§¥©¨¨©

ì ïëå :øæòìà éaøé÷úî .úaLøa àaà éaø dì ó ©¦¤§¨¨§¥§©¨©§¦¨©¦©¨©
øNònì ,àLéøå :ìîî¯ì ,ïéààkéà éîe ?àì úaL ¤¤§¥¨©©£¥¦§©¨¨¦¦¨

øNòîìe ,äëàìî øîb éåä àì úaL ïéðòìc éãéî¦¥¦§¦§©©¨¨¨¥§©§¨¨§©£¥
é÷úî !?äëàìî øîb éåäáøc déøa úLL áø dì ó ¨¥§©§¨¨©§¦¨©¥¤§¥§©

ïðøb eäæéà :ïðúc ,øNòîì ïðøb àäå ?àìå :éãéà¦¦§¨§¨¨§¨§©£¥¦§©¥¤¨§¨
eñwt àlLå ,eñwôiMî ïéòeìcäå ïéàeMwä ?øNòîì§©£¥©¦¦§©§¦¦¤§©§§¤Ÿ¦§
ãéîòiMî :íéìöa éab éîð ïðúe .äîøò ãéîòiMî ¯¦¤©£¦£¥¨§©©¦©¥§¨¦¦¤©£¦
àlà !øeèt äîøò úãîòä ¯ úaL éab elàå .äîøò£¥¨§¦©¥©¨©£¨©£¥¨¨¤¨
,äøBz äøñà úáLçî úëàìî ¯ øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©§¤¤©£¤¤¨§¨¨
:øîà óñBé áøc déîMî ééaà ?ììBî ãöék .äøBz äøñà úáLçî úëàìî :éîð àëä̈¨©¦§¤¤©£¤¤¨§¨¨¥©¥©©¥¦§¥§©¥£©

:øîà àáø .ézøzà àãç :øîà óñBé áøc déîMî àéåà áøå ,àãçà àãçépLîc ïåék £¨©£¨§©¨§¨¦§¥§©¥£©£¨©©§¥¨¨£©¥¨¦§©¥
çtðî :áø øîà äáäà øa àcà áø øîà ?çtðî ãöék .éîð eäìekà àãç eléôà ¯£¦£¨©§©¦¥©§©¥¨©©©¨©©£¨¨©©§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dvia(ycew zay meil)

á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà,dzk`ln dxnbpy d`eazn xnelk -Ck ¤¨¦©¤¦©¤¤¨
.á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà úìhéð dðéà øNòî úîeøz§©©£¥¥¨¦¤¤¤¨¦©¤¦©¤¤

ef dpyna miyxtn epiid m` mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn
oaen did ,dlecb dnexz epnn yixtdl `ay xenb laha xaecny
cne`n yixtny ezernyny ,'yi rxf dnk aygn' epipy recn
dl oi` dlecb dnexz dxezd on ixdy ,wecwca cecnl jixv oi`e
zipepia oir dti oira dyxtdl xeriy epzp minkgy `l` ,xeriy
,ixkd lk z` zxhet zg` dhig elit` oicd ony oeike ,drx oire
iela dpyna xaecny jixacl j` .cne`n dyixtdl ozip okl

epipy recn ,dyw ,xyrn znexz yixtndàä ,'áMçî'znexz §©¥¨
xyrnéòa äãéãîzixiyr `ed dxeriy dxezd on ixdy §¦¨¨¥

:`xnbd zvxzn .wiecna xyrndnépî àäink ef dpyn - ¨©¦
zhiya ,dzpyp,àéä ìîéb ïa øæòìà àaàznexz mby xaeqd ©¨¤§¨¨¤¦¤¦

.cne`a zpzip xyrn,øîBà ìîéb ïa øæòìà àaà ,àéðúcdnn §©§¨©¨¤§¨¨¤¦¤¥
(fk gi xacna) xn`pyíëúîeøz íëì áLçðå''oxBd on obCM §¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦©Ÿ¤

y x`eanäìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøz ézLa`idy ¦§¥§©¨§©¥©©§¨§¨
'oxebd on obck'øNòî úîeøz úçàåeywede ,'mkznexz' `idy §©©§©©£¥

,dlecb dnexzl xyrn znexz ipicúìhéð äìBãb äîeøzL íLk§¥¤§¨§¨¦¤¤
,ãîBàa,xeriy da xn`p `l ixdyåzlhip okäáLçîáoi` - §¤§§©§¨¨

ly df cvay d`eazdy aygl leki `l` xeaica dyixtdl jixv
,ixkd ly ipy cvn lek`le ,dnexz didz ixkdøNòî úîeøz Ck̈§©©£¥

.äáLçîáe ãîBàa úìhéð`aend oicd z` x`al `xnbd zxfeg ¦¤¤§¤§©§¨¨
:(`"r) lirløNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥

Bîéc÷äL ïBLàøecera iell epzilïéìaLaoiicry gexind mcew - ¦¤¦§¦§¦¢¦
,zexyrne zenexza eaiigzp `lBîLeilr `xwpd xyrn my - §

øNòî úîeøúì BìáBèdlik`a xeq` `diy oiprl lah edyer - §¦§©©£¥
yixtiy cr,odkl xyrn znexz epnndxnbp `l oiicry s`

:`xnbd zx`an .zexyrne zenexza oaeig onf ribd `le ozk`ln
øNòî íL åéìò àöéå ìéàBä àáø øîà ,àîòè éàîdxn` dxezde ©©£¨¨©¨¨¦§¨¨¨¨¥©£¥

(ek gi xacna)oeik ,'xUrOd on xUrn 'd znExY EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤§©©£¥¦©©£¥
znexz epnn yixtdl dxezd daiig xyrn my eilr `xwpy

:ezk`ln dxnbp `l oiicry s` xyrn
* * *

:oilaya enicwdy xyrna sqep oic dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîLzpizp mcew iell epzil ¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera ,odkl dlecb dnexzïéìaLazenexza aiigzp `l oiicry §¦¢¦
ield ixd ,zexyrneî øeètyixtdläìBãb äîeøzxyrndn ¨¦§¨§¨

eyixti `ly ,odkd ciqtd ezncwd zngny it lr s` ,laiwy
,x`yd lr `l` dnexz milrad'ä úîeøz epnî íúîøäå' øîàpL¤¤¡©©£¥Ÿ¤¦¤§©

,'øNònä ïî øNòîznexz wxy weqta yxetn ixdïî øNòî ©£¥¦©©£¥©£¥¦
Eì ézøîà øNònä,yixtdl [iell-]àìåmb yixtdl izxn` ©©£¥¨©§¦§§Ÿ

å äìBãb äîeøzmbøNònä ïî øNòî úîeøz.:`xnbd zl`eyøîà §¨§¨§§©©£¥¦©©£¥¨©
éëä éà ,éiaàì àtt áø déìxeht ieldy hrnn weqtd m` - ¥©¨¨§©©¥¦¨¦

oilaya enicwda wx recn ,xyrnd on dlecb dnexz zpizpn
,ok oicdeléôàykBîéc÷ägxnzpy xg` dnexzl xyrnd z` £¦¦§¦
énð éøëa:`xnbd daiyn .odkl dlecb dnexz oziln ield xhti ¦§¦©¦
déì øîà,iia`éìòEon ield xhtiy zl`yy 'ixka enicwd' lr - ¨©¥¨¤

,dnexzdàø÷ øîà(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) ìkî' ¨©§¨¦Ÿ
,''ä úîeøz ìk úà eîéøz [íëéúðzî],miiela xn`p df weqte ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©

,zenexzd lk z` ozil ield jixvy ote` yiy zeaxl 'lk' xn`pe
:`xnbd zl`ey .dlecb dnexz mbúéàø äîe'lk'y xg`n - ¨¨¦¨

,xehty hrnn 'xyrnd on xyrn'e ,dlecb dnexza aiigy daxn
,oilaya enicwda herinde ,ixka enicwda xn`p ieaixdy oipn
`ed xehty herinde ,oilaya enicwda ieaixd ,jtidl ile`

:`xnbd zvxzn .ixka enicwdykïâcà éàäoeik ixka enicwd - ©¦§©
eay xazqn ,dlecb dnexz aeig eilr lge 'obc' dyrp xaky

,odkl epzil ield aiegny ieaixd xn`pïâcà àì éàäåla` - §©Ÿ¦§©

`l oiicre ,'obc' dyrpy mcew ield elaiwy oeik ,oilaya enicwd
ieldy herind xn`p eay xazqn ,dnexzl oileah oilayd eid

:xeht
:xyrn aeig oipra sqep oic d`ian `xnbdíúä ïðzc"t zexyrn) §©¨¨

,(d"nïéøBòN ól÷nämdyk mlke`l gexin mcew zleayd on ©§©¥§¦
,miigìëBàå úçà úçà ól÷î.xyrnd on xehte i`xr zlik`íàå §©¥©©©©§¥§¦

áéiç Bãé CBúì ïúðå ól÷zaiegnd raw zlik` edfy meyn ,xyrl ¦¥§¨©§¨©¨
jk lry ,`xnbd dtiqene .xyrnaïëå ,øæòìà éaø øîàoicd ¨©©¦¤§¨¨§¥

ìoipr,úaLwxtn zk`ln df oi` lke`e zg` zg` slwnd ,epiidc §©¨
`edy wxtn meyn aiig ,eci jezl ozepe slwnd j` ,xzene yce

:`xnbd zl`ey .yc zk`ln zclezéðéàxnel xyt` ji` - ¥¦
,aiig zaya ecia `lnne slwndyeäúéác déì àôl÷î áø àäå§¨©§©§¨¥§¦§

éñk éñkmixery zeqek `ln el ztlwn dzid ax ly ezy` - ¨¥¨¥
,zayaåokéñk éñk eäúéác déì àôl÷î àéiç éaøixd ,zaya §©¦¦¨§©§¨¥§¦§¨¥¨¥

:`xnbd zayiin .zaya cgi daxd selwl xzeny epivnéà ,àlà¤¨¦
øîzàzay oiprl oicd oky xfrl` iax xn`y dn -àôéqà ¦§©©¥¨
,øîzà,ef dpyn ly `tiqa epipyyíéhç ìL úBìéìî ììBnä- ¦§©©¥§¦¤¦¦

,zleayd on mihg wxtndçtðîzetilwd z` ecia xrpn -ãé ìò §©¥©©¨
ãé ìò,hrn hrn -ìëBàå,ef i`xr zlik`a xyrl jixv oi`eíàå ©¨§¥§¦

B÷éç CBúì ïúðå çtðeicba ileyl -áéiç`edy iptn ,xyrl ¦©§¨©§¥©¨
df oic lre .raw zlik`ì ïëå øæòìà éaø øîà,úaLlln m`y ¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨

ixdy ,lek`le hrn hrn gtpl zaya xzen ,zay axrn zeliln
ewigl ozpe gtip m` j` .xxea meyn xeq` epi`e dlik` jxc df

.xxea meyn aiig
:`xnbd zl`eyé÷úîå ,ìnî øa àaà éaø dì óikok xnel xyt` ©§¦¨©¦©¨©©¨§

aàLéøy ,seliw oic da x`azpyìoiprïéà øNòîxy`k aiig - ¥¨§©£¥¦
eli`e ,ecil ozepe slewìoipràì úaLxeqi` meyn df lr aiig §©¨Ÿ

,dk`lnéãéî àkéà éîedf oirk epivn m`d -éåä àì úaL ïéðòìc ¦¦¨¦¦¦§¦§©©¨Ÿ¨¥
.äëàìî øîb éåä øNòîìe äëàìî øîbjk lr `xnbd daiyn §©§¨¨§©£¥¨¥§©§¨¨

:dl`y oeylaé÷úîå ,éãéà áøc déøa úLL áø dì óikàìepivn ©§¦¨©¥¤§¥§©¦¦§Ÿ
,dk`ln xnb oiprl xyrnn zay oic welgyàäåoiprl ok epivn §¨

øNòîì ïðøb,xyrna aiigzdl dk`ln xnbe oxeb zeaiyg -ïðúc ¨§¨§©£¥¦§©
,(e-d zeipyn `"t zexyrn)øNòîì ïðøb eäæéà-aygp izni` ¥¤¨§¨§©£¥

,zexyrna aiigzdl dk`ln xnbeñwôiMî ïéòeìcäå ïéàeMwä- ©¦¦§©§¦¦¤§©§
,letie oy`xay gxtd yaiynåonf lkeñwt àlLozk`ln xnb §¤Ÿ¦§

`edãéîòiMîa oze`äîøò.oxebk,íéìöa éab énð ïðúeyãéîòiMî ¦¤©£¦£¥¨§©©¦©¥§¨¦¦¤©£¦
äîøò.xyrna aiigzdl ozk`ln xnb df ixdúaL éab eléàå £¥¨§¦©¥©¨

øeèt äîøò úãîòä,dk`ln zaygp eziaa dnixr zcnrd oi`y ©£¨©£¥¨¨
oiprle ,dk`ln xnb miaygp xyrnly mixac yiy x`ean ixd

.`l zayøîéîì Cì úéà éàî àlàdpi` zaya dnixry mrhdy ¤¨©¦¨§¥©
wxy meyn ,dk`lnúáLçî úëàìîzepne` zk`ln `idyäøñà §¤¤©£¤¤¨§¨

,äøBz.zepne` zk`ln dpi` dnixr ziiyreénð àëäxnel yi ¨¨¨©¦
wxy ,seliw iabläøBz äøñà úáLçî úëàìîzk`ln epi` seliwe §¤¤©£¤¤¨§¨¨

:dk`lnl aygp xyrn oiprly s` zaya xzen okle ,zepne`
* * *

:`xnbd zx`an .aeh meia zeliln oilleny (:ai) lirl x`azp
ììBî ãöék`l i`ce ixdy ,ef dlilna zeyrl jixv iepiy dfi` - ¥©¥

.lega lleny jxck aeh meia lelnl xzedóñBé áøc déîMî éiaà©©¥¦§¥§©¥
,øîàokrnnàãçà àãçoia epiidc ,zg` rav` lr zg` rav` - ¨©£¨©£¨

.rav`l lceb`ézøzà àãç ,øîà óñBé áøc déîMî àéåà áøå- §©©§¨¦§¥§©¥¨©£¨©©§¥
.eizerav` izyl lceb` oia epiidc ,zerav` izy lr zg` rav`

épLîc ïåék ,øîà àáø,eizerav`a wx `l` eci lka dyer epi`e ¨¨¨©¥¨¦§©¥
eäìekà àãç eléôàzerav`d lk lr lceb` -énðaygp mb - £¦£¨©§©¦

xzene iepiyl.
:`xnbd zx`an .zaya gtpl xzeny (:ai) lirl x`eanãöék¥©

çtðî.xeripde getipa zeyrl jixv iepiy dfi` -øa àcà áø øîà §©¥©¨©©©¨©
çtðî ,áø øîà äáäà©£¨¨©©§©¥©
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קעי `xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei
á÷éä ïîå ïøåâä ïî àìà.(gi xacna) "xdvie yexiz obc" aizkc ,dlek xnbpy -áùçî

éòá äãéãî àäipzinl `ki` - dlecb dnexzae ,dl znwen l`xyia i` `nlya -

ziy`x" aizkc ,xeriy dxezd da dpzp `l dlecb dnexzy .cne`a zlhipc ,aygn

.ibq cne`a ,jkld .drxe zipepiae dti oir xeriy ixn`c `ed opaxe .(gi mixac) "jpbc

zxhet zg` dhg - xeriyk aidi `l inp i`c

"xyrnd on xyrn" iel iab la` .ixkd lk

oa xfrl` `a` :cecnl jixve ,(gi xacna) aizk

.opiqxb lnibíëúîåøú íëì áùçðåmiela -

.aizkøáãî áåúëä úåîåøú éúùáaizkc -

"mkznexz" ,dlecb dnexz ef - "oxebd on obck"

.xyrn znexz ef -úìèð äìåãâ äîåøú äî
ãîåàá.xeriy da aizk `lc ziyixtck -

äáùçîáåozep -,xg` cva lke`e df cva eipir

sili `wc `de ,i`w ediiexz`e ,"aygpe" aizkc

.dl hwp cne` meyn - dlecb dnexzn dl

øùòî íù åéìò àöéå ìéàåäxn` `pngxe -

`xwpyn - "xyrnd on xyrn epnn mzenxde"

.eznexzl mwiwfd xyrnäìåãâ äîåøúî øåèô
,dlgz dlecb dnexz lehil odkl el didy -

dna xyrn eixg` ielde ,"ziy`x" diexw ixdy

`ly `vnpe ,dlgz xyrn lhpy dfe .xiiyny

ozi `l l`xyie ,exyrnn dlecb dnexz dnxed

`vnp - xiiyy dna miyngn cg` `l` odkl

dlecb dnexzn ield xeht ,ciqtn odk

znexz epnn mzenxde" xn`py ,df xyrnay

on xyrn" - dnexzd `id dne :yxite ,"'d

."xyrndåîéã÷ä åìéôàixka dnexzl -

.`xw i`dn ,iel xhtp ,gxnzpynøîà êéìò
àø÷.ok xn`z `ly ick -) ìëî(íëéúåøùòî

'ä úîåøú ìë úà åîéøúikdle ,aizk mielae -

ea zlhend dnexz cv lkc xninl ,"lk" aizk

.ozi -úéàø äîådil zicy iaxnc "lk" i`dc -

`ni` ,milaya enicwd` jci`e ,ixka enicwd`

!`kti`ïâãà éàädyrp xak - ixka enicwd -

,odk zaeg eilr dlg obc llkl `ayne ,obc

i`dc `xazqn ,jkld ."jpbc ziy`x" aizkc

.diicyz ixk` - odkc `zekfc `xwóì÷îä
íéøåòù.miig mitelw olke`l -ìëåàåxehte -

.`id i`xr zlik` `peeb i`d ikc .xyrnd on

zleay jezn otlwny ,i`w egxnzp `lyae

.odlyáééç.raw dil dedc ,xyrna -ïëå
úáùì,ycc dclez wxtn ied `l zg` zg` -

`ied - ecia ovawyn la` .`ed ci xg`lkc

.aiige ,dyic zclezéñë éñëzeqek `ln -.

ìëåàå.xyrn `la -å÷éç êåúì,eicba ileya -

.u"p`t oixewyøùòî ìù åðøâ éøäå:xnelk -

oxeb zeraew ody exn`y zek`ln daxd

.zaya zexzene ,i`xr zlik`a exq`l xyrnl

øùòîì ïðøâ åäæéà,zexita ixii` dpin lirl -

.xyrnl rawil ozk`ln xnb izni` :xn`we

åñ÷ôéùîgxt oink `ede ,odly qwt lhipyn -

eil`n ltepe migetza yiy enk ,ey`xa

.yaiznykäîøò ãéîòéùî åñ÷ô àìùå-

.dk`ln dnxr zcnrd oi` - ezial milva `iadyn ,zay oiprle .xyrnl dk`ln xnb `ied dnxr zcnrd :`nl` .erawed - ixk oink ,odn dnxr cinrd eqwt `ly cr m`e xnelk

øîéîì êì úéà éàî àìàzayl ,dk`ln `ied xyrnlc ab lr s` -mzde ,"ldwie"a okynd zk`lnl zay zyxt dknqpy ,dxez dxq` zepne` zk`ln `idy zaygn zk`ln -

.aizk zaygn zk`lnììåî ãöéë.legc `caern ira iepiy i`ce `de .zeliln oillen lirl oxn`c ,aeh meia -àãçà àãç.rav`l lceb oia -éúøúà àãçizyl lceb oia -

.eizerav`çôðî ãöéë.zaya cil cin gtpn xgnl :lirl opixn`c -
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íùëdnexzn xyrn znexz slinl jixv dn :xn`z m`e - 'eke zlhip dlecb dnexzy

znexz` i`wc ,"aygpe" da aizk `icdac dil wetiz ?daygna zlhipc dlecb

:xnel yire .hwp `wec cne` `l` ,daygn hwp `wec e`lc :qxhpewd yxite !'eke xyrn

dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic e`l i`zlhip xyrn znexzc xne` iziid `l -

iab aizkc "aygpe"c `xw meyn i`c ,daygna

xyrnxn`w ikdc .dlecb dnexza dl opinwen -

ueg ,dcnlne dcnl dxezd lk :inlyexia

`dc .dcnl dpi`e dcnlnc xyrn znexzn

`wtp dipinc ,xyrn znexz iab aizkc "epnn"

epnn opiyxcc ,swendl opinwene ,el jenqd on -

znexza la` ,swen opirac dlecb dnexza

xyrniab :`nl` .swen opira `l `ziixe`cn -

xyrna aizkc epnndnexza dil opinwen -

.ziyixtck `nip ,aygpe inp `kde ,dlecb

äîå:dnize - obc` `l i`de obc` i`d zi`x

,`kt` xnel dywnc dizrc` wiq` ikid

?xeht `di ixka onicwdae ,aiig `di oilayac

milaya aiig `ed m`dn lky ,ixka oky lk -

ikdc wgvi epiax axd xne`e !aiig `di ok ixg`y

ixka enicwd oiccv lkn aiigl zi`x dn :xn`w

xeht oiae aeig oiac `ni` ,oilaya xehte

ixka enicwda,ziad ipt zii`x mcew xeht -

,obc` i`d :ipyne .ziad ipt zii`x xg`l aeige

aiig `diy `ed oic ok m`e ,ixka enicwda :yexit

.cv lkn

íàåm`e :i"yx yxit - aiig eci jezl ozpe slw

`tlwn ikid :dnize .oilayd jezn slw

zeliln llenc lirl xn`d ?iqk iqk edziac axl

zaya `d :rnyn .'eke zay axrnyie !xeq` -

`edy ,milayd on yelzl ixiin mzdc :xnel

`kde ,dk`ln a` `edy ycc dclez edfe ,wxtn

la` ,oilayd on zay axrn eylzp xakya ixiin

yxity dne .ixy jkle ,dpevigd oztilwa od cer

iptn aiig eci jezl ozpe slw m`c `kd i"yx

raw `edymrhdy rnyn jenqac .`xidp `l -

daxd slew `ede li`ed ,dk`ln xnb `edy iptn

.epebc epiidc ,cgia

ãöéëxeq` zayae .aeh meia :yexit - llen

gtpn cvike .lelnlxnel dvex -

.iegnzae oepwa s` ixy aeh meiac ,zaya

ãöéë- eizerav` ixyw oia xn`we gtpn

zeliln llend xn` lirlc dnize

`l la` 'ek cil cin gtpn xgnl zay axrn

ixyw oia yexit ied lirlc :xnel yie !'eke oepwa

hwpc iegnze oepwe ,eizerav`aeh mei meyn -
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àä !?áMçî .á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà úìhéð¦¤¤¤¨¦©¤¦©¤¤§©¥¨
.àéä ìîéb ïa øæòìà àaà ¯ épî àä !éòa äãéãî§¦¨¨¥¨©¦©¨¤§¨¨¤¦¤¦
íëì áLçðå" :øîBà ìîéb ïa øæòìà àaà ,àéðúc§©§¨©¨¤§¨¨¤¦¤¥§¤§©¨¤
úçà ,øaãî áeúkä úBîeøz ézLa ¯ "íëúîeøz§©§¤¦§¥§©¨§©¥©©
äîeøzL íLk .øNòî úîeøz úçàå äìBãb äîeøz§¨§¨§©©§©©£¥§¥¤§¨
øNòî úîeøz Ck ¯ äáLçîáe ãîBàa úìhéð äìBãb§¨¦¤¤§¤§©£¨¨¨§©©£¥
eäaà éaø øîà ,àôeb .äáLçîáe ãîBàa úìhéð¦¤¤§¤§©£¨¨¨¨©©¦©¨
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦
?àîòè éàî .øNòî úîeøúì BìáBè BîL ¯ ïéìaLa§¦¢¦§§¦§©©£¥©©§¨
éaø øîà .øNòî íL åéìò àöéå ìéàBä :àáø øîà̈©¨¨¦§¨¨¨¨¥©£¥¨©©¦
ïéìaLa Bîéc÷äL ïBLàø øNòî :Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦§¦¢¦
epnî íúBîøäå" øîàpL ,äìBãb äîeøzî øeèt ¯¨¦§¨§¨¤¤¡©©£¥¤¦¤
øNònä ïî øNòî "øNònä ïî øNòî 'ä úîeøz§©©£¥¦©©£¥©£¥¦©©£¥
ïî øNòî úîeøúe äìBãb äîeøz àìå ,Eì ézøîà̈©§¦§§Ÿ§¨§¨§©©£¥¦
eléôà ,éëä éà :ééaàì àtt áø ,déì øîà .øNònä©©£¥£©¥©©¨§©©¥¦¨¦£¦

éìò :déì øîà !éîð éøka Bîéã÷äìkî" àø÷ øîà E ¦§¦©§¦©¦£©¥¥¤¨©§¨¦¨
?úéàø äîe ."'ä úîeøz ìk úà eîéøz íëéúBøNòî©§§¥¤¨¦¥¨§©©¨¦¨
ïéøBòN ól÷îä :íúä ïðz .ïâcà àì éàäå ,ïâcà éàä©¦§©§©¨¦§©§©¨¨©§©¥§¦
Bãé CBúì ïúðå ól÷ íàå ,ìëBàå úçà úçà ól÷î§©¥©©©©§¥§¦¦¥§¨©§¨

ì ïëå :øæòìà éaø øîà .áéiç ¯áø àäå ?éðéà .úaL ©¨¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨¦¦§¨©
àôl÷î àéiç éaøå ,éñk ,éñk eäúéác déì àôl÷î§©§¨¥§¥§¨¥¨¥§©¦¦¨§©§¨
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øNònì ,àLéøå :ìîî¯ì ,ïéààkéà éîe ?àì úaL ¤¤§¥¨©©£¥¦§©¨¨¦¦¨

øNòîìe ,äëàìî øîb éåä àì úaL ïéðòìc éãéî¦¥¦§¦§©©¨¨¨¥§©§¨¨§©£¥
é÷úî !?äëàìî øîb éåäáøc déøa úLL áø dì ó ¨¥§©§¨¨©§¦¨©¥¤§¥§©

ïðøb eäæéà :ïðúc ,øNòîì ïðøb àäå ?àìå :éãéà¦¦§¨§¨¨§¨§©£¥¦§©¥¤¨§¨
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ãéîòiMî :íéìöa éab éîð ïðúe .äîøò ãéîòiMî ¯¦¤©£¦£¥¨§©©¦©¥§¨¦¦¤©£¦
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,äøBz äøñà úáLçî úëàìî ¯ øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©§¤¤©£¤¤¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dvia(ycew zay meil)

á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà,dzk`ln dxnbpy d`eazn xnelk -Ck ¤¨¦©¤¦©¤¤¨
.á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà úìhéð dðéà øNòî úîeøz§©©£¥¥¨¦¤¤¤¨¦©¤¦©¤¤

ef dpyna miyxtn epiid m` mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn
oaen did ,dlecb dnexz epnn yixtdl `ay xenb laha xaecny
cne`n yixtny ezernyny ,'yi rxf dnk aygn' epipy recn
dl oi` dlecb dnexz dxezd on ixdy ,wecwca cecnl jixv oi`e
zipepia oir dti oira dyxtdl xeriy epzp minkgy `l` ,xeriy
,ixkd lk z` zxhet zg` dhig elit` oicd ony oeike ,drx oire
iela dpyna xaecny jixacl j` .cne`n dyixtdl ozip okl

epipy recn ,dyw ,xyrn znexz yixtndàä ,'áMçî'znexz §©¥¨
xyrnéòa äãéãîzixiyr `ed dxeriy dxezd on ixdy §¦¨¨¥

:`xnbd zvxzn .wiecna xyrndnépî àäink ef dpyn - ¨©¦
zhiya ,dzpyp,àéä ìîéb ïa øæòìà àaàznexz mby xaeqd ©¨¤§¨¨¤¦¤¦

.cne`a zpzip xyrn,øîBà ìîéb ïa øæòìà àaà ,àéðúcdnn §©§¨©¨¤§¨¨¤¦¤¥
(fk gi xacna) xn`pyíëúîeøz íëì áLçðå''oxBd on obCM §¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦©Ÿ¤

y x`eanäìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøz ézLa`idy ¦§¥§©¨§©¥©©§¨§¨
'oxebd on obck'øNòî úîeøz úçàåeywede ,'mkznexz' `idy §©©§©©£¥

,dlecb dnexzl xyrn znexz ipicúìhéð äìBãb äîeøzL íLk§¥¤§¨§¨¦¤¤
,ãîBàa,xeriy da xn`p `l ixdyåzlhip okäáLçîáoi` - §¤§§©§¨¨

ly df cvay d`eazdy aygl leki `l` xeaica dyixtdl jixv
,ixkd ly ipy cvn lek`le ,dnexz didz ixkdøNòî úîeøz Ck̈§©©£¥

.äáLçîáe ãîBàa úìhéð`aend oicd z` x`al `xnbd zxfeg ¦¤¤§¤§©§¨¨
:(`"r) lirløNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥

Bîéc÷äL ïBLàøecera iell epzilïéìaLaoiicry gexind mcew - ¦¤¦§¦§¦¢¦
,zexyrne zenexza eaiigzp `lBîLeilr `xwpd xyrn my - §

øNòî úîeøúì BìáBèdlik`a xeq` `diy oiprl lah edyer - §¦§©©£¥
yixtiy cr,odkl xyrn znexz epnndxnbp `l oiicry s`

:`xnbd zx`an .zexyrne zenexza oaeig onf ribd `le ozk`ln
øNòî íL åéìò àöéå ìéàBä àáø øîà ,àîòè éàîdxn` dxezde ©©£¨¨©¨¨¦§¨¨¨¨¥©£¥

(ek gi xacna)oeik ,'xUrOd on xUrn 'd znExY EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤§©©£¥¦©©£¥
znexz epnn yixtdl dxezd daiig xyrn my eilr `xwpy

:ezk`ln dxnbp `l oiicry s` xyrn
* * *

:oilaya enicwdy xyrna sqep oic dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîLzpizp mcew iell epzil ¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera ,odkl dlecb dnexzïéìaLazenexza aiigzp `l oiicry §¦¢¦
ield ixd ,zexyrneî øeètyixtdläìBãb äîeøzxyrndn ¨¦§¨§¨

eyixti `ly ,odkd ciqtd ezncwd zngny it lr s` ,laiwy
,x`yd lr `l` dnexz milrad'ä úîeøz epnî íúîøäå' øîàpL¤¤¡©©£¥Ÿ¤¦¤§©

,'øNònä ïî øNòîznexz wxy weqta yxetn ixdïî øNòî ©£¥¦©©£¥©£¥¦
Eì ézøîà øNònä,yixtdl [iell-]àìåmb yixtdl izxn` ©©£¥¨©§¦§§Ÿ

å äìBãb äîeøzmbøNònä ïî øNòî úîeøz.:`xnbd zl`eyøîà §¨§¨§§©©£¥¦©©£¥¨©
éëä éà ,éiaàì àtt áø déìxeht ieldy hrnn weqtd m` - ¥©¨¨§©©¥¦¨¦

oilaya enicwda wx recn ,xyrnd on dlecb dnexz zpizpn
,ok oicdeléôàykBîéc÷ägxnzpy xg` dnexzl xyrnd z` £¦¦§¦
énð éøëa:`xnbd daiyn .odkl dlecb dnexz oziln ield xhti ¦§¦©¦
déì øîà,iia`éìòEon ield xhtiy zl`yy 'ixka enicwd' lr - ¨©¥¨¤

,dnexzdàø÷ øîà(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) ìkî' ¨©§¨¦Ÿ
,''ä úîeøz ìk úà eîéøz [íëéúðzî],miiela xn`p df weqte ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©

,zenexzd lk z` ozil ield jixvy ote` yiy zeaxl 'lk' xn`pe
:`xnbd zl`ey .dlecb dnexz mbúéàø äîe'lk'y xg`n - ¨¨¦¨

,xehty hrnn 'xyrnd on xyrn'e ,dlecb dnexza aiigy daxn
,oilaya enicwda herinde ,ixka enicwda xn`p ieaixdy oipn
`ed xehty herinde ,oilaya enicwda ieaixd ,jtidl ile`

:`xnbd zvxzn .ixka enicwdykïâcà éàäoeik ixka enicwd - ©¦§©
eay xazqn ,dlecb dnexz aeig eilr lge 'obc' dyrp xaky

,odkl epzil ield aiegny ieaixd xn`pïâcà àì éàäåla` - §©Ÿ¦§©

`l oiicre ,'obc' dyrpy mcew ield elaiwy oeik ,oilaya enicwd
ieldy herind xn`p eay xazqn ,dnexzl oileah oilayd eid

:xeht
:xyrn aeig oipra sqep oic d`ian `xnbdíúä ïðzc"t zexyrn) §©¨¨

,(d"nïéøBòN ól÷nämdyk mlke`l gexin mcew zleayd on ©§©¥§¦
,miigìëBàå úçà úçà ól÷î.xyrnd on xehte i`xr zlik`íàå §©¥©©©©§¥§¦

áéiç Bãé CBúì ïúðå ól÷zaiegnd raw zlik` edfy meyn ,xyrl ¦¥§¨©§¨©¨
jk lry ,`xnbd dtiqene .xyrnaïëå ,øæòìà éaø øîàoicd ¨©©¦¤§¨¨§¥

ìoipr,úaLwxtn zk`ln df oi` lke`e zg` zg` slwnd ,epiidc §©¨
`edy wxtn meyn aiig ,eci jezl ozepe slwnd j` ,xzene yce

:`xnbd zl`ey .yc zk`ln zclezéðéàxnel xyt` ji` - ¥¦
,aiig zaya ecia `lnne slwndyeäúéác déì àôl÷î áø àäå§¨©§©§¨¥§¦§

éñk éñkmixery zeqek `ln el ztlwn dzid ax ly ezy` - ¨¥¨¥
,zayaåokéñk éñk eäúéác déì àôl÷î àéiç éaøixd ,zaya §©¦¦¨§©§¨¥§¦§¨¥¨¥

:`xnbd zayiin .zaya cgi daxd selwl xzeny epivnéà ,àlà¤¨¦
øîzàzay oiprl oicd oky xfrl` iax xn`y dn -àôéqà ¦§©©¥¨
,øîzà,ef dpyn ly `tiqa epipyyíéhç ìL úBìéìî ììBnä- ¦§©©¥§¦¤¦¦

,zleayd on mihg wxtndçtðîzetilwd z` ecia xrpn -ãé ìò §©¥©©¨
ãé ìò,hrn hrn -ìëBàå,ef i`xr zlik`a xyrl jixv oi`eíàå ©¨§¥§¦

B÷éç CBúì ïúðå çtðeicba ileyl -áéiç`edy iptn ,xyrl ¦©§¨©§¥©¨
df oic lre .raw zlik`ì ïëå øæòìà éaø øîà,úaLlln m`y ¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨

ixdy ,lek`le hrn hrn gtpl zaya xzen ,zay axrn zeliln
ewigl ozpe gtip m` j` .xxea meyn xeq` epi`e dlik` jxc df

.xxea meyn aiig
:`xnbd zl`eyé÷úîå ,ìnî øa àaà éaø dì óikok xnel xyt` ©§¦¨©¦©¨©©¨§

aàLéøy ,seliw oic da x`azpyìoiprïéà øNòîxy`k aiig - ¥¨§©£¥¦
eli`e ,ecil ozepe slewìoipràì úaLxeqi` meyn df lr aiig §©¨Ÿ

,dk`lnéãéî àkéà éîedf oirk epivn m`d -éåä àì úaL ïéðòìc ¦¦¨¦¦¦§¦§©©¨Ÿ¨¥
.äëàìî øîb éåä øNòîìe äëàìî øîbjk lr `xnbd daiyn §©§¨¨§©£¥¨¥§©§¨¨

:dl`y oeylaé÷úîå ,éãéà áøc déøa úLL áø dì óikàìepivn ©§¦¨©¥¤§¥§©¦¦§Ÿ
,dk`ln xnb oiprl xyrnn zay oic welgyàäåoiprl ok epivn §¨

øNòîì ïðøb,xyrna aiigzdl dk`ln xnbe oxeb zeaiyg -ïðúc ¨§¨§©£¥¦§©
,(e-d zeipyn `"t zexyrn)øNòîì ïðøb eäæéà-aygp izni` ¥¤¨§¨§©£¥

,zexyrna aiigzdl dk`ln xnbeñwôiMî ïéòeìcäå ïéàeMwä- ©¦¦§©§¦¦¤§©§
,letie oy`xay gxtd yaiynåonf lkeñwt àlLozk`ln xnb §¤Ÿ¦§
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ה  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן
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2

`zax `zkld
â"é÷ 'éñá [æ'חי כל 'נשמת באמירת לעמוד מנהגנו -17.

zetqede mipeiv
דזמרה 17) פסוקי באמירת אנ"ש ממנהגי כמה להלן

יושב  שבמזמור ימים' 'אורך הפסוק כופלים אין דש"ק:
כפי  ודלא טבת, י"ח יום היום ,30 ע' המנהגים (ס' בסתר

ב). ס"ק פג סי' בבדה"ש שהביא
לישתמע  דלא חסדו, לעולם כי להתיז צריך הגדול בהלל

שם). המנהגים (ס' חסדו של ס' וגם כלעולם,
ומפסוק  הוי' שם של ביו"ד יכוון ישראל ויוצא עד מהודו
שער  חיים עץ (פרי כו' בה"א למוליך על ישראל ויוצא
מדהכניס  לרבים, שייכת זו כוונה וכנראה יט). פרט השבת
הנ"ל  פסוקים מול כו' ה"א יו"ד, האותיות בסידורו רבינו
כיון  בסידורו, הכוונות כתב לא שבכלל אף שבת, בתפלת
פסח  של בהגדה אדמו"ר כ"ק (הערת נפש. לכל שוה שהוא
המנהגים  בס' הובא מה, עמוד וטעמים מנהגים לקוטי עם

ג). ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן בקצות הוא וכן ,30 עמ'
ראה  בטח רכד: ע' ח"ב אדמו"ר כ"ק קודש באגרות אמנם
לי  נולד שנדפסה אחרי ברם ... וכו' המ"מ עם ההגדה ...

באמירת  השם אותיות כונת ע"ד שם שכתבתי במה ספק
בסידור  כמותה שמעטים לרבים) שייך שהוא הגדול, הלל
הסידור  בכתבֿיד אדה"ז העתיק לא בודאי שהרי אדה"ז),
צריך  שבת בתפלת שכאן הורה אלא הקאפיטל, את
שאותיות  קצת) שדחוק (אף אפשר הרי הן ואם להדפיסו.
עם  הקאפיטל (בהעתיקו עצמו מדעת המדפיס העמיד השם
מספרים  ששמעתי מה דרך ועל האריז"ל). מסי' האותיות

בשמו"ע. השמות לנקוד בנוגע דא כגון
זה 18) הרי ... המזון שבברכת בהודאה הכורע ג: סעיף

מודים  אנחנו לבדך לך כגון הודאות בשאר הדין והוא מגונה
ולא  אתה בברוך לכרוע שאין לך אנחנו מודים אלקינו ועתה
וסוף  תחלה באבות חכמים שתקנו במקומות אלא בהודאה
אינו  הודאה שלשון מפני וסוף תחלה שבתפלה ובהודאה
והילול  טובה החזקת מלשון אלא כלל השתחואה מלשון
הוא  וסכל מגונה ה"ז שמזכיר הודאה לשון מחמת והכורע

סכלות. וכריעתו

•
zay zekld - jexr ogley

ËÈ בחבל בו שקשור בור של דלת כגון שבקרקע חותמות
ה  להתיר שהוא מותר קיימא של קשר שאינו מפני קשר

אסור  הקשר להתיר יכול אינו אם אבל תדיר להתירו עשוי
שבכל  סתירה איסור משום לחתכו או החבל קליעת להפקיע
בנין  אינו אפילו וסתירה בנין בו יש לקרקע המחובר דבר

גמור.

מנת  על לקיום שם עשויה כשהדלת אמורים דברים במה
מתיר  הבור לפתוח כשרוצה אלא בשבת להסירה שלא
היא  אלא לגמרי משם מסירה אינו אבל הדלת ופותח הקשר
אין  כלל לקיום עשויה אינה אם אבל זמן לאיזה שם קבועה
אפילו  ולא חתיכתו או החבל בהפקעת לא סתירה משום בה
והוא  צירה על סובבת היא כן אם אלא עצמה הדלת בהסרת
מותר  זה ומטעם שי"ג בסי' שנתבאר כמו מחורו הציר שומט
בטיט  אותו ושורקין התנור לפני שמשימין הדף להסיר
עשוי  שאינו מפני רנ"ט בסי' שנתבאר כמו שבת מערב

בשבת: להסירו מנת על אלא כלל לקיום

Î כמו כלי תיקון גזרת משום נקב כל לפתוח שאסור כשם
שהוא  מפני נקב כל לסתום אסור כך למעלה שנתבאר
בדבר  אפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך כלי כמתקן
בצרור  שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
משום  בהם שאין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו בקיסם או
בתוך  בו כיוצא וכל אוכל איזה מניח אם אבל טלטול איסור

מותר. נסתם הנקב ונמצא להצניעו כדי הנקב

באיזה  הנקב שיסתום זה בדבר להערים חכם לתלמיד ומותר
אלא  מתכוין שאינו רואה לכל ויאמר בו כיוצא כל או אוכל
שיאמר  הערמה בלא יעשה אם ואף הואיל להצניעו
וגם  סופרים מדברי אלא איסור כאן אין לסתום שמתכוין
אבל  הערמה בלא לעשות יבא לא חכם תלמיד שהוא כיון
בלא  לעשות יבא שמא להערים התירו לא הארץ לעם
אלא  להצניעו כדי מתכוין שהוא כלל יאמר שלא הערמה
ויש  הארץ לעם אף בזה מתירים ויש הנקב לסתום כדי
להערים  לו שמותר חכם לתלמיד להקל דבריהם על לסמוך
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שאר  לענין חכמים תלמידי לנו שאין הזה בזמן אף זה בדבר
דברים.

מותר  אבל בו לסתום דרך שאין בדבר הנקב לסתום זה וכל
את  בברזא לסתום דהיינו בו לסתום שדרך בעץ לסתום
לפתחו  עשוי אינו אפילו יין בו להוציא העשוי הנקב
כמתקן  נראה שאינו מפני רחוקים לעתים אלא תדיר ולסתמו
אבל  זה בעץ לסתמו לעולם הוא שדרך כיון זו בסתימה כלי
העשוי  הנקב בו לסתום אסור לברזא מתוקן שאינו בדבר
הערמה  ע"י כן אם אלא הברזא נאבדה אם יין בו להוציא

שנתבאר: כמו חכם לתלמיד

‡Î שבה הגומות ומשווה שמחליק דהיינו רטייה הממרח
מדברים  בהן כיוצא וכל זפת או שעוה הממרח וכן
את  ממחק תולדת זה הרי פניהם שהחליק עד המתמרחים
עד  העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור
כמו  במשכן עושין היו שכן מלאכה אב שהוא פניו שמחליק

ש"ב. בסי' שנתבאר

מכניס  אינו אפילו בה וכיוצא בשעוה נקב סותמין אין לפיכך
נראה  שאינו הנקב פי על מניחה אלא הנקב בתוך השעוה
בתוך  נכנסת הסתימה שאין כיון זו בסתימה כלי כמתקן
מגבו  הכלי פי על היא אלא הנקב שבמקום הכלי דופני עובי
כגון  טלטול איסור משום זו בשעוה אין אם אפילו וגם
בה  לסתום אסור אעפ"כ יום מבעוד לתשמיש שהכינה
סביב  הכלי בדופני לדבקה השעוה ימרח שמא גזירה משום
ואפילו  ממחק משום ויתחייב שם פניה שיחליק עד הנקב

שעוה. משום גזרה לסתום אסור עב בשמן או בשומן

להצניעו  אלא מתכוין שאינו ולומר בכאן להערים ואסור
מאד  הדבר קרוב שבשעוה שכיון חכם תלמיד הוא אפילו
כדי  בחול כדרכו וימרח שישכח חטאת חיוב לידי לבא
ושמן  בשומן גם אסרו לכן יפה מהודקת הסתימה שתהא

בה: וכיוצא שעוה משום גזרה

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

יטֿכא 

מאיזה ‡ להגן עליו המאהיל גג דהיינו אהל לעשות אסור
אחר  דבר מאיזה או הגשמים מן או החמה מן כגון דבר
מחיצות  אין ואפילו להתקיים עשוי שאינו עראי הוא אפילו
כיון  אעפ"כ קונדיסין ד' גבי על מחצלת שפורס כגון תחתיו
ואסרוהו  גמור אהל זה הרי ולהגן להאהיל כדי שעשוי
שהוא  קבע אהל משום גזרה עראי שהוא אע"פ חכמים

בונה: תולדת

היה · אם אבל בשבת בתחלה לעשותו אלא אסרו ולא
בשבת  עליו להוסיף מותר יום מבעוד עשוי עראי אהל
שזהו  טפח כדי יום מבעוד פרוסה המחצלת היתה אם כגון
ולהוסיף  למחר כולה לפורסה מותר אהל נקרא להיות שיעור
העשוי  טפח לאהל תוספת אלא אינו שהכל מחצלאות עוד
וטפח  זה בענין מותר מחיצות על לפרוס ואפילו מאתמול
אף  כולה שהמחצלת דהיינו הכריכה מן חוץ הוא שאמרו
עיגול  בעובי ויש יום מבעוד שם ונתונה כרוכה שהיא

יוצא  שיהיה צריך כן פי על אף ויותר טפח כדי כריכתה
נראה  אינו העיגול שסביב מפני לאהל פרוס טפח כדי ממנה

כלל: כאהל

עראי ‚ מחיצות לעשות מותר אבל גג שהוא באהל זה וכל
החמה  מן להגן כדי אותה עושה ואפילו בשבת לכתחלה
אותה  עושה אם וכן כך בשביל כאהל אינה הצינה מן או
לומר  צריך ואין הרוח אותן יכבה שלא הנרות בשביל
יושב  יהא שלא בעלמא לצניעות מחיצות לעשות שמותר
הדרשה  בשעת שעושין מחיצה כגון או מגולה במקום

בזה. כיוצא וכל לנשים אנשים בין להפסיק

כדי  עושה כן אם אלא אסורה עראי מחיצת אין ולעולם
על  טלטול להתיר או תר"ל בסי' שיתבאר כמו סוכה להתיר
כגון  איסור שאר להתיר או שס"ב בסי' שיתבאר דרך
סדין  בפריסת הספרים בפני טפחים י' גבוה מחיצה שעושה
או  חדר באותו מטתו לשמש מותר שיהא כדי מחצלת או
לפי  בשבת בתחלה לעשותה אסור צרכיו שם לעשות כדי
בפני  רשות שם חולקת היא מתרת שהמחיצה מקום שבכל
מקום  אותו עושה היא טלטול איסור כשמתרת כגון עצמה
כרמלית  או הרבים מרשות אותו וחולקת היחיד רשות
לשתי  אותו חולקת היא הספרים שבו בחדר וכן שאצלו
ועושה  משמש והוא עצמה בפני ברשות הם הספרים רשויות
כדי  אותה עושה שהוא וכיון עצמה בפני ברשות צרכיו

אהל. כעושה זה הרי עצמה בפני רשות שתחלוק

מותר  עצמה בפני רשות שתחלק לו צריך אינו אם אבל
כגון  איסור מתרת היא אם אף בשבת בתחלה לעשותה
לשמש  מותר שיהיה כדי הנר אור בפני מחיצה שתולה
שהמחיצה  כיון אלא רשויות לחילוק כאן צריך שאינו מטתו
שמשמש  במקום הנר את רואה שאינו בענין מהנר גבוה היא
דרך  יפה נראה האור שאין בענין קצת עבה היא וגם
שאינה  טפחים י' גבוה אינה אם אף לשמש מותר המחיצה
שלא  בענין בטוב קשורה אינה אם וגם כלל רשות חולקת
במחיצות  כן לקשור שצריך כמו אותה להניד הרוח יוכל
שנתבאר  כמו הספרים בפני כגון רשויות לחילוק העשויות
עצמה  בפני רשות שתחלק לו צריך שאינו וכיון ר"מ בסי'
שהיא  דהיינו רשות שחולקת בענין אף לעשותה מותר

היטב: וקשורה טפחים י' גבוהה

שאין „ הספרים כל נגד המחיצה תולה אם בספרים וכן
יש  אם רשויות לחילוק כאן צריך שאינו כלל מגולין
אין  אם שאף זו ממחיצה לבד הספרים על אחד מכסה
שאינה  בטוב קשורה אינה וגם טפחים י' גבוה זו מחיצה
בעלמא  מכיסוי גרועה אינה מקום מכל כלל רשות חולקת
מכסה  יש אם לשמש אפילו או שם צרכיו לעשות ומותר
שני  כאן יש שהרי זו ממחיצה לבד הספרים על אחד
לתלותה  מותר לפיכך כלי בתוך ככלי זה והרי כיסויים
לו  צריך שאינו כיון רשות שחולקת בענין אפילו בשבת
הספרים  לכסות שמותר לומר צריך ואין רשויות שתחלוק

כלל: מחיצה כאן אין שהרי כיסויים שני בבגדים

אֿד  סעיפים בשבת אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק
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ה  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן

1

2

`zax `zkld
â"é÷ 'éñá [æ'חי כל 'נשמת באמירת לעמוד מנהגנו -17.

zetqede mipeiv
דזמרה 17) פסוקי באמירת אנ"ש ממנהגי כמה להלן

יושב  שבמזמור ימים' 'אורך הפסוק כופלים אין דש"ק:
כפי  ודלא טבת, י"ח יום היום ,30 ע' המנהגים (ס' בסתר

ב). ס"ק פג סי' בבדה"ש שהביא
לישתמע  דלא חסדו, לעולם כי להתיז צריך הגדול בהלל

שם). המנהגים (ס' חסדו של ס' וגם כלעולם,
ומפסוק  הוי' שם של ביו"ד יכוון ישראל ויוצא עד מהודו
שער  חיים עץ (פרי כו' בה"א למוליך על ישראל ויוצא
מדהכניס  לרבים, שייכת זו כוונה וכנראה יט). פרט השבת
הנ"ל  פסוקים מול כו' ה"א יו"ד, האותיות בסידורו רבינו
כיון  בסידורו, הכוונות כתב לא שבכלל אף שבת, בתפלת
פסח  של בהגדה אדמו"ר כ"ק (הערת נפש. לכל שוה שהוא
המנהגים  בס' הובא מה, עמוד וטעמים מנהגים לקוטי עם

ג). ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן בקצות הוא וכן ,30 עמ'
ראה  בטח רכד: ע' ח"ב אדמו"ר כ"ק קודש באגרות אמנם
לי  נולד שנדפסה אחרי ברם ... וכו' המ"מ עם ההגדה ...

באמירת  השם אותיות כונת ע"ד שם שכתבתי במה ספק
בסידור  כמותה שמעטים לרבים) שייך שהוא הגדול, הלל
הסידור  בכתבֿיד אדה"ז העתיק לא בודאי שהרי אדה"ז),
צריך  שבת בתפלת שכאן הורה אלא הקאפיטל, את
שאותיות  קצת) שדחוק (אף אפשר הרי הן ואם להדפיסו.
עם  הקאפיטל (בהעתיקו עצמו מדעת המדפיס העמיד השם
מספרים  ששמעתי מה דרך ועל האריז"ל). מסי' האותיות

בשמו"ע. השמות לנקוד בנוגע דא כגון
זה 18) הרי ... המזון שבברכת בהודאה הכורע ג: סעיף

מודים  אנחנו לבדך לך כגון הודאות בשאר הדין והוא מגונה
ולא  אתה בברוך לכרוע שאין לך אנחנו מודים אלקינו ועתה
וסוף  תחלה באבות חכמים שתקנו במקומות אלא בהודאה
אינו  הודאה שלשון מפני וסוף תחלה שבתפלה ובהודאה
והילול  טובה החזקת מלשון אלא כלל השתחואה מלשון
הוא  וסכל מגונה ה"ז שמזכיר הודאה לשון מחמת והכורע

סכלות. וכריעתו

•
zay zekld - jexr ogley

ËÈ בחבל בו שקשור בור של דלת כגון שבקרקע חותמות
ה  להתיר שהוא מותר קיימא של קשר שאינו מפני קשר

אסור  הקשר להתיר יכול אינו אם אבל תדיר להתירו עשוי
שבכל  סתירה איסור משום לחתכו או החבל קליעת להפקיע
בנין  אינו אפילו וסתירה בנין בו יש לקרקע המחובר דבר

גמור.

מנת  על לקיום שם עשויה כשהדלת אמורים דברים במה
מתיר  הבור לפתוח כשרוצה אלא בשבת להסירה שלא
היא  אלא לגמרי משם מסירה אינו אבל הדלת ופותח הקשר
אין  כלל לקיום עשויה אינה אם אבל זמן לאיזה שם קבועה
אפילו  ולא חתיכתו או החבל בהפקעת לא סתירה משום בה
והוא  צירה על סובבת היא כן אם אלא עצמה הדלת בהסרת
מותר  זה ומטעם שי"ג בסי' שנתבאר כמו מחורו הציר שומט
בטיט  אותו ושורקין התנור לפני שמשימין הדף להסיר
עשוי  שאינו מפני רנ"ט בסי' שנתבאר כמו שבת מערב

בשבת: להסירו מנת על אלא כלל לקיום

Î כמו כלי תיקון גזרת משום נקב כל לפתוח שאסור כשם
שהוא  מפני נקב כל לסתום אסור כך למעלה שנתבאר
בדבר  אפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך כלי כמתקן
בצרור  שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
משום  בהם שאין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו בקיסם או
בתוך  בו כיוצא וכל אוכל איזה מניח אם אבל טלטול איסור

מותר. נסתם הנקב ונמצא להצניעו כדי הנקב

באיזה  הנקב שיסתום זה בדבר להערים חכם לתלמיד ומותר
אלא  מתכוין שאינו רואה לכל ויאמר בו כיוצא כל או אוכל
שיאמר  הערמה בלא יעשה אם ואף הואיל להצניעו
וגם  סופרים מדברי אלא איסור כאן אין לסתום שמתכוין
אבל  הערמה בלא לעשות יבא לא חכם תלמיד שהוא כיון
בלא  לעשות יבא שמא להערים התירו לא הארץ לעם
אלא  להצניעו כדי מתכוין שהוא כלל יאמר שלא הערמה
ויש  הארץ לעם אף בזה מתירים ויש הנקב לסתום כדי
להערים  לו שמותר חכם לתלמיד להקל דבריהם על לסמוך
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שאר  לענין חכמים תלמידי לנו שאין הזה בזמן אף זה בדבר
דברים.

מותר  אבל בו לסתום דרך שאין בדבר הנקב לסתום זה וכל
את  בברזא לסתום דהיינו בו לסתום שדרך בעץ לסתום
לפתחו  עשוי אינו אפילו יין בו להוציא העשוי הנקב
כמתקן  נראה שאינו מפני רחוקים לעתים אלא תדיר ולסתמו
אבל  זה בעץ לסתמו לעולם הוא שדרך כיון זו בסתימה כלי
העשוי  הנקב בו לסתום אסור לברזא מתוקן שאינו בדבר
הערמה  ע"י כן אם אלא הברזא נאבדה אם יין בו להוציא

שנתבאר: כמו חכם לתלמיד

‡Î שבה הגומות ומשווה שמחליק דהיינו רטייה הממרח
מדברים  בהן כיוצא וכל זפת או שעוה הממרח וכן
את  ממחק תולדת זה הרי פניהם שהחליק עד המתמרחים
עד  העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור
כמו  במשכן עושין היו שכן מלאכה אב שהוא פניו שמחליק

ש"ב. בסי' שנתבאר

מכניס  אינו אפילו בה וכיוצא בשעוה נקב סותמין אין לפיכך
נראה  שאינו הנקב פי על מניחה אלא הנקב בתוך השעוה
בתוך  נכנסת הסתימה שאין כיון זו בסתימה כלי כמתקן
מגבו  הכלי פי על היא אלא הנקב שבמקום הכלי דופני עובי
כגון  טלטול איסור משום זו בשעוה אין אם אפילו וגם
בה  לסתום אסור אעפ"כ יום מבעוד לתשמיש שהכינה
סביב  הכלי בדופני לדבקה השעוה ימרח שמא גזירה משום
ואפילו  ממחק משום ויתחייב שם פניה שיחליק עד הנקב

שעוה. משום גזרה לסתום אסור עב בשמן או בשומן

להצניעו  אלא מתכוין שאינו ולומר בכאן להערים ואסור
מאד  הדבר קרוב שבשעוה שכיון חכם תלמיד הוא אפילו
כדי  בחול כדרכו וימרח שישכח חטאת חיוב לידי לבא
ושמן  בשומן גם אסרו לכן יפה מהודקת הסתימה שתהא

בה: וכיוצא שעוה משום גזרה

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

יטֿכא 

מאיזה ‡ להגן עליו המאהיל גג דהיינו אהל לעשות אסור
אחר  דבר מאיזה או הגשמים מן או החמה מן כגון דבר
מחיצות  אין ואפילו להתקיים עשוי שאינו עראי הוא אפילו
כיון  אעפ"כ קונדיסין ד' גבי על מחצלת שפורס כגון תחתיו
ואסרוהו  גמור אהל זה הרי ולהגן להאהיל כדי שעשוי
שהוא  קבע אהל משום גזרה עראי שהוא אע"פ חכמים

בונה: תולדת

היה · אם אבל בשבת בתחלה לעשותו אלא אסרו ולא
בשבת  עליו להוסיף מותר יום מבעוד עשוי עראי אהל
שזהו  טפח כדי יום מבעוד פרוסה המחצלת היתה אם כגון
ולהוסיף  למחר כולה לפורסה מותר אהל נקרא להיות שיעור
העשוי  טפח לאהל תוספת אלא אינו שהכל מחצלאות עוד
וטפח  זה בענין מותר מחיצות על לפרוס ואפילו מאתמול
אף  כולה שהמחצלת דהיינו הכריכה מן חוץ הוא שאמרו
עיגול  בעובי ויש יום מבעוד שם ונתונה כרוכה שהיא

יוצא  שיהיה צריך כן פי על אף ויותר טפח כדי כריכתה
נראה  אינו העיגול שסביב מפני לאהל פרוס טפח כדי ממנה

כלל: כאהל

עראי ‚ מחיצות לעשות מותר אבל גג שהוא באהל זה וכל
החמה  מן להגן כדי אותה עושה ואפילו בשבת לכתחלה
אותה  עושה אם וכן כך בשביל כאהל אינה הצינה מן או
לומר  צריך ואין הרוח אותן יכבה שלא הנרות בשביל
יושב  יהא שלא בעלמא לצניעות מחיצות לעשות שמותר
הדרשה  בשעת שעושין מחיצה כגון או מגולה במקום

בזה. כיוצא וכל לנשים אנשים בין להפסיק

כדי  עושה כן אם אלא אסורה עראי מחיצת אין ולעולם
על  טלטול להתיר או תר"ל בסי' שיתבאר כמו סוכה להתיר
כגון  איסור שאר להתיר או שס"ב בסי' שיתבאר דרך
סדין  בפריסת הספרים בפני טפחים י' גבוה מחיצה שעושה
או  חדר באותו מטתו לשמש מותר שיהא כדי מחצלת או
לפי  בשבת בתחלה לעשותה אסור צרכיו שם לעשות כדי
בפני  רשות שם חולקת היא מתרת שהמחיצה מקום שבכל
מקום  אותו עושה היא טלטול איסור כשמתרת כגון עצמה
כרמלית  או הרבים מרשות אותו וחולקת היחיד רשות
לשתי  אותו חולקת היא הספרים שבו בחדר וכן שאצלו
ועושה  משמש והוא עצמה בפני ברשות הם הספרים רשויות
כדי  אותה עושה שהוא וכיון עצמה בפני ברשות צרכיו

אהל. כעושה זה הרי עצמה בפני רשות שתחלוק

מותר  עצמה בפני רשות שתחלק לו צריך אינו אם אבל
כגון  איסור מתרת היא אם אף בשבת בתחלה לעשותה
לשמש  מותר שיהיה כדי הנר אור בפני מחיצה שתולה
שהמחיצה  כיון אלא רשויות לחילוק כאן צריך שאינו מטתו
שמשמש  במקום הנר את רואה שאינו בענין מהנר גבוה היא
דרך  יפה נראה האור שאין בענין קצת עבה היא וגם
שאינה  טפחים י' גבוה אינה אם אף לשמש מותר המחיצה
שלא  בענין בטוב קשורה אינה אם וגם כלל רשות חולקת
במחיצות  כן לקשור שצריך כמו אותה להניד הרוח יוכל
שנתבאר  כמו הספרים בפני כגון רשויות לחילוק העשויות
עצמה  בפני רשות שתחלק לו צריך שאינו וכיון ר"מ בסי'
שהיא  דהיינו רשות שחולקת בענין אף לעשותה מותר

היטב: וקשורה טפחים י' גבוהה

שאין „ הספרים כל נגד המחיצה תולה אם בספרים וכן
יש  אם רשויות לחילוק כאן צריך שאינו כלל מגולין
אין  אם שאף זו ממחיצה לבד הספרים על אחד מכסה
שאינה  בטוב קשורה אינה וגם טפחים י' גבוה זו מחיצה
בעלמא  מכיסוי גרועה אינה מקום מכל כלל רשות חולקת
מכסה  יש אם לשמש אפילו או שם צרכיו לעשות ומותר
שני  כאן יש שהרי זו ממחיצה לבד הספרים על אחד
לתלותה  מותר לפיכך כלי בתוך ככלי זה והרי כיסויים
לו  צריך שאינו כיון רשות שחולקת בענין אפילו בשבת
הספרים  לכסות שמותר לומר צריך ואין רשויות שתחלוק

כלל: מחיצה כאן אין שהרי כיסויים שני בבגדים
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äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä úà

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
באיזה  מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת, דבר

הדבר אין מקום רחוק נרגש מכל נשאר אלא בו
בהיפך  להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו ומובדל

מאמונתו. המחוייב מכפי ממש

רחמנא  מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב קריא
כוונת  ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה אל קורא
ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין היא, חז"ל
תלוי' בגניבתו שהצלחתו באמת מאמין הוא אלא
שמכל  אלא ית'), אליו קורא (ולכן בהקב"ה רק
מגניבה  לחדול עליו פועלת אמונתו אין מקום

השי"ת  ציווי היפך היא שהיא אצלו שהאמונה לפי ,
נשארת  שהיא היינו בלבד, "מקיף" בבחינת
אינה  ובמילא וכחותיו, האדם מן "רחוקה"
המחוייב  כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה

זאת. אמונתו מצד

" שנאמר צריך ורעה וזהו שאדם אמונה",
בגשמיות  דכמו שבו, האמונה עם עצמו את לפרנס
זה  ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל כשאדם
צריכים  כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים כוחותיו
קבועה  שתהי' נפשו, לתוך האמונה את להמשיך
והרגשה  דעת בבחינת אצלו, מאד ונרגשת בלבו

רואה. כאילו

הכוונה  שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
גמורה  בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה גם
האמונה  "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום בלי
"מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה משמעה,
קבועה  להיות האדם, לנפש מתקרבת היא אלא

חייו. על משפיעה שהיא עד בלבו

ה  הם ומצוותי' שהתורה יבאר "מזון "[להלן

" שתהי' האמונה, את בלב המחזקים ותקועה קבועה

האדם  איך"ונפש שיבאר קודם אלא להמשיך אפשר ,

ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי' האמונה את

לבא:] לעתיד יהי' שכן

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà íùá

.ãáìá äðåîà àìà éåìéâ
הארץ  מלאה "כי נאמר לבא דלעתיד ביעודים
ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את דעה
האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי הוא
אמונה  רק לאדם דכשיש היות האמונה, ענין וזהו
ספק  שום בלי גמורה בוודאות שהוא אע"פ בה',

אלקות אין מ"מ (כנ"ל),נרגש ח"ו, אדם בחושי
"במה  מרחוק שהיא האמונה תכונת דזוהי וכנ"ל

שום כאן שאין ונמצא ונגלה", נודע גילוי שלא

ארץ. נק' ולכך בנפש

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בהקב"ה  שמדובר דהיות תליא, בהא והא
ש  ובעצמו עולמות בכבודו מגדר לגמרי מובדל הוא

להיות  אפשר אי לכן עלמין), כל סובב (בבחינת
ענין  אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי גילוי שום
תחלתן  "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש בלבד, האמונה
הכל  תחילת שהוא עצמו הקב"ה פירוש, בסופן",
האמונה. היא "ארץ"), (בחינת ב"סופן" רק מתגלה

'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
.'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä úðéçáá
.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå ù"îëå

" תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש הארץ וזהו

אפשר דעה  הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, ,"
יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין רק
וכמ"ש  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי נרגש
ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

באלקות.

הדעת  ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

בהקב  מכל "(והרגשה) אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם נצטוינו כנ אמונה ורעה מקום ל,""

שמבאר  (וכמו הרגשה בבחינת האמונה את להמשיך

ד'). פרק להלן יותר בפרטיות

כיצד יבאר כזה,אפשר ומעתה דבר להיות

מגדר "שהקב  ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו ה

האדם:] בנפש נרגש יהי' עולמות
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é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå äøåú
ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë åðîìöá
ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá ,àëìîã

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî úåëùîä ç"îø
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה  קיום ע"י ה"ז אמונה"- "ורעה בנפש,
אלקות  גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אותן. המקיים האדם בנפש

הענין: וביאור

היינו  כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
כביכול  בדומה הוא התחתון האדם ודמות שצלם
מדריגה  שיש מצינו (שלכן הקב"ה דמות לצלם
וכמפורש  "אדם", בשם שנקרא' הקב"ה של באורו
כמראה  דמות הכסא דמות ועל יחזקאל בנבואת
רמ"ח  באדם שיש שכשם מובן, שמזה אדם),
כביכול. אברין רמ"ח יש הקב"ה אצל כך אברים,

ולא  גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
רמ"ח  בזהר, אמרו זה על הנה ח"ו)? הגוף דמות

 ֿ והטעם מצות דמלכא. אברין רמ"ח הן עשה
א' שבכל דכמו הוא, לאברים המצות שנמשלו
מהנפש  וחיות כח מלובש הגוף אברי מרמ"ח
למעלה  כך ההוא, האבר ומזג לתכונת המתאים
מצותֿעשה  מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
מאור  ומצומצם מוגבל אור אינו מצותֿעשה,
בכבודו  ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל הממלא

עלמין. כל הסובב ובעצמו,

" בתואר הכוונה עומק העליון",אדם וזהו

"אדמה  מלשון הוא "אדם" דשם ידוע דהנה
למה  דומה "אדם" שבחינת היינו לעליון",

בצלם שלמעלה  הוא התחתון שאדם (וכנ"ל, ממנו
"אדם שגם ומכיון העליון"); "אדם "העליון ודמות

"אדמה שם על - "אדם" בשם על לעליון נקרא - "
דומה  העליון" "אדם שבחינת לומר, צריך כרחך
שנתבאר  כפי והיינו ממנה. שלמעלה האלקי להאור
 ֿ מצות רמ"ח (הן דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל,

ה  אור נמשך העליון") "אדם בחינת כל סובב עשה,
עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין

אור  גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
מצוות  ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף אין

האדם. בנפש האמונה נקבעת

אין  אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ב  ע "סוף -"ה וגדולתו מעלתו מצד זו אין המצוות, י

שייך  ולא העולמות מגדר מובדל יתברך הוא שהרי

עצמו) (בכח להמשיך יכול גבול בעל נברא שאדם לומר

ב  סוף אין בנפשו."אור ה

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה ה "ג),

" ע מלובש בעצמו ולפיכך בהן, כביכול קיום "" י

הקב "התומ  בין וחיבור צוותא נעשה והאדם "צ ה

המצוות. המקיים

שע  שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר י "להלן

ב  סוף אין אור נמשך המצוות האדם,"קיום בנפש ה

- הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא למרות

הנקודה מצד רק זה כולן הכללית אין המצוות שבכל

ב  העליון רצון הפרטי ה),"(שהן הגדר מצד גם אלא

וגמילות  עבודה דתורה העמודים משלשת אחד שבכל

חסדים:]
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הנ"ל ‡Í(נט) כרוב בחי' דרך נמשך שהשפע כ"ז
בבחי' שהוא לבי"ע מאצי' דוקא היינו
למלאכים  וחיות מזון להיות עדיין השפע רוחניות
רק  אדם בחי' מט"ט נער בחי' ע"י ה"ז דבי"ע עליונים

ומדות  דמוחין הקטנות בחי' כרביא קטן אדם שהוא
בחי' כי כו' ומדות במוחין אדם פרצוף בבחי' הוא אבל
שמצומצם  רק בו גם מאיר עכ"פ דח"ע המוחין גדלות
כנ"ל  קטנים ומדותיו ששכלו הנער כמשל ביותר בו
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äòøå ùåøéô ,äðåîà äòøå õøà ïëù áéúë äðäå
ìéãâäì ïåæî êéùîäìå ñðøôì êéøöù ,ñðøôî
ë"â íãàä áìá äòåá÷ äéäúù ãò ,äðåîàä úà

.'åë äàåø åìàëå äùâøäå úòã úðéçáá
באיזה  מאמין כשאדם דגם הוא, האמונה גדר
הענין, באמיתית אצלו ספק שום שאין באמת, דבר

הדבר אין מקום רחוק נרגש מכל נשאר אלא בו
בהיפך  להתנהג לאדם לו שאפשר עד ממנו ומובדל

מאמונתו. המחוייב מכפי ממש

רחמנא  מחתרתא אפום גנבא רז"ל וכמאמר
לגנוב, מנת על המחתרת פי על העומד (גנב קריא
כוונת  ועומק בגניבתו), שיצליח הקב"ה אל קורא
ולחוץ, השפה מן רק הגנב קריאת שאין היא, חז"ל
תלוי' בגניבתו שהצלחתו באמת מאמין הוא אלא
שמכל  אלא ית'), אליו קורא (ולכן בהקב"ה רק
מגניבה  לחדול עליו פועלת אמונתו אין מקום

השי"ת  ציווי היפך היא שהיא אצלו שהאמונה לפי ,
נשארת  שהיא היינו בלבד, "מקיף" בבחינת
אינה  ובמילא וכחותיו, האדם מן "רחוקה"
המחוייב  כפי ויתאימו שישתנו עליהם משפיעה

זאת. אמונתו מצד

" שנאמר צריך ורעה וזהו שאדם אמונה",
בגשמיות  דכמו שבו, האמונה עם עצמו את לפרנס
זה  ידי על מתחזקים גשמי מאכל אוכל כשאדם
צריכים  כך יותר, אצלו ונרגשים הרוחניים כוחותיו
קבועה  שתהי' נפשו, לתוך האמונה את להמשיך
והרגשה  דעת בבחינת אצלו, מאד ונרגשת בלבו

רואה. כאילו

הכוונה  שאין האמונה", "הגדלת נקרא וזה
אמיתית, אמונה שהרי - מאמין יותר נעשה שהאדם
גמורה  בוודאות היא ביותר, הפשוטה במדריגה גם
האמונה  "הגדלת" אלא כנ"ל; ח"ו ספק שום בלי
"מקיף" בבחינת נשארת לא שהאמונה משמעה,
קבועה  להיות האדם, לנפש מתקרבת היא אלא

חייו. על משפיעה שהיא עד בלבו

ה  הם ומצוותי' שהתורה יבאר "מזון "[להלן

" שתהי' האמונה, את בלב המחזקים ותקועה קבועה

האדם  איך"ונפש שיבאר קודם אלא להמשיך אפשר ,

ראי' מביא - ונפשו בלבו קבועה שתהי' האמונה את

לבא:] לעתיד יהי' שכן

õøàä äàìîå áéúëãë àáì ãéúòì äéäéù åîëå
úàø÷ðù ,äðåîàä àéä õøàä ,ùåøéô ,äòã
äá ïéàù äðåúçúä äâøãîä àéäù õøà íùá

.ãáìá äðåîà àìà éåìéâ
הארץ  מלאה "כי נאמר לבא דלעתיד ביעודים
ד"ארץ" הוא, בזה הפנימי שהפירוש ה'", את דעה
האדם, בנפש נמוכה היותר למדריגה כינוי הוא
אמונה  רק לאדם דכשיש היות האמונה, ענין וזהו
ספק  שום בלי גמורה בוודאות שהוא אע"פ בה',

אלקות אין מ"מ (כנ"ל),נרגש ח"ו, אדם בחושי
"במה  מרחוק שהיא האמונה תכונת דזוהי וכנ"ל

שום כאן שאין ונמצא ונגלה", נודע גילוי שלא

ארץ. נק' ולכך בנפש

àìà ïúìçú éåìéâ ïéàù ,ïôåñá ïúìçú õåòð éë
.ïôåñ úðéçáá

בהקב"ה  שמדובר דהיות תליא, בהא והא
ש  ובעצמו עולמות בכבודו מגדר לגמרי מובדל הוא

להיות  אפשר אי לכן עלמין), כל סובב (בבחינת
ענין  אלא בזה שייך ולא האדם, בחושי גילוי שום
תחלתן  "נעוץ יצירה בספר וכמ"ש בלבד, האמונה
הכל  תחילת שהוא עצמו הקב"ה פירוש, בסופן",
האמונה. היא "ארץ"), (בחינת ב"סופן" רק מתגלה

'éäúù ,äòã äàìî äéäú åæ äðåîà úðéçáå
.'åëå äàåø åìàëå äùâøäå äøëä úðéçáá
.'åë åãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå ù"îëå

" תמלא שאז לבא, דלעתיד החידוש הארץ וזהו

אפשר דעה  הזה שבזמן עצמו, שהקב"ה פירוש, ,"
יהי' שבאדם), "ארץ" (בבחינת בו להאמין רק
וכמ"ש  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בחושי נרגש
ראי' שתהי' גו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

באלקות.

הדעת  ענין ששלימות יבאר ה') (פרק [להלן

בהקב  מכל "(והרגשה) אך לבא, לעתיד רק תהי' עצמו ה

" הזה בזמן גם נצטוינו כנ אמונה ורעה מקום ל,""

שמבאר  (וכמו הרגשה בבחינת האמונה את להמשיך

ד'). פרק להלן יותר בפרטיות

כיצד יבאר כזה,אפשר ומעתה דבר להיות

מגדר "שהקב  ומובדל קדוש שהוא ובעצמו בכבודו ה

האדם:] בנפש נרגש יהי' עולמות
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é"ò àåä äðåîàä úìãâä úåéäì åæ äëùîäå
íãà äùòð øîàð íäéìòù ,úåöîå äøåú
ïéøáà ç"îø íä úåöî ç"îø ,åðúåîãë åðîìöá
ïä íäù ,ïåéìòì äîãà íãà úðéçá ,àëìîã

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáî úåëùîä ç"îø
בבחינת  רק לא בנפש, אלקות גילוי שיהי' כדי
נרגש  שיהי' באופן אלא "מרחוק") (שהיא אמונה
התורה  קיום ע"י ה"ז אמונה"- "ורעה בנפש,
אלקות  גילוי נמשך ומצוות תורה ע"י כי והמצוות,

אותן. המקיים האדם בנפש

הענין: וביאור

היינו  כדמותנו", בצלמנו אדם "נעשה כתיב
כביכול  בדומה הוא התחתון האדם ודמות שצלם
מדריגה  שיש מצינו (שלכן הקב"ה דמות לצלם
וכמפורש  "אדם", בשם שנקרא' הקב"ה של באורו
כמראה  דמות הכסא דמות ועל יחזקאל בנבואת
רמ"ח  באדם שיש שכשם מובן, שמזה אדם),
כביכול. אברין רמ"ח יש הקב"ה אצל כך אברים,

ולא  גוף לו (שאין הקב"ה "אברי" הם ומה
רמ"ח  בזהר, אמרו זה על הנה ח"ו)? הגוף דמות

 ֿ והטעם מצות דמלכא. אברין רמ"ח הן עשה
א' שבכל דכמו הוא, לאברים המצות שנמשלו
מהנפש  וחיות כח מלובש הגוף אברי מרמ"ח
למעלה  כך ההוא, האבר ומזג לתכונת המתאים
מצותֿעשה  מרמ"ח ומצוה מצוה שבכל כביכול,

ב"ה. סוף אין מאור אחר "אור" מלובש

רמ"ח  קיום ידי על שנמשך האלקי האור אמנם,
מאור  ומצומצם מוגבל אור אינו מצותֿעשה,
בכבודו  ב"ה סוף אין מאור אלא עלמין, כל הממלא

עלמין. כל הסובב ובעצמו,

" בתואר הכוונה עומק העליון",אדם וזהו

"אדמה  מלשון הוא "אדם" דשם ידוע דהנה
למה  דומה "אדם" שבחינת היינו לעליון",

בצלם שלמעלה  הוא התחתון שאדם (וכנ"ל, ממנו
"אדם שגם ומכיון העליון"); "אדם "העליון ודמות

"אדמה שם על - "אדם" בשם על לעליון נקרא - "
דומה  העליון" "אדם שבחינת לומר, צריך כרחך
שנתבאר  כפי והיינו ממנה. שלמעלה האלקי להאור
 ֿ מצות רמ"ח (הן דמלכא" אברין שב"רמ"ח לעיל,

ה  אור נמשך העליון") "אדם בחינת כל סובב עשה,
עולמות). מגדר (שלמעלה עלמין

אור  גילוי באדם נמשך מצוות ידי שעל ונמצא,
מצוות  ע"י ולפיכך עלמין, כל הסובב ב"ה סוף אין

האדם. בנפש האמונה נקבעת

אין  אור להמשיך יכול שהאדם דזה ופשוט [מובן

ב  ע "סוף -"ה וגדולתו מעלתו מצד זו אין המצוות, י

שייך  ולא העולמות מגדר מובדל יתברך הוא שהרי

עצמו) (בכח להמשיך יכול גבול בעל נברא שאדם לומר

ב  סוף אין בנפשו."אור ה

הן ומצוות שתורה לפי הוא הטעם פנימיות אלא

הקב רצונו  כ "של פרק תניא (ראה שהקב "ה ה "ג),

" ע מלובש בעצמו ולפיכך בהן, כביכול קיום "" י

הקב "התומ  בין וחיבור צוותא נעשה והאדם "צ ה

המצוות. המקיים

שע  שאמרנו דזה יותר, בפרטיות יבאר י "להלן

ב  סוף אין אור נמשך המצוות האדם,"קיום בנפש ה

- הנבראים מגדר לגמרי מובדל יתברך שהוא למרות

הנקודה מצד רק זה כולן הכללית אין המצוות שבכל

ב  העליון רצון הפרטי ה),"(שהן הגדר מצד גם אלא

וגמילות  עבודה דתורה העמודים משלשת אחד שבכל

חסדים:]
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הנ"ל ‡Í(נט) כרוב בחי' דרך נמשך שהשפע כ"ז
בבחי' שהוא לבי"ע מאצי' דוקא היינו
למלאכים  וחיות מזון להיות עדיין השפע רוחניות
רק  אדם בחי' מט"ט נער בחי' ע"י ה"ז דבי"ע עליונים

ומדות  דמוחין הקטנות בחי' כרביא קטן אדם שהוא
בחי' כי כו' ומדות במוחין אדם פרצוף בבחי' הוא אבל
שמצומצם  רק בו גם מאיר עכ"פ דח"ע המוחין גדלות
כנ"ל  קטנים ומדותיו ששכלו הנער כמשל ביותר בו
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מטה  למטה היורדת וההשפעה ההמשכה בחי' אבל
שהוא  החומרי השפל בעוה"ז כמו גמורה בהגשמה
הרוחני' עולמות אלף ח"י מבחי' הרבה מטה למטה
שראה  וכמו דוקא סוס בחי' ע"י נמשך זה הנה הנ"ל
כו' שחורים וסוסים אדומים סוסים במרכבה זכריה
השפל  לעוה"ז ע"י שנמשך ההשפעה כחות בחי' שהוא
הגשמיים  ומזוני חיי בני כמו ממש בגשמיות להתלבש
כו' וארמ"ע בדצח"מ הגשמי' והשפע הברכה וכל
הסוס  עד"מ המלך עליו רכב אשר וסוס והיינו
לישא  יכול ע"כ האדם מן יותר גדול שכחו בגשמיות
שם  להגיע יוכל שלא ביותר רחוק למקום הרוכב את
ממרוצת  יותר הרבה גדול' מרוצתו וגם כלל בעצמו
יובן  וכמו"כ כידוע. הסוס כח גבורת מפני האדם
וגשמיות  מרוחניות השפע אור ירידת בבחי' למעלה
העליון  סוס גבורת בחי' ע"י שהוא השפל בעוה"ז
כ"כ  מטה למטה הרוחניות וחיות השפע להוריד שיוכל

הגשמי עולם גדול עד בכח מרוצה בבחי' שזהו הזה
בחי' ביכולת זה שאין דהיינו כלל אדם בכח זה שאין
למטה  כ"כ בעצמו להוריד שא"י הנ"ל מט"ט נער כרוב
כנ"ל  בלבד הרוחניות בבחי' לבי"ע מאצי' רק מטה
בחי' ע"י השפע שולח כ"א גשמית בעשיה לא אבל
סוסים  מרכבות כמו שהן עליונים דסוסים מרכבה
לע' עליונה שפע בחי' שמוליכים הנביא זכריה שראה

מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי וזהו כו' שלמטה שרים
וע"ז  מ"ת בזמן גם היו דסוסים מרכבה שבחי' ישועה
אמר  דהנה כנ"ל המלך עליו רכב אשר וסוס דוקא אמר
ולכאורה  בקדש סיני בם אד' כו' רבתיים אלקים רכב
רכב  דקרא רישא לענין שייך בקדש סיני שא' זה אין
למלאכים  שנמשך שכש' הוא הענין אך כו' אלהים
בחי' אלקים רכב מבחי' עולמות אלף ח"י שהן עליונים
ע"י  דהיינו בקדש סיני בם אדנ"י כך הנ"ל קל כרוב
אריה  דפני במרכבה המצומצם אדנ"י דשם אור בחי'
בעשיה  והשפע האור לבא מטה למטה מהם נמשך כו'
ממש  האלקית ההמשכה בחי' ענין והוא גשמית
בבחי' השפל בעוה"ז גשמית בעשיה ובא שנתלבש
התורה  להמשיך ואש כבד וענן וברקים קולות גילוי
המשכן  לעשות וכמו כו' תרצח לא גשמית בעשיה
גלוי  שיהיה גשמיים וקרשים כיריעות גשמיים בדברים
מרכבה  בחי' ע"י ה"ז כ"כ גשמיים ודברים אלקות
בעוה"ז  העליון אור שהתלבשות כמו דוקא דסוסים
כמו  הנ"ל מטעם סוסים ע"י הוא הגשמיי' בהשפעת
להוליך  האדם מגבורת גדול גשמי הסוס שגבורת
מ"ת  בשעת סוסיך על תרכב כי וזהו כו' רחוק למקום
מאור  ביותר גדול ואור כח בהן שיש ישועה מרכבותיך
מט"ט  נער כרוב בחי' ע"י שהוא אדם בחי' ע"י הנמשך

וד"ל: כנ"ל בקרבו שמי כי בו שנא' הגם
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¯·„ÈÂ שאו כו' מועד באוהל סיני במדבר משה אל ה'
וצ"ל  ואהרן, אתה כו' לגלגלתם כו' ראש את
ראש  בחי' בחי', ב' יש דהנה מהו, ראש נשיאת ענין
תלת  בחי' הוא ראש מוחא, על דחפיא גלגלתא ובחי'
הרצון  בחי' הוא גלגלת ובחי' וטעם, שכל שבראש מוחין
הגלגלת  כמו והשכל הטעם על חופה שהרצון מפני
אינו  הרי לזולת רצונו כשמגלה עד"מ מוחא, על דחפיא
בהרצון, ונעלם כמוס הטעם אבל הרצון רק לו מגלה
אדם  נעשה וכמ"ש אלו בחי' ג"כ איכא למעלה וכמו"כ
יהא  אמן עונין כשישראל דאיתא כדמותינו, בצלמנו
אין  אמנם בראשו, מנענע הקב"ה מברך רבא שמי'
הנ"ל  מהרצון המשל דהנה כלל, לנמשל דומה המשל
שנולד  הטעם הוא וסיבתו הרצון מציאות עיקר הרי
בחי' אבל לזולת, בהגלותו עליו חופה שהרצון רק ממנו,

שהוא  הפי' רק כן, הפי' אין למעלה הנ"ל גלגלתא
עליו. חופה רק שהיא ולא המוחין, מבחי' ממש למעלה

Í‡,רצון ואית רצון אית בזוהר כדאיתא הוא הענין
הוא  הענין לעילא, רצון ואית לתתא רצון אית
קוב"ה  דא בעלה, בשערים נודע ע"פ בזוה"ק דאיתא
דמשער  מה לפום לכאו"א ואיתדבק אתיידע דאיהו
ידע, והאדם כמ"ש התחברות ל' הוא דנודע בלבי',
אתכם  רק כי כמ"ש רצון ל' נודע פי' עוד יש והנה
שע"י  והפי' דעת, ל' נודע וגם רציתי, כלומר ידעתי
התבוננות  בחי' בינה שערי בחי' היינו בשערים בחי'
תמיד  ליש מאין ומהוה שמחי' איך ב"ה א"ס בגדולת
היינו  וראו ופי' כו', וראו עיניכם מרום שאו וכמ"ש
לו  יולד זו השגה בחי' ע"י הנה והשגה, הבנה בחי'
העמקתו  לפי"ע היינו כו' לפום ופי' ית', לאלקותו רצון
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תמיד, בזה שיחשוב ודעת התמדתו ריבוי ולפי בזה
דעת  כו', והשגה הדעת שמצד הרצון בחי' והיינו
במהו"ע, דווקא בי' היינו מחתב"כ, דלית והגם תחתון,
הנה  ולהחיות להוות והתפשטותו השפלתו בבחי' אבל
נודע  בחי' רק הוא זו ובחי' כו', בשערים נודע כתי' ע"ז
שאי  השמש, וזיו השמש ועד"מ מהותו, ולא מציאותו
יקלקל  ואדרבה עצמה, בהשמש להסתכל כלל אפשר
וירא  וכמ"ש והזיו בהאור רק הוא וההסתכלות הראות,
כי  וכמ"ש למעלה יובן ועד"ז טוב, כי האור את אלקים
לית  עצמותו הוי' שבבחי' אלקים, הוי' ומגן שמש

גילוי מחת  בבחי' רק הוא והשגה ההבנה בחי' וכל "ב,
הרצון  היינו לעילא רצון ואית כו', להוות והזיו האור
לרצון  המביאה וההשגה ומהותו, עצמותו מצד בנפש
מ"ה  כ"ח חכמה בחי' ההשגה ביטול בחי' הוא זה
ואין  מחתב"כ דלית איך זה ענין היטב שישיג דהיינו
השגותיו  כל אצלו יתבטלו שעי"ז כלל אליו ערוך
חשיבי  כלא קמי' כולא העצמות לגבי כי הקודמות,
עצמותו, שמצד הרצון לבחי' יגיע ההשגה ביטול וע"י
כ"ז  (וע' והשגה ודעת מטעם שלמעלה הרצון בחי'

באורך). בד"ז בלקו"ת
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‰‰Â קרבנות לוקחי' היו השקל מחצית מתרומת
מה  התרומה דשקלי' רפ"ד במשנה כמארז"ל
וכל  כו' ומוספי' תמידי' בה לוקחי' בה עושים היו

הצבור, הקרבנות קרבנות ענין שורש במ"א ונת'
במקום  תפלה ועכשיו נה"ב בירור בחי' שהוא בעבודה
וז"ש  נה"ב, בירור ג"כ היא שהתפלה תיקנו, קרבנות
ה', לבות בוחן לזהב כור לכסף מצרף ג') י"ז (משלי
דא  לזהב כור אברהם, דא לכסף מצרף בזהר ופי'
ך"א) ך"ז (משלי וכתי' יעקב, דא לבות בוחן יצחק,
ע"י  שכמו פי' מהללו, לפי איש לזהב כור לכסף מצרף
הפסולת  מן והכסף הזהב ומנקי' מבררי' והכור המצרף
הבירור  בחי' הוא מהללו לפי איש כן בהם, המעורב
בה' בהתבוננותו והשבח ההילול ערך לפי בתפלה שלו
וממלא  בסובב האמונה בחי' הוא אחד, ושמו אחד
דעת  להמשיך אמונה ורעה שה"ע בהם הדעת והמשכת
צריך  לזה לבוא ובכדי כו'. רואה כאילו שיהי' באמונה
כל  ולהכרית עריצי' לזמר הוא פסוד"ז תחלה להקדים
ע"י  והוא ומבחוץ, מבית ומעכבי' המונעי' החוחי'
מה  כל והילול המלאכי' ושירת בביטול ההתבוננו'
ונבראו  צוה הוא כי ואיך בראשית, ימי בששת שנברא
במ"א  ד"ז ביאור וכמשנ"ת ומאליו ממילא בדרך
קודם  הוא ואתה שניתי, לא הוי' אני ולכן באורך,
שינוי  שום בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע
לאחר  עכשיו שגם אחד ה' כי מפני והיינו וכלל, כלל
מציאות  שום יש שלא ומיוחד אחד הוא שנבה"ע
ונפסדי' הוים הם שנברא מה וכל ית', זולתו אמיתי
שפיר  בהו דייקת וכד אמיתי. מציאות אינם ולכן
כמ"ש  ונעלם המוסתר אלקות כחות הם שגם תמצא

שז"ע  ית' שמו מכח ונתהוו הנ"ל, כמוכה מי בד"ה
לעולם  מלכותו כבוד שם ברוך אח"כ אומרים שאנו
הדעת  והעמקת הלזה בהילול האריכות ערך ולפי ועד.
הוא  ממש זה ערך לפי ותבונתו בינתו במוח בהתבוננו'
לנו  סלח שאומרים וזהו תפלה. זו שבלב העבודה בחי'
להתחיל  מהראוי הי' שלכאו' בשמו"ע חטאנו כי
היותר  מדריגה לך אין שהרי בזה התפלה הקדמת
ובני  אני והייתי מל' חסרון ל' שהוא מהחוטא נמוכה
בזה  להתחיל מהראוי והי' הכל, שחסר חטאי' שלמה
החסרון, וימולא שיומשך ומבקש לו שחסר איך
מודה  משנתו בקומו תחלה בהודאה שמתחילי' ומה"ע
פסוד"ז, ואח"כ לה', הודו התפלה בהתחלת וגם אני,
סלח  אומר בתפלה ואח"כ וק"ש, ק"ש ברכת ואח"כ
אומר  אז כ"כ התפלה אריכות שאחר חטאנו כי לנו
הוא  כן באמת אך כו'. מובן אינו שלכאו' שחטא,
שלא  שמאחר בעיניו ישר איש דרך התפלה שקודם
קרוב  שהוא לו נדמה מצוה, עשה וגם מאומה חטא

וכ"ש  במוח לאלקות שמתבונן לאחר אמנם חטא, שלא
מבין  ה"ה המלאכי', ביטול ענין היטב הדק בינתו
ואח"כ  ולרביע, לשליש אפי' מגיע אינו ביטולו שענין
ויחו"ת  יחו"ע אחד ושמו אחד ה' בהתבוננו' בק"ש
מרוחק  שהוא איך א"ע מוצא ה"ה והכרה, דעת בבחי'
בקיום  שעשה מה וכל הריחוק בתכלית אחד מה'
שמים  מלכות עול קבלת בלתי לגרמי' ה"ה ית' מצותיו
קדמה  למה מארז"ל שז"ע למהוי כדבעי מצות ועול
תחלה  עומ"ש עליו שיקבל כדי שמוע אם לוהי' שמע
מן  זה דבר ביאור כמשנ"ת עומ"צ עליו יקבל ואח"כ
ואז  ך"ט, ישראל, שובה עד בתוככם והתהלכתי ד"ה
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מטה  למטה היורדת וההשפעה ההמשכה בחי' אבל
שהוא  החומרי השפל בעוה"ז כמו גמורה בהגשמה
הרוחני' עולמות אלף ח"י מבחי' הרבה מטה למטה
שראה  וכמו דוקא סוס בחי' ע"י נמשך זה הנה הנ"ל
כו' שחורים וסוסים אדומים סוסים במרכבה זכריה
השפל  לעוה"ז ע"י שנמשך ההשפעה כחות בחי' שהוא
הגשמיים  ומזוני חיי בני כמו ממש בגשמיות להתלבש
כו' וארמ"ע בדצח"מ הגשמי' והשפע הברכה וכל
הסוס  עד"מ המלך עליו רכב אשר וסוס והיינו
לישא  יכול ע"כ האדם מן יותר גדול שכחו בגשמיות
שם  להגיע יוכל שלא ביותר רחוק למקום הרוכב את
ממרוצת  יותר הרבה גדול' מרוצתו וגם כלל בעצמו
יובן  וכמו"כ כידוע. הסוס כח גבורת מפני האדם
וגשמיות  מרוחניות השפע אור ירידת בבחי' למעלה
העליון  סוס גבורת בחי' ע"י שהוא השפל בעוה"ז
כ"כ  מטה למטה הרוחניות וחיות השפע להוריד שיוכל

הגשמי עולם גדול עד בכח מרוצה בבחי' שזהו הזה
בחי' ביכולת זה שאין דהיינו כלל אדם בכח זה שאין
למטה  כ"כ בעצמו להוריד שא"י הנ"ל מט"ט נער כרוב
כנ"ל  בלבד הרוחניות בבחי' לבי"ע מאצי' רק מטה
בחי' ע"י השפע שולח כ"א גשמית בעשיה לא אבל
סוסים  מרכבות כמו שהן עליונים דסוסים מרכבה
לע' עליונה שפע בחי' שמוליכים הנביא זכריה שראה

מרכבותיך  סוסיך על תרכב כי וזהו כו' שלמטה שרים
וע"ז  מ"ת בזמן גם היו דסוסים מרכבה שבחי' ישועה
אמר  דהנה כנ"ל המלך עליו רכב אשר וסוס דוקא אמר
ולכאורה  בקדש סיני בם אד' כו' רבתיים אלקים רכב
רכב  דקרא רישא לענין שייך בקדש סיני שא' זה אין
למלאכים  שנמשך שכש' הוא הענין אך כו' אלהים
בחי' אלקים רכב מבחי' עולמות אלף ח"י שהן עליונים
ע"י  דהיינו בקדש סיני בם אדנ"י כך הנ"ל קל כרוב
אריה  דפני במרכבה המצומצם אדנ"י דשם אור בחי'
בעשיה  והשפע האור לבא מטה למטה מהם נמשך כו'
ממש  האלקית ההמשכה בחי' ענין והוא גשמית
בבחי' השפל בעוה"ז גשמית בעשיה ובא שנתלבש
התורה  להמשיך ואש כבד וענן וברקים קולות גילוי
המשכן  לעשות וכמו כו' תרצח לא גשמית בעשיה
גלוי  שיהיה גשמיים וקרשים כיריעות גשמיים בדברים
מרכבה  בחי' ע"י ה"ז כ"כ גשמיים ודברים אלקות
בעוה"ז  העליון אור שהתלבשות כמו דוקא דסוסים
כמו  הנ"ל מטעם סוסים ע"י הוא הגשמיי' בהשפעת
להוליך  האדם מגבורת גדול גשמי הסוס שגבורת
מ"ת  בשעת סוסיך על תרכב כי וזהו כו' רחוק למקום
מאור  ביותר גדול ואור כח בהן שיש ישועה מרכבותיך
מט"ט  נער כרוב בחי' ע"י שהוא אדם בחי' ע"י הנמשך

וד"ל: כנ"ל בקרבו שמי כי בו שנא' הגם
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¯·„ÈÂ שאו כו' מועד באוהל סיני במדבר משה אל ה'
וצ"ל  ואהרן, אתה כו' לגלגלתם כו' ראש את
ראש  בחי' בחי', ב' יש דהנה מהו, ראש נשיאת ענין
תלת  בחי' הוא ראש מוחא, על דחפיא גלגלתא ובחי'
הרצון  בחי' הוא גלגלת ובחי' וטעם, שכל שבראש מוחין
הגלגלת  כמו והשכל הטעם על חופה שהרצון מפני
אינו  הרי לזולת רצונו כשמגלה עד"מ מוחא, על דחפיא
בהרצון, ונעלם כמוס הטעם אבל הרצון רק לו מגלה
אדם  נעשה וכמ"ש אלו בחי' ג"כ איכא למעלה וכמו"כ
יהא  אמן עונין כשישראל דאיתא כדמותינו, בצלמנו
אין  אמנם בראשו, מנענע הקב"ה מברך רבא שמי'
הנ"ל  מהרצון המשל דהנה כלל, לנמשל דומה המשל
שנולד  הטעם הוא וסיבתו הרצון מציאות עיקר הרי
בחי' אבל לזולת, בהגלותו עליו חופה שהרצון רק ממנו,

שהוא  הפי' רק כן, הפי' אין למעלה הנ"ל גלגלתא
עליו. חופה רק שהיא ולא המוחין, מבחי' ממש למעלה

Í‡,רצון ואית רצון אית בזוהר כדאיתא הוא הענין
הוא  הענין לעילא, רצון ואית לתתא רצון אית
קוב"ה  דא בעלה, בשערים נודע ע"פ בזוה"ק דאיתא
דמשער  מה לפום לכאו"א ואיתדבק אתיידע דאיהו
ידע, והאדם כמ"ש התחברות ל' הוא דנודע בלבי',
אתכם  רק כי כמ"ש רצון ל' נודע פי' עוד יש והנה
שע"י  והפי' דעת, ל' נודע וגם רציתי, כלומר ידעתי
התבוננות  בחי' בינה שערי בחי' היינו בשערים בחי'
תמיד  ליש מאין ומהוה שמחי' איך ב"ה א"ס בגדולת
היינו  וראו ופי' כו', וראו עיניכם מרום שאו וכמ"ש
לו  יולד זו השגה בחי' ע"י הנה והשגה, הבנה בחי'
העמקתו  לפי"ע היינו כו' לפום ופי' ית', לאלקותו רצון
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תמיד, בזה שיחשוב ודעת התמדתו ריבוי ולפי בזה
דעת  כו', והשגה הדעת שמצד הרצון בחי' והיינו
במהו"ע, דווקא בי' היינו מחתב"כ, דלית והגם תחתון,
הנה  ולהחיות להוות והתפשטותו השפלתו בבחי' אבל
נודע  בחי' רק הוא זו ובחי' כו', בשערים נודע כתי' ע"ז
שאי  השמש, וזיו השמש ועד"מ מהותו, ולא מציאותו
יקלקל  ואדרבה עצמה, בהשמש להסתכל כלל אפשר
וירא  וכמ"ש והזיו בהאור רק הוא וההסתכלות הראות,
כי  וכמ"ש למעלה יובן ועד"ז טוב, כי האור את אלקים
לית  עצמותו הוי' שבבחי' אלקים, הוי' ומגן שמש

גילוי מחת  בבחי' רק הוא והשגה ההבנה בחי' וכל "ב,
הרצון  היינו לעילא רצון ואית כו', להוות והזיו האור
לרצון  המביאה וההשגה ומהותו, עצמותו מצד בנפש
מ"ה  כ"ח חכמה בחי' ההשגה ביטול בחי' הוא זה
ואין  מחתב"כ דלית איך זה ענין היטב שישיג דהיינו
השגותיו  כל אצלו יתבטלו שעי"ז כלל אליו ערוך
חשיבי  כלא קמי' כולא העצמות לגבי כי הקודמות,
עצמותו, שמצד הרצון לבחי' יגיע ההשגה ביטול וע"י
כ"ז  (וע' והשגה ודעת מטעם שלמעלה הרצון בחי'

באורך). בד"ז בלקו"ת

ipiq xacna dyn l` 'd xacie

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‰Â קרבנות לוקחי' היו השקל מחצית מתרומת
מה  התרומה דשקלי' רפ"ד במשנה כמארז"ל
וכל  כו' ומוספי' תמידי' בה לוקחי' בה עושים היו

הצבור, הקרבנות קרבנות ענין שורש במ"א ונת'
במקום  תפלה ועכשיו נה"ב בירור בחי' שהוא בעבודה
וז"ש  נה"ב, בירור ג"כ היא שהתפלה תיקנו, קרבנות
ה', לבות בוחן לזהב כור לכסף מצרף ג') י"ז (משלי
דא  לזהב כור אברהם, דא לכסף מצרף בזהר ופי'
ך"א) ך"ז (משלי וכתי' יעקב, דא לבות בוחן יצחק,
ע"י  שכמו פי' מהללו, לפי איש לזהב כור לכסף מצרף
הפסולת  מן והכסף הזהב ומנקי' מבררי' והכור המצרף
הבירור  בחי' הוא מהללו לפי איש כן בהם, המעורב
בה' בהתבוננותו והשבח ההילול ערך לפי בתפלה שלו
וממלא  בסובב האמונה בחי' הוא אחד, ושמו אחד
דעת  להמשיך אמונה ורעה שה"ע בהם הדעת והמשכת
צריך  לזה לבוא ובכדי כו'. רואה כאילו שיהי' באמונה
כל  ולהכרית עריצי' לזמר הוא פסוד"ז תחלה להקדים
ע"י  והוא ומבחוץ, מבית ומעכבי' המונעי' החוחי'
מה  כל והילול המלאכי' ושירת בביטול ההתבוננו'
ונבראו  צוה הוא כי ואיך בראשית, ימי בששת שנברא
במ"א  ד"ז ביאור וכמשנ"ת ומאליו ממילא בדרך
קודם  הוא ואתה שניתי, לא הוי' אני ולכן באורך,
שינוי  שום בלי שנבה"ע לאחר הוא ואתה שנבה"ע
לאחר  עכשיו שגם אחד ה' כי מפני והיינו וכלל, כלל
מציאות  שום יש שלא ומיוחד אחד הוא שנבה"ע
ונפסדי' הוים הם שנברא מה וכל ית', זולתו אמיתי
שפיר  בהו דייקת וכד אמיתי. מציאות אינם ולכן
כמ"ש  ונעלם המוסתר אלקות כחות הם שגם תמצא

שז"ע  ית' שמו מכח ונתהוו הנ"ל, כמוכה מי בד"ה
לעולם  מלכותו כבוד שם ברוך אח"כ אומרים שאנו
הדעת  והעמקת הלזה בהילול האריכות ערך ולפי ועד.
הוא  ממש זה ערך לפי ותבונתו בינתו במוח בהתבוננו'
לנו  סלח שאומרים וזהו תפלה. זו שבלב העבודה בחי'
להתחיל  מהראוי הי' שלכאו' בשמו"ע חטאנו כי
היותר  מדריגה לך אין שהרי בזה התפלה הקדמת
ובני  אני והייתי מל' חסרון ל' שהוא מהחוטא נמוכה
בזה  להתחיל מהראוי והי' הכל, שחסר חטאי' שלמה
החסרון, וימולא שיומשך ומבקש לו שחסר איך
מודה  משנתו בקומו תחלה בהודאה שמתחילי' ומה"ע
פסוד"ז, ואח"כ לה', הודו התפלה בהתחלת וגם אני,
סלח  אומר בתפלה ואח"כ וק"ש, ק"ש ברכת ואח"כ
אומר  אז כ"כ התפלה אריכות שאחר חטאנו כי לנו
הוא  כן באמת אך כו'. מובן אינו שלכאו' שחטא,
שלא  שמאחר בעיניו ישר איש דרך התפלה שקודם
קרוב  שהוא לו נדמה מצוה, עשה וגם מאומה חטא

וכ"ש  במוח לאלקות שמתבונן לאחר אמנם חטא, שלא
מבין  ה"ה המלאכי', ביטול ענין היטב הדק בינתו
ואח"כ  ולרביע, לשליש אפי' מגיע אינו ביטולו שענין
ויחו"ת  יחו"ע אחד ושמו אחד ה' בהתבוננו' בק"ש
מרוחק  שהוא איך א"ע מוצא ה"ה והכרה, דעת בבחי'
בקיום  שעשה מה וכל הריחוק בתכלית אחד מה'
שמים  מלכות עול קבלת בלתי לגרמי' ה"ה ית' מצותיו
קדמה  למה מארז"ל שז"ע למהוי כדבעי מצות ועול
תחלה  עומ"ש עליו שיקבל כדי שמוע אם לוהי' שמע
מן  זה דבר ביאור כמשנ"ת עומ"צ עליו יקבל ואח"כ
ואז  ך"ט, ישראל, שובה עד בתוככם והתהלכתי ד"ה
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c"agקעח i`iyp epizeax zxezn

הרבה  לו שחסר פי' חטאנו, כי לנו סלח בתפלה אומר
ומבקש  שלו והפחיתות החסרון בעצמו ומכיר ויודע
כל  מקור הרצון בעל מאוא"ס שיומשך סליחתו

שלא  על בהרצון והחסרונו' הפגמי' שיתמלא הרצונות
ענין  שורש וזהו כו', למהוי כדבעי ית' רצונו קיים

העבודה.

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéìëá íéùáìúîä úåøåàä àåä 'âä äâéøãîäå ואז
הפשיטות את מה  במידת שמאבד באור, שינוי  נעשה
עשר  של גדר בו יש  האור בשרש  שגם  שלמדנו (אף שלו 

כפשוט) נחשב הוא לכלים  ביחס הרי  íéàáùספירות,
íéùòðù ãò íéìëá ùîî úåùáìúäå àñéôú úðéçáá

,'åë øåàä éáâì ììë êåøò ïéàáù íéìëä úåäî éôëהרי
שבהם. וההתחלקות הגדר באורות מתגלה

åîëåלזה âéùäìבדוגמא  çåîáù ìëùä øåàã äâùäá
ùôðáù äâùääå ìëùä êøòá åðéàù úåéîùâ äâùä

,'åë úìëùîäלפני המשכלת נפש של ההשגה -
בערך שלא הבנה של יכולות לה יש בגוף שהתלבשה 
בגוף והתלבשה  שירדה אחרי להשיג  שיכולה למה כלל
במוח השכלי הכח התלבשות שלאחר כיון הגשמי,

הגשמי . המוח כמהות וגדר ציור בו נעשה הגשמי 
åîëå- נוסף ììäåמשל éàîù úâùäá àéäùë àøáñä

,'åë ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá ïäùחסד בחינת הלל –
אותה את  שמעו  שניהם הנה גבורה, בחינת ושמאי
שכאשר  אלא  ואבטליון, שמעיה  רבותיהם מפי סברא
מגדר  מופשט באופן  היה זה הרי  ידם על נאמרה היא
שמאי של בכליהם נקלט זה כאשר אך וגבורה , חסד של 

נשמתם בחינת  לפי וגדר ציור בזה נעשה הרי  .60והלל
ïë åîëåבנמשלïäùë úåøåàäמתלבשיםéøä íéìëäá

äîëçä øåà úðéçáá øáã úåàéöîå úåäî úðéçáá íä
éôì íéàøðù äî ÷ø àìå ,'åë äøåáâä øåàå ãñçä øåàå

íéìëä ïååâבתוך כשהם שגם הפירוש אין  כלומר, –
של הגוון מצד ורק במהותם, פשוטים  הם הרי  הכלים

ומידה גדר בהם נראה הרמ"ק),הכלים íà(וכדעת éë
úåàéöî úðéçáá ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá íéùòðù–

אלא בלבד, הכלים מצד שנראית וגבורה חסד רק  לא

כי לזה , והסיבה וגבורה. חסד של גדר ממש בהם  נעשה
ולכן  הצמצום , לפני  בשורשו אף גדר לאור יש
הגדר  את  חושף כביכול הכלי הרי בכלי, כשמתלבש

קודם. אף בהעלם בו  הקיימת והמידה
בכלים התלבשותם לאחר באורות הנעשה והגדר הציור

- משמעות  בעל ìåèéáäהוא úðéçá úåéäì éãëáã ãò
íäá úåììëúääå– כלומר חיצוני. כח צריך באורות,

אין  הרי  בכלי , התלבשותם לאחר שבאורות הציור מצד
ההתכללות שהרי יחד, ולהתאחד להתכלל יכולת  להם
וממילא והמציאות . הגדר וחוסר ההתבטלות מצד היא

åë',בשביל åäééúëåã åôéìçà úåéäì(מקומם (מחליפים
החסד, בכלי  הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד אור –

.'åë ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò à÷åã åäæחיצוני כח צריך –
באורות וההתכללות החיבור את שיפעל יותר, ועליון
מצד כי מקומותיהם) בהחלפת לעיל כנזכר (המתבטאת
ומידה גדר בזה יש  בכלים, שהתלבשו  אחרי עצמם ,
אחרת. ומידה  בכלי  להתלבש או להתאחד יכולים ואינם

áåúëù äî êøã ìòå61íåìù äùåò åîò ãçôå ìùîä
åéîåøîáזה על בין 62ופירשו  שלום  עושה דהקב"ה

שהרי  במרום, הנמצאים íéîהמלאכים ìù øù ìàëéî
'åëאש של שר äæוגבריאל úà äæ íéáëî íðéàåהיפך

à÷åã,הטבע ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò åäæùשמעל אור -
שלהם, וההתכללות  הביטול פועל הוא ולכן שניהם
לפני ובעומדם שונות שדעותיהם שרים שני  בדוגמת

ומתאחדים. מתבטלים הם  המלך
ïäù íâä íéëàìîäãנמצאיםàåä ïùøù äàéøáä íìåòá

øåãéñá áåúëù åîëå úåìéöàã íéìëå úåøåàîשל
דא"ח עם הזקן òîùאדמו "ר úàéø÷ä øòù63ùôðã

úåìéöàã úåøåàî ïùøù íéëàìîã שרשן המלאכים וגוף
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מחלוקת 60). "כל הרביעי במאמר באריכות שנתבאר וכפי
שמים". לשם שהיא

ב.61). כה, איוב

ג,62). פרק רבה השירים שיר ח. י"ב, פרק רבה במדבר ראה
ו. ויגש תנחומא יא.

.(63:(146 (עמוד שם לשונו mik`lnaוזה aizkc `ed oiprde
'igan jynp ely dnypde hdel y` eizxyn zegex eik`ln dyer
`"fc milk 'in jynp oyxyy p"xp mzellky r"iac q"iay idl` gk
mlerl zillk dnyp 'iga dyrp miniptd milk 'in epiide l"pk
'iga dyrp mipekizd milk 'ine my xy` mik`lnd lkl d`ixad

c"ag i`iyp epizeax zxezn

דאצילות éãéמכלים ìò àåä íäìù úåììëúäå ,'åë
íéìèáúî äæ éãé ìòù íäéðùî äìòîìù ïåéìò øåàä

.'åë íúåàéöîî
ïäù íéìëá íéùáìúîä úåøåàá úåìéöàá ïë åîëå
ìåèéáä äéäéù éãëá ,'åë äøåáâå ãñç úðéçáá

,'åë à÷åã ïåéìòä øåà éãé ìò àåä íäìù úåììëúäå-
חסד עצמם, לבין  בינם התחברות  שיהיה כדי כלומר

יחד -וגבורה לזה ונוסף עליון, אור ידי  על הוא  ,ïëå
àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íäìù úåøù÷úääå úåãçàúää

.'åë ïåéìòä øåà éãé ìò àåäההתאחדות גם כלומר –
עצמם מכח אינה  סוף, אין באור שרשם עם  המידות של

עליון. אור גילוי ידי על אלא
צריך אין האור של יותר הגבוהות בדרגות זאת, לעומת

מקורם. עם  התאחדותם בשביל עליון  אור גילוי 
נ "ע : הרבי  שמפרט באורות,äðäãכפי  הא ' המדריגה –

íäשהיא éøä óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä éùøù
àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íöòá íéãçåéîצריכים ואינם

ולהתכלל. להתאחד בשביל נוסף עליון אור גילוי 
íâå,הקו אור שהוא באורות, הב' המדריגה –úðéçáá

ïäù íéìëäá íéùáìúîù íãå÷ íäìù úåìâúä עדיין
úðéçáá ïë íâ íä éøä úåäî éìáå ä"î éìá úðéçáá

,'åë àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåãçàúäצריכים ואינם  -
עליון. אור לגילוי

íéìëá íéùáìúîù åîëå,שבאורות הג' הדרגה  שזה –
ïäù ãöî íøå÷îá ÷åáãä øåà úðéçáá ïä æà íâù íâä

'åë íöòá øåà úðéçááזה אור, של מציאות שעצם
המתלבשים באורות עוסקים כאשר גם ודביקות , קירבה

ã"éבכלים, ÷øô ìéòì øàáúðù ïéðò ïë íâ àåäå)
øùò éáâì úåèéùô úðéçáá ïä úåøåàã úåøéôñ øùòäù

,('åë íéìëã úåøéôñ, בכלי מתלבש  האור כאשר גם -
הכלי מצד ורק לכלים, ביחס כפשוט  נחשב הוא  הנה

ממש. והמציאות הגדר בו  נקנה
íå÷î ìëîשלהם ההתאחדות ולכן גדר, איזה  בהם יש

שרשם íäáעם  ìòåôù ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò åäæ
øîàîëå ,'åë úåììëúääå úåãçàúääבפתח הזוהר 

ïåìאליהו  ãçééîå ïåì øéù÷ã àåä úðàהוא אתה -)
אותם) ומייחד אותם ìò(שהכוונה)éà÷ãשמקשר

úåãçàúäå úåøù÷úäã íéìëá íéùáìúîä úåøåàä
åàá íäìùúåììëúääå ãåçéä ïëå àåä êåøá óåñ ïéà ø

íäìù- עצמם לבין  בינם –àåä úðàã éãé ìò àåä
'åë øéù÷ã.עליון כח  כלומר

íå÷î ìëîå)– נ "ע הרבי  מבהיר התלבשות– אחרי  גם
הרי בכלים, ãåçéäåהאורות úå÷éáãäעם האורות של

סוף, האין עם  הכלים של היחוד כמו  לא  הוא סוף האין
האור  åäæùשהרי úåéäì ãç éäåéçå åäéà úðéçáá àåä

,('åë øåàä úðéçá, גרמוהי הם  הכלים בחינת ואילו -
שלכן  אחר. באופן הוא סוף האין עם שלהם והיחוד
"איהו  חד" וחיוהו  "איהו  לשנים  זאת מחלק בזוהר
שונה, הוא האורות  של שהיחוד למרות, חד". וגרמוהי

העליון. אור גילוי ידי על רק הוא לאחדם  הכח  הרי 
åðééäåבשביל עליון אור שצריכים לזה הסיבה –

úåäîלייחדם, éôë úåàéöî úðéçáá íéùòðù éôì
,íéìëä עיקר (שזה בשרשם דבקים שישארו  בכדי  הנה

ואילו  במקור, דבוק הוא שאור לכלי, האור בין ההבדל 
שהאור  שלמרות כדי ולכן  ריחוק, של באופן הוא כלי 
לכח זקוק במקורו ) דבוק ישאר הוא בכלי , מתלבש

שמעליו, äùòðעליון  ïåéìò øåà éãé ìò à÷åã ïë ìòå
.'åë ìåèéáä íäá

.øåöé÷
,åãáì íîåøîä úðéçá àéä ìéòì úøëæðä 'àä äâéøãîäå
àùðúîä àåä 'áä äâéøãîäå ,ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá
.ä"î éìá úðéçáá äæ ìëå ,êéøà úðéçá ,íìåò úåîéî
íéùòðù ,íéìëá íéùáìúîä úåøåàä ïä 'âä äâéøãîäå
ïëå åäééúëåã åôéìçàù äæå ,íéìëä úåäî êøòë
íäìù úåììëúääå óåñ ïéà øåàá íäìù úåøù÷úää

.íäáå íäéìò øéàîä ïåéìò øåà éãé ìò àåä
a"xrz wla zyxt zay
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ytp 'iga dyrp mipevigd milk 'i 'igane dxivic mik`lnl gex
mik`lnd zeedzd yxyy xg`n mpn`e .diyrc mik`ln zpigal
xnel gxkda ixd llka 'iv`c q"ic milkd 'igan wx `ed r"iac
oipre .l"pke 'iv`c milkay miktdd zegek 'a mb 'ik`lna yiy
'inrtl oi`ven ep`y dn epiid mik`lna elld miktd 'a z`ivn
jl minyd `ave y"nke ze`ivna lehia 'iga mik`lna yiy
yie xac 'igaa cexitd 'igaa md minrtle dfa `veike miegzyn
oiprd j` .'ek h"hnl edewt` y"nke `hgd oda `vnpy cr r"ta
'iga oda `vni 'ek gexe y`n mdly xnegd 'iga cvnc `ed
ze`ivna lehiad 'igaa mi`a od odly dnypd 'iga cvne cexitd
xe` mdilr xizqnd xnegd zpigay xnel gxken f"xde 'ek miwxtl
leabd gk 'igan jynp eyxy cexitd 'iga mda `vnpy cr iwl`

zpigae 'ek xe`d z` milrdle xizqdl 'iv`c milka dlrnl yiy
f"k ,milhazny cr iwl` xe` mibiyny mdly dnypd ly dxevd
laben izla `edy milka fepbd zeliv`ay zexe`d 'igan jynp
xy` cexite yi 'igae lehia 'iga miiktd zegek 'a oipr dfe .l"pk
mdly dxeve xneg yxyy itl r"iac mik`lnd lka cg`k `vnp
l"pk dfa `veike miktd 'a mda yiy milka bfennd zexe`d 'igan
`"` ik zexe`d 'igan dxevd 'igae milkd 'igan xnegd 'iga
zeidl `"`e cala zexe`d 'igan mdly xnegd z`ivn zeidl
mitzzyn mpn`e .x`eand mrhn cal milkd 'igan dxevd

td 'a cgi mixagzneitk ynn oekp revine befin i"r elld mik
eedzpe eclep mdny xg` 'iv`c milke zexe`a yiy xeaigde befind

.l"ce recik oi`n yi.הביאור המשך שם עיין



קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרבה  לו שחסר פי' חטאנו, כי לנו סלח בתפלה אומר
ומבקש  שלו והפחיתות החסרון בעצמו ומכיר ויודע
כל  מקור הרצון בעל מאוא"ס שיומשך סליחתו

שלא  על בהרצון והחסרונו' הפגמי' שיתמלא הרצונות
ענין  שורש וזהו כו', למהוי כדבעי ית' רצונו קיים

העבודה.

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa

•

1

2

3

4

5

6

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íéìëá íéùáìúîä úåøåàä àåä 'âä äâéøãîäå ואז
הפשיטות את מה  במידת שמאבד באור, שינוי  נעשה
עשר  של גדר בו יש  האור בשרש  שגם  שלמדנו (אף שלו 

כפשוט) נחשב הוא לכלים  ביחס הרי  íéàáùספירות,
íéùòðù ãò íéìëá ùîî úåùáìúäå àñéôú úðéçáá

,'åë øåàä éáâì ììë êåøò ïéàáù íéìëä úåäî éôëהרי
שבהם. וההתחלקות הגדר באורות מתגלה

åîëåלזה âéùäìבדוגמא  çåîáù ìëùä øåàã äâùäá
ùôðáù äâùääå ìëùä êøòá åðéàù úåéîùâ äâùä

,'åë úìëùîäלפני המשכלת נפש של ההשגה -
בערך שלא הבנה של יכולות לה יש בגוף שהתלבשה 
בגוף והתלבשה  שירדה אחרי להשיג  שיכולה למה כלל
במוח השכלי הכח התלבשות שלאחר כיון הגשמי,

הגשמי . המוח כמהות וגדר ציור בו נעשה הגשמי 
åîëå- נוסף ììäåמשל éàîù úâùäá àéäùë àøáñä

,'åë ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá ïäùחסד בחינת הלל –
אותה את  שמעו  שניהם הנה גבורה, בחינת ושמאי
שכאשר  אלא  ואבטליון, שמעיה  רבותיהם מפי סברא
מגדר  מופשט באופן  היה זה הרי  ידם על נאמרה היא
שמאי של בכליהם נקלט זה כאשר אך וגבורה , חסד של 

נשמתם בחינת  לפי וגדר ציור בזה נעשה הרי  .60והלל
ïë åîëåבנמשלïäùë úåøåàäמתלבשיםéøä íéìëäá

äîëçä øåà úðéçáá øáã úåàéöîå úåäî úðéçáá íä
éôì íéàøðù äî ÷ø àìå ,'åë äøåáâä øåàå ãñçä øåàå

íéìëä ïååâבתוך כשהם שגם הפירוש אין  כלומר, –
של הגוון מצד ורק במהותם, פשוטים  הם הרי  הכלים

ומידה גדר בהם נראה הרמ"ק),הכלים íà(וכדעת éë
úåàéöî úðéçáá ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá íéùòðù–

אלא בלבד, הכלים מצד שנראית וגבורה חסד רק  לא

כי לזה , והסיבה וגבורה. חסד של גדר ממש בהם  נעשה
ולכן  הצמצום , לפני  בשורשו אף גדר לאור יש
הגדר  את  חושף כביכול הכלי הרי בכלי, כשמתלבש

קודם. אף בהעלם בו  הקיימת והמידה
בכלים התלבשותם לאחר באורות הנעשה והגדר הציור

- משמעות  בעל ìåèéáäהוא úðéçá úåéäì éãëáã ãò
íäá úåììëúääå– כלומר חיצוני. כח צריך באורות,

אין  הרי  בכלי , התלבשותם לאחר שבאורות הציור מצד
ההתכללות שהרי יחד, ולהתאחד להתכלל יכולת  להם
וממילא והמציאות . הגדר וחוסר ההתבטלות מצד היא

åë',בשביל åäééúëåã åôéìçà úåéäì(מקומם (מחליפים
החסד, בכלי  הגבורה ואור הגבורה בכלי החסד אור –

.'åë ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò à÷åã åäæחיצוני כח צריך –
באורות וההתכללות החיבור את שיפעל יותר, ועליון
מצד כי מקומותיהם) בהחלפת לעיל כנזכר (המתבטאת
ומידה גדר בזה יש  בכלים, שהתלבשו  אחרי עצמם ,
אחרת. ומידה  בכלי  להתלבש או להתאחד יכולים ואינם

áåúëù äî êøã ìòå61íåìù äùåò åîò ãçôå ìùîä
åéîåøîáזה על בין 62ופירשו  שלום  עושה דהקב"ה

שהרי  במרום, הנמצאים íéîהמלאכים ìù øù ìàëéî
'åëאש של שר äæוגבריאל úà äæ íéáëî íðéàåהיפך

à÷åã,הטבע ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò åäæùשמעל אור -
שלהם, וההתכללות  הביטול פועל הוא ולכן שניהם
לפני ובעומדם שונות שדעותיהם שרים שני  בדוגמת

ומתאחדים. מתבטלים הם  המלך
ïäù íâä íéëàìîäãנמצאיםàåä ïùøù äàéøáä íìåòá

øåãéñá áåúëù åîëå úåìéöàã íéìëå úåøåàîשל
דא"ח עם הזקן òîùאדמו "ר úàéø÷ä øòù63ùôðã

úåìéöàã úåøåàî ïùøù íéëàìîã שרשן המלאכים וגוף
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מחלוקת 60). "כל הרביעי במאמר באריכות שנתבאר וכפי
שמים". לשם שהיא

ב.61). כה, איוב

ג,62). פרק רבה השירים שיר ח. י"ב, פרק רבה במדבר ראה
ו. ויגש תנחומא יא.

.(63:(146 (עמוד שם לשונו mik`lnaוזה aizkc `ed oiprde
'igan jynp ely dnypde hdel y` eizxyn zegex eik`ln dyer
`"fc milk 'in jynp oyxyy p"xp mzellky r"iac q"iay idl` gk
mlerl zillk dnyp 'iga dyrp miniptd milk 'in epiide l"pk
'iga dyrp mipekizd milk 'ine my xy` mik`lnd lkl d`ixad

c"ag i`iyp epizeax zxezn

דאצילות éãéמכלים ìò àåä íäìù úåììëúäå ,'åë
íéìèáúî äæ éãé ìòù íäéðùî äìòîìù ïåéìò øåàä

.'åë íúåàéöîî
ïäù íéìëá íéùáìúîä úåøåàá úåìéöàá ïë åîëå
ìåèéáä äéäéù éãëá ,'åë äøåáâå ãñç úðéçáá

,'åë à÷åã ïåéìòä øåà éãé ìò àåä íäìù úåììëúäå-
חסד עצמם, לבין  בינם התחברות  שיהיה כדי כלומר

יחד -וגבורה לזה ונוסף עליון, אור ידי  על הוא  ,ïëå
àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íäìù úåøù÷úääå úåãçàúää

.'åë ïåéìòä øåà éãé ìò àåäההתאחדות גם כלומר –
עצמם מכח אינה  סוף, אין באור שרשם עם  המידות של

עליון. אור גילוי ידי על אלא
צריך אין האור של יותר הגבוהות בדרגות זאת, לעומת

מקורם. עם  התאחדותם בשביל עליון  אור גילוי 
נ "ע : הרבי  שמפרט באורות,äðäãכפי  הא ' המדריגה –

íäשהיא éøä óåñ ïéà øåàá íéìåìëä úåøåàä éùøù
àåä êåøá óåñ ïéà øåàá íöòá íéãçåéîצריכים ואינם

ולהתכלל. להתאחד בשביל נוסף עליון אור גילוי 
íâå,הקו אור שהוא באורות, הב' המדריגה –úðéçáá

ïäù íéìëäá íéùáìúîù íãå÷ íäìù úåìâúä עדיין
úðéçáá ïë íâ íä éøä úåäî éìáå ä"î éìá úðéçáá

,'åë àåä êåøá óåñ ïéà øåàá úåãçàúäצריכים ואינם  -
עליון. אור לגילוי

íéìëá íéùáìúîù åîëå,שבאורות הג' הדרגה  שזה –
ïäù ãöî íøå÷îá ÷åáãä øåà úðéçáá ïä æà íâù íâä

'åë íöòá øåà úðéçááזה אור, של מציאות שעצם
המתלבשים באורות עוסקים כאשר גם ודביקות , קירבה

ã"éבכלים, ÷øô ìéòì øàáúðù ïéðò ïë íâ àåäå)
øùò éáâì úåèéùô úðéçáá ïä úåøåàã úåøéôñ øùòäù

,('åë íéìëã úåøéôñ, בכלי מתלבש  האור כאשר גם -
הכלי מצד ורק לכלים, ביחס כפשוט  נחשב הוא  הנה

ממש. והמציאות הגדר בו  נקנה
íå÷î ìëîשלהם ההתאחדות ולכן גדר, איזה  בהם יש

שרשם íäáעם  ìòåôù ïåéìò øåà éåìéâ éãé ìò åäæ
øîàîëå ,'åë úåììëúääå úåãçàúääבפתח הזוהר 

ïåìאליהו  ãçééîå ïåì øéù÷ã àåä úðàהוא אתה -)
אותם) ומייחד אותם ìò(שהכוונה)éà÷ãשמקשר

úåãçàúäå úåøù÷úäã íéìëá íéùáìúîä úåøåàä
åàá íäìùúåììëúääå ãåçéä ïëå àåä êåøá óåñ ïéà ø

íäìù- עצמם לבין  בינם –àåä úðàã éãé ìò àåä
'åë øéù÷ã.עליון כח  כלומר

íå÷î ìëîå)– נ "ע הרבי  מבהיר התלבשות– אחרי  גם
הרי בכלים, ãåçéäåהאורות úå÷éáãäעם האורות של

סוף, האין עם  הכלים של היחוד כמו  לא  הוא סוף האין
האור  åäæùשהרי úåéäì ãç éäåéçå åäéà úðéçáá àåä

,('åë øåàä úðéçá, גרמוהי הם  הכלים בחינת ואילו -
שלכן  אחר. באופן הוא סוף האין עם שלהם והיחוד
"איהו  חד" וחיוהו  "איהו  לשנים  זאת מחלק בזוהר
שונה, הוא האורות  של שהיחוד למרות, חד". וגרמוהי

העליון. אור גילוי ידי על רק הוא לאחדם  הכח  הרי 
åðééäåבשביל עליון אור שצריכים לזה הסיבה –

úåäîלייחדם, éôë úåàéöî úðéçáá íéùòðù éôì
,íéìëä עיקר (שזה בשרשם דבקים שישארו  בכדי  הנה

ואילו  במקור, דבוק הוא שאור לכלי, האור בין ההבדל 
שהאור  שלמרות כדי ולכן  ריחוק, של באופן הוא כלי 
לכח זקוק במקורו ) דבוק ישאר הוא בכלי , מתלבש

שמעליו, äùòðעליון  ïåéìò øåà éãé ìò à÷åã ïë ìòå
.'åë ìåèéáä íäá

.øåöé÷
,åãáì íîåøîä úðéçá àéä ìéòì úøëæðä 'àä äâéøãîäå
àùðúîä àåä 'áä äâéøãîäå ,ïåîã÷ íãàã ÷éúò úðéçá
.ä"î éìá úðéçáá äæ ìëå ,êéøà úðéçá ,íìåò úåîéî
íéùòðù ,íéìëá íéùáìúîä úåøåàä ïä 'âä äâéøãîäå
ïëå åäééúëåã åôéìçàù äæå ,íéìëä úåäî êøòë
íäìù úåììëúääå óåñ ïéà øåàá íäìù úåøù÷úää

.íäáå íäéìò øéàîä ïåéìò øåà éãé ìò àåä
a"xrz wla zyxt zay
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ytp 'iga dyrp mipevigd milk 'i 'igane dxivic mik`lnl gex
mik`lnd zeedzd yxyy xg`n mpn`e .diyrc mik`ln zpigal
xnel gxkda ixd llka 'iv`c q"ic milkd 'igan wx `ed r"iac
oipre .l"pke 'iv`c milkay miktdd zegek 'a mb 'ik`lna yiy
'inrtl oi`ven ep`y dn epiid mik`lna elld miktd 'a z`ivn
jl minyd `ave y"nke ze`ivna lehia 'iga mik`lna yiy
yie xac 'igaa cexitd 'igaa md minrtle dfa `veike miegzyn
oiprd j` .'ek h"hnl edewt` y"nke `hgd oda `vnpy cr r"ta
'iga oda `vni 'ek gexe y`n mdly xnegd 'iga cvnc `ed
ze`ivna lehiad 'igaa mi`a od odly dnypd 'iga cvne cexitd
xe` mdilr xizqnd xnegd zpigay xnel gxken f"xde 'ek miwxtl
leabd gk 'igan jynp eyxy cexitd 'iga mda `vnpy cr iwl`

zpigae 'ek xe`d z` milrdle xizqdl 'iv`c milka dlrnl yiy
f"k ,milhazny cr iwl` xe` mibiyny mdly dnypd ly dxevd
laben izla `edy milka fepbd zeliv`ay zexe`d 'igan jynp
xy` cexite yi 'igae lehia 'iga miiktd zegek 'a oipr dfe .l"pk
mdly dxeve xneg yxyy itl r"iac mik`lnd lka cg`k `vnp
l"pk dfa `veike miktd 'a mda yiy milka bfennd zexe`d 'igan
`"` ik zexe`d 'igan dxevd 'igae milkd 'igan xnegd 'iga
zeidl `"`e cala zexe`d 'igan mdly xnegd z`ivn zeidl
mitzzyn mpn`e .x`eand mrhn cal milkd 'igan dxevd

td 'a cgi mixagzneitk ynn oekp revine befin i"r elld mik
eedzpe eclep mdny xg` 'iv`c milke zexe`a yiy xeaigde befind

.l"ce recik oi`n yi.הביאור המשך שם עיין



c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

f"txz'd mixn`nd xtq

הּנֹולדים e‰ÊÂיב) הוי' ּדעם צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ¿∆ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
צּדיקים  ּכּלם הּתֹורה ּפי על וטהרה ְְֳִִִִַַַָָָָָֻֻּבקדּׁשה
יׂשראל  ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו והינּו הּנׁשמה, ׁשרׁש ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּצד
"ׁשמע  אֹומרים יׂשראל ּכל ּדהּנה אחד, ּבהוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
ּכבֹוד  ׁשם ּו"ברּו אחד" הוי' אלקינּו הוי' ְְֱֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹיׂשראל
הּקּבלה  הם אלּו ּפסּוקים ׁשב' ועד", לעֹולם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמלכּותֹו
ּכל  וסֹובב עלמין ּכל ּדממּלא מדרגֹות ּבב' ְְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָוהאמּונה
מאירה  ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא העבֹודה ענין ועּקר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָעלמין,
ּב"ברּו הן ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ׁשּיהיה עד ּגמּורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהּׂשגה
ּבענין  ׁשּיתּבֹונן ועד", לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשם

ותהיה מאין, יׁש התּבֹוננּות ההתהּוּות ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ
ׁשהרי  ׁשּבזה, וההפלאה ההתהּוּות, ואפן ּבאיכּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרטי
זה  על ואׁשר הּיׁש, אל ּבקרּוב להיֹות צרי האלקי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאין
ּבקרּוב  האלקי האין ׁשּיהיה עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּוסד
והסּתר  העלם ּכן ּגם להיֹות וצרי הּיׁש, את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהּוֹות
ּבאפן  ּבאר אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו מהּנברא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּבֹורא
אי האלקי ּבהחּיּות וכן ׁשּבזה, וההפלאה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹההתהּוּות
אלקי  מחּיּות חי הּוא והרי מעצמֹו, חי ּדבר ְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשאין
ּדכמֹו והינּו ּפנימית, ּבהּׂשגה זה ּכל ויהיה אֹותֹו, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהמחּיה
אי ירּגיׁש ּכן חי, ׁשהּוא ּבעצמֹו מרּגיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהאדם
ּבנפׁשֹו ּכן מרּגיׁש וכאׁשר אלקי, מחּיּות חי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהעֹולם
הּוא  ּגׁשמי ּדבר ּבכל אז הּנה מאלקּות, חי ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשהעֹולם

ּכפי  הּוא ואז הּיׁש, את לא האלקי החּיּות את ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמרּגיׁש
ההתּבֹוננּות  ּתהיה אחד" ּב"ה' וכן האלקית. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּכּונה
הּוא  והּיחּוד רֹואה, ּכאּלּו ּגמּורה ּבהּׂשגה ה' ְְְְְְִִֶַַַָָָּבאחדּות
ּכלא  קּמיּה ׁשּכּלא אי ּבההתּבֹוננּות והּוא אפנים, ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָֹּבכּמה
אין  אֹור לגּבי מקֹום ּתֹופסים אינם ׁשהעֹולמֹות ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָחׁשיב,
ּבּטּול  הּוא מקֹום ּתפיסת ּדהעּדר ּדהּבּטּול ְְְְִִִֵֶַַָסֹוף,
ׁשהּוא  ּגדֹול חכם מׁשל, ּדר על זה ויּובן ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמציאּות.
מקֹום  ּתֹופס אינֹו קטן החכם הרי ּבחכמה, ּומבּדל ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָָָֻֻמפלא
אצל  נחׁשבת קטן החכם ׁשל ּדחכמתֹו והינּו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאצלֹו,
אם  ּכי קטּנה חכמה ּכמֹו לא מּמׁש, ּכׁשטּות ּגדֹול ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹהחכם
ׁשלמה  ּוכמֹו מּמׁש, ּכׁשֹוטה אצלֹו נחׁשב וחכמתֹו ְְְְְְְֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּוא

ּביּה ּדכתיב עליוֿהּׁשלֹום חכמה כה הּמל נתן "וה' ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
חכמתֹו לעצם הּנה לֹו, נתּונה ּדהחכמה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֹלׁשלמה",
ּכׁשטּות  אצלֹו היא הּקטּנים החכמים חכמת הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּגדֹולה
ּכׁשֹוטה, וּדאי הּוא הרי חכם ׁשאינֹו מי וכלֿׁשּכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמׁש,

האמּתי  החכם ּכמֹוואצל חכם ׁשאינֹו זה נחׁשב הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכלל. האדם מּמין ְִִֵֶָָָָׁשאינֹו

.¯ev˜ האמּונה הארת עלמין ּכל ּדבממּלא יבאר ƒְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָ
והעלם  ּבקרּוב, מאין יׁש ּבּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבההתּבֹוננּות
ּבההתּבֹוננּות  מאירה עלמין ּכל ּובסֹובב מהּיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהאין
החכם  ּכמׁשל מקֹום, ּתפיסת ּדהעּדר ּבהּבּטּול אחד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדה'

ּבעצם. חכם לגּבי החכמה להעּדר ׁשּנחׁשב ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקטן
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ראיתי  אשר מהמחזה ביותר לי ערבה שנתי
הוא, חלום כי ידעתי בשעה ובה הלילה, בחלום
ראיתי  אשר המחזה את לזכור עצמי על והעמדתי
שמעתי; אשר קדש בדברי השיחות את ולזכור
הספורים, ושלשת חז"ל, במאמרי והאגדות הפסוקים
אופנו. על דבר דבר הכל, לזכור בידי עלה ות"ל
השחר  ברכות אחר הנה ששית, בשעה ובקומי,
כשאבוא  ובעזה"י פרקים, ראשי בקצרה, הכל רשמתי
טובה  עלי ורוחי ששמעי, כפי בארוכה אכתוב לביתי

במאד.
את  קראתי התשיעית ובחצי התפללתי רחצתי,

החדר. בעד לו לשלם הגאסטיניצא משרד פקיד

להשתמש  יכול כבודו שביעית שעה עד הפקיד:
בחדר.

ואמרתי  התענינותו, על לו והודיתי שילמתי אני:
שביעית  שעה עד ברשותי והחדר בזכותי, אשתמש כי
כוס  ואשת גאסטיניצא, ווארווארסקאיא לסט. ואסע

חמין.

* * *

לבבי, צמודי יקירי עם נפגשתי העשירית בשעה
ומר  בנציון מר הקדש, בעבודת ממש נפשם המוסרים
ארכו  שעות כשלש ובמשך יוסף, אברהם

העבודה. פרטי מכל הרצאותיהם
כל  את הועידה, חברי כל את ביקר ג. מר הגזבר
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אחד  לכל  להם למסור הי' עליו כי ביחוד, אחד
לצרכי   התקציב  כפי  הכסף סכום את  ביחוד
ואגב  אד"ש־תשרי, השני', השנה למחצה העבודה,
ולא   השלישית בשעה תתקיים הועידה כי הודיעם
הרצאה  ישמעו אלו שעות שתי ובמשך  בחמישית
ואשר  הבקורת, ועד וראש התעמולה ועד ראש של

החמישית. בשעה אבוא אני
לחדרי  וחזרתי הצהרים סעודת את אכלתי
"ואתה  המאמר בכתיבת ועסקתי וו. סט. בגאסטיניצא
מחציתו  רק לכתוב הספקתי עתה עד אשר תצוה",

לערך.

* * *

להפסיק. הוכרחתי החמישית חצי כשהגיעה

להועידה. לנסוע מחדרי והלכתי מנחה התפללתי
 הטעלעפאניסט סגן  הנער את ראיתי בפרוזדור
במשרד  לתילפון אותו קוראים כי ואומר לקראתי רץ

הגאסטיניצא.
קורא? מה אני:

יודע. איני הנער:
קראטאוו: הפקיד לי אמר להמשרד כשנכנסתי
בתיליפון  אשמע ואנכי הקיר שעל בתיליפון דברו
ומה  עמכם מדבר מי לשמוע חפצי כי שלחני, על אשר

הדיבורים. נושא הוא
למי  "הגידו ואומר: להטעלעפאניסט פניתי אנכי
שלו  התיליפון מספר את שיגיד עמדי לדבר שחפץ

כי וא  אקראנו, שעה רבע בעוד וכי לדרוש מי ת
אדבר". לא הגאסטיניצא של מהתיליפון

הגה. להוציא יכול ולא נבהל קראטאוו הפקיד
רם: בקול וקורא וחוזר שלו את עשה הטעלעפאניסט

מ"ז". חדר "אגפא"ו
לאו, ובאם לדבר, לכם מצוה "הנני קראטאוו:

יועיל". ולא תתחרטו
עם  הטעלעפאניסט של הפתקא את לקחתי אני

ללכת. ופניתי והחדר התיליפון מספר
כי  דעו שניאורסאן, "אזרח צועק: קראטאוו

עדים". בפני בכם התריתי
f"txz ,onei
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כנ"ל), נכדותיו ב' (שמתו האסונות משתי גדול בצער שרוי הי' צ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק
חמותו  וגם נ"ע, שרה גיסתו בנות היתומות הבנות אחת עם להשתדך חפץ הי' בעצמו כי והגם
מבנות  באחת לבחור באפשרך הלא לאמר: אליו שלחה האמצעי אדמו"ר כ"ק אשת הרבנית
הצעתה  התקבל ולא תמצא, לא בודאי כאלו אשר מבחוץ, לחפש לך ולמה ז"ל שרה גיסתך

כך  הדבר .101ונשאר

1

2

3

4

5

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
ותבא  זמן איזה כעבר "ויהי :17 שבהערה ב"האח" (101ָָ
הצ"צ  בעל חתנה אל זצוקללה"ה האמצעי האדמו"ר אשת הרבנית
בביתך? אלמן ז"ל מוהר"ש בנך ישב מתי "עד לו: ותאמר נ"ע
שנלקחים  מהדברים זה וכי לה: ויען אשה?" לו תקח לא למה
כי  – ליעפעל מעיר נכבדות בעניני עתה משתדלים הנה בחטיפה,
ותוסף  – רו"כ אלף עשר שלשה נדן לו לתת חפץ ההיא מעיר אחד
עיניך  נותן אתה אולי שידוכים, בענין מתמהמה הנך ותאמר:

בממון?
נ"ע. הצ"צ בעל ענה – האיך ואלא

חתני  של מבנותיו לבנך אשה בוחר היית שמעת, בקולי לו

נ"ע  הצ"צ בעל שאל – האיך? עמדי. היושבות ז"ל אהרן ר'
נדן? לתת תאמרו מה – כמתמיה

הנ  במעמד* חלקי את – ז"ל הרבנית חמותו ענתה – ני נדן?
מוסרת  הנני לי שיש חבר" "אשת של הכח יפוי ואת לה**, נותנת

לה***.

.76 dxrd d`x (*
cnrnd zern zwelg lr dpenn dzid dwax zipaxdy xirdl (**
.(my l"end zxrdae crw 'r `"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb` d`x)
ly mekq cnrndn lawl dxen` dzid v"vd x"enc` dpzeg z`xed t"re
`l mipy dnke ,xzei jenp mekq dlhp `id lretl j` ,dpyl k"ex sl`

.(x 'r c"g my ycewÎzexb`) llka dlhp
.117 dxrd d`x (***
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הּנֹולדים e‰ÊÂיב) הוי' ּדעם צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ¿∆ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
צּדיקים  ּכּלם הּתֹורה ּפי על וטהרה ְְֳִִִִַַַָָָָָֻֻּבקדּׁשה
יׂשראל  ּכל אמּונת ּדאמּונתנּו והינּו הּנׁשמה, ׁשרׁש ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּצד
"ׁשמע  אֹומרים יׂשראל ּכל ּדהּנה אחד, ּבהוי' ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּוא
ּכבֹוד  ׁשם ּו"ברּו אחד" הוי' אלקינּו הוי' ְְֱֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹיׂשראל
הּקּבלה  הם אלּו ּפסּוקים ׁשב' ועד", לעֹולם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמלכּותֹו
ּכל  וסֹובב עלמין ּכל ּדממּלא מדרגֹות ּבב' ְְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָוהאמּונה
מאירה  ּתהיה ׁשהאמּונה הּוא העבֹודה ענין ועּקר ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָָָעלמין,
ּב"ברּו הן ּבּפנימּיּות, נרּגׁש ׁשּיהיה עד ּגמּורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהּׂשגה
ּבענין  ׁשּיתּבֹונן ועד", לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשם

ותהיה מאין, יׁש התּבֹוננּות ההתהּוּות ׁשּלֹו ההתּבֹוננּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַ
ׁשהרי  ׁשּבזה, וההפלאה ההתהּוּות, ואפן ּבאיכּות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרטי
זה  על ואׁשר הּיׁש, אל ּבקרּוב להיֹות צרי האלקי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהאין
ּבקרּוב  האלקי האין ׁשּיהיה עד ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּוסד
והסּתר  העלם ּכן ּגם להיֹות וצרי הּיׁש, את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלהּוֹות
ּבאפן  ּבאר אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו מהּנברא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהּבֹורא
אי האלקי ּבהחּיּות וכן ׁשּבזה, וההפלאה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹההתהּוּות
אלקי  מחּיּות חי הּוא והרי מעצמֹו, חי ּדבר ְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשאין
ּדכמֹו והינּו ּפנימית, ּבהּׂשגה זה ּכל ויהיה אֹותֹו, ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָהמחּיה
אי ירּגיׁש ּכן חי, ׁשהּוא ּבעצמֹו מרּגיׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהאדם
ּבנפׁשֹו ּכן מרּגיׁש וכאׁשר אלקי, מחּיּות חי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהעֹולם
הּוא  ּגׁשמי ּדבר ּבכל אז הּנה מאלקּות, חי ְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשהעֹולם

ּכפי  הּוא ואז הּיׁש, את לא האלקי החּיּות את ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמרּגיׁש
ההתּבֹוננּות  ּתהיה אחד" ּב"ה' וכן האלקית. ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּכּונה
הּוא  והּיחּוד רֹואה, ּכאּלּו ּגמּורה ּבהּׂשגה ה' ְְְְְְִִֶַַַָָָּבאחדּות
ּכלא  קּמיּה ׁשּכּלא אי ּבההתּבֹוננּות והּוא אפנים, ְְְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָֹּבכּמה
אין  אֹור לגּבי מקֹום ּתֹופסים אינם ׁשהעֹולמֹות ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָחׁשיב,
ּבּטּול  הּוא מקֹום ּתפיסת ּדהעּדר ּדהּבּטּול ְְְְִִִֵֶַַָסֹוף,
ׁשהּוא  ּגדֹול חכם מׁשל, ּדר על זה ויּובן ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּבּמציאּות.
מקֹום  ּתֹופס אינֹו קטן החכם הרי ּבחכמה, ּומבּדל ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָָָֻֻמפלא
אצל  נחׁשבת קטן החכם ׁשל ּדחכמתֹו והינּו ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָאצלֹו,
אם  ּכי קטּנה חכמה ּכמֹו לא מּמׁש, ּכׁשטּות ּגדֹול ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹהחכם
ׁשלמה  ּוכמֹו מּמׁש, ּכׁשֹוטה אצלֹו נחׁשב וחכמתֹו ְְְְְְְֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּוא

ּביּה ּדכתיב עליוֿהּׁשלֹום חכמה כה הּמל נתן "וה' ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
חכמתֹו לעצם הּנה לֹו, נתּונה ּדהחכמה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹֹלׁשלמה",
ּכׁשטּות  אצלֹו היא הּקטּנים החכמים חכמת הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּגדֹולה
ּכׁשֹוטה, וּדאי הּוא הרי חכם ׁשאינֹו מי וכלֿׁשּכן ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּמׁש,

האמּתי  החכם ּכמֹוואצל חכם ׁשאינֹו זה נחׁשב הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
ּכלל. האדם מּמין ְִִֵֶָָָָׁשאינֹו

.¯ev˜ האמּונה הארת עלמין ּכל ּדבממּלא יבאר ƒְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָ
והעלם  ּבקרּוב, מאין יׁש ּבּבריאה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָּבההתּבֹוננּות
ּבההתּבֹוננּות  מאירה עלמין ּכל ּובסֹובב מהּיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהאין
החכם  ּכמׁשל מקֹום, ּתפיסת ּדהעּדר ּבהּבּטּול אחד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדה'

ּבעצם. חכם לגּבי החכמה להעּדר ׁשּנחׁשב ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָקטן
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ראיתי  אשר מהמחזה ביותר לי ערבה שנתי
הוא, חלום כי ידעתי בשעה ובה הלילה, בחלום
ראיתי  אשר המחזה את לזכור עצמי על והעמדתי
שמעתי; אשר קדש בדברי השיחות את ולזכור
הספורים, ושלשת חז"ל, במאמרי והאגדות הפסוקים
אופנו. על דבר דבר הכל, לזכור בידי עלה ות"ל
השחר  ברכות אחר הנה ששית, בשעה ובקומי,
כשאבוא  ובעזה"י פרקים, ראשי בקצרה, הכל רשמתי
טובה  עלי ורוחי ששמעי, כפי בארוכה אכתוב לביתי

במאד.
את  קראתי התשיעית ובחצי התפללתי רחצתי,

החדר. בעד לו לשלם הגאסטיניצא משרד פקיד

להשתמש  יכול כבודו שביעית שעה עד הפקיד:
בחדר.

ואמרתי  התענינותו, על לו והודיתי שילמתי אני:
שביעית  שעה עד ברשותי והחדר בזכותי, אשתמש כי
כוס  ואשת גאסטיניצא, ווארווארסקאיא לסט. ואסע

חמין.

* * *

לבבי, צמודי יקירי עם נפגשתי העשירית בשעה
ומר  בנציון מר הקדש, בעבודת ממש נפשם המוסרים
ארכו  שעות כשלש ובמשך יוסף, אברהם

העבודה. פרטי מכל הרצאותיהם
כל  את הועידה, חברי כל את ביקר ג. מר הגזבר
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אחד  לכל  להם למסור הי' עליו כי ביחוד, אחד
לצרכי   התקציב  כפי  הכסף סכום את  ביחוד
ואגב  אד"ש־תשרי, השני', השנה למחצה העבודה,
ולא   השלישית בשעה תתקיים הועידה כי הודיעם
הרצאה  ישמעו אלו שעות שתי ובמשך  בחמישית
ואשר  הבקורת, ועד וראש התעמולה ועד ראש של

החמישית. בשעה אבוא אני
לחדרי  וחזרתי הצהרים סעודת את אכלתי
"ואתה  המאמר בכתיבת ועסקתי וו. סט. בגאסטיניצא
מחציתו  רק לכתוב הספקתי עתה עד אשר תצוה",

לערך.

* * *

להפסיק. הוכרחתי החמישית חצי כשהגיעה

להועידה. לנסוע מחדרי והלכתי מנחה התפללתי
 הטעלעפאניסט סגן  הנער את ראיתי בפרוזדור
במשרד  לתילפון אותו קוראים כי ואומר לקראתי רץ

הגאסטיניצא.
קורא? מה אני:

יודע. איני הנער:
קראטאוו: הפקיד לי אמר להמשרד כשנכנסתי
בתיליפון  אשמע ואנכי הקיר שעל בתיליפון דברו
ומה  עמכם מדבר מי לשמוע חפצי כי שלחני, על אשר

הדיבורים. נושא הוא
למי  "הגידו ואומר: להטעלעפאניסט פניתי אנכי
שלו  התיליפון מספר את שיגיד עמדי לדבר שחפץ

כי וא  אקראנו, שעה רבע בעוד וכי לדרוש מי ת
אדבר". לא הגאסטיניצא של מהתיליפון

הגה. להוציא יכול ולא נבהל קראטאוו הפקיד
רם: בקול וקורא וחוזר שלו את עשה הטעלעפאניסט

מ"ז". חדר "אגפא"ו
לאו, ובאם לדבר, לכם מצוה "הנני קראטאוו:

יועיל". ולא תתחרטו
עם  הטעלעפאניסט של הפתקא את לקחתי אני

ללכת. ופניתי והחדר התיליפון מספר
כי  דעו שניאורסאן, "אזרח צועק: קראטאוו

עדים". בפני בכם התריתי
f"txz ,onei
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כנ"ל), נכדותיו ב' (שמתו האסונות משתי גדול בצער שרוי הי' צ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק
חמותו  וגם נ"ע, שרה גיסתו בנות היתומות הבנות אחת עם להשתדך חפץ הי' בעצמו כי והגם
מבנות  באחת לבחור באפשרך הלא לאמר: אליו שלחה האמצעי אדמו"ר כ"ק אשת הרבנית
הצעתה  התקבל ולא תמצא, לא בודאי כאלו אשר מבחוץ, לחפש לך ולמה ז"ל שרה גיסתך

כך  הדבר .101ונשאר

1

2

3

4

5

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
ותבא  זמן איזה כעבר "ויהי :17 שבהערה ב"האח" (101ָָ
הצ"צ  בעל חתנה אל זצוקללה"ה האמצעי האדמו"ר אשת הרבנית
בביתך? אלמן ז"ל מוהר"ש בנך ישב מתי "עד לו: ותאמר נ"ע
שנלקחים  מהדברים זה וכי לה: ויען אשה?" לו תקח לא למה
כי  – ליעפעל מעיר נכבדות בעניני עתה משתדלים הנה בחטיפה,
ותוסף  – רו"כ אלף עשר שלשה נדן לו לתת חפץ ההיא מעיר אחד
עיניך  נותן אתה אולי שידוכים, בענין מתמהמה הנך ותאמר:

בממון?
נ"ע. הצ"צ בעל ענה – האיך ואלא

חתני  של מבנותיו לבנך אשה בוחר היית שמעת, בקולי לו

נ"ע  הצ"צ בעל שאל – האיך? עמדי. היושבות ז"ל אהרן ר'
נדן? לתת תאמרו מה – כמתמיה

הנ  במעמד* חלקי את – ז"ל הרבנית חמותו ענתה – ני נדן?
מוסרת  הנני לי שיש חבר" "אשת של הכח יפוי ואת לה**, נותנת

לה***.

.76 dxrd d`x (*
cnrnd zern zwelg lr dpenn dzid dwax zipaxdy xirdl (**
.(my l"end zxrdae crw 'r `"g a"yxedn x"enc` ycewÎzexb` d`x)
ly mekq cnrndn lawl dxen` dzid v"vd x"enc` dpzeg z`xed t"re
`l mipy dnke ,xzei jenp mekq dlhp `id lretl j` ,dpyl k"ex sl`

.(x 'r c"g my ycewÎzexb`) llka dlhp
.117 dxrd d`x (***



c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

תחלה יח ובהודע  (כי משפחתו מבני שאינם עם גם להשתדך אביו כ"ק ברצון אשר לרבים
התחילו  דוקא), משפחתו בבני חפץ כי לסיבה זה היתה מנכדותיו באחת שבחר מה חשבו

גדולים. בסכומים נדוניא בלוית בנותיהם להציע הגדולים הגבירים

זלמן  ר' עם להתחתן ההצעה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק בחר הרבות ההצעות ומבין
ומיוחס  גדול גביר שהי' מינסק), בפלך לשצעדרין הסמוכה פאריץ עיר יושב (כלומר ַַּפאריצער
הרצ"צ  אאזמו"ר ושלח ההם). בימים רב סכום שהי' (מה אלפים שמונה בסך נדוניא ופיזר ולמדן,
אאזמו"ר  מכ"ק (היינו מאתם והרשאה כח עם דבר, ולחקור להתבונן לּפאריץ, שלוחים ַשני
כפי  פרטיו, בכל מתאים הענין שימצאו באם הדבר לגמור מוהר"ש), אאזמו"ר ומכ"ק הרצ"צ

להם. שמסרו

השלשת  באופן הפרטים דבר לדבר והתקרבו בעיניהם הענין והוטב שמה, באו השלוחים
ב  (כי העיר מן הרחיקו הם משם. ונסעו חפצם, על ר"ז הסכים ולא והר"ז הכסף, נסעו), עגלה

אך  הענין. לגמור ויחזרו לחפצם, הוא מסכים כי השליח ע"י והודיעם להשיבם, מיוחד ציר שלח
הלאה. לדרכם ונסעו מיאנו , השלוחים כי הי' מה'

החסיד  עם שישתדך להציע חפצו השלוחים כי בעיניהם, חן מצא לא הענין כי אמרו בבואם
מאנעסזאהן  שלמה  ר' הצעירה 103הגביר אחותו נמצאת בביתו כי מצאו שקלאוו דרך בעברם אשר , ָָָ

זה. בענין והציעו אחותו, או אחיו בת או

שנתיים  עברו וכה כה וסיבות 104בין מניעות מפני הפועל אל באו לא וכולם הצעות כמה והיו ,
שונות.

נ"ע  שרה הרבנית גיסתו  של הבנות אחת  עם להשתדך ההצעה  התחדשה כך ,יט ובין 
אנשים  ג' צ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק המ"ץ 105והושיב אברהם ר' הרב זלמן 106, הרב ,
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שמבואר  (כפי יפיו על נוסף העולם וכשמוע מבני 102יח) שאינו מי עם גם עמו להשתדך אביו ברצון ואשר מיוחד) בקונטרס

דוקא). משפחתו בבני חפץ כי לסיבה זה הי' מנכדותיו באחת שבחר מה חשבו תחלה (כי משפחתו

אחד  עוד וצירף הנ"ל, שלוחים הב' היינו אנשים, ג' הושיב הרצ"צ אאזמו"ר וכ"ק מזה. ידע לא ואיש גדול בסוד הדבר והי' יט)

אליהם.

זלמן  ר' והרב דליובאוויטש המ"ץ אברהם ר' הרב לפאריץ שנסעו שלוחים השני היו תחי' צ"ג מרת דודתי לי שסיפרה כפי . . .

זצ"ל. מהרי"ל הרב הרצ"צ רבינו כ"ק של ובנו הנ"ל שלוחים הב' היו בזה להתיישב שהושיב אנשים והשלשה ַָמיאנאוויץ,

לקרוא  שלח האלה, הדברים את נ"ע הצ"צ בעל כשמע
הוסיף  ובפניהם בליובאוויטש, אז היו אשר מהאורחים ַלאחדים
היא  כי לאמר הוסיפה והיא הנדוניא, תנאי ע"ד אותה לשאול

חבר". "אשת של כחה יפוי ואת במעמד חלקה את נותנת
ויצו  קודש ברגש מכסאו קם האחרונים, דברי' לשמע
ההתחתנות  על אתה קנין ולעשות המטפחת את לקחת להאורחים

כן". ויעשו הנ"ל הנדוני' תנאי ועל
ומוסיף  ריג. ע' תש"מ) חב"ד, (כפר עז" "מגדל עד"ז וראה
לבית  ללכת המהר"ש לבנו הצ"צ רבנו צוה החופה ביום שם:
לרחוץ  מים [ו]בקשה . . הרבנית זקנתו ברכת את ולקבל הבישול
שכל  עדים) שני (במעמד ברכתה והעניקה ראשו על הניחתם ידי',
המשפיע  בשם גם וראה ראשו. על יחולו מבעלה שירשה הכחות
לר"י  דברים" "רשימות – ע"ה אסתרמן גרונם שמואל ר' הרה"ח

.146 ע' תשס"ט, הוצאת חיטריק,

ראה  "יבואר", להיות וצריך המעתיק כאן טעה אולי (102
ויקהל. לפרשת מלכות" "דבר בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה

מהורש"ב  אדמו"ר באגרותֿקודש רבינו ברשימת נזכר (103
כו. ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר ימי "דברי רמד. ע' ח"ד

.152 ע' תש"ב השיחות ספר
באלול  היתה הראשונה שהחתונה יט) (ע' לעיל ראה (104

תר"י. בניסן היתה השני' שהחתונה כד) (ע' ולקמן תר"ח.
להתייעץ  הצ"צ אדמו"ר הורה שכן פעמים כמה מצאנו (105
וראה  וש"נ. קעג. ע' שלו אגרות ֿקודש ראה – אנשים בג'
כ"ק  משם וידוע קצד: ע' ח"ג מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש

וכמדומ  זצוקללה"ה, הק' אשר אבותינו ז"ל, מהבעש"ט שהוא ה
גדול. כח להם יש אנשים ג'

ברבנות  שמשו הצ"צ אדמו"ר נשיאות בימי (106
אביגדור  ב"ר אברהם ר' הרב אברהם: ר' שני ַבליובאוויטש

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהרי"ל 107מיאנאוויטש  כ"ק ובנו ההצעה.108, יקרבו כי החליטו והם , ַָ

בתֿדודתו  על אמר קטנים בהיותם כי המעשה בפרטיות מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק נזכר ואז
לעיל  (הובא לכלה לו תהי' שהיא צ"צ,109רבקה אאזמו"ר כ"ק אביו לכ"ק בפרטיות זה וסיפר ,(

הבכירה  של פגמה מפני השני' את ליקח ירא הנהו עתה .כ 110אבל
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3

4

את  לישא הוא ירא ובכן ענין. איזה בזה יש הראשונה אשתו שמתה שמה הענין, לכללות חושש הוא כי אמר ובדרךֿכללית כ)

צ"ג  מרת דודתינו היינו הבכירה, על דעתו אומר והי' תחי'.111השני'.

יוסף  ב"ר אברהם ר' הרב – מאוחרת ובתקופה הכהן*.
הרב  – כרב שימש לליובאוויטש הסמוכה ברודניא ַָזעליקסאן**.

מקאליסק***. אשכנזי הלוי גרשון ב"ר אברהם ַר'
(אגרותֿקודש  תרנ"ג כסלו כג מיום רבינו ברשימת נזכר (107
השיחות  ספר שם. הזקן" אדמו"ר חיי ימי "דברי קפא). ע' ח"ד
התולדות  ספר .88 ע' תש"ה .73 ע' תש"ד .168 ע' ה'ש"ת קיץ

.79 ע' .71 ע' הנ"ל מהר"ש אדמו"ר
של  השני בנו מקאפוסט, ליב יהודה הר' אדמו"ר כ"ק (108ָ

owfd x"enc` r"ey zqtcdl e"hxz zpyn dnkqd lr mzg (*
f"ixz zpya .("odkd xecbia` 'den `"`a mdxa`" :f"hxz xin`hifa)¨
xecbia` x"den `"`a mdxa`") ezaeyz lr v"vd x"enc` mr cgi mzg
z"ey .d"qxz `plie ,xfrdÎoa` owfd x"enc` r"eyl dtqed ± "u"n odkd
a"g r"d` ± c"pyz z`veda .c"nq `"g mi`elind xry wcvÎgnv
ftx r"q oneid zniyx mgpn zxez) b"vxz sxeg zegiy d`xe .q"yq
c"pyz z`veda .dxrda f"lq `"g mi`elind xry v"v z"eyae .((jli`e
w"tc v"n odkd l"f xecbia` 'na mdxa`" :(dxrda f"nyq c"ei ±

.jli`e lw 'r (r"yz ,z"dw) "mifpbd zian" d`xe ."yhiee`aeil©
.my "mifpbd zian" d`xe .o`qwilrf liR`w awri 'x ly eia` (**¨¨

minzegd cg` `ede .cnw 'r v"vd x"enc` ycewÎzexb` d`x (***
d"kxz oeiqa azkpy r"p a"yxedn x"enc` w"k ly mi`pzd xhy lr
xtq .47 'r d"yz zegiyd xtq .(jli`e bqy 'r my "mifpbd zian")

.78 'r l"pd y"xdn x"enc` zeclezd

אודותו  ראה תרכ"ז. חשון ג' – (בערך)* תקע"א הצ"צ. אדמו"ר
וש"נ. .161 ע' תרפ"ז השיחות ספר שם. רבי בית –

יד. ע' (109
ממשיך  71 שבהערה חומר") ("רושם רבינו ברשימת (110
בחורף  נ"ע: מהורש"ב לאדמו"ר מהר"ש אדמו"ר בדברי רבינו
עוסקי  אסיפת על לויטעבסק נסעתי הראשון בפעם (תר"ח) ההוא

וילנ  משקלאוו שבאו ב'הכלל, בויטעבסק ושהיתי ומפטרבורג, א ָ
ברבים. חסידות לחזור הוכרחתי שם שבועות,

בלימוד, לשקוד והתחלתי התחזקתי מויטעבסק חזרה בבואי
שמציעים, שידוכים עלֿדבר אתי לדבר התחיל אאמו"ר וכבוד
בבית  המעשה דבר הי' מה כאאמו"ר וישאלני הצעות, הרבה והיו
שסיפרו  מה ששמע האמצעי) כ"ק הוד של (הרבנית שיינא א"ז

בטוב. זוכר הנני כי לו ועניתי הדבר, את זוכר הנני האם לו,
באם  ואמרֿלי, לחדרי כאאמו "ר נכנס ימים איזה כעבור
דודתי  מבנות אחת עם שידוך לחשוב הוא חפץ מסכים שהנני
ועניתי  אמך. או גיטל דודתך היינו** – הצעירה או הבכירה שרה,
הדבר, אפשר אז בי ותחפוץ משודכת בלתי שהצעירה באם לו:

חפץ. אינני והבכירה
גיטל. צבי' = (111

oa 'id `"ixz elqk ycegay ,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa (*
.dpy mizye mirax`

.r"p a"yxedn x"enc`l y"xdn x"enc` oeyl (**

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט י"ז ב"ה

דאן  רוסטוב

רודף  תורה, אוהב הנכבד, הג' כבוד

יוסף  אברהם מו"ה אי"א וחסד צדקה

שי'

וברכה, שלו'

עזר  בקשתי על תשובתם, מכתב קראתי בשמחה

תורה'ס  בהתלמוד שי' התלמידים עניי בעד בספרים

לכבו', טוב רב יתן התורה, נותן הטוב והאל במדינתינו,

לבבם  טוב את אשר והחסד, הטוב בעד יחיו, בניו ולכבוד

יחיו. העניים הילדים בשביל לעשות

וכתבתי  בזה, אדע לא עוד השילוח, באופן אמנם

13) מאסקוא שי' חיים ר' מאניסזאן האדון הנעלה לידידי

יהי' יחי' מאניסזאהן מר לו יכתוב אשר וכל [סאליאנקא])

בזה. אני שאכתוב כמו

ומכבדו, מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ש"ס. י"י

ci jxk v"iixden w"b`
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תחלה יח ובהודע  (כי משפחתו מבני שאינם עם גם להשתדך אביו כ"ק ברצון אשר לרבים
התחילו  דוקא), משפחתו בבני חפץ כי לסיבה זה היתה מנכדותיו באחת שבחר מה חשבו

גדולים. בסכומים נדוניא בלוית בנותיהם להציע הגדולים הגבירים

זלמן  ר' עם להתחתן ההצעה צדק צמח הרב אאזמו"ר כ"ק בחר הרבות ההצעות ומבין
ומיוחס  גדול גביר שהי' מינסק), בפלך לשצעדרין הסמוכה פאריץ עיר יושב (כלומר ַַּפאריצער
הרצ"צ  אאזמו"ר ושלח ההם). בימים רב סכום שהי' (מה אלפים שמונה בסך נדוניא ופיזר ולמדן,
אאזמו"ר  מכ"ק (היינו מאתם והרשאה כח עם דבר, ולחקור להתבונן לּפאריץ, שלוחים ַשני
כפי  פרטיו, בכל מתאים הענין שימצאו באם הדבר לגמור מוהר"ש), אאזמו"ר ומכ"ק הרצ"צ

להם. שמסרו

השלשת  באופן הפרטים דבר לדבר והתקרבו בעיניהם הענין והוטב שמה, באו השלוחים
ב  (כי העיר מן הרחיקו הם משם. ונסעו חפצם, על ר"ז הסכים ולא והר"ז הכסף, נסעו), עגלה

אך  הענין. לגמור ויחזרו לחפצם, הוא מסכים כי השליח ע"י והודיעם להשיבם, מיוחד ציר שלח
הלאה. לדרכם ונסעו מיאנו , השלוחים כי הי' מה'

החסיד  עם שישתדך להציע חפצו השלוחים כי בעיניהם, חן מצא לא הענין כי אמרו בבואם
מאנעסזאהן  שלמה  ר' הצעירה 103הגביר אחותו נמצאת בביתו כי מצאו שקלאוו דרך בעברם אשר , ָָָ

זה. בענין והציעו אחותו, או אחיו בת או

שנתיים  עברו וכה כה וסיבות 104בין מניעות מפני הפועל אל באו לא וכולם הצעות כמה והיו ,
שונות.

נ"ע  שרה הרבנית גיסתו  של הבנות אחת  עם להשתדך ההצעה  התחדשה כך ,יט ובין 
אנשים  ג' צ"צ אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק המ"ץ 105והושיב אברהם ר' הרב זלמן 106, הרב ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

שמבואר  (כפי יפיו על נוסף העולם וכשמוע מבני 102יח) שאינו מי עם גם עמו להשתדך אביו ברצון ואשר מיוחד) בקונטרס

דוקא). משפחתו בבני חפץ כי לסיבה זה הי' מנכדותיו באחת שבחר מה חשבו תחלה (כי משפחתו

אחד  עוד וצירף הנ"ל, שלוחים הב' היינו אנשים, ג' הושיב הרצ"צ אאזמו"ר וכ"ק מזה. ידע לא ואיש גדול בסוד הדבר והי' יט)

אליהם.

זלמן  ר' והרב דליובאוויטש המ"ץ אברהם ר' הרב לפאריץ שנסעו שלוחים השני היו תחי' צ"ג מרת דודתי לי שסיפרה כפי . . .

זצ"ל. מהרי"ל הרב הרצ"צ רבינו כ"ק של ובנו הנ"ל שלוחים הב' היו בזה להתיישב שהושיב אנשים והשלשה ַָמיאנאוויץ,

לקרוא  שלח האלה, הדברים את נ"ע הצ"צ בעל כשמע
הוסיף  ובפניהם בליובאוויטש, אז היו אשר מהאורחים ַלאחדים
היא  כי לאמר הוסיפה והיא הנדוניא, תנאי ע"ד אותה לשאול

חבר". "אשת של כחה יפוי ואת במעמד חלקה את נותנת
ויצו  קודש ברגש מכסאו קם האחרונים, דברי' לשמע
ההתחתנות  על אתה קנין ולעשות המטפחת את לקחת להאורחים

כן". ויעשו הנ"ל הנדוני' תנאי ועל
ומוסיף  ריג. ע' תש"מ) חב"ד, (כפר עז" "מגדל עד"ז וראה
לבית  ללכת המהר"ש לבנו הצ"צ רבנו צוה החופה ביום שם:
לרחוץ  מים [ו]בקשה . . הרבנית זקנתו ברכת את ולקבל הבישול
שכל  עדים) שני (במעמד ברכתה והעניקה ראשו על הניחתם ידי',
המשפיע  בשם גם וראה ראשו. על יחולו מבעלה שירשה הכחות
לר"י  דברים" "רשימות – ע"ה אסתרמן גרונם שמואל ר' הרה"ח

.146 ע' תשס"ט, הוצאת חיטריק,

ראה  "יבואר", להיות וצריך המעתיק כאן טעה אולי (102
ויקהל. לפרשת מלכות" "דבר בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה

מהורש"ב  אדמו"ר באגרותֿקודש רבינו ברשימת נזכר (103
כו. ע' תשע"א) (קה"ת, הזקן" אדמו"ר ימי "דברי רמד. ע' ח"ד

.152 ע' תש"ב השיחות ספר
באלול  היתה הראשונה שהחתונה יט) (ע' לעיל ראה (104

תר"י. בניסן היתה השני' שהחתונה כד) (ע' ולקמן תר"ח.
להתייעץ  הצ"צ אדמו"ר הורה שכן פעמים כמה מצאנו (105
וראה  וש"נ. קעג. ע' שלו אגרות ֿקודש ראה – אנשים בג'
כ"ק  משם וידוע קצד: ע' ח"ג מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש

וכמדומ  זצוקללה"ה, הק' אשר אבותינו ז"ל, מהבעש"ט שהוא ה
גדול. כח להם יש אנשים ג'

ברבנות  שמשו הצ"צ אדמו"ר נשיאות בימי (106
אביגדור  ב"ר אברהם ר' הרב אברהם: ר' שני ַבליובאוויטש

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהרי"ל 107מיאנאוויטש  כ"ק ובנו ההצעה.108, יקרבו כי החליטו והם , ַָ

בתֿדודתו  על אמר קטנים בהיותם כי המעשה בפרטיות מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק נזכר ואז
לעיל  (הובא לכלה לו תהי' שהיא צ"צ,109רבקה אאזמו"ר כ"ק אביו לכ"ק בפרטיות זה וסיפר ,(

הבכירה  של פגמה מפני השני' את ליקח ירא הנהו עתה .כ 110אבל
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4

את  לישא הוא ירא ובכן ענין. איזה בזה יש הראשונה אשתו שמתה שמה הענין, לכללות חושש הוא כי אמר ובדרךֿכללית כ)

צ"ג  מרת דודתינו היינו הבכירה, על דעתו אומר והי' תחי'.111השני'.

יוסף  ב"ר אברהם ר' הרב – מאוחרת ובתקופה הכהן*.
הרב  – כרב שימש לליובאוויטש הסמוכה ברודניא ַָזעליקסאן**.

מקאליסק***. אשכנזי הלוי גרשון ב"ר אברהם ַר'
(אגרותֿקודש  תרנ"ג כסלו כג מיום רבינו ברשימת נזכר (107
השיחות  ספר שם. הזקן" אדמו"ר חיי ימי "דברי קפא). ע' ח"ד
התולדות  ספר .88 ע' תש"ה .73 ע' תש"ד .168 ע' ה'ש"ת קיץ

.79 ע' .71 ע' הנ"ל מהר"ש אדמו"ר
של  השני בנו מקאפוסט, ליב יהודה הר' אדמו"ר כ"ק (108ָ

owfd x"enc` r"ey zqtcdl e"hxz zpyn dnkqd lr mzg (*
f"ixz zpya .("odkd xecbia` 'den `"`a mdxa`" :f"hxz xin`hifa)¨
xecbia` x"den `"`a mdxa`") ezaeyz lr v"vd x"enc` mr cgi mzg
z"ey .d"qxz `plie ,xfrdÎoa` owfd x"enc` r"eyl dtqed ± "u"n odkd
a"g r"d` ± c"pyz z`veda .c"nq `"g mi`elind xry wcvÎgnv
ftx r"q oneid zniyx mgpn zxez) b"vxz sxeg zegiy d`xe .q"yq
c"pyz z`veda .dxrda f"lq `"g mi`elind xry v"v z"eyae .((jli`e
w"tc v"n odkd l"f xecbia` 'na mdxa`" :(dxrda f"nyq c"ei ±

.jli`e lw 'r (r"yz ,z"dw) "mifpbd zian" d`xe ."yhiee`aeil©
.my "mifpbd zian" d`xe .o`qwilrf liR`w awri 'x ly eia` (**¨¨

minzegd cg` `ede .cnw 'r v"vd x"enc` ycewÎzexb` d`x (***
d"kxz oeiqa azkpy r"p a"yxedn x"enc` w"k ly mi`pzd xhy lr
xtq .47 'r d"yz zegiyd xtq .(jli`e bqy 'r my "mifpbd zian")

.78 'r l"pd y"xdn x"enc` zeclezd

אודותו  ראה תרכ"ז. חשון ג' – (בערך)* תקע"א הצ"צ. אדמו"ר
וש"נ. .161 ע' תרפ"ז השיחות ספר שם. רבי בית –

יד. ע' (109
ממשיך  71 שבהערה חומר") ("רושם רבינו ברשימת (110
בחורף  נ"ע: מהורש"ב לאדמו"ר מהר"ש אדמו"ר בדברי רבינו
עוסקי  אסיפת על לויטעבסק נסעתי הראשון בפעם (תר"ח) ההוא

וילנ  משקלאוו שבאו ב'הכלל, בויטעבסק ושהיתי ומפטרבורג, א ָ
ברבים. חסידות לחזור הוכרחתי שם שבועות,

בלימוד, לשקוד והתחלתי התחזקתי מויטעבסק חזרה בבואי
שמציעים, שידוכים עלֿדבר אתי לדבר התחיל אאמו"ר וכבוד
בבית  המעשה דבר הי' מה כאאמו"ר וישאלני הצעות, הרבה והיו
שסיפרו  מה ששמע האמצעי) כ"ק הוד של (הרבנית שיינא א"ז

בטוב. זוכר הנני כי לו ועניתי הדבר, את זוכר הנני האם לו,
באם  ואמרֿלי, לחדרי כאאמו "ר נכנס ימים איזה כעבור
דודתי  מבנות אחת עם שידוך לחשוב הוא חפץ מסכים שהנני
ועניתי  אמך. או גיטל דודתך היינו** – הצעירה או הבכירה שרה,
הדבר, אפשר אז בי ותחפוץ משודכת בלתי שהצעירה באם לו:

חפץ. אינני והבכירה
גיטל. צבי' = (111

oa 'id `"ixz elqk ycegay ,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa (*
.dpy mizye mirax`

.r"p a"yxedn x"enc`l y"xdn x"enc` oeyl (**

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט י"ז ב"ה

דאן  רוסטוב

רודף  תורה, אוהב הנכבד, הג' כבוד

יוסף  אברהם מו"ה אי"א וחסד צדקה

שי'

וברכה, שלו'

עזר  בקשתי על תשובתם, מכתב קראתי בשמחה

תורה'ס  בהתלמוד שי' התלמידים עניי בעד בספרים

לכבו', טוב רב יתן התורה, נותן הטוב והאל במדינתינו,

לבבם  טוב את אשר והחסד, הטוב בעד יחיו, בניו ולכבוד

יחיו. העניים הילדים בשביל לעשות

וכתבתי  בזה, אדע לא עוד השילוח, באופן אמנם

13) מאסקוא שי' חיים ר' מאניסזאן האדון הנעלה לידידי

יהי' יחי' מאניסזאהן מר לו יכתוב אשר וכל [סאליאנקא])

בזה. אני שאכתוב כמו

ומכבדו, מוקירו והדו"ש, כאו"נ ושלו' ברכה והי'

ש"ס. י"י

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12
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ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

- מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמּמׁש,

הּדרּגא  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעם

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,
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:írä̈¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

iying ,iriax ,iyily - fi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה
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:äLî-úà ýåýé äeöô ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

éòéáøæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàâLéà £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬
î LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
äíäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïrîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»

ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À
éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯

:íúBà ýåýéì íéîìLåícä-úà ïäkä ÷øæå §¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ
áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤

:ýåýéì ççéð çéøìæ-úà ãBò eçaæé-àìå §¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

(ynegd

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ
'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

לה  ּגם מּתר א ועניני ׁשּבקדּׁשה, רׁשּות, לעניני ּבהם ׁשּתּמׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים

לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

,éòéáø
éùéîççìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½

äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§®̈£¤©«£¤¬Ÿ−̈
:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½

:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«
éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈

úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤
:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤

çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬



קפה ipy ,oey`x - fh - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éøçà úùøô
æèïåùàøàäLî-ìà ýåýé øaãéåéða éðL úBî éøçà ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½©«£¥´½§¥−§¥´

:eúîiå ýåýé-éðôì íúáø÷a ïøäàáýåýé øîàiå ©«£®Ÿ§¨§¨¨¬¦§¥«§Ÿ̈−©¨ª«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹
éçà ïøäà-ìà øac äLî-ìà-ìëá àáé-ìàå E ¤¤À©¥»¤©«£´Ÿ¨¦¼¼§©¨³Ÿ§¨

úøtkä éðt-ìà úëøtì úéaî Lãwä-ìà úr¥Æ¤©½Ÿ¤¦¥−©¨®Ÿ¤¤§¥̧©©¹Ÿ¤
-ìr äàøà ïðra ék úeîé àìå ïøàä-ìr øLà£¤³©¨«¨ŸÆ§´Ÿ¨½¦µ¤«¨½̈¥«¨¤−©

:úøtkäâøôa Lãwä-ìà ïøäà àáé úàæa ©©«Ÿ¤§²Ÿ¨¬Ÿ©«£−Ÿ¤©®Ÿ¤§©¯
:äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïaãLã÷ ãa-úðúk ¤¨¨²§©−̈§©¬¦§Ÿ¨«§«Ÿ¤©̧¹Ÿ¤

ãa èðáàáe BøNa-ìr eéäé ãá-éñðëîe Laìé¦§À̈¦§§¥©»¦«§´©§¨¼§©§¥¬©Æ
ðöé ãa úôðöîáe øbçéõçøå íä Lã÷-éãâa ó ©§½Ÿ§¦§¤¬¤©−¦§®Ÿ¦§¥´Ÿ¤¥½§¨©¬

:íLáìe BøNa-úà íénaäéða úãr úàîe ©©²¦¤§¨−§¥¨«¥¥À£©Æ§¥´
ìéàå úàhçì íéfr éøérN-éðL çwé ìàøNé¦§¨¥½¦©²§¥«§¦¥¬¦¦−§©¨®§©¬¦

:äìòì ãçàåúàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå ¤−̈§Ÿ¨«§¦§¦¯©«£²Ÿ¤©¬©«©−̈
:Búéa ãráe Bãra øtëå Bì-øLà(éåì)æç÷ìå £¤®§¦¤¬©«£−§©¬¥«§¨©−

ýåýé éðôì íúà ãéîräå íøérOä éðL-úà¤§¥´©§¦¦®§¤«¡¦³Ÿ¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:ãrBî ìäà çútçíøérOä éðL-ìr ïøäà ïúðå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©¯©«£²Ÿ©§¥¬©§¦¦−

:ìæàærì ãçà ìøBâå ýåýéì ãçà ìøBb úBìøb«Ÿ̈®¨³¤¨Æ©«Ÿ̈½§¨¬¤−̈©«£¨¥«
èåéìr äìr øLà øérOä-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦³©«£ŸÆ¤©¨¦½£¤̧¨¨¬¨¨²

ýåýéì ìøBbä:úàhç eäNråéøLà øérOäå ©−̈©«Ÿ̈®§¨−̈©¨«§©¨¦À£¤Á
ýåýé éðôì éç-ãîré ìæàærì ìøBbä åéìr äìr̈¨̧¨¨³©¨Æ©«£¨¥½¨«¢©©²¦§¥¬§Ÿ̈−

ì åéìr øtëì:äøaãnä ìæàærì Búà çlL §©¥´¨¨®§©©¬Ÿ²©«£¨¥−©¦§¨«¨
àéøtëå Bì-øLà úàhçä øt-úà ïøäà áéø÷äå§¦§¦¸©«£¹Ÿ¤©³©«©¨Æ£¤½§¦¤¬

-øLà úàhçä øt-úà èçLå Búéa ãráe Bãra©«£−§©´¥®§¨©²¤©¬©«©−̈£¤
:Bì(ìàøùé)áéìrî Là-éìçb äzçnä-àìî ç÷ìå «§¨©´§«ŸÂ©©§Â̈©«£¥¥º¥©³

íénñ úøè÷ åéðôç àìîe ýåýé éðôlî çaænä©¦§¥̧©Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½§´Ÿ¨§½̈§¬Ÿ¤©¦−
:úëøtì úéaî àéáäå äwcâéúøèwä-úà ïúðå ©®̈§¥¦−¦¥¬©¨«Ÿ¤§¨©¯¤©§²Ÿ¤

-úà úøèwä ïðr | äqëå ýåýé éðôì Làä-ìr©¨¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¦¨´£©´©§ÀŸ¤¤
:úeîé àìå úeãrä-ìr øLà úøtkäãéç÷ìå ©©²Ÿ¤£¤¬©¨«¥−§¬Ÿ¨«§¨©Æ

äîã÷ úøtkä éðt-ìr Bòaöàá äfäå øtä ícî¦©´©½̈§¦¨¯§¤§¨²©§¥¬©©−Ÿ¤¥®§¨
ícä-ïî íéîrt-òáL äfé úøtkä éðôìå§¦§¥´©©ÀŸ¤©¤¯¤«©§¨¦²¦©−̈

:BraöàaåèøLà úàhçä øérN-úà èçLå §¤§¨«§¨©º¤§¦³©«©¨Æ£¤´
äNrå úëøtì úéaî-ìà Bîc-úà àéáäå írì̈½̈§¥¦Æ¤¨½¤¦¥−©¨®Ÿ¤§¨¨´
Búà äfäå øtä íãì äNr øLàk Bîc-úà¤¨À©«£¤³¨¨Æ§©´©½̈§¦¨¬Ÿ²

:úøtkä éðôìå úøtkä-ìræèLãwä-ìr øtëå ©©©−Ÿ¤§¦§¥¬©©«Ÿ¤§¦¤´©©ÀŸ¤
íúàhç-ìëì íäérLtîe ìàøNé éða úàîhî¦ª§ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦¦§¥¤−§¨©Ÿ®̈

CBúa ízà ïëMä ãrBî ìäàì äNré ïëå§¥³©«£¤Æ§´Ÿ¤¥½©Ÿ¥´¦½̈§−
:íúàîèæéãrBî ìäàa | äéäé-àì íãà-ìëå ª§Ÿ¨«§¨¨º̈Ÿ¦«§¤´§´Ÿ¤¥À

ãráe Bãra øtëå Búàö-ãr Lãwa øtëì Bàáa§Ÿ²§©¥¬©−Ÿ¤©¥®§¦¤³©«£Æ§©´
:ìàøNé ìä÷-ìk ãráe Búéa¥½§©−¨§©¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(92 'r a"ig zegiyÎihewl)

'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈
מאד  לדרּגה ּבעבֹודתם הּגיעּו אהרן ׁשּבני ּבחסידּות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֻמסּבר

את  להכיל יכֹול היה לא ׁשּגּופם עד ה', אל ּבקרבתם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹנעלית

הּנפׁש" ל"כלֹות ּובאּו לּקּב"ה, העצּומה והאהבה ְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּתׁשּוקה

- מֹות' 'אחרי - הּתֹורה ּבאה ּובכ"ז נׁשמתם. ׁשּיצאה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמּמׁש,

הּדרּגא  לאחרי ׁשּגם לֹומר, נֹוספֹות, ואזהרֹות צּוּוים ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָעם

ּבדרּגֹות  לעלֹות מקֹום יׁש עדין אהרן, ּבני ׁשל ּביֹותר ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹהּנעלית

ה'. ּבעבֹודת ּגבּול ואין ְְֲֵַַָנֹוספֹות,

éðùçéøtëå ýåýé-éðôì øLà çaænä-ìà àöéå§¨À̈¤©¦§¥²©£¤¬¦§¥«§Ÿ̈−§¦¤´
øtä ícî ç÷ìå åéìr-ìr ïúðå øérOä ícîe ¨¨®§¨©º¦©³©¨Æ¦©´©¨¦½§¨©²©
:áéáñ çaænä úBðø÷èéícä-ïî åéìr äfäå ©§¬©¦§¥−©¨¦«§¦¨̧¨¨¯¦©¨²

úàîhî BLc÷å Bøäèå íéîrt òáL Bòaöàa§¤§¨−¤´©§¨¦®§¦«£´§¦§½¦ª§−Ÿ
:ìàøNé éðaëìäà-úàå Lãwä-úà øtkî älëå §¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¦©¥´¤©½Ÿ¤§¤¬Ÿ¤

:éçä øérOä-úà áéø÷äå çaænä-úàå ãrBî¥−§¤©¦§¥®©§¦§¦−¤©¨¦¬¤¨«
àëézL-úà ïøäà Cîñåáéúëåãééø÷åéãé §¨©̧©«£¹Ÿ¤§¥´¨À̈

-ìk-úà åéìr äcåúäå éçä øérOä Làø-ìr©´Ÿ©¨¦»©©¼§¦§©¨´¨À̈¤¨
-ìëì íäérLt-ìk-úàå ìàøNé éða úðår£ŸŸÆ§¥´¦§¨¥½§¤¨¦§¥¤−§¨
çlLå øérOä Làø-ìr íúà ïúðå íúàhç©Ÿ®̈§¨©³Ÿ¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¦©²

:äøaãnä ézr Léà-ãéaáëåéìr øérOä àNðå §©¦¬¦¦−©¦§¨«¨§¨¨̧©¨¦¬¨¨²
-úà çlLå äøæb õøà-ìà íúðår-ìk-úà¤¨£ŸŸ−̈¤¤´¤§¥¨®§¦©¬¤

:øaãna øérOäâëãrBî ìäà-ìà ïøäà àáe ©¨¦−©¦§¨«¨³©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½
-ìà Bàáa Láì øLà ãaä éãâa-úà èLôe¨©Æ¤¦§¥´©½̈£¤¬¨©−§Ÿ´¤

:íL íçépäå Lãwäãëíéná BøNa-úà õçøå ©®Ÿ¤§¦¦−̈¨«§¨©̧¤§¨³©©̧¦Æ
äNrå àöéå åéãâa-úà Láìå LBã÷ íB÷îa§¨´¨½§¨©−¤§¨¨®§¨À̈§¨¨³
ãráe Bãra øtëå írä úìò-úàå Búìr-úà¤«Ÿ¨Æ§¤Ÿ©´¨½̈§¦¤¬©«£−§©¬

:írä̈¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(987 'r b"g zegiyÎihewl)

e˙ÓiÂ '‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜a Ô¯‰‡ Èa ÈL ˙BÓ È¯Á‡(א (טז, «¬≈¿≈¿≈«¬…¿»¿»»ƒ¿≈«»À

וּימתּו'? . . מֹות 'אחרי - הּלׁשֹון ּכפל מהּו להקׁשֹות ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֻיׁש

ּבני  ׁשל חטאם היה מה החסידּות, ּפרּוׁש עלּֿפי לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָויׁש

אֹותם  ׁשהביאה מאד, נעלית לדרּגא התעּלּו אהרן ּבני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹאהרן:

לכלֹות  אֹותם ׁשהביאה עד לּקּב"ה, עצּומה ואהבה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָלקרבה

רצֹון  זה ׁשאין היה וחטאם הּגּוף. מן הּנׁשמה ּביציאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,

iying ,iriax ,iyily - fi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ויתקרבּו יׁשּתֹוקקּו יׂשראל ׁשּבני הּוא הּקּב"ה רצֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָהּקּב"ה,

ויהפכּו הּזה, ּבעֹולם ׁשּיּׁשארּו זה עם יחד א הּקּב"ה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאל

מֹות  ּבּפסּוק, הּכפילּות מּובנת זה ּפי על לּקּב"ה. לדירה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאֹותֹו

וּימתּו', ה' לפני מ'ּבקרבתם ּכתֹוצאה הּגיע אהרן ּבני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻׁשני

עד  לה' ׁשהתקרבּו אהרן, ּבני ׁשל חטאם את מתאר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻה'וּימתּו'

נׁשמתם. ְְִֶָָָָׁשּיצאה

éùéìùäë:äçaænä øéè÷é úàhçä áìç úàå§¥²¥¬¤©«©−̈©§¦¬©¦§¥«¨
åëåéãâa ñaëé ìæàærì øérOä-úà çlLîäå§©«§©¥³©¤©¨¦Æ©«£¨¥½§©¥´§¨½̈
å-ìà àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçø §¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬¤

:äðçnäæëøérN | úàå úàhçä øt úàå ©©«£¤«§¥Á©̧©«©¹̈§¥´§¦´
Lãwa øtëì íîc-úà àáeä øLà úàhçä©«©À̈£¤̧¨³¤¨¨Æ§©¥´©½Ÿ¤
íúør-úà Làá eôøNå äðçnì õeçî-ìà àéöBé¦−¤¦´©©«£¤®§¨«§´¨¥½¤«ŸŸ¨¬

:íLøt-úàå íøNa-úàåçëñaëé íúà óøOäå §¤§¨−̈§¤¦§¨«§©¥´Ÿ½̈§©¥´
àBáé ïë-éøçàå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa§¨½̈§¨©¬¤§¨−©¨®¦§©«£¥¥−¨¬

:äðçnä-ìàèëLãça íìBò úwçì íëì äúéäå ¤©©«£¤«§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©´Ÿ¤
Lãçì øBNra éréáMäíëéúLôð-úà eprz Â©§¦¦Â¤«¨¸©¹Ÿ¤§©´¤©§«Ÿ¥¤À

øbä øbäå çøæàä eNrú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½¨´¤§½̈§©¥−©¨¬
:íëëBúaìøäèì íëéìr øtëé äfä íBiá-ék §«§¤«¦«©¬©¤²§©¥¬£¥¤−§©¥´

:eøäèz ýåýé éðôì íëéúàhç ìkî íëúà¤§¤®¦ŸÆ©´Ÿ¥¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¦§¨«
àì-úà íúéprå íëì àéä ïBúaL úaL©©̧©¨¬¦Æ¨¤½§¦¦¤−¤

:íìBò úwç íëéúLôðáì-øLà ïäkä øtëå ©§«Ÿ¥¤®ª©−¨«§¦¤̧©Ÿ¥¹£¤
úçz ïäëì Bãé-úà àlîé øLàå Búà çLîé¦§©´ŸÀ©«£¤³§©¥Æ¤¨½§©¥−©´©

:Lãwä éãâa ãaä éãâa-úà Láìå åéáàâìøtëå ¨¦®§¨©²¤¦§¥¬©−̈¦§¥¬©«Ÿ¤§¦¤Æ
çaænä-úàå ãrBî ìäà-úàå Lãwä Lc÷î-úà¤¦§©´©½Ÿ¤§¤¯Ÿ¤¥²§¤©¦§¥−©
:øtëé ìäwä ír-ìk-ìrå íéðäkä ìrå øtëé§©¥®§©¯©«Ÿ£¦²§©¨©¬©¨−̈§©¥«

ãìéða-ìr øtëì íìBò úwçì íëì úàf-äúéäå§¨«§¨¸Ÿ¨¤¹§ª©´À̈§©¥º©§¥³
øLàk Nriå äðMa úçà íúàhç-ìkî ìàøNé¦§¨¥Æ¦¨©Ÿ½̈©©−©¨®̈©©¾©©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöô ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

éòéáøæéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧
zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈

:øîàì ýåýé äeö-øLà øácä äæ íäéìàâLéà £¥¤®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ¦¬
î LéàáNë-Bà øBL èçLé øLà ìàøNé úéa ¦Æ¦¥´¦§¨¥½£¤̧¦§©¹¬¤²¤

:äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna ær-Bà¥−©©«£¤®µ£¤´¦§½̈¦−©©«£¤«
ãïaø÷ áéø÷äì Bàéáä àì ãrBî ìäà çút-ìàå§¤¤¹©´Ÿ¤¥»´Ÿ¡¦¼§©§¦³¨§¨Æ

àeää Léàì áLçé íc ýåýé ïkLî éðôì ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¥−¦§©´§Ÿ̈®¨´¥«¨¥º¨¦³©Æ

:Bnr áøwî àeää Léàä úøëðå CôL íć̈¨½̈§¦§©²¨¦¬©−¦¤¬¤©«
äíäéçáæ-úà ìàøNé éða eàéáé øLà ïrîì§©Á©Á£¤̧¨¦¹§¥´¦§¨¥À¤¦§¥¤»

ýåýéì íàéáäå äãOä éðt-ìr íéçáæ íä øLà£¤´¥´«Ÿ§¦»©§¥´©¨¤¼¤«¡¦ª´©«Ÿ̈À
éçáæ eçáæå ïäkä-ìà ãrBî ìäà çút-ìà¤¤²©¬Ÿ¤¥−¤©Ÿ¥®§¨̧§¹¦§¥¯

:íúBà ýåýéì íéîìLåícä-úà ïäkä ÷øæå §¨¦²©«Ÿ̈−¨«§¨©̧©Ÿ¥³¤©¨Æ
áìçä øéè÷äå ãrBî ìäà çút ýåýé çaæî-ìr©¦§©´§Ÿ̈½¤−©´Ÿ¤¥®§¦§¦´©¥½¤

:ýåýéì ççéð çéøìæ-úà ãBò eçaæé-àìå §¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§«Ÿ¦§§¬Æ¤
úwç íäéøçà íéðæ íä øLà íøérOì íäéçáæ¦§¥¤½©§¦¦¾£¤²¥¬Ÿ¦−©«£¥¤®ª©¬

:íúøãì íäì úàf-äéäz íìBò¨²¦«§¤¬Ÿ¨¤−§«ŸŸ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r ,`"nyz oqip `"i lil zgiy)

(ynegd

¯ÈË˜‰Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t '‰ ÁaÊÓ ÏÚ Ìc‰ ˙‡ Ô‰k‰ ˜¯ÊÂ¿»««…≈∆«»«ƒ¿«∆«…∆≈¿ƒ¿ƒ
'‰Ï ÁÁÈ ÁÈ¯Ï ·ÏÁ‰(ו (יז, «≈∆¿≈«ƒ…««

לקרּבן  עלּיתם מּלבד ׁשּמּוׁש, ּבכל אסּורים והחלב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָהּדם

את  מסּמל החלב הּבֹורא: ּבעבֹודת הענין ּבאּור ּבּמזּבח. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָלה'

וההתלהבּות  הּלהט את מסּמל והּדם ׁשּבאדם, הּתענּוג ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹּכח

ׁשּצרי ספק אין האדם, ּכלּפי לטען יכֹול הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבֹו.

לדברים  ׁשּבאדם וההתלהבּות הּתענּוג עם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהׁשּתּמׁש

לה  ּגם מּתר א ועניני ׁשּבקדּׁשה, רׁשּות, לעניני ּבהם ׁשּתּמׁש ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ

והחלב  הּדם את הּתֹורה, אֹותנּו מלּמדת ּכ על הּזה. ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהעֹולם

וההתלהבּות  הּתענּוג את - הּמזּבח על להקריב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָחּיבים

לׁשּום  ולא ׁשּבקדּׁשה, לדברים ורק א לׁשמר יׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּבאדם

אחרת. ֶֶַַָָמּטרה

,éòéáø
éùéîççìàøNé úéaî Léà Léà øîàz íäìàå©«£¥¤´Ÿ©½¦¬¦Æ¦¥´¦§¨¥½

äìò äìré-øLà íëBúa øeâé-øLà øbä-ïîe¦©¥−£¤¨´§®̈£¤©«£¤¬Ÿ−̈
:çáæ-Bàèepàéáé àì ãrBî ìäà çút-ìàå ¨«©§¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ´Ÿ§¦¤½

:åénrî àeää Léàä úøëðå ýåýéì Búà úBNrì©«£¬Ÿ−©«Ÿ̈®§¦§©²¨¦¬©−¥«©¨«
éíëBúa øbä øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léàå§¦̧¦¹¦¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´§½̈

úìëàä Lôpa éðô ézúðå íc-ìk ìëàé øLà£¤¬Ÿ©−¨¨®§¨«©¦´¨©À©¤̧¤Æ¨«Ÿ¤´¤
:dnr áøwî dúà ézøëäå ícä-úààéLôð ék ¤©½̈§¦§©¦¬Ÿ−̈¦¤¬¤©¨«¦´¤´¤

çaænä-ìr íëì åézúð éðàå àåä íca øNaä©¨¨»©¨´¦¼©«£¦º§©¦³¨¤Æ©©¦§¥½©
:øtëé Lôpa àeä ícä-ék íëéúLôð-ìr øtëì§©¥−©©§«Ÿ¥¤®¦«©¨¬−©¤¬¤§©¥«

áéíkî Lôð-ìk ìàøNé éðáì ézøîà ïk-ìr©¥³¨©̧§¦Æ¦§¥´¦§¨¥½¨¤¬¤¦¤−
ìëàé-àì íëëBúa øbä øbäå íc ìëàú-àìŸ´Ÿ©¨®§©¥²©¨¬§«§¤−Ÿ¬Ÿ©

:ícâéìûøNé éðaî Léà Léàåøbä øbä-ïîe ¨«§¦̧¦¹¦§¥´¦§¨¥À¦©¥Æ©¨´
ìëàé øLà óBò-Bà äiç ãéö ãeöé øLà íëBúa§½̈£¤̧¨¹¥¬©¨²−£¤´¥«¨¥®

:øôra eäqëå Bîc-úà CôLåãé-ìk Lôð-ék §¨©Æ¤¨½§¦−̈¤«¨¨«¦¤´¤¨
íc ìàøNé éðáì øîàå àeä BLôðá Bîc øNäÀ̈¨´§©§»¼¨«Ÿ©Æ¦§¥´¦§¨¥½©¬



iriayקפו ,iyy - gi - ixg` zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àåä Bîc øNa-ìk Lôð ék eìëàú àì øNa-ìk̈¨−̈´ŸŸ¥®¦´¤³¤¨¨¨Æ¨´¦½
:úøké åéìëà-ìkåèäìáð ìëàz øLà Lôð-ìëå ¨«Ÿ§−̈¦¨¥«§¨¤À¤£¤̧Ÿ©³§¥¨Æ

íéna õçøå åéãâa ñaëå øbáe çøæàa äôøèe§¥½̈¨«¤§−̈©¥®§¦¤̧§¨¹̈§¨©¬©©²¦
:øäèå áørä-ãr àîèåæèBøNáe ñaëé àì íàå §¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«§¦Æ´Ÿ§©¥½§¨−
:Bðår àNðå õçøé àìôçéàýåýé øaãéå ´Ÿ¦§®̈§¨−̈£Ÿ«©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
:íëéäìà ýåýé éðà íäìàâ-õøà äNrîk £¥¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§©«£¥¯¤«¤

äNrîëe eNrú àì da-ízáLé øLà íéøöî¦§©²¦£¤¬§©§¤−̈´Ÿ©«£®§©«£¥´
àì änL íëúà àéáî éðà øLà ïrðk-õøà¤«¤§©¿©£¤´£¦Á¥¦̧¤§¤¬¨̧¨̧´Ÿ

:eëìú àì íäéúwçáe eNrúãéètLî-úà ©«£½§ª«Ÿ¥¤−¬Ÿ¥¥«¤¦§¨©¯
øîLz éúwç-úàå eNrzýåýé éðà íäa úëìì e ©«£²§¤ªŸ©¬¦§§−¨¤¤́¨¤®£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìàäéètLî-úàå éúwç-úà ízøîLe ¡«Ÿ¥¤«§©§¤³¤ªŸ©Æ§¤¦§¨©½
:ýåýé éðà íäa éçå íãàä íúà äNré øLàñ £¤̧©«£¤¬Ÿ¨²¨«¨−̈¨©´¨¤®£¦−§Ÿ̈«

éùùåLéà Léà-ìk-ìàeáø÷ú àì BøNa øàL ¦¬¦Æ¤¨§¥´§¨½¬Ÿ¦§§−
:ýåýé éðà äåør úBlâìñæéáà úåørúåørå E §©´¤§®̈£¦−§Ÿ̈«¤§©¬¨¦²§¤§©¬

:dúåør älâú àì àåä Enà älâú àì Enàñ ¦§−´Ÿ§©¥®¦§´¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«
çéáà-úLà úåøréáà úåør älâú àì EE ¤§©¬¥«¤¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−

:àåäñèéáà-úá EúBçà úåørEnà-úá Bà E ¦«¤§©̧£«§³©¨¦̧Æ´©¦¤½
älâú àì õeç úãìBî Bà úéa úãìBî¤¤́©½¦−¤¤́®¬Ÿ§©¤−

:ïúåørñéða-úa úåøràì Eza-úá Bà E ¤§¨¨«¤§©³©¦§Æ´©¦§½¬Ÿ
:äpä Eúåør ék ïúåør älâúñàéúåør §©¤−¤§¨¨®¦¬¤§¨«§−¥«¨¤§©̧

éáà úLà-úaéáà úãìBî Eàì àåä EúBçà E ©¥¤³¨¦̧Æ¤¤́¨¦½£«§−¦®¬Ÿ
:dúåør älâúñáé-úBçà úåøréáààì E §©¤−¤§¨¨«¤§©¬£«¨¦−´Ÿ
éáà øàL älâú:àåä EñâéEnà-úBçà úåør §©¥®§¥¬¨¦−¦«¤§©¬£«¦§−

:àåä Enà øàL-ék älâú àìñãéúåør ´Ÿ§©¥®¦«§¥¬¦§−¦«¤§©¬
éáà-éçà÷ú àì BzLà-ìà älâú àì Eáø £¦«¨¦−´Ÿ§©¥®¤¦§Æ´Ÿ¦§½̈

:àåä EúãcñåèúLà älâú àì Eúlk úåør Ÿ̈«§−¦«¤§©¬©¨«§−´Ÿ§©¥®¥³¤
ða:dúåør älâú àì àåä Eñæè-úLà úåør ¦§Æ¦½¬Ÿ§©¤−¤§¨¨«¤§©¬¥«¤

éçàéçà úåør älâú àì E:àåä Eñæéúåør ¨¦−´Ÿ§©¥®¤§©¬¨¦−¦«¤§©¬
-úa-úàå dða-úa-úà älâú àì dzáe äMà¦¨²¦−̈´Ÿ§©¥®¤©§º̈§¤©
änæ äpä äøàL dúåør úBlâì çwú àì dza¦À̈³Ÿ¦©Æ§©´¤§¨½̈©«£¨¬¥−¨¦¨¬

:àåäçéúBlâì øøöì çwú àì dúçà-ìà äMàå ¦«§¦¨¬¤£Ÿ−̈´Ÿ¦®̈¦§ÀŸ§©¯

:äéiça äéìr dúåørèéúcða äMà-ìàå ¤§¨¨²¨¤−¨§©¤«¨§¤¦−̈§¦©´
:dúåør úBlâì áø÷ú àì dúàîèëúLà-ìàå ª§¨®̈´Ÿ¦§©½§©−¤§¨¨«§¤¥̧¤Æ

:dá-äàîèì òøæì EzáëL ïzú-àì Eúéîr£¦´§½«Ÿ¦¥¬§¨§§−§®̈©§¨§¨¨«
àëìlçú àìå Cìnì øéáräì ïzú-àì Erøfîe¦©§£¬«Ÿ¦¥−§©«£¦´©®Ÿ¤§¯Ÿ§©¥²

éäìà íL-úà:ýåýé éðà E ¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã'r b"g e"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)
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L„w‰ Ï‡ Ô¯‰‡ ‡B·È ˙‡Êa(ג (טז, ¿…»«¬…∆«…∆

˙ÈaÏ ÊÓ¯ ,¯NÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ BlL ‡i¯ËÓÈb :˙‡Êa¿…ƒ«¿ƒ»∆«¿«≈»∆∆∆∆««ƒ

ÔBL‡¯‰(רש"י) »ƒ

ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשהתּפּלל  ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), חטא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(לאחר

ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא עליהם, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה

יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהֹודיעֹו

- ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ּבעניננּו, זה ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועל

ׁשאם  יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת הּוא ראׁשֹון, לבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרמז

מסּפר  ׁשל ההגּבלה ּתבּטל יחטאּו, ולא לּקּב"ה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻיׁשמעּו

נצחי. יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית ְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּׁשנים,

éòéáùáëäMà éákLî ákLú àì øëæ-úàå§¤̧¨½̈¬Ÿ¦§©−¦§§¥´¦¨®
:àåä äárBzâëEzáëL ïzú-àì äîäa-ìëáe «¥−̈¦«§¨§¥¨²«Ÿ¦¥¬§¨§§−

äîäá éðôì ãîrú-àì äMàå dá-äàîèì§¨§¨¨®§¦À̈Ÿ©«£ºŸ¦§¥¯§¥¨²
:àeä ìáz dráøìãëék älà-ìëa eànhz-ìà §¦§−̈¤¬¤«©¦©§−§¨¥®¤¦³
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ÔBL‡¯‰(רש"י) »ƒ

ואכּלם" ּבהם אּפי ויחר לי הּניחה "ועּתה הּפסּוק ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָעל

ׁשהתּפּלל  ׁשמענּו לא עדין רׁש"י: אֹומר העגל), חטא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ(לאחר

ּפתח, לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי? הּניחה אֹומר והּוא עליהם, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמׁשה

יכּלם". לא עליהם, יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוהֹודיעֹו

- ועׂשר מאֹות ארּבע ׁשּבּכתּוב, הרמז ּבעניננּו, זה ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועל

ׁשאם  יׂשראל, לבני ּפתח ּפתיחת הּוא ראׁשֹון, לבית ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָרמז

מסּפר  ׁשל ההגּבלה ּתבּטל יחטאּו, ולא לּקּב"ה, ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻיׁשמעּו

נצחי. יּׁשאר הראׁשֹון הּמקּדׁש ּובית ְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּׁשנים,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו כותב אשר עד עתה לא הצליח בעבודה ובענינים שניסה לעסוק בהם, ושואל 

דרך בזה.

חול  יום  בכל  אשר  להאמור,  בהנוגע  היעוצות  מהעצות  חיים  תורת  בתורתנו  המבואר  וע"פ 

בבקר קודם הנחת התפילין, יפריש פרוטות אחדות לצדקה, ולאחרי כן יתפלל בלב שלם לבורא עולם 

יוצר האדם ומנהיגו.

כמובן הכוונה שיהי' זה בתוככי כללות הנהגה מתאימה בחיי היום יומי, כפי הוראות תורתנו 

תורת חיים, ולאחרי החלטה להתנהג כאמור והתחלה בזה, תקותי חזקה שישתנה מזלו לטובה אף 

זה תלוי בתוקף אמונתו  וגם  זמן קצר,  או לאחר משך  זה תומ"י  יהי'  עד מה, אם  יודע  שאין אתנו 

ובטחונו אשר השי"ת הוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים כנוסח הברכה שתקנו לנו 

אנשי כנסת הגדולה, וככל שיוסיף בבטחונו תוקדם הברכה ויתוסף בה.

אלא שמתחלה צריך לבדוק התפילין שלו ולדעת ברור אשר כשרות הן.

ואחכה לבשורות טובות בהאמור והרי נמצאים אנו בחדש אדר, חדש הצלחה ליהודים בכל 

עניניהם וכמה שכתוב ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר, ועיין פירוש כתוב זה במסכת מגילה 

דף ט"ז ע"ב.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שני, ז' ניסן
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זמני יום ראשון ויום שבת
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6:116:078:448:419:149:1110:1810:1518:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קצי לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - שבת הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:178:578:529:329:2710:3710:3319:0319:0719:2919:3418:4719:44באר שבע )ק(

6:226:148:558:509:309:2610:3610:3219:0419:0819:3019:3518:3719:45חיפה )ק(

6:226:148:558:509:309:2510:3510:3219:0719:1119:2819:3318:3019:43ירושלים )ק(

6:236:168:578:529:329:2710:3710:3319:0419:0819:3019:3518:4719:45תל אביב )ק(

6:236:118:518:439:389:3110:4610:4119:3219:4120:0620:1519:2120:29אוסטריה, וינה )ק(

6:386:448:528:549:289:3010:2810:2818:0717:5818:3518:2617:4118:37אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:286:168:578:499:429:3510:4910:4419:3219:4120:0520:1419:2120:27אוקראינה, אודסה )ק(

5:585:468:268:189:139:0610:2010:1519:0619:1419:4019:4918:5520:03אוקראינה, דונייצק )ק(

6:085:568:368:289:239:1710:3110:2619:1719:2619:5220:0119:0720:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:326:198:598:509:489:4110:5610:5119:4519:5520:2120:3119:3520:46אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:246:118:518:429:409:3310:4910:4319:3819:4720:1420:2419:2820:39אוקראינה, קייב )ק(

6:556:449:249:1710:0810:0211:1611:1119:5820:0520:3020:3819:4620:51איטליה, מילאנו )ק(

6:136:128:448:429:139:1110:1510:1418:2018:1818:4218:4018:0018:49אקוואדור, קיטו )ח(

7:107:159:269:2810:0110:0211:0111:0118:4218:3419:0819:0118:1719:11ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:068:1210:1610:1910:5510:5711:5411:5519:2819:1919:5819:4919:0320:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:436:349:159:099:549:4911:0010:5619:3519:4120:0420:1119:2220:22ארה״ב, בולטימור )ק(

6:316:229:038:579:439:3710:4910:4519:2619:3219:5520:0219:1320:14ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:326:229:038:579:439:3810:5010:4619:2619:3319:5620:0319:1320:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:066:569:379:3110:1910:1311:2511:2120:0420:1020:3420:4119:5120:54ארה״ב, דטרויט )ק(

7:056:589:389:3410:1210:0811:1811:1419:4319:4720:0920:1319:2820:23ארה״ב, האוסטון )ק(

6:336:259:069:019:429:3710:4710:4419:1719:2119:4419:4819:0219:59ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:077:019:419:3610:1310:0911:1811:1519:4019:4320:0520:0819:2420:18ארה״ב, מיאמי )ק(

6:276:178:588:529:399:3310:4510:4119:2219:2919:5219:5919:1020:11ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:256:158:568:509:379:3110:4410:3919:2219:2819:5219:5919:0920:11ארה״ב, שיקגו )ק(

6:396:409:059:059:359:3510:3610:3618:3018:2618:5318:4918:0918:58בוליביה, לה-פס )ח(

7:076:549:349:2410:2410:1711:3311:2720:2320:3321:0021:1120:1421:26בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:086:559:359:2610:2510:1711:3311:2820:2320:3320:5921:1020:1321:25בלגיה, בריסל )ק(

6:176:198:408:409:119:1110:1210:1118:0117:5518:2518:2017:3818:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:056:078:288:288:598:599:599:5917:4917:4418:1318:0817:2718:18ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:256:128:518:429:429:3510:5110:4519:4219:5220:1920:2919:3520:45בריטניה, לונדון )ק(

6:316:178:558:459:499:4110:5810:5219:5320:0420:3220:4419:4721:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:306:168:558:459:489:4010:5610:5119:4920:0020:2720:3819:4020:54גרמניה, ברלין )ק(

6:526:399:199:1010:0810:0111:1611:1120:0520:1420:4120:5119:5521:05גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:196:228:408:419:129:1310:1310:1218:0017:5418:2518:1917:3718:29דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:249:028:599:339:3010:3710:3418:5418:5519:1719:1918:3719:28הודו, מומבאי )ח(

6:256:208:598:559:299:2610:3310:3118:4918:5119:1319:1418:3319:24הודו, פונה )ח(

6:136:018:428:349:289:2110:3510:3019:2019:2919:5420:0319:0920:17הונגריה, בודפשט )ק(

6:366:269:079:019:489:4210:5410:5019:3019:3720:0020:0719:1820:19טורקיה, איסטנבול )ק(

7:036:549:359:3010:1410:0811:2011:1619:5319:5820:2120:2719:3920:38יוון, אתונה )ק(

6:356:239:048:569:499:4210:5710:5219:4119:4920:1420:2319:2920:36מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אחרי מות - שבת הגדול בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:218:598:569:309:2710:3410:3118:5118:5319:1519:1718:3519:26מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:537:018:599:029:409:4310:3910:4018:1017:5918:4218:3117:4318:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:495:438:238:188:568:5210:019:5718:2418:2718:4918:5218:0819:02נפאל, קטמנדו )ח(

7:037:019:359:3310:0310:0111:0611:0419:1119:1019:3319:3218:5219:41סינגפור, סינגפור )ח(

6:005:468:258:169:179:1010:2610:2019:1819:2919:5620:0719:0920:23פולין, ורשא )ק(

6:136:138:418:409:109:0910:1110:1018:0818:0518:3118:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

7:127:019:419:3410:2610:1911:3311:2820:1520:2320:4820:5620:0421:09צרפת, ליאון )ק(

7:187:069:469:3810:3410:2711:4211:3720:2920:3821:0321:1320:1821:27צרפת, פריז )ק(

5:535:518:258:238:548:529:579:5518:0418:0318:2718:2617:4618:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:506:409:219:1410:039:5711:1011:0619:5019:5720:2220:2919:3820:42קנדה, טורונטו )ק(

6:256:148:558:489:399:3310:4610:4219:2919:3720:0120:0919:1720:23קנדה, מונטריאול )ק(

6:266:188:598:539:359:3010:4110:3719:1019:1519:3819:4318:5619:54קפריסין, לרנקה )ק(

7:167:019:399:2810:3610:2811:4511:3920:4220:5421:2221:3520:3421:52רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:486:339:108:5910:0810:0011:1811:1220:1720:2920:5821:1120:0921:29רוסיה, מוסקבה )ק(

6:516:399:209:1210:059:5911:1311:0819:5720:0620:3120:4019:4620:53רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:556:449:249:1610:1010:0311:1811:1320:0220:1120:3620:4519:5120:58שוויץ, ציריך )ק(

6:116:078:448:419:149:1110:1810:1518:3018:3118:5318:5418:1319:03תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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