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*`"ypz'd ,('a zecreezd) ziy`xa t"y .c"qa

‰Ï‡'גו נח נח זה1תולדות ד"ה במאמרו צדק הצמח ומבאר פעמים2, שתי נח נח דמ"ש ,
רז"ל כמאמר בחינות, שתי יש ובשבת (כדלקמן), שבת בחינת הוא נח כי 3הוא,

וידוע נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין שבתות4אלמלי שתי דפירוש ,

שבת5הוא בכל שישנם השבתות נח6שתי נח נאמר ולכן דשבתא. ויומא דשבתא מעלי ,

כנגד פעמים, ומוסיף7ב' דשבתא. ויומא דשבתא מעלי שבת, שבכל השבתות שתי
במדרש2בהמאמר דאיתא ע"פ הוא שבת הוא שנח זה דפירוש הוא8, פעמים שתי נח דנח

לתחתונים, ונייחא לעליונים נייחא לבנים, ונייחא לאבות נייחא לעולם, ונייחא לו נייחא
גם כולל נייחא לשון הוא שנח (דהמדרש) זה ומאמר לעוה"ב. ונייחא בעוה"ז נייחא

כתיב בשבת כי שבת, בחינת הוא שנח פעמים9הפירוש שתי נח ונח השביעי. ביום וינח
שהם עילאה, ושבת תתאה שבת דמהטעמים6הם לומר, ויש דשבתא. ויומא דשבתא מעלי

נח שנח שבת) בחינת הוא שנח מהמדרש ראי' שמביא (לאחרי פעם עוד שמבאר זה על
עם שבהמאמר דהפירוש שהשייכות לרמז, בכדי הוא, דשבתא, ויומא דשבתא מעלי הם

ל בנוגע הוא שבמדרש בחינתgpהפירוש הוא שנח מוכח נייחא לשון הוא שנח [דמזה
נח לנח ובנוגע minrtשבת] izyמעלי] תתאה שבת הם נח שנח (שבהמאמר) דהפירוש .

לעליונים נייחא הם נח שנח המדרש פירוש ע"ד הוא דשבתא] [יומא עילאה ושבת דשבתא]
לתחתונים בירור10ונייחא הוא האדם בעבודת המלכות) (עליית דשבתא שמעלי הוא, והענין .

ונה"ב הגוף שבאדם11והעלאת תחתון הגילוי12, המשכת הוא ז"א) (המשכת דשבתא ויומא ,
האלקית שבאדם11דנפש עליון נעשה12, שעי"ז השבתות, שתי שומרים שישראל ידי ועל .

שבאדם, בהעליון והן שבאדם בהתחתון הן ה') מעבודת המבלבלים (מהענינים המנוחה
לעליונים נייחא ובתחתונים, בעליונים העולמות, בכל מלמעלה המנוחה גילוי נמשך עי"ז

לתחתונים .13ונייחא

. . נח פ' ש"ק "לקראת בשעתו, לאור יצא (*g"xe w"yr

`"ypz'd zpy ,g"n."

(נח).1) פרשתנו ריש

יג.2) ע' להצ"צ ביאוה"ז א. נז, פרשתנו אוה"ת

ב.3) קיח, שבת

ג).4) (ב, בשלח ר"פ .n"kaeלקו"ת

היו5) אילו אמרו ה"א) סוף פ"א (תענית שבירושלמי וזהו

שאינו בא, דוד בן הי' מיד כתיקונה אחת שבת משמרין ישראל

פירוש כי שבתות, שתי ישראל משמרין אלמלי להמאמר סותר

א). מא, בהר (לקו"ת שבת שבכל שבתות שתי הוא שבתות שתי

א.6) קלח, ח"ב ב. ה, (בהקדמה) ח"א זהר

ג).7) (ח, פרשתנו ריש בתו"א וכ"ה

ב.8) נח, זח"א גם וראה ה). (פ"ל, פרשתנו ריש ב"ר

יא.9) כ, יתרו

ששתי10) בהמאמר אומר הענין שבתחלת יומתק ועפ"ז

שמביא ולאחרי השבת, ודיום שבתא דמעלי שבת הם השבתות

עילאה" ושבת תתאה "שבת הם נח דב"פ אומר המדרש,

הלשון כי – דיומא") ושבתא שבתא דמעלי שבת "והוא (ומפרש

"נייחא המדרש לשון ע"ד הוא עילאה" ושבת תתאה "שבת

לתחתונים". ונייחא לעליונים

ס"ע)11 במילואים אור) (יהל לתהלים באוה"ת משמע כן

תרכח.

ד)12 ג, בראשית תו"א וראה ח. פי"ב, יא. פ"ח, ב"ר ראה

ובכ"מ. תצה. ע' תרס"ו המשך טו. מאמר ומעין קונטרס ואילך.

13() האדם בעבודת מדבר דבהמאמר לומר, oixnynויש

l`xyiבסדר (בכלל) היא האדם דעבודת שבתות), שתי

עילאה; ושבת תתאה שבת אומר ולכן – למעלה דמלמטה

האדם), עבודת (שע"י מלמעלה בההמשכה מדבר ובמדרש

לעליונים "נייחא אומר ולכן למטה, דמלמעלה בסדר שהיא

לתחתונים". ונייחא
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בכ"מÂ‡È·Â¯ב) המבואר בהקדים יובן יותר, בפרטיות דהצ"צ14הענין הנ"ל במאמר ]15[וגם

כפול דשבתא עיסקא שכל לזה שייך שבת בכל שישנם השבתות וזהו16דשתי .
לגאולה שייך כפל כי נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין ויש17אלמלי .

דבדרז"ל כפול,lkלומר, הוא השבתות משתי אחד שכל גם נכלל כפול דשבתא עיסקא
העבודה (בכללות) הם ויראה דאהבה הוא, והענין משניהם. כלול מהם אחד שכל היינו
(מעלי הגוף שמצד העבודה היא מעשיות מצוות וקיום דשבתא) (יומא הנשמה שמצד
שבאדם) (עליון הנשמה שמצד ה' שאהבת הוא, כפול דשבתא עיסקא וענין דשבתא).

וכמ"ש שבאדם), (תחתון ובהגוף הבהמית בנפש בכל18תומשך אלקיך הוי' את ואהבת
ובחלל האלקית נפש משכן מקום הימני בחלל תהי' שהאהבה ביתי"ן), (בשני לבבך

כמארז"ל הבהמית, נפש משכן מקום יצריך19השמאלי בשני לבבך בכל20בכל – מזו ויתירה .
הרץ כמו שהוא (וי"ל והאברים הכחות בכל מתפשטת שהאהבה מצוה)21נפשך, ,22לדבר

מאדך (בכל בעולם בחלקו גם וניכרת נמשכת הוי' את שאהבתו מאדך, בכל – מזו ויתירה
ממונך הוא23בכל הפרשה וסיום המזוזה24), שע"י ובשעריך, ביתך מזוזות על וכתבתם

ניכר ביתו בפתח אשר25שקובע כל ואת הבית את השומר והוא המושל הוא אחד שה'
עולם26בתוכו ועד מעתה ובואך צאתך ישמר ה' מביתו, בצאתו גם האדם את ושומר ,27.

ויראה באהבה צ"ל הגוף) שמצד (עבודה מעשיות המצוות שקיום לאידך, הוא ועד"ז
הנשמה). שמצד (עבודה

משתי28בהמאמרÍÈ˘ÓÓÂג) למעלה היא דשבת, שלישית סעודה וכן שבת דמנחת ,

השבתות שתי זו, בחינה שלגבי ועד דשבתא), ויומא דשבתא (מעלי השבתות
נאמרו אחד בדיבור ושמור זכור וזהו בשוה. ומעלי29הם דשבתא יומא הם ושמור דזכור ,

לדכורא [זכור ושמור30דשבתא למטה, מלמעלה המשכה דשבתא, יומא הוא (משפיע)

תרכט.)14 ע' ריש שם לתהלים אוה"ת ג. ב, בשלח לקו"ת

(סה"מ תרכ"ז לך לך ד"ה ואילך. תשכד ע' בהשמטות שם

ט). ע' תר"ל (סה"מ ותר"ל טו) ע' .n"kaeתרכ"ז

ב.)15 נח, שם אוה"ת

ליום)16 שיר מזמור א) צב, (תהלים עה"פ תהלים מדרש

השבת לכם נתן ה' כי ראו כט) טז, (בשלח עה"פ יל"ש השבת.

רסא). (רמז

(מנצפ"ך).)17 כפולות אותיות בענין ובכ"מ לך ר"פ יל"ש

אלמלי מרז"ל עם זה מקשר 14 שבהערה ותר"ל תרכ"ז ובסה"מ

נגאלים. כו' שבתות שתי ישראל משמרין

ה.)18 ו, ואתחנן

עה"פ.)19 בפרש"י) (הובא ספרי (במשנה). א נד, ברכות

אוה"ת)20 ב. י, החנוכה שער אורה שערי ג. כט, וישב תו"א

פ"ט. תניא גם וראה ואילך. ב רפה, חנוכה

או"ח)21 (ואדה"ז) שו"ע ב. ו, ברכות מ"ב. פ"ד אבות ראה

(סי"ג). סי"ב ס"צ

סה"מ)22 .263 ע' תרפ"ט סה"מ תצז. ע' תרס"ו המשך

א. שנא, ח"ב קונטרסים

23(.19 שבהערה ופרש"י ברכות

ט.)24 שם, ואתחנן

ב)25 (המזוזה) "וקובעין ג מב, מקץ תו"א פתחראה

בטלים להיות כו' בו אשר וכל הבית להעלות הבית

"ובכל ד מג, ושם ממונך", בכל מאדך בכל ה' לאהבת

הרכוש כל עם ביתו בסוף שהיא המזוזה היא מאדך

שבתוכו".

פ"א)26 פאה ירושלמי וראה ע"ב. ריש לג, מנחות א. יא, ע"ז

בשוה"ג). 121 ע' חי"ט לקו"ש (וראה רע"א לו, ח"ב זהר ה"א.

א. רסו, ח"ג

ב.)27 רסג, זח"ג ח. קכא, תהלים

א.)28 סא, פרשתנו אוה"ת

ח.)29 כ, יתרו עה"פ בפרש"י) (הובא מכילתא א. כז, ר"ה

א)30 צב, ח"ב א. רסה, (בהשמטות) שם ב. מח, ח"א זהר

שם הרע"מ). (בהקדמת סע"ב צב, ח"ג א. קלח, שם (ברע"מ).

סע"ב. פא, שם ג"כ וראה סע"א. רכד,

`"ypz'd ,('a zecreezd) ziy`xa t"y

למעלה30לנוקבא מלמטה העלאה דשבתא, מעלי הוא הבחינה31(מקבל) גילוי ולגבי ,[
עם זה לקשר ויש אחד. בדיבור ושמור זכור בשוה, הם והמקבל המשפיע שבת, דמנחת
במנחת (שמתגלית דשבת שהמנוחה מנוחתם, היא מאתך כי שבת במנחת שאומרים מה

דרעוין רעוא ממש32שבת, מאתך מאתך, היא דיומא33) המנוחה גם כוללת היא זו ומנוחה .
ושמור. זכור שבתא, ודמעלי דשבתא

˘ÈÂהוא שלו המצוות שקיום הוא, האדם בעבודת אחד בדיבור ושמור זכור דענין לומר,
טבע נעשה והרגל כן שהורגל מפני שבאדם,34[לא תחתון הטבעית, ונפש הגוף טבע ,

בקיום אם כי באמת בו לדבקה אפשר ואי בו לדבקה וחפץ הוי' את שאוהב מפני לא וגם
שהם פיקודין דמלכא35רמ"ח אברין הנשמה36רמ"ח מצד הוא זה באופן המצוות דקיום ,

מצוה עצמה, המצוה מצד הוא] שלו המצוות שקיום אלא שבאדם, עליון האלקית), (נפש
וחיבור צוותא מהגדר37מלשון שלמעלה המצוות מצוה אוא"ס עם ומתחבר מתאחד שהוא ,ַ

דכוונת אחד, בדיבור ושמור זכור וזהו"ע שניהם. וכולל וגוף) (נשמה ותחתון דעליון
חד. כולא הם (שמור), להגוף השייכת המצוה ומעשה (זכור) לנשמה השייכת המצוה

˘ÈÂאחת שכל השבתות דשתי (וההתכללות) הכפילות על שבת דמנחת שהמעלה לומר,
אחד כל שם), (דלעיל ההתכללות דבענין היא, ב), סעיף (כנ"ל משתיהן כלולה מהם
הנשמה, מצד הוא אלקיך ה' את דואהבת השני. מענין גם שכלול אלא לעצמו, ענין הוא מהם

השמאלי בחלל גם נמשכת דהנשמה שהאהבה הכחות38אלא בכל גם שמתפשטת ועד ,
אלא האדם, לגוף בעיקר שייך המצוות דמעשה והענין בעולם. בחלקו גם וניכרת והאברים

ויראה האהבה ע"י הוא לשמה תהי' המצוה שקיום אחד39שבכדי בדיבור ושמור זכור וענין .
חד. כולא הם (דהגוף) המצוה ומעשה (דהנשמה) המצוה שכוונת הוא שבת שבמנחת

שמנוחתם40הידועÙ"ÚÂד) שבת), במנחת (שאומרים מנוחתם היא מאתך כי בפירוש
(שביתה בפועל שבעשי' (דשבת) המנוחה היא ממש, מאתך מאתך, הבאה
המצוה דקיום בהענין הוא שעד"ז לומר, יש שוים, ישראל כל שבה בגשמיות), ממלאכה
בקיום בעיקר מתגלה זה דענין המצוה, מצוה אוא"ס עם וחיבור צוותא עצמה, המצוה ַמצד
שישראל לזה האמיתי דהטעם הוא, והענין בזה. שוים ישראל שכל בפועל, בעשי' המצוות
הוא מהותו בעצם מישראל אחד שכל מפני הוא, בזה) חיות לו כשאין (גם מצוה מקיים

ה' רצון שהוא מה כל לעשות האמיתית41רוצה הסיבה הוא הנשמה עצם שמצד זה דרצון .

ובכ"מ.)31 ואילך. סע"א עג, יתרו תו"א

ואילך.)32 תקמב ע' תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב

אדמו"ר)33 (מאמרי האמצעי לאדמו"ר אחד אתה ד"ה ראה

יו"ד). ע' קונטרסים האמצעי

א).)34 (כא, פט"ו ספי"ד. שם גם וראה ב). (סג, פמ"ד תניא

הרמ"ע שו"ת ב. שער ד נתיב אלדבי) מאיר (לר' אמונה שבילי

סל"ו. מפאנו

ועוד.)35 רפכ"ג. בתניא הובא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

פ"ד.)36 תניא

נט)37 ע' ח"ג לקמן נסמנו – ובכ"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת

.55 הערה

היינו)38 השמאלי", בחלל גם "שתתפשט פ"ט מתניא להעיר

ipnidשהאהבה llgayובהמשך השמאלי, בחלל גם מתפשטת

יצריך". בשני לבבך "בכל שם הענין

ב).)39 (נג, פל"ט תניא

ע')40 חט"ו לקו"ש וראה .33 הערה דלעיל אחד אתה ד"ה

ובכ"מ. תיד. ע' ח''א מלוקט המאמרים ספר ואילך. 227
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למעלה30לנוקבא מלמטה העלאה דשבתא, מעלי הוא הבחינה31(מקבל) גילוי ולגבי ,[
עם זה לקשר ויש אחד. בדיבור ושמור זכור בשוה, הם והמקבל המשפיע שבת, דמנחת
במנחת (שמתגלית דשבת שהמנוחה מנוחתם, היא מאתך כי שבת במנחת שאומרים מה

דרעוין רעוא ממש32שבת, מאתך מאתך, היא דיומא33) המנוחה גם כוללת היא זו ומנוחה .
ושמור. זכור שבתא, ודמעלי דשבתא

˘ÈÂהוא שלו המצוות שקיום הוא, האדם בעבודת אחד בדיבור ושמור זכור דענין לומר,
טבע נעשה והרגל כן שהורגל מפני שבאדם,34[לא תחתון הטבעית, ונפש הגוף טבע ,

בקיום אם כי באמת בו לדבקה אפשר ואי בו לדבקה וחפץ הוי' את שאוהב מפני לא וגם
שהם פיקודין דמלכא35רמ"ח אברין הנשמה36רמ"ח מצד הוא זה באופן המצוות דקיום ,

מצוה עצמה, המצוה מצד הוא] שלו המצוות שקיום אלא שבאדם, עליון האלקית), (נפש
וחיבור צוותא מהגדר37מלשון שלמעלה המצוות מצוה אוא"ס עם ומתחבר מתאחד שהוא ,ַ

דכוונת אחד, בדיבור ושמור זכור וזהו"ע שניהם. וכולל וגוף) (נשמה ותחתון דעליון
חד. כולא הם (שמור), להגוף השייכת המצוה ומעשה (זכור) לנשמה השייכת המצוה

˘ÈÂאחת שכל השבתות דשתי (וההתכללות) הכפילות על שבת דמנחת שהמעלה לומר,
אחד כל שם), (דלעיל ההתכללות דבענין היא, ב), סעיף (כנ"ל משתיהן כלולה מהם
הנשמה, מצד הוא אלקיך ה' את דואהבת השני. מענין גם שכלול אלא לעצמו, ענין הוא מהם

השמאלי בחלל גם נמשכת דהנשמה שהאהבה הכחות38אלא בכל גם שמתפשטת ועד ,
אלא האדם, לגוף בעיקר שייך המצוות דמעשה והענין בעולם. בחלקו גם וניכרת והאברים

ויראה האהבה ע"י הוא לשמה תהי' המצוה שקיום אחד39שבכדי בדיבור ושמור זכור וענין .
חד. כולא הם (דהגוף) המצוה ומעשה (דהנשמה) המצוה שכוונת הוא שבת שבמנחת

שמנוחתם40הידועÙ"ÚÂד) שבת), במנחת (שאומרים מנוחתם היא מאתך כי בפירוש
(שביתה בפועל שבעשי' (דשבת) המנוחה היא ממש, מאתך מאתך, הבאה
המצוה דקיום בהענין הוא שעד"ז לומר, יש שוים, ישראל כל שבה בגשמיות), ממלאכה
בקיום בעיקר מתגלה זה דענין המצוה, מצוה אוא"ס עם וחיבור צוותא עצמה, המצוה ַמצד
שישראל לזה האמיתי דהטעם הוא, והענין בזה. שוים ישראל שכל בפועל, בעשי' המצוות
הוא מהותו בעצם מישראל אחד שכל מפני הוא, בזה) חיות לו כשאין (גם מצוה מקיים

ה' רצון שהוא מה כל לעשות האמיתית41רוצה הסיבה הוא הנשמה עצם שמצד זה דרצון .

ובכ"מ.)31 ואילך. סע"א עג, יתרו תו"א

ואילך.)32 תקמב ע' תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב

אדמו"ר)33 (מאמרי האמצעי לאדמו"ר אחד אתה ד"ה ראה

יו"ד). ע' קונטרסים האמצעי

א).)34 (כא, פט"ו ספי"ד. שם גם וראה ב). (סג, פמ"ד תניא

הרמ"ע שו"ת ב. שער ד נתיב אלדבי) מאיר (לר' אמונה שבילי

סל"ו. מפאנו

ועוד.)35 רפכ"ג. בתניא הובא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

פ"ד.)36 תניא

נט)37 ע' ח"ג לקמן נסמנו – ובכ"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת

.55 הערה

היינו)38 השמאלי", בחלל גם "שתתפשט פ"ט מתניא להעיר

ipnidשהאהבה llgayובהמשך השמאלי, בחלל גם מתפשטת

יצריך". בשני לבבך "בכל שם הענין

ב).)39 (נג, פל"ט תניא

ע')40 חט"ו לקו"ש וראה .33 הערה דלעיל אחד אתה ד"ה

ובכ"מ. תיד. ע' ח''א מלוקט המאמרים ספר ואילך. 227
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הוא שסיבתו נרגש אינו שלו הגלוי שברצון [אלא המצוה את לעשות בגילוי שרוצה לזה
בשביל או ההרגל, מפני הוא שלו המצוה שקיום לו נדמה ולכן הנשמה, עצם שמצד הרצון
ומצאה מידו סלע (נפלה במתכוין שלא כשעושה דגם לומר, יש מזו ויתירה פני']. איזו

ה'42עני רצון את לעשות הנשמה דעצם הרצון הוא לזה האמיתית הסיבה הנשמה43), עצם כי .
כשאינו גם הוא המעשה כח על הנשמה דעצם הרצון פעולת ולכן מידיעה, למעלה היא
מצוה אוא"ס עצמות עם וחיבור דצוותא באופן המצוה דקיום שהענין וזהו מזה. ַיודע
הוא המצוה את שעושה לזה האמיתית הסיבה כי המצוה, במעשה בעיקר מתגלה המצוה

אוא"ס. עצמות עם שקשורה הנשמה עצם שמצד הרצון בו שנתגלה לפי

˘ÈÂדכיון אחד. בדיבור ושמור דזכור הענין ישנו זה באופן המצוות בקיום שגם להוסיף,
דעצם הרצון בו שמתגלה לפי הוא המצוה את שעושה לזה האמיתית שהסיבה

המצוה (מעשה גוף בה שיש בשלימות, מצוה היא שנעשית המצוה הרי ונשמה44הנשמה, (
המצוה והנשמה44(כוונת בגילוי הוא דהמצוה שהגוף [אלא הנשמה). דעצם הרצון שמצד ,

הנשמה עצם מצד הם והמעשה] [הכוונה הענינים ששני וכיון בהעלם]. היא דהמצוה
אחד. בדיבור ושמור זכור חד, כולא הם לכן מהתחלקות, שלמעלה

נח,Â‰ÊÂה) תולדות גבי פעמים שתי נח נח שאומר לזה דהטעם נח, נח תולדות אלה
לעליונים דנייחא הענינים ששני הוא, פעמים שתי נח דנח הענין אמיתית כי הוא,

שניהם שכוללת אחת נקודה הם לתחתונים בתולדות45ונייחא בעיקר הוא זה ענין וגילוי ,
טובים מעשים הם צדיקים של דתולדותיהם דזכור46נח, הענין שאמיתית ד) (סעיף כנ"ל ,

הוא אחד בדיבור המצוות.dyrnaושמור

˘ÈÂנח של [דעבודתו לתשובה שייך נח כי הוא, נח, גבי נאמר זה שענין דהטעם לומר,
ישבותו לא גו' אוסיף לא ה' לאמירת הנשמה47גרמה עצם גילוי הוא התשובה דע"י ,[48.

ונייחא לעליונים דנייחא הענינים שני שכולל אחד ענין פעמים, שתי נח נח בו נאמר ולכן
הידוע פירוש עם זה לקשר ויש רז"ל49לתחתונים. שע"י50בלשון טובים, ומעשים תשובה

ומאירים טובים מעשים המצוות) (מעשה המעשים נעשים גוף51התשובה הוא דמעשים ,

הובא)42 תו"כ יט. כד, תצא עה"פ בפרש"י הובא ספרי ראה

יז. ה, ויקרא עה"פ בפרש"י

ידיעתו,)43 בלי היא הצדקה כשנתינת שגם מובן, ועפ"ז

שם). ותו"כ (ספרי עלי' מתברך

תניא)44 ראה – נשמה" בלא "כגוף היא כוונה בלא דמצוה

פסוקים במפתח בהנסמן וראה סע"ב. רמט, של"ה א). (נ, פל"ח

.11 הערה צ ע' תשמ"ה) (קה"ת בתניא ומחז"ל

שהוא)45 בפשטות, שהוא `cgוכמו yi`.שמו שנכפל

פרשתנו.)46 ריש פרש"י

כפשוטם הם נח שתולדות רש"י שבפירוש הראשון ולפירוש

סג, פרשתנו (אוה"ת חג"ת הקוין ג' הם נח בני דג' לומר, יש –

קיום וכאשר וגמ"ח. עבודה תורה שהם וישב), ר"פ תו"א א.

המצוות מצוה אוא"ס עם וחיבור דצוותא באופן הוא ַהמצוות

וגמ"ח עבודה דתורה הענינים ג' – פעמים) שתי נח דנח (הענין

חד. כולא הם

נח)47 שהקריב הקרבנות שע"י ולהעיר, כא-כב. ח, פרשתנו

באופן (קיום בתחילה שהי' מכמו יותר עוד העולם קיום נעשה

צדיקים. לגבי דבע"ת המעלה ע"ד ישבותו"), ד"לא

"וגם)48 דענין תח) (ע' פר"א ח"א תער"ב מהמשך ולהעיר

עצם "מצד עצמית", האהבה "מפני הוא זכרת" באהבה נח את

נש"י". מעלת

ש)49 א. פה, לשמע"צ דרושים לקו"שלקו"ת וראה ג. יז, ה"ש

ואילך. 1053 ע' ח"ד

מי"ז.)50 פ"ד אבות

את)51 ד) א, (בראשית כמ"ש מאירים הוא טובים דפירוש

שם). שה"ש (לקו"ת טוב כי האור

`"ypz'd ,('a zecreezd) ziy`xa t"y

הוא ידה שעל התשובה, וע"י המצוות), (כוונת דהמצוה והחיות האור הוא וטובים המצוה
בגילוי בהם שמאיר ומאירים, טובים הם עצמם (דהמצוות) המעשים הנשמה, עצם גילוי

הנשמה. עצם שמצד הכוונה

שבת,È‰ÈÂו) למנחת ששייכת דשבת שלישית בסעודה כעת שנמצאים דכיון רצון,
תהי' נח, נח תולדות אלה היא זה שבת דמנחת בתורה שהקריאה ובפרט
לעניני בנוגע והן הגוף לעניני בנוגע הן ה', לעבודת המבלבלים הענינים מכל מנוחה
שאת וכיון הענינים. שני כוללת שבת דמנחת שהמנוחה ג) (סעיף וכנ"ל הנשמה,

האדם של בלבו נתן לעליונים52העולם נייחא העולמות, בכל גם המנוחה תומשך עי"ז ,

חדש עולם ראה שנח דכמו מזו, ויתירה א). סעיף (כנ"ל לתחתונים (דנוסף53ונייחא
ממש בקרוב נזכה כן בעולם), חידוש גם נעשה העולמות, בכל נייחא שהי' לזה

החדשה והארץ החדשים השמים חדש, בתורה54לעולם הקריאה לאחרי ובפרט ,

הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית שהקב"ה55(בשחרית) פועלים שעי"ז ,

בית בנין יהי' ממש ובקרוב צבאיהם. וכל הארץ ואת השמים את מחדש בורא
יעקב שכנגד השלישי והשני56המקדש הראשון ביהמ"ק גם נכללים שבו שכנגד57,

ויצחק יעקב56אברהם נחלת דשבת, השלישית וסעודה שבת מנחת בדוגמת –58,

יהי' זה שכל ועיקר, ועוד דשבתא. ודיומא שבתא דמעלי השבתות שתי גם הכוללת
ממש. ממש, בקרוב

•

ה,)52 במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת – הכתוב ל' ע"פ

ע"ב. ריש

ח.)53 פ"ל, פרשתנו ב"ר

החדשים)54 השמים כאשר כי ד"ה וראה כב. סו, ישעי'

ואילך). ג (מח, שה"ש ובלקו"ת ואילך) סע"ג (א, בראשית בתו"א

א.)55 א, בראשית

ג-ד.)56 פג, מטות לקו"ת וראה א. פח, פסחים

א.)57 רכא, זח"ג

וראה)58 ב. פח, זח"ב ואילך. סע"א קיח, שבת יד. נח, ישעי'

ואילך. סע"ב סב, פרשתנו אוה"ת
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zici`n mebxz

ובניו‡. לנח בפרשתנו להציווי פרו1בנוגע "ואתם
בה" ורבו בארץ שרצו השאלה2ורבו ידועה למה3- :

בפ' ציווה שכבר לאחר שוב לצוות צריך הי' הקב"ה
"פרו האדם) מין (לכללות את4בראשית ומלאו ורבו

וכבשוה" .5הארץ

ברכה היא בראשית בפ' שהאמירה לתרץ ואין
ציווי מצוה6ואינה על ציווי הינה נח בפ' וההוספה ,

במפרשים (כמבואר שכן - (בפ'7זו מהפסוק :(

במשנה למדים וכבשוה" גו' ורבו "פרו בראשית)
מחוייב8ובגמרא "האישdevnaמי - רבנן [לדעת זו

כמ"ש האשה", לא אבל ורבי' פרי' על מצווה
דרכה אשה ואין לכבוש דרכו "איש "וכבשוה",

שניהם9לכבוש" "על - ברוקה בן יוחנן רבי ולדעת ,

פרו אלקים להם ויאמר אלקים אותם ויברך אומר הוא
עה"פ,i"yxeורבו"], בפירושו רבנן) (דעת זאת מביא

- רש"י לדעת (אף בבראשית שהפסוק מובן, שמזה
מקרא) של לברכה)10נאמרdevnlפשוטו על .11(נוסף

("כאן נח בפ' ונשנה חוזר הציווי ואעפ"כ
גו'"12לציווי" ורבו פרו "ואתם כבר13), זה שציווי הגם ,

בראשית בפ' .14נאמר

רואים הציווים שתי בין השוואה עושים כאשר
ומלאו ורבו "פרו כתוב בראשית בפ' ביניהם: חילוק
ורבו פרו "ואתם - נח בפ' משא"כ וכבשוה", הארץ את
בארץ "שרצו מוסיף הוא (א) - בה" ורבו בארץ שרצו

"וכבשוה". תיבת את משמיט הוא (ב) בה", ורבו

ז.1) ט, פרשתנו
נאמר2) זה ע"ב)devnlופסוק ריש (נט, מסנהדרין כדמשמע -

(ראה גו'" ורבו פרו ואתם דכתיב נח לבני שנאמר ורבי' פרי' "והרי
פרשתנו. ריש תושב"כ חלק של"ה כאן. לפרש"י רא"ם שם. מהרש"א

ועוד).
כאן.3) וגו"א יעקב נחלת הקודמת. שבהערה מקומות ראה
כז.4) א,
"ויברך5) א) (ט, נח בפ' לעיל כבר שנאמר ממה קשיא ואין

- הארץ" את מלאו ורבו פרו להם ויאמר בניו ואת נח את אלקים
ב"הראשונה" שהכוונה לציווי", וכאן לברכה "הראשונה כאן כפרש"י

נאמר שם (כי בראשית בפ' למש"נ לא שהיא כדמוכחdevnlי"ל ,

לכבוש שדרכו ש"האיש מ"וכבשוה" שלמדים שם deevnמפרש"י

יעקב בנחלת כמבואר - לנח הראשונה אלא האשה"), ולא ורבי' בפרי'
שם. של"ה כאן. לפרש"י

שם.6) רא"ם ז. ט, פרשתנו שם. בראשית רמב"ן ראה
שם.7) ושל"ה יעקב נחלת
ב.8) סה, - ספ"ו יבמות
מדכתיב9) הוא דרבנן שטעמא שם) (יבמות יוסף ר' לדעת וגם

- ורבו" פרו קאמר ולא ורבה פרה שדֿי אֿל "אני יא) לה, (וישלח
וס"ל וכבשוה של הלימוד על "שפליגי שם, יעקב בנחלת מבואר
נאמרה, לאדם המצוה דעיקר מודה ומ"מ מיעקב ילפינן מילתא דגילוי
פרו קאמר דלאדם אע"ג שכתבו שם) (יבמות מהתוספות משמע וכן
היכן התוס' פירשו ומדלא למצוה, ולא בעלמא ברכה ההוא ורבו
בעלמא לברכה אדם גבי דנאמר רבים לשון ההוא דה"ק ש"מ נצטווה
משא"כ רבנן, (לדעת בלחוד" האיש אל למצוה ולא ויברך דכתיב
השדה באר ראה אבל שניהם). על אומר ומצוה ברכה ריב"ב לדעת

ועצ"ע. שם. בראשית לפרש"י
גו'"10) ורבו "פרו היא ראשונה שמצוה החינוך דעת הוא וכן

מביא רי"ב, מ"ע להרמב"ם בסהמ"צ אבל בראשית. בפ' שנאמר
אישות הל' שברמב"ם ולהעיר נח. דפ' ורבו" פרו "ואתם הכתוב

שנאמר תורה של עשה "מצות סתם מביא eaxeרפט"ו ext."

כאן,11) הרא"ם פירוש בדחיית שם ושל"ה יעקב בנחלת כמבואר

פרו אלקים להם ויאמר אלקים אותם "ויברך בראשית בפ' שהכתוב
(כתובות קפרא דבר "כברייתא למצוה), (ולא נאמרה לברכה גו'" ורבו
סוברת שהיא ומשמע לאדם, ברכה בו ונאמרה הואיל דקתני א) ה,
אלקים". אותם ויברך של פי' הוא ורבו פרו אלקים להם ויאמר דקרא
לברכה בבראשית (שהכתוב 2 שבהערה סנהדרין במהרש"א הוא וכן
על פליגא דיבמות שהמשנה הרא"ם דעת שם דוחה אבל נאמר),
(גם שלכו"ע ומבאר שם, בסנהדרין הסוגיא ועל קפרא דבר ברייתא
פרו "ואתם דנח מקרא למדים פו"ר דמצות ס"ל שם) ביבמות להמשנה

ועצ"ע. ורבו".
כאן.12) פרש"י
מי13) להקיש מדרשו "ולפי - בפרש"י השני לפירוש וגם

כאן בהכפל ביאור ה"ז - דמים" לשופך ורבי' בפרי' עוסק שאינו
נח בפ' הציווי שנכפל הטעם עפ"ז לבאר שיש ואף נח. בפ'
צריך עדיין - זה) היקש ללמוד (כדי בראשית בפ' שנאמר לאחרי

הוצרך למה נוסףieeivlביאור ורבו", ד"פרו המצוה עצם על שני
מבאר שם יעקב שבנחלת ולהעיר הבאה. שבהערה הקושיא על
ולדחוק לומר מוכרח ואין בלבד "להיקש שזהו אלו, רש"י בדברי

פעמיים". שצוה
יהודה דר' (אליבא רש"י בדברי שם השל"ה פירוש שלפי ולהעיר
א)), ד, (יבמות דמופנה* או דמוכח היכא אלא סמוכים דריש דלא

גו'"oey`xdפסוק ורבו פרו להם ויאמר גו' אלקים "ויברך נח) (בפ'
לברכה להיקשdevnleהוא ואתי מופנה ורבו" פרו "ואתם ).(ואז

נאמרבפועל נמצאשהציווי בראשיתוב'yly[ולהעירשעפ"ז בפ' פעמים:
נח!]. בפ' פעמים

(פסוק14) זה אחר "באומרו רש"י כוונת שזהו מתרץ, שם ברא"ם
עד בפו"ר לעסוק דואג הי' שנח עמך, אני מסכים - הנני" "ואני ט)
נח השדה באר (וראה עוד" העולם לשחת שלא הקב"ה שהבטיחו
לו הי' "דדי שם) (סנהדרין מהרש"א לקושיית נוסף אבל שם).
- כפול" בלשון גם שנית פעם לו לצוות הוצרך ולמה ע"ז בהבטחה
(שממנו כללי ציווי הוא לנח השני שהציווי משמע, הענין בכללות הרי
ידאג, שלא לנח להבטיח רק ולא הדורות), כל על זו מצוה למדים
ובגו"א יעקב בנחלת התירוץ בנוגע גם מובן ועפ"ז בפנים. כדלקמן

`l `kilc b"r` oikenq opiyxcc (a ,bq zenai) c"tyk edixd x"eta wqer epi`y iny df ywid yxecd) xfril` iax zrcl k"`yn (*

dlek `ed ("'eb eaxe ext mdl xn`ie 'eb jxaie") gp 'ta dpey`xl xn`pd ((` ,c zenai) dpten `le gkenלמצוה).לברכה (ולא

`"ypz'd oeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiyn

להפירוש אודות15אפילו מדובר בראשית שבפ'
הקב"ה מדוע ביאור, צריך עדיין - ציווי) (ולא ברכה
אלא אחד, בהמשך ביחד והציווי הברכה את אמר לא
הוא האדם) (בבריאת בראשית בפ' ביניהם: חילק
המבול לאחר ורק גו'", ורבו "פרו הברכה עם בירכם

ורבו". פרו ב"ואתם אותם ציווה

"ויברך תחילה, בירכם הקב"ה נח בפ' גם ועוד:
הציווי להם אמר ולאח"ז גו'", ורבו פרו גו' אלקים

ורבו") פרו השאלה:12("ואתם לפי"ז מתעוררת -

בירך שכבר לאחר שוב, לברכם צריך הי' הקב"ה מדוע
"ויברך בראשית בפ' האדם) מין (כללות וחוה אדם את

גו'"? ורבו פרו גו' אלקים אותם

כאשר·. המבול לאחר הוא: בפשטות בזה הביאור
גו'" האדמה פני על אשר היקום כל את ,16"וימח

בארץ"17ו"וינחם האדם את עשה כי הקב"ה18ה' -

ופרו בארץ "ושרצו - וכו' החיות (את מחדש בירך
הארץ" על "פרו19ורבו ובניו לנח וציווה בירך) וגם ,

מחדש. לבנות כדי - גו'" ורבו
עד ורבי' בפרי' לעסוק דואג נח ש"הי' ובפרט

עוד" העולם לשחת שלא הקב"ה (הגם20שהבטיחו
נח זקוק הי' לכן בראשית), בפ' ה' ציווי על שידע

גו'" ורבו "פרו של מיוחד .21לציווי

חלק (עכ"פ מתרץ זה שאין לכך נוסף אבל
צריכים מדוע dn'(גלאטיק)) sqep ieeivlכפול ובלשון

גו'") פרו גו' אלקים ("ויברך הברכה די (ולא
מכללות22והבטחה הנה - עוד)) העולם לשחת (שלא

פרו ("ואתם לנח (והברכה) שהציווי משמע, הענין
(בפ' לאדם הציווי את לחדש כדי רק אינה ורבו")
אלא העולם, את שוב מחדש יבנה שנח בראשית),
גם [כמובן (וברכה) בהציווי כללי חידוש בזה נוסף
דוקא לדורות המצוה על לומדים מקומות שבכמה מזה

לנח הזה ].23מהציווי

שנעשה‚. החידוש בכללות הביאור ע"פ זה ויובן
זה, לפני העולם מצב (לגבי המבול עלֿידי בעולם

במדרש כמ"ש בראשית), בפ' הבריאה שנח24בהתחלת
עולם ":ycg"ראה

במציאות חידוש שניתוסף פירושו, חדש" "עולם
אלא המבול, בזמן העולם מצב לגבי רק (לא העולם
בהתחלת המבול, קודם העולם מצב לגבי ובעיקר), גם

הבריאה.

שנפעל בעולם החידוש מהו מובן: אינו ולכאורה
חידוש - הבריאה בהתחלת החידוש לגבי המבול ע"י

"בראשית אשר ליש) (מאין אתxa25`אמיתי אלקים
הארץ" ואת את26השמים ומקיים ומחי' מהוה והקב"ה ,

מחדש ורגע רגע בכל ממש ואפס מאין ?27העולם

בכ"מ מבואר בזה: רק28והביאור (לא בא שהמבול ,

" ובעיקר) אם כי החוטאים, את להעניש `zכדי xdhl

ux`dבדוגמת ה"ה יום ארבעים שירדו המבול (מי "
המבול האדם), את שמטהרים סאה מ' של המקוה מי

העולם. כל את ועידן זיכך

העולם שלימות המבול), (קודם הבריאה בהתחלת
דהעולם המציאות ותכונות הטבע עם (לא קשורה היתה
- הקב"ה ע"י בריאתו וכח האופן עם אלא) גופא,

מילואו על .xap"29`"עולם

שעלֿידי בפועל, שהי' כפי להיות, יכל ולכן
ה' ש"וינחם לכך הביא זה בארץ", האדם רעת ש"רבה

גו'" אמחה גו' עשה בסדרי30כי והפסק העולם חורבן ,

הקב"ה ע"י נבראה שהבריאה שהגם כיון - הבריאה
עשה אשר כל את אלקים ש"וירא ובאופן מילואו), (על

c`nוהנה aeh"31אופן מצד היתה שהבריאה היות הרי, ,
ולכן גופא) העולם תוכן מצד (ולא הבורא ע"י בריאתו
גרמו ומרצונו) מהבורא העולם את (שריחקו החטאים
תתברר שהיא שייך הי' שלא כזה, באופן לירידה

בירור" שייך הי' ("לא ).32ותתעלה

להם אסר לתיבה ובכניסתם "דהואיל ז): ט, שם אוה"ח גם (וראה שם
טז) ח, (שם להם התיר וביציאתם ז) ז, יח. ו, פרשתנו (פרש"י תשמיש
שנית הוצרך לפיכך מצוה, ולא רשות שיהא ולומר לטעות אפשר והי'
אז, נח של למצבו בנוגע פרטי ציווי שזהו - כך" על ולהזהירם לצוות

נח. אל זה בציווי כללי החידוש בזה מבואר ולא
(15.11 הערה לעיל ראה
כג.16) ז, פרשתנו
ו.17) ו, בראשית
(18.14 כבהערה תשמיש, להם אסר בהתיבה שגם ולהעיר
יז.19) ח, פרשתנו
ט.20) ט, שם פרש"י
(21.(14 (הערה הנ"ל הרא"ם כביאור
הנ"ל.22) שבהערה המהרש"א כקושיית

שם.23) סנהדרין וראה .10 הערה לעיל ראה
ח.24) פ"ל, פרשתנו ב"ר
היש25) בהוצאת הקודש בלשון אצלנו ואין עה"פ: רמב"ן ראה

ברא. לשון אלא מאין
א.26) א, בראשית
פ"א.27) והאמונה היחוד שער תניא
ב28) (נט, שם תו"ח - ובארוכה ואילך). ג (ח, פרשתנו ריש תו"א

ובכ"מ. ואילך).
ו.29) פי"ב, ב"ר ראה
ואילך.30) ה ו, בראשית
לא.31) א, שם
ועוד.32) תרנ"ד. קשתי את סד"ה
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ורבו". פרו ב"ואתם אותם ציווה
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עד העולם התקלקל המבול דדור החטא שע"י וכיון
חמס" הארץ ש"מלאה כך הי'33כדי לא העולם ומצד ,

טעם שום נשאר לא לכן ועלי', לבירור אפשרות שום
גו'". אמחה גו' עשה כי ה' ו"וינחם העולם, למציאות

וזיכוך טהרת נפעלה שאז המבול, לאחרי משא"כ
ירוד במצב היא כאשר שגם גופא), העולם (של הארץ
עבודת (ע"י ולהתעלות להתברר תוכל ביותר,
תמים צדיק איש נח "נח של מהעבודה החל התשובה),

בדורותיו" אנשי34הי' דכל ההנהגה על הבט (מבלי
ישבותו", "לא בהבריאה, תוקף אז נעשה לכן - דורו)
ולא . בשר. כל יכרת "ולא של הברית לכריתת עד

וגו'" מבול עוד בו35יהי' יהי' שהעולם מצב בכל -36.

- חדש" "עולם - בעולם החידוש מהות וזהו
שאז בהבריאה הגמור החידוש המבול: ע"י שנפעל

ותכ יכולת הקב"ה שהעולםהכניס בעולם, חדשה ונה
ולהתעלות. להזדכך יוכל בעצמו

בשם„. גם מרומז זה הפרשה):gpענין כל (ושם
נייחא מלשון הוא הוא37נח פעמים שתי נח" ו"נח ,

ונייחא לעליונים "נייחא - בכפליים נייחא
בכ"מ37לתחתונים" וכמבואר שבת38. בחי' הוא שנח ,

דרוחא",39(וכמ"ש "נייחא "ונח"), ותרגומו "וישבת"
ממלאכתו". השובת כאדם שביתה, בחינת "שהוא

ולכן בעולם, מנוחה והכניס פעל צדיק) (איש נח
נח" "מי שמו על המבול מי שטיהרו40נקראים כיון -

על (נוסף בעולם מנוחה נעשה שעי"ז הארץ, את
לגבי בעולם מנוחה ובעיקר גם המבול, לאחרי המנוחה
גופא, ענינו מצד העולם, שגם המבול), קודם מצבו
תוקף העולם מקבל - ועי"ז וזיכוך. לבירור שייך יהי'

ישבותו". ד"לא מנוחה

שהוא מורה, פעמים שתי נח" "נח מזו: ויתירה

ו"לתחתונים" "לעליונים" ונייחא מנוחה כפי41פעל
אדם הוא שנח (כפי יחדיו מתאחדים שנכפל`cgשהם

עם יתאחדו הם) ענינם (מצד שתחתונים שמו),
העליונים.

הבריאה וגמר בסיום הי' ומנוחה דשבת הענין -

("מה בבריאה כבר שלימות פעל וזה המבול), (קודם
מנוחה" באת שבת באת מנוחה, חסר העולם -42הי' (

ע"י מהבריאה ושלימות) (גמר חלק הי' זה ,d"awdאבל

נח")44גו'"`43miwl"ויכל (ו"מי נח ע"י משא"כ ;

עבודת (ע"י מצדmc`dנתוספה בעולם מנוחה (epipr

`tebנייחא גם זה הרי ולכן .miiltka45כפליים")
המטה עבודת ע"י שבא ).46לתושי'",

מצד שהעולם (בכדי הארץ טהרת לפעול בכדי
שני נדרשים ולהתעלות) להזדכך יוכל גופא ענינו
הביטול ע"י שנפעלת העולם טהרת (א) ענינים:
הכל את ש"בלה המבול ע"י בארץ ו"חמס" ד"ותשחת"

העולם47כו'" וזיכוך דבירור החיובית הפעולה (ב) ,
העולם). שבירת (ולא

המבול (א) ע"י זה נפעל שבכללות לומר, ויש
חמס" הארץ מ"מלאה העולם את "בלה48שטיהר ע"י ,

היפך ה"ז שבגלוי התיבה), מן שחוץ מה (כל הכל" את
צוה שעלי' נח, תיבת ו(ב) העולם, וקיום מנוחת

(ש"בלה49הקב"ה המבול שבזמן גו'", תיבת לך "עשה
ממי וינצלו בתיבה, ביתו ובני נח ימצאו הכל") את
לפעול כח נותן ה"ז ואח"כ במציאותם, וישארו המבול
(לעליונים נייחא בדרך העולם וזיכוך בבירור העבודה

העולם: ביטול ע"י לא ולתחתונים),

חלקי מכל לתיבה להכניס נח על צוה הקב"ה
"מכל - החי מין ביתו, ובני נח - המדבר מין העולם:
אשר מאכל "מכל - הדומם ומין הצומח מין וגו'", החי

כמבואר50יאכל" - השתלשלות דסדר העולמות כל וגם ,

ג.33) ו, פרשתנו
פרשתנו.34) ריש
יא.35) ט, שם
ואילך.36) 51 ע' חט"ו לקו"ש ראה - הנ"ל בכל
ב.37) נח, זח"א וראה ה. פ"ל, פרשתנו ב"ר
ובכ"מ.38) א. י, ואילך. סע"א ט, שם ג). (ח, פרשתנו ריש תו"א
ב.39) ב, בראשית
ט.40) נד, ישעי'
(נייחא),41) ארמית בלשון והן (נח), הקודש בלשון הן - מנוחה

לשון משבעים א' הוא שארמית ולהעיר ותחתונים. עליונים ע"ד
ע' חכ"א לקו"ש (ראה לה"ק עם במיוחד קשור ע"ז וביחד אוה"ע,

.10 הערה 447p"yeבאוה"ע בירור נפעל לשון בהע' השימוש וע"י ,(
"מי המבול, ע"י ניתן לזה שהכח ג), עח, ד. עז, משפטים תו"א (ראה

gp.הארץ את ולזכך לטהר שבא ,"

ב.42) ב, בראשית עה"פ פרש"י

שם.43)
שמיקדשא44) השבת קיום הוא אדה"ר ע"י שבת מצות קיום וגם

א). יז, (ביצה מלמעלה וקיימא
שלישי45) יום - בראשית במעשה הכפל כיltkedyמשא"כ בו

"וירא מלמעלה, טוב ה"ז (א) טוב: בו שהוכפל הששי ויום טוב,
miwl`הוא הכפל גם (ב) לא), שם, ועד"ז יב. א, (בראשית טוב" כי

השני יום מלאכת לגמר הוא השלישי ביום הכפל כי מהבריאה, חלק
"וירא הבריאה, כל לגמר הוא הששי ביום והכפל ז), שם, (פרש"י

מאד". טוב והנה עשה אשר כל את אלקים
וש"נ.46) ואילך. שסד ע' ח"א מלוקט סה"מ בארוכה ראה
יז.47) ו, עה"פ פרש"י
יג.48) שם, פרשתנו
יד.49) שם,
ואילך.50) יט שם,

`"ypz'd oeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiyn

שניים51בחסידות "תחתיים בתיבה, הדרגות שג' ,

דכללות,52ושלישים" (בי"ע בי"ע עולמות ג' כנגד הנם
הפרטית ),53ובי"ע

השתלשלות) סדר כל - בא הנמצאים (וכל ובתיבה
לבוא לעתיד מעין ומנוחה, דשלום מצב "וגר54שרר -

כיון גו'", ישחיתו ולא ירעו לא גו' כבש עם זאב
ה'" את דעה הארץ מהמצב55ש"מלאה הגמור [היפך

חמס"]. הארץ "מלאה - אז בעולם

מן "צא יהי' כאשר שאח"כ הכח, בא ומזה
לפעול56התיבה" יוכלו - זה לאחרי הזמנים ובכל ,

יתעלה עצמו שהעולם באופן העולם, וזיכוך בירור
נייחא). של (באופן

התיבה (בעשיית הציווי בלשון גם "ואל57וכמרומז (
"אמה" מלמעלה": תכלינה מלך58אמה "אלקינו ר"ת

ע"י -59העולם", הקב"ה נעשה דבנ"י) (אלקה אלקינו
"תמליכוני הקב"ה, את ממליכים [בנ"י העולם מלך

העולם],60עליכם" כל על מלך - ועי"ז ישראל, כמלך ,
העלם מלשון בעולם ית'.61שגם מלכותו תתגלה והסתר

"dlrnln dpilkzמלמעלה יעשו הכלים שגם "58.

זה עם וביחד כליון, מלשון הוא ש"תכלינה" ולהוסיף,
מלשון דשבת, "ויכולו" ע"ד - תענוג מלשון גם ה"ז

תענוג ומלשון דעולם62כליון ועלי' הכליון שנפעל -

שמציאות באופן אלא וביטול, כליון של באופן לא
שחודרdnvrהעולם שבת תענוג (ע"ד מתעלית

ושתי' ).63באכילה

"ואתם‰. בהציווי והחידוש הטעם יובן הנ"ל ע"פ
(קודם לאדם הציווי לגבי המבול לאחר גו'" ורבו פרו

המבול):
הארץ את ומלאו ורבו "פרו ה' וציווי הברכה

("ויברא האדם בריאת לאחר הקב"ה שאמר וכבשוה"
אותם" ברא ונקבה זכר גו' האדם את היא64אלקים - (

illk ieeive zillk dkxaותכלית תפקיד את שמבטא
אותה, ויכבוש בארץ ויתישב שיתרבה האדם: בריאת

הידוע בתחתונים65ובלשון דירה יתברך לו לעשות -66.

העולם כל על שימשול כח לאדם ונתן ברך הקב"ה
ובכל השמים ובעוף הים בדגת ("ורדו הנבראים וכל

הארץ" על הרומשת ויעשה67חי' העולם את שיכבוש ,(

הקב"ה. עבור "דירה" ממנו

(כולל האדם ששלימות כיון הבריאה, בתחלת אבל
מצד (לא היתה גו'") ורבו ד"פרו וציווי הברכה -

ע"י בריאתו כח מצד אלא) גופא, ותכונותיו טבעו
שעי"ז בפועל, שהי' כפי אפשרות, היתה לכן הקב"ה,
ה' ש"וינחם לכך זה הביא בארץ", האדם רעת ש"רבה
פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה גו' עשה כי

גו'" ד"פרו30האדמה והציווי הברכה ביטול - כולל ,

גו'" הי'68ורבו לא - עצמו מצד - שהאדם כיון ,ilk

הארץ את ומלאו ורבו "פרו במקום ואדרבה: לזה,
"רבה הרי יתברך, לו לדירה העולם והפיכת וכבשוה"
ורבו ד"פרו היפך הנהגה - [כולל בארץ" האדם רעת
האדם את ש"אמחה והביא התורה], ע"פ וכבשוה" גו'

גו'".

"עולם כשנעשה - המבול לאחרי ",ycgולכן,

החל גופא), (דעולם הארץ וזיכוך הטהרה נפעלה
לברכה צריך הי' - גו'" צדיק איש נח ד"נח בעבודה

לה"עולםycgוציווי בהתאם גו'", ורבו "פרו על
ובניו נח אצל חדש (ומצב על69חדש" וציווי ברכה ,(

מהעולם עושים ש(א) באופן גו'", ורבו ד"פרו העבודה
גופא ענינו וציווי70(מצד ברכה ו(ב) יתברך, לו דירה (

א.51) תרכז, פרשתנו אוה"ת
טז.52) ו,
(53.26 הערה 296 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם. אוה"ת ראה
הגהות54) ועם נז), ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי ד"ה

ענינים - אדה"ז מאמרי ואילך. א תרסט, ג) (כרך פרשתנו אוה"ת -

המשך ב. תרלז, שם ואילך. א תרלד, שם אוה"ת - הגהות ועם פז), (ע'
.29 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה ועוד. פצ"הֿצו. תרל"ז וככה

וֿט.55) יא, ישעי'
טו.56) ח,
טז.57) ו,
ח"ט58) .10 ע' ח"א בלקו"ש נעתק - אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש

מט. ע' ח"א אג"ק .329 ע'
ובכ"מ.59) א. כו, אחרי לקו"ת ראה
ב.60) לד, א. טז, ר"ה ראה
ד.61) לז, שלח לקו"ת
עה"פ.62) אוה"ת ב. ב, בראשית
סרמ"ב.63) או"ח ודאדה"ז טושו"ע ראה
כז.64) א, בראשית

תניא65) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו.

פו"ר,66) למצות בנוגע סד) נהר שני (מעין לאברהם חסד ראה
שע"י בכ"מ, מהמבואר ולהעיר זו". במצוה תלוי' בתחתונים ד"שכינה
חכ"ה לקו"ש בנדו"ד ראה - למטה הא"ס כח גילוי נעשה פו"ר מצות

וש"נ. .32 ע'
כט.67) שם, בראשית
(68.72 הערה לקמן ראה
בבאר69) (הובא נח פ' הנעלם מדרש בביאורראה שם נח השדה

למה שם של ממדרשו היתה התורה אם ,(14 שבהערה הרא"ם דברי
בתורה שהרי שנצטוו מצוות הז' אותן לב"נ לצוות הקב"ה הוצרך
מבול שבא שכיון השדה), (בבאר שם ומבאר כו'. לכן קודם נכתבו
נתחדש והעולם לכאן באו חדשות פנים והשתא הארץ ותשחת לעולם
חדשה תורה הקב"ה להם שיתן הי' הראוי מן ברית, עמהם וכרת
להם בירר לכן כו' עול שיפרקו הקב"ה שחשש משום אלא שלימה,

הללו. מצוות הז' שישמרו להם וצוה חזר ולכן כו', מצוות ז'
ההפרש70) בביאור פרשתנו ריש תושב"כ חלק של"ה בארוכה ראה

לאדה"ר שהציווי - ושם ובניו. לנח והציווי לאדה"ר פו"ר ציווי בין
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שניים51בחסידות "תחתיים בתיבה, הדרגות שג' ,

דכללות,52ושלישים" (בי"ע בי"ע עולמות ג' כנגד הנם
הפרטית ),53ובי"ע

השתלשלות) סדר כל - בא הנמצאים (וכל ובתיבה
לבוא לעתיד מעין ומנוחה, דשלום מצב "וגר54שרר -

כיון גו'", ישחיתו ולא ירעו לא גו' כבש עם זאב
ה'" את דעה הארץ מהמצב55ש"מלאה הגמור [היפך

חמס"]. הארץ "מלאה - אז בעולם

מן "צא יהי' כאשר שאח"כ הכח, בא ומזה
לפעול56התיבה" יוכלו - זה לאחרי הזמנים ובכל ,

יתעלה עצמו שהעולם באופן העולם, וזיכוך בירור
נייחא). של (באופן

התיבה (בעשיית הציווי בלשון גם "ואל57וכמרומז (
"אמה" מלמעלה": תכלינה מלך58אמה "אלקינו ר"ת

ע"י -59העולם", הקב"ה נעשה דבנ"י) (אלקה אלקינו
"תמליכוני הקב"ה, את ממליכים [בנ"י העולם מלך

העולם],60עליכם" כל על מלך - ועי"ז ישראל, כמלך ,
העלם מלשון בעולם ית'.61שגם מלכותו תתגלה והסתר

"dlrnln dpilkzמלמעלה יעשו הכלים שגם "58.

זה עם וביחד כליון, מלשון הוא ש"תכלינה" ולהוסיף,
מלשון דשבת, "ויכולו" ע"ד - תענוג מלשון גם ה"ז

תענוג ומלשון דעולם62כליון ועלי' הכליון שנפעל -

שמציאות באופן אלא וביטול, כליון של באופן לא
שחודרdnvrהעולם שבת תענוג (ע"ד מתעלית

ושתי' ).63באכילה

"ואתם‰. בהציווי והחידוש הטעם יובן הנ"ל ע"פ
(קודם לאדם הציווי לגבי המבול לאחר גו'" ורבו פרו

המבול):
הארץ את ומלאו ורבו "פרו ה' וציווי הברכה

("ויברא האדם בריאת לאחר הקב"ה שאמר וכבשוה"
אותם" ברא ונקבה זכר גו' האדם את היא64אלקים - (

illk ieeive zillk dkxaותכלית תפקיד את שמבטא
אותה, ויכבוש בארץ ויתישב שיתרבה האדם: בריאת

הידוע בתחתונים65ובלשון דירה יתברך לו לעשות -66.

העולם כל על שימשול כח לאדם ונתן ברך הקב"ה
ובכל השמים ובעוף הים בדגת ("ורדו הנבראים וכל

הארץ" על הרומשת ויעשה67חי' העולם את שיכבוש ,(

הקב"ה. עבור "דירה" ממנו

(כולל האדם ששלימות כיון הבריאה, בתחלת אבל
מצד (לא היתה גו'") ורבו ד"פרו וציווי הברכה -

ע"י בריאתו כח מצד אלא) גופא, ותכונותיו טבעו
שעי"ז בפועל, שהי' כפי אפשרות, היתה לכן הקב"ה,
ה' ש"וינחם לכך זה הביא בארץ", האדם רעת ש"רבה
פני מעל בראתי אשר האדם את אמחה גו' עשה כי

גו'" ד"פרו30האדמה והציווי הברכה ביטול - כולל ,

גו'" הי'68ורבו לא - עצמו מצד - שהאדם כיון ,ilk

הארץ את ומלאו ורבו "פרו במקום ואדרבה: לזה,
"רבה הרי יתברך, לו לדירה העולם והפיכת וכבשוה"
ורבו ד"פרו היפך הנהגה - [כולל בארץ" האדם רעת
האדם את ש"אמחה והביא התורה], ע"פ וכבשוה" גו'

גו'".

"עולם כשנעשה - המבול לאחרי ",ycgולכן,

החל גופא), (דעולם הארץ וזיכוך הטהרה נפעלה
לברכה צריך הי' - גו'" צדיק איש נח ד"נח בעבודה

לה"עולםycgוציווי בהתאם גו'", ורבו "פרו על
ובניו נח אצל חדש (ומצב על69חדש" וציווי ברכה ,(

מהעולם עושים ש(א) באופן גו'", ורבו ד"פרו העבודה
גופא ענינו וציווי70(מצד ברכה ו(ב) יתברך, לו דירה (

א.51) תרכז, פרשתנו אוה"ת
טז.52) ו,
(53.26 הערה 296 ע' ח"כ לקו"ש וראה שם. אוה"ת ראה
הגהות54) ועם נז), ע' לאזניא אתהלך (סה"מ לאדה"ז פדה כי ד"ה

ענינים - אדה"ז מאמרי ואילך. א תרסט, ג) (כרך פרשתנו אוה"ת -

המשך ב. תרלז, שם ואילך. א תרלד, שם אוה"ת - הגהות ועם פז), (ע'
.29 ע' חכ"ה לקו"ש גם וראה ועוד. פצ"הֿצו. תרל"ז וככה

וֿט.55) יא, ישעי'
טו.56) ח,
טז.57) ו,
ח"ט58) .10 ע' ח"א בלקו"ש נעתק - אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש

מט. ע' ח"א אג"ק .329 ע'
ובכ"מ.59) א. כו, אחרי לקו"ת ראה
ב.60) לד, א. טז, ר"ה ראה
ד.61) לז, שלח לקו"ת
עה"פ.62) אוה"ת ב. ב, בראשית
סרמ"ב.63) או"ח ודאדה"ז טושו"ע ראה
כז.64) א, בראשית

תניא65) ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי שם טז. נשא תנחומא ראה
פל"ו.

פו"ר,66) למצות בנוגע סד) נהר שני (מעין לאברהם חסד ראה
שע"י בכ"מ, מהמבואר ולהעיר זו". במצוה תלוי' בתחתונים ד"שכינה
חכ"ה לקו"ש בנדו"ד ראה - למטה הא"ס כח גילוי נעשה פו"ר מצות

וש"נ. .32 ע'
כט.67) שם, בראשית
(68.72 הערה לקמן ראה
בבאר69) (הובא נח פ' הנעלם מדרש בביאורראה שם נח השדה

למה שם של ממדרשו היתה התורה אם ,(14 שבהערה הרא"ם דברי
בתורה שהרי שנצטוו מצוות הז' אותן לב"נ לצוות הקב"ה הוצרך
מבול שבא שכיון השדה), (בבאר שם ומבאר כו'. לכן קודם נכתבו
נתחדש והעולם לכאן באו חדשות פנים והשתא הארץ ותשחת לעולם
חדשה תורה הקב"ה להם שיתן הי' הראוי מן ברית, עמהם וכרת
להם בירר לכן כו' עול שיפרקו הקב"ה שחשש משום אלא שלימה,

הללו. מצוות הז' שישמרו להם וצוה חזר ולכן כו', מצוות ז'
ההפרש70) בביאור פרשתנו ריש תושב"כ חלק של"ה בארוכה ראה

לאדה"ר שהציווי - ושם ובניו. לנח והציווי לאדה"ר פו"ר ציווי בין
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ב (לא הזמניםשיהי' כל על ונצחי קיים אלא) 71טל,

עוד יהי' ולא . בשר. כל יכרת "ולא ישבותו", ("לא
וציווי כהברכה לא - וגו'") (א)69מבול שהי' הראשון

העולם גדרי ערך לפי לו70לא הי' לא (ב) ובמילא ,
האדם) (ע"י למטה .72קיום

והציווי הברכה על גם (בכללות) שהכח לומר, ויש
הראשון והציווי מהברכה בא ובניו) (לנח השני
כל הכולל כללי ציווי שהי' האדם), בריאת (לאחרי
למעלה הציווי (מצד גו'" ורבו ד"פרו העבודה אופני
המבול), לאחרי - המטה עבודת ומצד המבול, לפני -
וקיום והציווי הברכה ע"י נפעלת הענין שלימות אבל

המבול. לאחרי בפועל זו מצוה

.Âנח בפ' הציווי בלשון השינוי טעם גם יובן עפ"ז
ורבו בארץ "שרצו ומוסיפים "וכבשוה" נאמר לא שבו

בראשית: בפ' הציווי מלשון בשינוי בה",
ענין שכובשים פירושו egxk"וכבשוה" lraלא ,

הנכבש חז"ל73ברצון מדרשת גם (הובא8[כמובן
ולא לכבוש דרכו "איש "וכבשוה", על בפרש"י)

על שמורה dnglnaהאשה", ux`d yeaik74ענין ע"ד .[

-75הממשלה המלכות כענין לא כרחו, בעל שהיא
(כהלשון ברצון קבלו76שהיא ברצון "ומלכותו

.77עליהם")

מצב על מורה (בכללות) ש"וכבשוה" אומרת, זאת
שמצ"ע כיון כרחו, בעל ולכבוש להלחם צריכים שבו

לזה. שייכות שום לו אין (ברצונו)

הבריאה בתחלת בתחתונים דירה דעשיית בעבודה
נדרשת - המבול) ע"י העולם וזיכוך טהרת (לפני

ד" באופן פעולה שהשלימותdeyakeבמיוחד כיון ,"

מצד ולא הבורא כח מצד היא (mlerdc)בעולם epipr

`teb.לאלקות כלי אינו עדיין מצ"ע העולם - ואדרבה ,
של באופן לכבשו, צריכים .dlynnולכן

שנפעל בעולם והזיכוך הטהרה כח לאחרי משא"כ
כיבוש על אינה ההדגשה - נח עבודת וע"י המבול ע"י
ניתן אז - שאדרבה כיון העולם, רצון היפך הארץ,

ד"מלכותו באופן העבודה שלימות לפעול oevxaהכח

אלא "וכבשוה", שם נאמר לא ולכן עליהם". קבלו
(בדרך חיובית עבודה על שמורה ורבו", "פרו הלשון

ורבו) "(פרו - מזו ויתירה ברצון), ux`aנייחא, evxy

da eaxeבריבוי והתפשטות החיובית בפעולה הוספה ,"78

הארץ בכל האדם בראשית79תולדות בפ' (משא"כ
הארץ"). את ומלאו ורבו "פרו רק נאמר

יותר: ובפרטיות

והכללי הראשון בציווי נאמר ש"וכבשוה" כיון
את שמבטא האדם) בריאת (לאחרי גו'" ורבו ד"פרו
ישנה עצמו שבזה מובן (כנ"ל), האדם בריאת תכלית

מעלה: (ג"כ)

הוא, בתחתונים דירה דעשיית העבודה תוכן
של מציאות תהי' אינםmipezgzשתחילה שמצ"ע ,

אותם "יכבוש" האדם עבודת וע"י לאלקות, כלים
יתברך. לו לדירה ויהפכם

כפי' בדרך כיבוש ענינים: שני ישנם גופא ובזה
שמצ"ע תחתון (עם מלחמה בדרך בירור - וממשלה
לפני העבודה - ובכללות כו'), ומזוכך מבורר אינו
באופן העבודה המבול; ע"י העולם וטהרת זיכוך

מנוחהoevxaד"מלכותו בדרך בירור - עליהם" קבלו
לאחר שנתחדש העבודה סדר - ובכללות (נייחא),

יזדכך) ענינו מצד שהעולם הכח (כשניתן ,80המבול

למעלה". "מלמטה - לנח והציווי למטה", "מלמעלה הוא
כפל71) שטעם ,(14 הערה (דלעיל הרא"ם ביאור יומתק ועפ"ז

יתקיים לא שמא בפו"ר לעסוק דואג נח שהי' משום הוא הציווי
העולם.
ב):72) אות ט פרשתנו בתו"ש (נעתק א' ברכה ישן תנחומא ראה

העולם והי' אלקים, אותם ויברך שנאמר ברכו האדם את כשברא
ה' ויאמר שנאמר ובטלוה, המבול דור שבא עד ברכה, באותה מתנהג
ברכה, אותה מהם שבטלה הקב"ה ראה בראתי, אשר האדם את אמחה
אדם חטא לא שבאם שם, של"ה וראה כו'. בניו ואת נח את ובירך חזר
מהתולדות א' של באופן גו'" ורבו ד"פרו המצוה בו נתקיים הי'
במין, אפילו נתקיים ולא המבול ובא כו' החטא וע"י באיש, יתקיימו
עד במין, קיום בפו"ר העולם קיום התיבה מן שיצא נח תולדות ואלה

עיי"ש. כו', באיש יתקיים אז דוד בן משיח זמן
בראשית:73) ר"פ מפרש"י ארצותmzyakyאתםmihqlולהעיר

גוים. שבעה
הארץ74) את - לכבש" דרכו "(איש) ד"ה א לה, קדושין רש"י ראה

בה קרינן לא וכבשוה בה קרינן שלא וכיון כו', דרכה ואין במלחמה

ורבו. פרו
כח75) להם נתן וכבשוה, שם: בראשית עה"פ רמב"ן dlynneראה

כו'. כרצונם לעשות בארץ
ואמונה.76) אמת ברכת
סידור77) סע"ב. נו, לר"ה דרושים ע"ב. ריש א, דברים לקו"ת ראה

ובכ"מ. תרפה. ע' - אור ליהל מילואים ג. נג, דא"ח) (עם
בכרס78) ששה יולדות שהיו וישרצו: עה"פ שמות ר"פ פרש"י ראה
אחד.

בה79) שיתעסקו לומר לחזוק המצוה יכפול עה"פ: רמב"ן ראה
הארץ. כל בישוב שציוון או יכולת בכל

עוד80) אחד) (בפרט הוא ד"וכבשוה" שהענין לומר, יש ועפ"ז
צדיקים - קצוות ב' היו המבול קודם כי המבול, לאחרי יותר
ורשעים בכיבוש), צורך (ואין ברצון" ד"מלכותו באופן היא שעבודתם
משא"כ ולבררם. לכובשם שייך שלא חמס"), הארץ "מלאה (עד
ששייך עולם של מציאות יש המבול, של והזיכוך הטהרה לאחרי

ואילך). 51 ע' חט"ו לקו"ש (וראה כו' ולברר לכבוש

`"ypz'd oeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiyn

החידוש שעיקר כיון "וכבשוה", שם נאמר לא ולכן
וטהרת בזיכוך העבודה על הכח הוא המבול לאחר
בדרך עבודה ישנה המבול לאחר שגם [אף העולם
בנוגע עאכו"כ אדם), לבני בנוגע (אפילו כיבוש
נח בפ' שנאמר כפי כו', הארץ בחיות האדם לממשלת

גו'") ורבו ד"פרו להברכה "ומוראכם81(בהמשך -

וגו'"]. הארץ חית כל על יהי' וחתכם

.Êחז"ל דרשת תובן הנ"ל (חסר8ע"פ "וכבשה" על
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו "איש - וא"ו)
מצווה לכבוש שדרכו "האיש עה"פ: רש"י (ובלשון

ההלכה (וכ"ה רבנן כדעת האשה"), ולא פו"ר ):82על

שהענין - הטועים כדעת - אינו בזה הפירוש
"פרו שהרי אשה, אצל אינו ד"וכבשוה" והתוצאה
האדם, בריאת לאחרי שנאמר כללי ציווי הוא גו'" ורבו
אשה), או (איש אדם כל של התפקיד את המבטא

בעולם. ולפעול ולהתיישב ילדים) (להוליד לרבות

בזה: הביאור לומר ויש

גם כולל להאיש וכבשוה") גו' ורבו ("פרו הציווי
כמ"ש מהאיש, חלק שהיא כיון האשה, שבריאת64את

ד"זכר באופן היתה האדם") את אלקים ("ויברא האדם
"ויקח ע"י האשה נבראה - ולאח"ז אותם", ברא ונקבה

מצלעותיו" פרצופים64[וכפרש"י83אחת שני שנבראו :

שהציווי מובן, ולכן חלקו], כך ואחר ראשונה בריאה
"ויברא לאחר מיד (שבא להאיש גו'") ורבו ("פרו
גם כולל אותם") ברא ונקבה זכר גו' האדם את אלקים
מהאיש מצלעותיו") ("אחת חלק בהיותה האשה, .84את

האריז"ל בכתבי מהביאור וק"ו בנוגע85ובמכ"ש
מהן), פטורות (שנשים גרמא שהזמן עשה למצוות
הנשים שגם מהצורך אין המצוה את הזכר ש"בעשות
אותה שעושה בעת עמו נכללת כבר כי לבדה תעשנה

שארז"ל מה וז"ע כו', דמיא"86המצוה כגופו אשתו

בזהר גם לעצמו87[וכמ"ש מהם א' כל ואשה שאיש ,

יש שבה פו"ר, במצות עאכו"כ גופא"], "פלג הוא
מצוה לה "יש [ולכן בפועל במעשה וסיוע חלק לאשה

מצותו" לקיים לבעל מסייעת שהיא שדוקא88מפני עד ,[
"והיו (ע"י הציווי את לקיים יוכל שהאיש זה תלוי בה

אחד" נפעל89לבשר ההולדה ענין עיקר מזו: ויתירה ,(
כוללת האיש שמצות ודאי הרי - האשה ע"י דוקא

לאשה גם .90ונמשכת

להפרט בנוגע גם הוא כן ורבו", "פרו מצות וע"ד
לכבוש דרכו ש"איש שהגם ד"וכבשוה", זו) (במצוה
דהאיש ה"וכבשוה" כולל לכבוש", דרכה אשה ואין

להאשה. ונמשך

.Á"שה"וכבשוה זה על נוסף מזו: יתירה לומר ויש
yi`dcישנה האשה אצל גם הרי - לאשה נמשך

"וכבשוה" ע"י שנפעלת הפעולה רוחנית) 91(בעבודה

"אחת (בהיותה בעלה ע"י אלי' נמשך גופא [וזה
כמאחז"ל הבעל, הוראות וע"פ אשה92מצלעותיו"),

בעלה]. רצון שעושה כשרה
(כמו נבראה בישראל ובת שאשה בפשטות, כמובן
ובפרטיות: בעולם. חלקה ו"לכבוש" לפעול האיש)
המתחנכת הבת גם (ועד"ז הבית עקרת בהיותה
ולהיות "לכבוש" האחריות עלי' מוטלת לזה) בהתאם
"נר עם ולהאירם הבית, בני כל ועל בביתה בעה"ב

אור" ותורה עבודת93מצוה והתחלת עיקר ואדרבה: .
ו בבית, מתחילה מחוץf"g`l"הכיבוש" נמשך ה"ז

בכיבוש ועד"ז לכבוש). שדרכו האיש (ע"י לבית
ואח"כ שלו מדינתו את כובש הוא קודם הרי המלך,
לפני אחרות מדינות כובש טיפש (מלך אחרות מדינות

שלו...). מדינתו

ש דרכהוזה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש אחז"ל
באופן החילוק מבאר שזה בזה, הפירוש י"ל לכבוש",

ואשה איש בין הכיבוש :94ופעולת

ב.81) ט,
א.82) סו"ס אהע"ז טושו"ע ה"ב. פט"ו אישות הל' רמב"ם
כב.83) ב, בראשית
מפיר84) (והאב אשתו נדרי מפיר שהבעל נדרים, מהפרת ולהעיר

ואילך. ה"ו פי"א נדרים הל' רמב"ם ב. מו, כתובות משנה - בתו) נדרי
קיא ע' י (כרך הפרה ערך תלמודית אנציקלופדי' בארוכה וראה

וש"נ. ואילך).
תס"ט.85) לתקו"ז רשב"י מאמרי שער בראשית. פ' המצוות טעמי

ע' פינחס שמטֿשנ. ע' בא אוה"ת וראה פ"י. האלקות מערכת וראה
א'קצטֿא'ר.

זח"ב86) וש"נ. א. כד, ברכות שם). ידו תוד"ה (וראה ב צג, מנחות
ע"ב. ריש קיז,

א.87) רצו, ע"ב. ריש קט, ב. ז, ח"ג

לקו"ש88) שם. הרא"ש על נתנאל קרבן וראה דקידושין. רפ"ב ר"ן
ועוד. ואילך. 41 ע' חי"ד

כד.89) ב, בראשית
שיהי'90) מתאים אינו - האיש מן חלק היא שהאשה כיון ואדרבה:

נח, חולין - דמי כנטול (בקדושה) יתר (דכל האשה אל בפ"ע ציווי
ועוד). ב.
מצוה)91) (מלחמת למלחמה יוצאת האשה באם מהשקו"ט ולהעיר

וש"נ. ואילך. כה ע' זוין) (להרש"י ההלכה לאור ס' ראה -
ועוד.92) מב. רמז שופטים יל"ש
כג.93) ו, משלי
לעיל94) (ראה מצוה למלחמת יוצאת שאשה להדיעות שגם ולהעיר

לאור ראה - במלחמה האיש מפעולת שונה פעולתה ,(91 הערה
שם. ההלכה
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החידוש שעיקר כיון "וכבשוה", שם נאמר לא ולכן
וטהרת בזיכוך העבודה על הכח הוא המבול לאחר
בדרך עבודה ישנה המבול לאחר שגם [אף העולם
בנוגע עאכו"כ אדם), לבני בנוגע (אפילו כיבוש
נח בפ' שנאמר כפי כו', הארץ בחיות האדם לממשלת

גו'") ורבו ד"פרו להברכה "ומוראכם81(בהמשך -

וגו'"]. הארץ חית כל על יהי' וחתכם

.Êחז"ל דרשת תובן הנ"ל (חסר8ע"פ "וכבשה" על
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו "איש - וא"ו)
מצווה לכבוש שדרכו "האיש עה"פ: רש"י (ובלשון
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האדם, בריאת לאחרי שנאמר כללי ציווי הוא גו'" ורבו
אשה), או (איש אדם כל של התפקיד את המבטא

בעולם. ולפעול ולהתיישב ילדים) (להוליד לרבות

בזה: הביאור לומר ויש

גם כולל להאיש וכבשוה") גו' ורבו ("פרו הציווי
כמ"ש מהאיש, חלק שהיא כיון האשה, שבריאת64את

ד"זכר באופן היתה האדם") את אלקים ("ויברא האדם
"ויקח ע"י האשה נבראה - ולאח"ז אותם", ברא ונקבה

מצלעותיו" פרצופים64[וכפרש"י83אחת שני שנבראו :

שהציווי מובן, ולכן חלקו], כך ואחר ראשונה בריאה
"ויברא לאחר מיד (שבא להאיש גו'") ורבו ("פרו
גם כולל אותם") ברא ונקבה זכר גו' האדם את אלקים
מהאיש מצלעותיו") ("אחת חלק בהיותה האשה, .84את

האריז"ל בכתבי מהביאור וק"ו בנוגע85ובמכ"ש
מהן), פטורות (שנשים גרמא שהזמן עשה למצוות
הנשים שגם מהצורך אין המצוה את הזכר ש"בעשות
אותה שעושה בעת עמו נכללת כבר כי לבדה תעשנה

שארז"ל מה וז"ע כו', דמיא"86המצוה כגופו אשתו

בזהר גם לעצמו87[וכמ"ש מהם א' כל ואשה שאיש ,

יש שבה פו"ר, במצות עאכו"כ גופא"], "פלג הוא
מצוה לה "יש [ולכן בפועל במעשה וסיוע חלק לאשה

מצותו" לקיים לבעל מסייעת שהיא שדוקא88מפני עד ,[
"והיו (ע"י הציווי את לקיים יוכל שהאיש זה תלוי בה

אחד" נפעל89לבשר ההולדה ענין עיקר מזו: ויתירה ,(
כוללת האיש שמצות ודאי הרי - האשה ע"י דוקא

לאשה גם .90ונמשכת

להפרט בנוגע גם הוא כן ורבו", "פרו מצות וע"ד
לכבוש דרכו ש"איש שהגם ד"וכבשוה", זו) (במצוה
דהאיש ה"וכבשוה" כולל לכבוש", דרכה אשה ואין

להאשה. ונמשך

.Á"שה"וכבשוה זה על נוסף מזו: יתירה לומר ויש
yi`dcישנה האשה אצל גם הרי - לאשה נמשך

"וכבשוה" ע"י שנפעלת הפעולה רוחנית) 91(בעבודה

"אחת (בהיותה בעלה ע"י אלי' נמשך גופא [וזה
כמאחז"ל הבעל, הוראות וע"פ אשה92מצלעותיו"),

בעלה]. רצון שעושה כשרה
(כמו נבראה בישראל ובת שאשה בפשטות, כמובן
ובפרטיות: בעולם. חלקה ו"לכבוש" לפעול האיש)
המתחנכת הבת גם (ועד"ז הבית עקרת בהיותה
ולהיות "לכבוש" האחריות עלי' מוטלת לזה) בהתאם
"נר עם ולהאירם הבית, בני כל ועל בביתה בעה"ב

אור" ותורה עבודת93מצוה והתחלת עיקר ואדרבה: .
ו בבית, מתחילה מחוץf"g`l"הכיבוש" נמשך ה"ז

בכיבוש ועד"ז לכבוש). שדרכו האיש (ע"י לבית
ואח"כ שלו מדינתו את כובש הוא קודם הרי המלך,
לפני אחרות מדינות כובש טיפש (מלך אחרות מדינות

שלו...). מדינתו

ש דרכהוזה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש אחז"ל
באופן החילוק מבאר שזה בזה, הפירוש י"ל לכבוש",

ואשה איש בין הכיבוש :94ופעולת

ב.81) ט,
א.82) סו"ס אהע"ז טושו"ע ה"ב. פט"ו אישות הל' רמב"ם
כב.83) ב, בראשית
מפיר84) (והאב אשתו נדרי מפיר שהבעל נדרים, מהפרת ולהעיר

ואילך. ה"ו פי"א נדרים הל' רמב"ם ב. מו, כתובות משנה - בתו) נדרי
קיא ע' י (כרך הפרה ערך תלמודית אנציקלופדי' בארוכה וראה

וש"נ. ואילך).
תס"ט.85) לתקו"ז רשב"י מאמרי שער בראשית. פ' המצוות טעמי

ע' פינחס שמטֿשנ. ע' בא אוה"ת וראה פ"י. האלקות מערכת וראה
א'קצטֿא'ר.

זח"ב86) וש"נ. א. כד, ברכות שם). ידו תוד"ה (וראה ב צג, מנחות
ע"ב. ריש קיז,

א.87) רצו, ע"ב. ריש קט, ב. ז, ח"ג

לקו"ש88) שם. הרא"ש על נתנאל קרבן וראה דקידושין. רפ"ב ר"ן
ועוד. ואילך. 41 ע' חי"ד

כד.89) ב, בראשית
שיהי'90) מתאים אינו - האיש מן חלק היא שהאשה כיון ואדרבה:

נח, חולין - דמי כנטול (בקדושה) יתר (דכל האשה אל בפ"ע ציווי
ועוד). ב.
מצוה)91) (מלחמת למלחמה יוצאת האשה באם מהשקו"ט ולהעיר

וש"נ. ואילך. כה ע' זוין) (להרש"י ההלכה לאור ס' ראה -
ועוד.92) מב. רמז שופטים יל"ש
כג.93) ו, משלי
לעיל94) (ראה מצוה למלחמת יוצאת שאשה להדיעות שגם ולהעיר

לאור ראה - במלחמה האיש מפעולת שונה פעולתה ,(91 הערה
שם. ההלכה
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על שכופים - ס"ו) (כנ"ל הפשוט בפירושו כיבוש
נגדו היציאה ע"י רצונו) (היפך כרחו בעל הנכבש
הוא - בצעקות) - (ולפעמים וחיזוק בתוקף במלחמה
דרכה זה אין אבל לכבוש", דרכו "איש האיש, דרך
דכיבוש (באופן לכבוש" דרכה האשה "ואין אשה, של

פנימה" מלך בת ש"כבודה כיון דרכה95האיש), ואין ,
z`vlהמנקר גאוה) עם לעתים (הקשור וחוזק בתוקף

וכו'. העינים את

שכובשים ס"ו), (הנ"ל ה"כיבוש" ענין משא"כ
כלי אינו (שמצ"ע דעולם התחתון את והופכים
אשה אצל (גם) נמצא - יתברך לו לדירה ;96לאלקות)

חסר ד"וכבשה" באופן הוא אשה אצל וה"כיבוש"
ללא מחוץdkyndוי"ו, והמשכה הימנה מחוץ

פנימה", מלך בת ד"כבודה באופן אלא שלה, להגבלות
עבודתה שעיקר במקום, פנימה הן - דוקא "פנימה"
- בתוכן פנימה והן הבית), (כעקרת פנימה בבית הוא
- פנימה אלא ובחריפות, בתוקף אינו פעולתה שאופן
ארץ ודרך כבוד בדרך - וכבודה פנימית, עדינות עם

ומנוחה.

.Ë,"וכבשוה" דהלימוד השייכות גם מובנת ועפ"ז
זה עם לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש
לכבוש", דרכו ש"איש כיון פו"ר: על מצווה שהאיש

הוא לכן וכו', בתוקף השפעה של בפו"ר,deevnבאופן
מקבלת לכבוש דרכה שאין האשה devndמשא"כ

שפעולת העבודה, באופן גם נמשך ומזה מהאיש;
פעולת משא"כ כיבוש), (בדרך ביותר נרגשת האיש

ד"פנימה" באופן האשה .97(ו"כיבוש")

האשה שאצל בלבד זו שלא גם, מובן מזה אמנם
באופן אדרבה: אלא האיש, לגבי חסרון שום אין
ש"איש מכיון האיש: פעולת לגבי מעלה יש פעולתה
לפעול שיכול האופן שעיקר מורה ה"ז לכבוש", דרכו

וממשלה כיבוש ע"י מלכותו98הוא ע"י oevxa(ולא

והן התחתון במצב החסרון מצד הן עליהם), קבלו
השפעה היא שהשפעתו האדם, בכח החסרון מצד
האשה, משא"כ המבול); קודם העבודה (ע"ד חיצונית

בכבוד "פנימה", באופן פועלת לכבוש", דרכה ש"אין
נייחא של (באופן ארץ כך99ובדרך - פנימית השפעה ,(

מעלת (ע"ד ההשפעה עצמו ברצון מקבל שהמושפע
בפועל, שרואים כפי המבול). לאחרי העבודה
בדרכי ארץ, ודרך כבוד עם הזולת עם שכשמדברים
יותר בערך שלא עליו פועל ה"ז שלום, ודרכי נועם
לכפות ורוצים אותו ומפחידים עליו צועקים אם מאשר
ובנות דנשי העבודה שדרך עד אחרת". ולא "כך עליו
ובנים לאנשים ומורהֿדרך לימוד גם נעשה ישראל,
כבוד, בדרך דוקא עבודתם, לעשות צריכים שהם איך

פנימה .100ובדרך

מובן, הנ"ל חז"ל מדרשת מזה: יתירה לומר [ויש
האשה ואין לכבוש דרכו ש"איש - הכיבוש שענין
ורבו" ד"פרו המצוה מעצם חלק אינו - לכבוש" דרכה
מצווה - לכבוש שדרכו - שהאיש צדדית, ראי' (אלא
ד"פרו הענין עיקר - שאדרבה מובן, ועפ"ז בפו"ר).
מצווה האיש ולכן באיש. ולא באשה הוא גו'" ורבו
כי פו"ר על ציווי צריך האיש אצל האשה: ולא ע"ז
תכונתו שמצד עליו לסמוך א"א התורה ציווי לולא

האשה משא"כ בפו"ר; dkixvיתעסק dpi`- ע"ז ציווי
הבית עקרת להיות בעולם שליחותה את מרגישה כי

זאת עושה יהודים, של דורות dnvrולהעמיד cvn.[

.Èשקוראים זו שנה קביעות עם הנ"ל לקשר ויש
מרחשון: חודש דראש ב' ביום נח פ'

מותר הוא והיפוכו. דבר בו יש חודש ראש
המעשה יום נקרא אינו אבל עד101במלאכה, ,miypdy

שונות ממלאכות בו קשות).102נזהרות מלאכות (עכ"פ
ממלאכה) (שביתה מנוחה המשכת על מורה שזה
שפעל דנח, החידוש בדוגמת שבעולם. חול בעניני

בעולם. נייחא

"נח ע"ד ימים, ב' לעולם הוא מרחשון חודש וראש
בכפליים. נייחא פעמים, שתי נח"

הגשמיםoeygxnוחודש תקופת התחלת (מר103הוא
מים טפת עם104מלשון הקשורים ,(dhnd zcearואד" ,

יד.95) מה, תהלים
פשתן96) כוסס, חיטין חיטין מביא אדם א: סג, מיבמות ולהעיר

על ומעמידתו עיניו (האשה) מאירה נמצאת (בתמי'), לובש פשתן
רגליו.
(ב"וכבשה"97) בפרש"י הראשון לימוד עם גם זה לקשר יש ועפ"ז

וי"ל יצאנית", תהא שלא הנקבה את כובש שהזכר "ללמדך וי"ו), חסר
"שלא צניעות), (בדרך פנימה האשה שפעולת בזה: הפנימי פירוש

המשפיע. הזכר ע"י בה נפעלת יצאנית", תהא
ש"והוא98) הואleyniולהעיר (בראשיתyperבך" החטא על חוה
טז). ג,

מלכתא.99) שבת המלכות, ספירת כנגד היא שאשה ולהעיר
עצמו100) ולבין בינו כ"א ברבים, לא צ"ל תוכחה דברי שגם ולהעיר

ס"ח). סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ה"ז. פ"ו דיעות הל' (רמב"ם
פדר"א101) א. מו, יחזקאל שם. ובמפרשים יט כ, שמואלֿא ראה

וש"נ. ,107 ע' ח"א תשמ"ח סה"ש וראה ועוד. פמ"ה.
ח"ח102) לקו"ש וראה שם. פדר"א וראה סתי"ז. או"ח טושו"ע ראה

וש"נ. .316ֿ315 ע'
יל"ש103) וראה ס"ז. סקכ"ו אה"ע חדש פרי ואילך. א ה, תענית

קפד. רמז מלכים
שם.104) פר"ח וראה טו. מ, ישעי'
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הארץ" מן מלמעלה105יעלה שנמשך כטל (לא ,106.(

שמונין - ישראל של בעבודתם כח מוסיף כ"ז אשר
ללבנה להתחדש107ודומין עתידים שהם עד (חודש),

.108כמותה

שנת - זו בשנה מרחשון בר"ח ניתוסף ובזה
ר"ת שבמצבpראנו`נתyהאzי'dה'תנש"א - פלאות

ד" החידוש על (נוסף דנפלאות חידוש נמשך י'dהעולם
zהאyנתpזו שבשנה ובפרט שעברה), בשנה סים"

שלם, חידוש) (מלשון חודש עבר כבר - עצמה
ה"ז - השני (חידוש) חודש בתחלת כבר ונמצאים
המבול לאחרי שנפעל חדש" ב"עולם יותר עוד מוסיף

נח). (בפ'

.‡È:לעיל מהאמור הלימוד
"המרובה תשרי, מחודש עתה בבואנו

השנה,109במועדות" דכל הרגילה לעבודה ונכנסים ,

תאנתו ותחת גפנו תחת יהודי110איש כל אצל צ"ל -

והתפלה התורה מתיבות (היציאה התיבה" מן 111"צא

דעהו דרכיך תשרי112לבכל מחודש היציאה ע"ד ,113,(

עד גו'", ורבו ד"פרו בעבודה להתעסק ולצאת
וישנו בתחתונים, ית' לו דירה לעשות - "וכבשוה"

מהקב"ה. - והציווי הברכה - ע"ז הכח

לפי כ"א ונשים, אנשים כאו"א, עבור עבודה וזוהי
ד"דרכו באופן (גם) איש - עבודתו ודרך אופן
פנימה". מלך בת ד"כבודה באופן - ואשה לכבוש",

בביתם ישראל ובנות דנשי העבודה על ונוסף
ניתוסף - במיוחד האחרונים שבדורות רואים פנימה,

לביתן מחוץ העבודה גם באופן114אצלן גם אבל -

- אחרות ובנות נשים עם - פנימה" מלך בת ד"כבודה
[כולל חוצה המעיינות והפצת בכלל היהדות בהפצת
ללמוד שבת בכל דנשים קהילות דלהקהיל הענין

וכיו"ב],115תורה ילדות עבור שבת" "מסיבות ולנהל ,
תכונותיהן בזה מנצלים ישראל) ובנות (נשי והם
נוגע שבזה הציור, חוש [כמו המיוחדות וכשרונותיהן
ובנות], נשים אצל יותר לפעמים שישנו רגש, במיוחד
בהפצת להוסיף - פנימה והנהגה עדינותן - ובכללות

חוצה. המעיינות והפצת היהדות

.·Èובנות נשי בעבודת ההוספה שע"י ויה"ר
האמיתית הגאולה כבר תבוא - שבדורנו ישראל
זה שבדורנו צדקניות נשים בזכות שבאה והשלימה,
יוצאי מדור גלגול שהוא בגלות), האחרון (דור

נגאלו116מצרים הדור באותו צדקניות נשים שבזכות ,

ממצרים אראנו117ישראל מצרים מארץ צאתך ו"כימי ,
דוקא,118נפלאות" ד"אראנו" ובאופן ,

אל גו' מארצך לך "לך עתה לקרוא שהולכים כפי
אשר -j`x`"119הארץ שלאח"ז בפרשה - ואח"כ ,

ה'" אליו הסיפור120"וירא וכידוע אדמו"ר121, שכ"ק
זקנו, אצל ושאל בכה ילד בהיותו נ"ע (מוהרש"ב)
אצל יקויים - אליו? נראה לא ה' מדוע צדק, הצמח

ואוהבהו" ישראל "נער ה'",122כאו"א, אליו "וירא ,

את רואות עיניך "והיו - בזה השלימות ועד
ומיד123מוריך" תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה ,

ממש.

ו.105) ב, בראשית
ובכ"מ.106) ואילך. א עג, האזינו לקו"ת ראה
ב.107) רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה
א.108) מב, סנהדרין - לבנה קידוש נוסח
ס"ב.109) שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב או"ח ב"י ראה

ס"ח. סקל"א או"ח מדובראוונע) (להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספה
ה.110) ה, מ"א
טוב111) שם כתר - התיבה" אל "בא בפסוק הבעש"ט כפירוש

ואילך. ס"ח וראהp"yeבהוספות עה). סו"ס הריב"ש צוואת (וראה
ואילך. 6 ע' ח"א לקו"ש

מי"ב.112) פ"ב אבות
שנה113) תשרי כ"ח תשמ"ט. מרחשון אדר"ח שיחת בארוכה ראה
ועוד. זו.
הזהי114) על לעורר מישראלויש ובת אשה בנסיעת שצ"ל רות

חשש בזה להיות (שאפשר גבר* הוא כשהנהג במכונית או במונית

יש - דא ובכגון בספרים**. בזה השקו"ט וכידוע - כו') יחוד של
הוראה. מורה רב אצל - בזה ופרטים הדינים חילוקי לברר

והובא115) וש"נ. ה) (אות עה"פ תו"ש וראה ויקהל. ר"פ יל"ש
תש"נ השיחות ספר בארוכה וראה ס"ג. סר"צ אדה"ז בשו"ע להלכה

ואילך. 86 ע'
ג,116) שמות עה"פ הליקוטים וס' ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער

ד.
ו.117) פ"ג, במדב"ר ב. יא, סוטה
טו.118) ז, מיכה
לך.119) לך ר"פ
וירא.120) ר"פ
חשון.121) ט יום" "היום תרצ"ג. מרחשון כ"ף וירא ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך. 61 ע' ח"כ לקו"ש וראה
וש"נ.122) .20 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. יא, הושע
פל"ו.123) תניא וראה כ. ל, ישעי'

.zbdp dy` mr zipen (oinfdl e`) `evnl dy`l xyt` (a"eike wx`iÎeip enk dlecb xira hxtae) eppnfay hxtae (*

a"g awri zwlg z"ey .b dxrd apw oniq dklda mipievn mixry .` dxrd eh oniq dkld xac .a ,ar h"g miwqetd xve` d`x (**
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הארץ" מן מלמעלה105יעלה שנמשך כטל (לא ,106.(

שמונין - ישראל של בעבודתם כח מוסיף כ"ז אשר
ללבנה להתחדש107ודומין עתידים שהם עד (חודש),

.108כמותה

שנת - זו בשנה מרחשון בר"ח ניתוסף ובזה
ר"ת שבמצבpראנו`נתyהאzי'dה'תנש"א - פלאות

ד" החידוש על (נוסף דנפלאות חידוש נמשך י'dהעולם
zהאyנתpזו שבשנה ובפרט שעברה), בשנה סים"

שלם, חידוש) (מלשון חודש עבר כבר - עצמה
ה"ז - השני (חידוש) חודש בתחלת כבר ונמצאים
המבול לאחרי שנפעל חדש" ב"עולם יותר עוד מוסיף

נח). (בפ'

.‡È:לעיל מהאמור הלימוד
"המרובה תשרי, מחודש עתה בבואנו

השנה,109במועדות" דכל הרגילה לעבודה ונכנסים ,

תאנתו ותחת גפנו תחת יהודי110איש כל אצל צ"ל -

והתפלה התורה מתיבות (היציאה התיבה" מן 111"צא

דעהו דרכיך תשרי112לבכל מחודש היציאה ע"ד ,113,(

עד גו'", ורבו ד"פרו בעבודה להתעסק ולצאת
וישנו בתחתונים, ית' לו דירה לעשות - "וכבשוה"

מהקב"ה. - והציווי הברכה - ע"ז הכח

לפי כ"א ונשים, אנשים כאו"א, עבור עבודה וזוהי
ד"דרכו באופן (גם) איש - עבודתו ודרך אופן
פנימה". מלך בת ד"כבודה באופן - ואשה לכבוש",

בביתם ישראל ובנות דנשי העבודה על ונוסף
ניתוסף - במיוחד האחרונים שבדורות רואים פנימה,

לביתן מחוץ העבודה גם באופן114אצלן גם אבל -

- אחרות ובנות נשים עם - פנימה" מלך בת ד"כבודה
[כולל חוצה המעיינות והפצת בכלל היהדות בהפצת
ללמוד שבת בכל דנשים קהילות דלהקהיל הענין

וכיו"ב],115תורה ילדות עבור שבת" "מסיבות ולנהל ,
תכונותיהן בזה מנצלים ישראל) ובנות (נשי והם
נוגע שבזה הציור, חוש [כמו המיוחדות וכשרונותיהן
ובנות], נשים אצל יותר לפעמים שישנו רגש, במיוחד
בהפצת להוסיף - פנימה והנהגה עדינותן - ובכללות

חוצה. המעיינות והפצת היהדות

.·Èובנות נשי בעבודת ההוספה שע"י ויה"ר
האמיתית הגאולה כבר תבוא - שבדורנו ישראל
זה שבדורנו צדקניות נשים בזכות שבאה והשלימה,
יוצאי מדור גלגול שהוא בגלות), האחרון (דור

נגאלו116מצרים הדור באותו צדקניות נשים שבזכות ,

ממצרים אראנו117ישראל מצרים מארץ צאתך ו"כימי ,
דוקא,118נפלאות" ד"אראנו" ובאופן ,

אל גו' מארצך לך "לך עתה לקרוא שהולכים כפי
אשר -j`x`"119הארץ שלאח"ז בפרשה - ואח"כ ,

ה'" אליו הסיפור120"וירא וכידוע אדמו"ר121, שכ"ק
זקנו, אצל ושאל בכה ילד בהיותו נ"ע (מוהרש"ב)
אצל יקויים - אליו? נראה לא ה' מדוע צדק, הצמח

ואוהבהו" ישראל "נער ה'",122כאו"א, אליו "וירא ,

את רואות עיניך "והיו - בזה השלימות ועד
ומיד123מוריך" תיכף והשלימה, האמיתית בגאולה ,

ממש.

ו.105) ב, בראשית
ובכ"מ.106) ואילך. א עג, האזינו לקו"ת ראה
ב.107) רלו, זח"א ג. פ"ו, ב"ר א. כט, סוכה
א.108) מב, סנהדרין - לבנה קידוש נוסח
ס"ב.109) שם אדה"ז שו"ע ומ"ש). (ד"ה סתצ"ב או"ח ב"י ראה

ס"ח. סקל"א או"ח מדובראוונע) (להר"נ אדה"ז לשו"ע הוספה
ה.110) ה, מ"א
טוב111) שם כתר - התיבה" אל "בא בפסוק הבעש"ט כפירוש

ואילך. ס"ח וראהp"yeבהוספות עה). סו"ס הריב"ש צוואת (וראה
ואילך. 6 ע' ח"א לקו"ש

מי"ב.112) פ"ב אבות
שנה113) תשרי כ"ח תשמ"ט. מרחשון אדר"ח שיחת בארוכה ראה
ועוד. זו.
הזהי114) על לעורר מישראלויש ובת אשה בנסיעת שצ"ל רות

חשש בזה להיות (שאפשר גבר* הוא כשהנהג במכונית או במונית

יש - דא ובכגון בספרים**. בזה השקו"ט וכידוע - כו') יחוד של
הוראה. מורה רב אצל - בזה ופרטים הדינים חילוקי לברר

והובא115) וש"נ. ה) (אות עה"פ תו"ש וראה ויקהל. ר"פ יל"ש
תש"נ השיחות ספר בארוכה וראה ס"ג. סר"צ אדה"ז בשו"ע להלכה

ואילך. 86 ע'
ג,116) שמות עה"פ הליקוטים וס' ל"ת כ. הקדמה הגלגולים שער

ד.
ו.117) פ"ג, במדב"ר ב. יא, סוטה
טו.118) ז, מיכה
לך.119) לך ר"פ
וירא.120) ר"פ
חשון.121) ט יום" "היום תרצ"ג. מרחשון כ"ף וירא ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך. 61 ע' ח"כ לקו"ש וראה
וש"נ.122) .20 ע' חכ"א לקו"ש וראה א. יא, הושע
פל"ו.123) תניא וראה כ. ל, ישעי'
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.‚Èבעניני לפעולות בקשר ומסיבות התוועדויות עבור המשמח משקה שהכינו לאלה בנוגע לסיים כרגיל
רבים. יעשו וכן יראו ומהם הדברים, פרטי ויכריזו למעלה, שיעלו - ומצוותי' תורה יהדות,

האמיתית הגאולה את תיכף ויביאו ויזרזו ימהרו טובות) החלטות מקבלת (החל אלה שפעולות ויה"ר
הרמב"ם כפס"ד - צדקנו משיח ע"י חציו1והשלימה (כאילו) העולם כל וכן . . עצמו שיראה אדם כל "צריך

תשועה ולהם לו וגרם זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את הכריע הרי אחת מצוה עשה . . חייב וחציו זכאי
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - העיקרית והצלה" מה"תשועה החל והצלה",

הקיצין" כל "כלו שכבר לאחרי - אלה בימינו מו"ח2ובפרט כ"ק כדברי העבודה, עניני כל סיימו וכבר ,
הכפתורים" את "לצחצח גם סיימו שכבר דורנו נשיא כולכם"3אדמו"ר הכן ד"עמדו הענין אלא נשאר ולא ,4

ובתוקף עם", "ברוב וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת שלפנ"ז, בהתוועדויות כמ"פ וכמדובר צדקנו, משיח פני לקבל
ממש. ומיד תיכף לבוא צריכה שהגאולה בוודאות שברור רבנים, כו"כ של הפסקֿדין

" - (יוסף) דורנו נשיא של הראשון בשמו המרומז היעוד יקויים ממש ומיד שתיכף - לנו תהי' siqeiוכן

ישראל" נדחי ואסף גו' ידו שנית אחר"5אדנֿי בן לי ה' ד"יוסף העבודה היתה שכבר מ"אחר"6(כיון לעשות ,
פינו"7"בן" שחוק ימלא "אז - (יצחק) השני בשמו כמרומז לבב, וטוב שמחה ומתוך ,(8.

אראך" אשר הארץ אל גו' לך "לך - מנחה בתפלת לקרוא שהולכים הפרשה הקדושה,9ובלשון לארצנו ,

אתננה" לך כי ולרחבה לארכה בארץ התהלך "קום הפרשה) (בהמשך כבר נאמר אבינו אברהם של בזמנו ,10אשר,

וגו'" הקדמוני ואת הקניזי ואת הקיני את וגו' הזאת הארץ את נתתי אומות11"לזרעך עשר ארץ ובארצנו12, ,
חוגגים שבה ל"עזרה", - השלישי המקדש ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים באים עצמה הקדושה

הסוכות בחג השואבה בית פ'13שמחת לשבת עד בראשית, ובשבת ושמח"ת בשמע"צ והמשכו אזלינן, דמיני'
בגאולה השלישי, בביהמ"ק השמחה ממשיכים מנחה) בתפלת בתורה הקריאה (לפני ממש ומיד שתיכף - נח

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

הזכיר ואח"כ ז"ל. הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי
אחרונה]. ברכה אמירת אודות

•

ה"ד.1) פ"ג תשובה הל'
ב.2) צז, סנהדרין
תרפ"ט.3) שמח"ת שיחת ראה
רעט.4) ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
יא-יב.5) יא, ישעי'
כד.6) ל, ויצא
ועוד.7) עה"פ. אוה"ת ראה
ב.8) קכו, תהלים

מנגד9) "כי רבינו במשה מ"ש ע"ד בלבד, ראי' של באופן רק ולא
את שרואים אלא האזינו), (ס"פ גו'" תבוא לא ושמה הארץ את תראה

בתוכה. כשנמצאים הארץ
יז.10) יג, לך לך
יח-יט.11) טו, שם
יט.12) שם, פרש"י
במשנה.13) - סע"א נא, סוכה

,ziy`xa zyxt zay i`ven zgiy .c"qa

.c"iyz'd oeygxn ycegd mikxan

– חב"ד* ובנות נשי לאגודת –

היוםֿיום.1עתה‡. בחיי ממש לפועל בהנוגע החדשה, השנה סף על אנו עומדים לומר, אפשר ,

הימיםֿטובים משנסתיימו עתה, אבל עצמם. ובימיםֿטובים ליוםֿטוב בהכנות עסוקים תשרי חודש כל כמעט
הקדושים נשיאינו רבותינו פתגם עלֿפי הסדר, ומתחיל השנה, כל של החול ימי אל נכנסים – תשרי דחודש

לדרכו" הלך ואשה) איש מישראל, ואחת אחד כל על (דקאי ד"ויעקב זי"ע, נבג"מ מילוי2זצוקללה"ה –

שלו. היוםֿיום בחיי ואחת, אחד לכל שיש הקב"ה, של שליחותו

להתבונן – ד'עת ב'ינה ח'כמה תיבות ראשי – חב"ד נשי ובפרט בכלל, ישראל נשי צריכות זה בזמן
לביתן. בנוגע עליהן המוטלת בהאחריות

– אמיתיים ושמחה אור חמימות, – ושמחה אור חמימות, להביא התפקיד מוטל שעליהן לדעת, עליהן
בביתן.

ביותר רבה במידה תלוי הדבר – ושמח מואר חם, בית זה יהי' שאז אמיתי, יהודי בית יהי' שהבית כדי
האשה ולכן לבית, מחוץ פרנסה בענייני מהיום גדול חלק במשך עסוק הבעל בבעל. מאשר יותר עוד באשה,

האשה. באחריות בעיקר הם הילדים וחינוך הבית הנהגת הבית. של העיקרי היסוד – הבית עקרת היא

לנשי·. במיוחד שניתנו המצוות בג' ומודגשים רמוזים – היהודי' האשה של זו ואחריות אלו תפקידים
ישראל:

יוםֿטוב. וערב שבת ערב נרות הדלקת (א)

חלה. הפרשת (ב)

המשפחה. טהרת (ג)

הם: אלו במצוות מהרמזים כמה

ויוםֿטוב ומשבת – ויוםֿטוב שבת נר הדלקת נרות: הדלקת מביאה3(א) – החול ימות עבור כוחות לוקחים
בית מצוה"4שלום ד"נר בהאור בגשמיות גם היהודי הבית את ומאירה האשה5, של תפקידה על מורה זה ענין .

הקב"ה של אורו שם שֹורה ואז הבית, אל אור" ותורה מצווה ד"נר ואור שלום .6להביא ֶ

תרומה" לה' תתנו עריסותיכם "מראשית חלה: הפרשת מעיסתו7(ב) יהודי שמפריש הקודש תרומת היא –

העיקרי המאכל ממנו.8ומלחמו, נהנה עצמו שהוא לפני ועוד האדם, של

בכלל, הוי' ומצוות ולתורה בפרט, לצדקה להפריש תפקידה על מורה – האשה לה שזכתה החלה מצות
יבוא – הפרנסה ובכלל – שהמאכל פועלים, זה ידי על מהפרנסה. – ובגודל בחשיבות – הראשון והחלק חלק,

ולברכה לבריאות להיות, שצריך כפי שימוש חלילה9לידי ולא ובריאים, טובים לעניינים רק תשמש הפרנסה כל .
נפש. עגמת של ועניינים רפואות לרופאים,

עמדו (ששם שבהחצר למרפסת יצא שליט"א אדמו"ר כ"ק (*

הנשים).
ונדפסה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

כסלו כ"ג מכתב ראה – לכו"כ ונשלחה ואילך. 578 ע' ח"ב בלקו"ש
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא סז). ע' ח"ח (אגרות-קודש זו שנה

מ"מ. ציוני
(תורת2) ס"ג דאשתקד בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(130 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנחם

ב.3) צח, ברכה לקו"ת ב. סג, זח"ב
ב.4) כג, שבת
כג.5) ו, משלי
נח.6) ר"פ בובער) (הוצאת תנחומא
כא.7) טו, שלח
שפה.8) מצוה החינוך ספר
ל.9) מד, יחזקאל
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היוםֿיום.1עתה‡. בחיי ממש לפועל בהנוגע החדשה, השנה סף על אנו עומדים לומר, אפשר ,

הימיםֿטובים משנסתיימו עתה, אבל עצמם. ובימיםֿטובים ליוםֿטוב בהכנות עסוקים תשרי חודש כל כמעט
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לדרכו" הלך ואשה) איש מישראל, ואחת אחד כל על (דקאי ד"ויעקב זי"ע, נבג"מ מילוי2זצוקללה"ה –

שלו. היוםֿיום בחיי ואחת, אחד לכל שיש הקב"ה, של שליחותו

להתבונן – ד'עת ב'ינה ח'כמה תיבות ראשי – חב"ד נשי ובפרט בכלל, ישראל נשי צריכות זה בזמן
לביתן. בנוגע עליהן המוטלת בהאחריות

– אמיתיים ושמחה אור חמימות, – ושמחה אור חמימות, להביא התפקיד מוטל שעליהן לדעת, עליהן
בביתן.

ביותר רבה במידה תלוי הדבר – ושמח מואר חם, בית זה יהי' שאז אמיתי, יהודי בית יהי' שהבית כדי
האשה ולכן לבית, מחוץ פרנסה בענייני מהיום גדול חלק במשך עסוק הבעל בבעל. מאשר יותר עוד באשה,

האשה. באחריות בעיקר הם הילדים וחינוך הבית הנהגת הבית. של העיקרי היסוד – הבית עקרת היא

לנשי·. במיוחד שניתנו המצוות בג' ומודגשים רמוזים – היהודי' האשה של זו ואחריות אלו תפקידים
ישראל:

יוםֿטוב. וערב שבת ערב נרות הדלקת (א)

חלה. הפרשת (ב)

המשפחה. טהרת (ג)

הם: אלו במצוות מהרמזים כמה

ויוםֿטוב ומשבת – ויוםֿטוב שבת נר הדלקת נרות: הדלקת מביאה3(א) – החול ימות עבור כוחות לוקחים
בית מצוה"4שלום ד"נר בהאור בגשמיות גם היהודי הבית את ומאירה האשה5, של תפקידה על מורה זה ענין .

הקב"ה של אורו שם שֹורה ואז הבית, אל אור" ותורה מצווה ד"נר ואור שלום .6להביא ֶ

תרומה" לה' תתנו עריסותיכם "מראשית חלה: הפרשת מעיסתו7(ב) יהודי שמפריש הקודש תרומת היא –
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בכלל, הוי' ומצוות ולתורה בפרט, לצדקה להפריש תפקידה על מורה – האשה לה שזכתה החלה מצות
יבוא – הפרנסה ובכלל – שהמאכל פועלים, זה ידי על מהפרנסה. – ובגודל בחשיבות – הראשון והחלק חלק,

ולברכה לבריאות להיות, שצריך כפי שימוש חלילה9לידי ולא ובריאים, טובים לעניינים רק תשמש הפרנסה כל .
נפש. עגמת של ועניינים רפואות לרופאים,

עמדו (ששם שבהחצר למרפסת יצא שליט"א אדמו"ר כ"ק (*

הנשים).
ונדפסה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

כסלו כ"ג מכתב ראה – לכו"כ ונשלחה ואילך. 578 ע' ח"ב בלקו"ש
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא סז). ע' ח"ח (אגרות-קודש זו שנה

מ"מ. ציוני
(תורת2) ס"ג דאשתקד בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא

וש"נ. .(130 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנחם

ב.3) צח, ברכה לקו"ת ב. סג, זח"ב
ב.4) כג, שבת
כג.5) ו, משלי
נח.6) ר"פ בובער) (הוצאת תנחומא
כא.7) טו, שלח
שפה.8) מצוה החינוך ספר
ל.9) מד, יחזקאל
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וקדושה טהרה היא מביאה – היהודי' לאשה שניתנה וטבילה טהרה נדה, מצות ידי על המשפחה: טהרת (ג)
ובריאים טובים לילדים זוכים זו מצוה ידי על המשפחה. ילדים10לחיי בנשמה, ושלמים בגוף שלמים ,

שהאשה זה ידי על – להוריהם אמיתיים ושמחה נחתֿרוח ויביאו והמצוות התורה בדרך ילכו שלאחרֿמכן
שיהי' והבנות, הבנים לילדים, וטהור אמיתי יהודי לחינוך לדאוג היהודי' האם של תפקידה תפקידה, את ממלאת

וקדושה. טהורה משפחה תהי' המשפחה שכל הקודש, טהרת על כשר חינוך

בכלל:‚. ישראל ונשי חב"ד ובנות נשי
הנהגתו למען עליכן המוטלים והנעימים הגדולים והאחריות התפקיד את זכורנה חדשה. שנה עתה מתחילה

הבית. של

מואר. בית חם, בית יהודי, בית יהי' שהבית לעשות, יכולות אתן

שמחה שנת בריאות, שנת תהי' ביתכן, בני וכל שלכן, לביתכן, האלוקית הברכה את להביא יכולות אתן
וברוחניות. בגשמיות אושר, ושנת

מו„. בעליכןכ"ק את אתכן, – הרב בלשון אתכן מברך הנני בריא". "חורף שיהי' לברך נהג אדמו"ר וחמי רי
תמידי וטוב ומאושר, שמח בריא, חורף – .11וילדיכן

•

לוקין10) בניו נדה אשתו את אדם שימש מצורע: ר"פ תנחומא
כו'. פנים עז כלה: מסכת וכו'. שנה לעשרים כו' שנה לעשר כו'

סע"ב:11) ק, ובסנהדרין או"ח סוף (רמ"א תמיד משתה לב וטוב

כו' שישמח סי"א: אגה"ק (ראה ידי על – טובה) אשה לו שיש זה
210 ע' חכ"ו לקו"ש (ראה תמיד לנגדי הוי' שויתי – ושעה) עת בכל

וש"נ). ואילך.
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– מאנטרעאל ליובאוויטש, תמימים תומכי ישיבת לתלמידי –ַָ

מוגה בלתי

ללימוד‡. כדבעי הזמן את לנצל להבא בנוגע ההחלטה להיות צריכה השנה, בהתחלת בעמדנו
"יגעת פוסקת התורה והרי יגיעה, ומתוך ושקידה בהתמדה לימוד חסידות, והן נגלה הן התורה,

.1ומצאת"

דידן) בנדון כוונתי (וזוהי כולל הזולת, עם צדקה עשיית היא, התורה, בלימוד דשמייא לסייעתא העצות אחת
הזקן אדמו"ר כדברי – ליהדות בכלל ישראל ובני נערים, בחורים, לקרב היינו, רוחנית, הצדקה2צדקה ידי שעל

לפעול יצליחו מועט זמן שבמשך כך, ככה, פעמים אלף זכים ולבו מוחו נעשים רוחנית) צדקה דידן (ובנדון
זמן. ריבוי דורשים כלל שבדרך כאלה עניינים

לפועל:·. ובנוגע
לרשותכם עומד הישיבה סדרי שמצד הפנוי בהזמן הנה, למאנטרעאל, אתם חוזרים אלה שבימים ַָכיוון
בחורים, יהודים, ולחפש לילך עליכם הישיבה), סדרי פי על כו' והחזרה הלימוד סדרי את לבלבל שלא (כדי

כו', אברכים

– ירבו כן יהודים, הרבה לשם הגיעו האחרונות בשנים אשר, מאנטרעאל, כמו בעיר ובפרט –ַָ

לכל לא שהרי המתאימות, האותיות את למצוא יש וכמובן, ומצוותי', תורה יהדות, לענייני אותם ולקרב
העניינים אל אותו ולקרב עבורו, המתאימות האותיות את למצוא צריכים אלא אופן, באותו לגשת יכולים אחד

אליהם, שייך שהוא

אל אותם לקרב יוכלו זה ידי ועל אליהם, להתקרב ישראל, ואהבת קירוב מתוך זאת לעשות ויש
נכנסים שאז הלב, מפנימיות הלב, מן היוצאים דברים מתוך ובפנימיות, בשמחה זאת ולעשות הישיבה,

הלב ,3אל

הבאות. השנים במשך שלכם בההסתדרות וכן בישיבה, הלימודים זמן במשך הצלחה לכם תהי' זה ידי ועל

גרוס"),‚. פריילעכן ("א שמחה פרישתֿשלום לכולם ותמסרו לשלום, ַסעו
לא אם – געהערט") און אנגענומען דא מ'האט ("וואס כאן ושמעתם שקבלתם מהעניינים תמסרו כן ָָָָוכמו

ובהשיחות, בהמאמר שדוברו מהעניינים נקודות פנים כל על הכל,

התלמידים. שאר לכל רוחנית) דצדקה העניין דבר (על לעיל האמורים הדברים את תמסרו וכן

הזולת. עם ובעבודה ובחסידות, בנגלה בלימודיכם ותצליחו טובה, החלטה מתוך לשלום סעו

טובות. בשורות מכם ונשמע וברוחניות, בגשמיות והצלחה בריא, חורף לכם שיהי'

לשלום. סעו

רע"ב.1) ו, מגילה
ואילך.2) ב תתרכו, ו) (כרך שם אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א

א.3) סט, בשל"ה הובא שי"ג. לר"ת הישר ס' ראה
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זמן. ריבוי דורשים כלל שבדרך כאלה עניינים

לפועל:·. ובנוגע
לרשותכם עומד הישיבה סדרי שמצד הפנוי בהזמן הנה, למאנטרעאל, אתם חוזרים אלה שבימים ַָכיוון
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– ירבו כן יהודים, הרבה לשם הגיעו האחרונות בשנים אשר, מאנטרעאל, כמו בעיר ובפרט –ַָ
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אל אותם לקרב יוכלו זה ידי ועל אליהם, להתקרב ישראל, ואהבת קירוב מתוך זאת לעשות ויש
נכנסים שאז הלב, מפנימיות הלב, מן היוצאים דברים מתוך ובפנימיות, בשמחה זאת ולעשות הישיבה,
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הבאות. השנים במשך שלכם בההסתדרות וכן בישיבה, הלימודים זמן במשך הצלחה לכם תהי' זה ידי ועל

גרוס"),‚. פריילעכן ("א שמחה פרישתֿשלום לכולם ותמסרו לשלום, ַסעו
לא אם – געהערט") און אנגענומען דא מ'האט ("וואס כאן ושמעתם שקבלתם מהעניינים תמסרו כן ָָָָוכמו

ובהשיחות, בהמאמר שדוברו מהעניינים נקודות פנים כל על הכל,

התלמידים. שאר לכל רוחנית) דצדקה העניין דבר (על לעיל האמורים הדברים את תמסרו וכן

הזולת. עם ובעבודה ובחסידות, בנגלה בלימודיכם ותצליחו טובה, החלטה מתוך לשלום סעו

טובות. בשורות מכם ונשמע וברוחניות, בגשמיות והצלחה בריא, חורף לכם שיהי'
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רע"ב.1) ו, מגילה
ואילך.2) ב תתרכו, ו) (כרך שם אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א
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(שחל‡. "הלאוין" הנקרא אידם" "יום אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שאל שליט"א מסאטמאר ַַהאדמו"ר
שהחגיגות "קריסמעס"), (הנקרא האיש אותו של הולדתו ביום אידם" כ"יום להחשיבו יש האם שבוע), באותו

זרה עבודה של עניין עם קשורים בו בו1שעושין ואין בעלמא, שּפיל") ("קינדער משחק אלא אינו שמא או ,

זרה? עבודה משום
שלא – למבוגרים בנוגע גם אלא לילדים, בנוגע רק לא – ביותר נזהרו היים") דער ("אין שבמדינתם והוסיף,

יוצאים שהיו לאחרי שלהם החגיגות לערוך נהגו שהגויים משום כו', לרחוב לומרmz`xiÎzianיצאו נראה ולכן ,
משום בזה .dxfÎdcearשיש

רוסיא. במדינת ומפורסם ידוע הי' לא הנ"ל אידם" ש"יום והוסיף, עמו, הסכים שליט"א אדמו"ר כ"ק
(שנוהגים·. ניתל דליל שהקביעות הטעם מהו שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שאל שליט"א מסאטמאר ַַהאדמו"ר

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר ישראל? דבני הלוח פי על ולא שלהם, הלוח פי על היא בו) ללמוד שלא
כדי הוא בניתל לומדים שאין תהי'2הטעם (שלא עתה בשיטתו ובההולכים האיש באותו חיות להוסיף שלא

שלא הזהירות גם לכן, כו', חוגגים ואז שלהם, לוח פי על הוא זה אידם ויום ששיטתו וכיוון יניקה), להם
שלהם. לוח עלֿפי הם, שחוגגים זמן באותו היא חיות להוסיף

הנהוג אידם בליל בזה להיזהר יש מדינה שבכל לומר נראה זה פי efועל dpicnadfd onfaהמקומות ברוב – .

בדצמבר, ל25ֿ אידם יום נקבע
להיזהר יש בינואר), ב6ֿ (ולדוגמא: אחר ביום אידם יום חוגגים שבהם במקומות ואילו זה, ביום נזהרים ולכן

יום .3באותו

***

בכך‚. להסתפק האם קדיש, לאמירת בנוגע שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שאל שליט"א מסאטמאר ַַהאדמו"ר
והתחיל חודש? י"א כל קדיש יאמר בעצמו שהוא או השלושים, עד קדיש יאמר הנפטרת) של (בעלה שחתנו

בקבלה המבואר פי על בפרט חודש, י"א כל הקדיש אמירת במעלת לדבר שליט"א אדמו"ר .4כ"ק

באמרו, במחיֿיד, מסאטמאר האדמו"ר פטרו עוסקים? ענין באיזה וכששאל ליטאי, ישיבה ראש נכנס ַַ[בינתיים
אליו...]. שייכים אינם – קבלה עניני – אלו שעניינים

כ"ק ואמר המציבה, הקמת זמן אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק אצל שליט"א מסאטמאר האדמו"ר שאל כן ַַאחרי
השבעה לימי האפשרית בסמיכות המציבה להקים חב"ד שמנהג שליט"א, .5אדמו"ר

הראשון ביום גם תפילין מניח האבל מנהגנו פי שעל שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר .6כן

(באמצעות אברכים וכמה כמה ביקשו כו'") ינחם "המקום הנוסח אמירת (לאחרי שליט"א אדמו"ר כ"ק [בצאת
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mipta onwlck ,mci` mei ,xanvcl 25-a dzid ("mei meid" gel l"i day) b"yz zpya zah f"ic zeriawd .(המו"ל)*)

.c"iyz'd ,oeygxn s"k ,dxy iig 't 'd lil zgiy .c"qa
± 'wd excga ,yhiee`aeil mininz iknez zeaiyi ipwqrl ±

dben izla

dgizt

האחדות.‡. ענין הוא ישראל עם של היסוד
ז"ל חכמינו אמרו – זה ובגלל באחדות, ישראל בני כל היו מתןֿתורה לבני1בשעת התורה את הקב"ה נתן –

לעם. ישראל נעשו זה ידי על אשר, ישראל,
שנשארים בגלות, בהיותם גם ובחוזק בשלמות לעמידתם הכוח היא יחדיו מאוחדים ישראל שבני זו ואחדות
ישראל בני על לוחצים כאשר שכן, – וגדלים והולכים איבער"), זיי ("מ'לעבט העולם אומות מכל קיימים

המקומות בשאר הנמצאים ישראל בני משאר וסיוע עזר הם מקבלים אחד, ומסייע2במקום עוזר שהחזק כך ,

להחלש.
הקטנים.·. בעניינים והן הממוצעים בעניינים הן הגדולים, בעניינים הן העניינים, בכל נוגעת זו אחדות

הכלל. על להשפיע גם אלא פרט, בתור רק לא וזכות חוב עליו שמוטל לדעת יהודי כל צריך ובמילא,
לדעת שצריך – להישיבה לעזור להשתדל – עתה התאספנו שבשבילה התכלית – לענייננו בנוגע גם מובן ומזה
חב"ד, תנועת מסוימת, תנועה של ישיבות וראשי תלמידים מסוימת, לקבוצה עזרה אודות רק המדובר שאין
און ("הארט ובחוזק בתוקף שקשורים ישראל לבני ובפרט בכלל, ישראל לבני עזרה אודות הוא המדובר ַאלא

ותורתו. הקב"ה עם ַשטארק")
תקוה‚. יש גיסא, לאידך אבל טוב, לא מאד רושם נוצר גיסא מחד הנה – ההווה במצב מתבוננים כאשר

ביותר: טובה
תורה עם קשורים להיות צריכים שיהודים בכך מכירים שאינם ישראל מבני חלק שיש ורואים מסתכלים כאשר

מאד. עצוב רושם יוצר זה הרי – ישראל עם של קיומו כל שזהו ומצוות,
תנוע יש שלאחרונה ורואים מסתכלים כאשר זואבל, ותנועה ומצוות, התורה לחיזוק ולוחמת שדוגלת חזקה ה

באלד") ("באלד הנה שהנה גדולה תקוה נותן זה הרי – גדולים וחוגים גדולות קבוצות בין ומתפשטת ַַהולכת
האמת. ניצחון יהי'

אלא„. עוד ולא הצעיר, הדור את לחנך שימתֿלב העדר היא, הצליחו, לא עתה שעד לכך הסיבות אחת
בעלי הזקנים, על יביטו שהצעירים היינו, למטה", "מלמעלה הצעיר הדור את לחנך רצו בכך, שעסקו אלה שגם

עצמאיים. להיות שרצונם כיון הצעיר, הדור אצל התקבל שלא דבר – מהם וילמדו הניסיון,
שאחרי השתדלות כדי תוך מקטנות, הנוער את שמחנכים זה ידי על – הצעיר? הדור על להשפיע יכולים כיצד

הביניים. דור את וגם הצעיר, הדור את לכבוש הדרך זוהי מחנכים. בעצמם הם יהיו כן
בישיבות.‰. העיקריות המטרות אחת זוהי

הרעיון את בהתלמיד לנטוע היא העיקרית המטרה אלא פרט, בתור רק לא התלמידים את מחנכים בישיבות
כך, כדי עד ליהדות, לקרבם – יותר רחב בחוג כן ואחרי מצומצם, בחוג תחילה – החוג בכל לפעול שעליו
ילחמו הם שגם היינו, ("אפענסיוו"), תנופה במלחמת גם אלא ("דעפענסיוו"), הגנה במלחמת רק לא שיהיו

יהדות. בשביל
בעצמם שהם רק לא התלמידים את מלמדים ליובאוויטש בישיבות ליובאוויטש. בישיבות יותר בולט זה וענין
עוד אותם מלמדים אלא לייטן"), צו פרום און אויבערשטן צום ("פרום לבריות והן לשמים הן דתיים, יהיו

"מנהיגים". להיות הזולת, על השפעה לצורך שלהם והאפשרויות הכישרונות את לנצל בישיבה בהיותם
.Âאו לקבוצה עזרה אודות כאן מדובר שלא לישיבה, לעזור כדי זו לאסיפה בנוגע קודם שאמרתי מה וזהו

שתלמידי כיון היהדות, לכלל בעזרה חלק נוטלים בישיבה, נדבה של השתתפות כל עם כי, – מסוימת תנועה
וגם כולה, בארצותֿהברית בניוֿיורק, ישראל, בני אצל ומנהיגים יהדות עבור לוחמים להיות יגדלו הישיבה

לים. מעבר
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יהדות, עבור במלחמה הראשון לקו היוצאים "סאלדאט'ן") ("סאלדזשער'ס", אנשיֿהחיל הם הישיבה ַָָתלמידי
יהדות, עבור המלחמה בניצחון חלק נוטלים אזי נוספים, תלמידים לקבל שתוכל בישיבה תומכים כאשר ולכן,

העולם. ובכל בארצותֿהברית בניוֿיורק,
.Ê– הוא חי דבר לכל והגידול.הסימן הצמיחה תכונת

אחד כל אלא שעברה, בשנה שנתנו מה לגבי התמיכה השתתפות את יקטינו שלא בלבד זו שלא בטוחני ולכן,
שעברה. בשנה מאשר יותר הישיבה, לטובת בעבודתו שלו האנרגי' את וגם שלו, התמיכה השתתפות את יגדיל
שצריכים בוודאי הרי – ישיבות וראשי תלמידים של גדול מספר ונוסף הישיבה, גדלה השנה שבמשך ובפרט

יותר. להוסיף
הפרטיים. בענייניו ואחד אחד לכל הצלחה תוספת תהי' זה ידי שעל ובודאי

.Á,בהצלחה יהי' זה שכל יעזור ית' השם
וגו'" ברורה שפה עמים אל אהפוך – הקב"ה אומר – ש"אז משיח, לביאת נזכה בקרוב את3ואשר להכיר

בעולם. ואחדות שלום וישרור ומצוות, תורה של ("ּפרינציּפ") העיקרון
וברוחניות. בגשמיות הצלחה ית' השם יתן

***

dxibq

.Ëבמדרש לו4איתא נותן שהקב"ה זה ידי על שזהו לעשות, הקב"ה שציוה דבר מצוה, לעשיית בנוגע
זאת. לעשות כוח

ז"ל רבותינו כמאמר עצמו, בהאדם התלוי דבר זה הרי מצוה, לעשות נגש שיהודי העובדה כן, פי על אף 5אבל

הקב"ה, לו עוזר אזי בטוב, בוחר שכאשר אלא בחירה; לו ניתנה זה ועל שמים", מיראת חוץ שמים בידי "הכל
זה. על להתייגע צריך והוא באדם, תלויה עצמה הבחירה אבל

מהקב"ה לתבוע הוא יכול – יגיעה ריבוי ידי על לזה שהגיע לאחרי ה', רצון פי על מתנהג יהודי כאשר ולכן,
רצונו את הקב"ה עושה כך הקב"ה, של רצונו את עושה שהוא שכשם היינו, רצונו, את .6למלא

.Èשל ענייניו עבור ונתן ווארעם") אּפגערופן זיך ("האט ובחום בחיוב נענה אחד שכל כיוון דידן: ַָָובנדון
יש – כוחו לפי והוסיף בכלל], היהדות חיזוק עבור נתינה היא הישיבה עבור שהנתינה לעיל [כמדובר הקב"ה

העניינים. בכל והצלחה ברכה הוא גם שיוסיף להקב"ה לקוות
העיבור. חודש כנגד גם יוסיפו בוודאי – הי"ג חודש גם בה שיש העיבור, שנת היא זו ששנה שכיון להוסיף, ויש

יותר. עוד יוסיף הקב"ה שגם – דלעילא אתערותא דלתתא ובאתערותא
.‡Èאומר הי' אדמו"ר וחמי מורי אף7כ"ק ("ּפלעדזש"), לצדקה התחייבות עצמו על לוקח יהודי שכאשר

כשמחליט מיד הנה – שמח בלב זאת עושה כן פי על ואף בכך, לעמוד יוכל כיצד רואה אינו שלעתֿעתה פי על
שיוכל פרנסה, בענייני חדשות ואפשרויות חדשים ("טשענעלס") צינורות מלמעלה לו פותחים נדבתו, ליתן

נדבתו. את לשלם
מעשר או חומש רק להיות צריכה הצדקה שנתינת כיון מזה: כל8ויתירה בריבוי פרנסתו עבור הקב"ה לו נותן ,
מעשר. או חומש רק תהי' עצמו על שקיבל שההתחייבות עד כך,

.·Èלהם להמנדבים, הצלחה יתוסף זה ידי על אשר, רחבה, וביד שמח בלב הנתינה שתהי' ית' השם יעזור
בעמלם, טוב פרי שיראו תלמידיהם, ותלמידי תלמידיהם הישיבות, לראשי לישיבה, הצלחה ולמשפחותיהם,

ישראל. כלל עבור לישועות ונזכה

•

ספי"א.3) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
נשא4) תנחומא גם וראה ב. פכ"ז, ויק"ר ג. אמור תנחומא ראה

ג. פי"ב, במדב"ר יא.
יב.5) יו"ד, עקב עה"ת בפרש"י הובא ב. לג, ברכות
מ"ד.6) פ"ב אבות ראה

ואילך.7) תקיג ס"ע ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה
ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ואילך. 105 ע' חכ"ז לקו"ש
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"אלה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

סיפר והזכירו "הואיל ומפרש: צדיק", איש נח נח תולדות

שנאמר ללמדך1בשבחו, אחר, דבר לברכה. צדיק זכר

תולדותיהם טובים".2שעיקר מעשים צדיקים של

מובן לפרשו, צריך רש"י אשר זה, בפסוק הקושי

ויכול זה, קושי לציין צריך אינו אף ורש"י בפשטות,

בדרך "תולדות" המלה משמעות בפירושו: מיד להתחיל

mewnהפשט lka:היאmicli,(צאצאים)`le3מאורעות.

המשך צדיק" איש "נח המלים מהוות כיצד מובן: אין ולכן

נח"? תולדות ל"אלה

נח" תולדות "אלה של שההמשך רש"י, אומר לפיכך

בפסוק אכן אלאad`הוא בנים...", שלשה נח "ויולד –

מוסגר, כמאמר צדיק" איש "נח המלים מופיעות שביניהם

לשבחו. יש צדיק מזכירים כאשר כי

כך כל מתקבל שאין כיון שהתורה4ברם, הדעת על

מאמר5rvn`aתפסיק ידי על בתחילתו, ובמיוחד ענין,

ההפסקה6מוסגר שלאחר לכך גורם שהדבר ובמיוחד, ,

בנים" שלשה נח "ויולד המלים את להוסיף צורך יהיה

השניה בפעם כאן ,7המופיעות

לכ נוסףמביא פירוש רש"י טובים,8ן מעשים שגם ,

האדם9אשר ידי על ו"נולדים" נקראים10נוצרים ,

הם אלה ואדרבה: שלxwir"תולדות", ה"תולדות"

נח שתולדות אומרת שהתורה בלבד זו לא ולכן, צדיקים.

היא אלא הטובים, המעשים "נחdnicwnהם המלים את

להבהיר כדי בנים", שלשה נח "ויולד לפני צדיק" איש

xwiry"צדיק איש "נח – הוא נח" .11"תולדות

הפשוטה המשמעות כי "חלק", איננו זה פירוש גם אך

היא "תולדות" לפירושmicli12של גם רש"י זקוק לפיכך .

כפשוטה. גם היא "תולדות" המלה שמשמעות הראשון,

רק הוא הקושי והזכירו..." "הואיל שבפירוש וכיון

jyndaמשמעות "ללמדך..." בפירוש ואילו הפסוקים,

dlndרש"י מקדים לכן – ברורה כך כל אינה "תולדות"

הפירוש זהו כי והזכירו...", "הואיל הפירוש .ixwirdאת
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להבין: יש לעיל האמור כל לאחר

"תולדות בין הקשר מהו – לעיל שהוזכר הקושי א)

למלים רק לכאורה, קשור, – צדיק" איש "נח לבין נח"

מדוע, – "אלה" למלה ולא צדיק", איש נח נח "תולדות

"אלה" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט ?13אפוא,

ז.1) יו"ד, משלי

מצות2) צדיק של פירותיו הן "מה ו): (פ"ל, כאן בב"ר גם הוא עד"ז

ומע"ט".

שרש"י "siqenאלא (א) :xwiryהיא ע"ז והוכחתו – כו'" תולדותיהם

שהכתוב (כדלקמןmicwnממה בנים" שלשה נח ל"ויולד צדיק" איש "נח

" (ב) שכוונתjcnllבפנים). כו'"epcnllהואaezkdכו'", תולדותיהם "שעיקר

רק הוא מע"ט" צדיקים של תולדותיהם ש"עיקר (זה היא זה על והוכחתו –

באם אבל): נח", ב"תולדות צדיק" איש "נח לכלול יכול שהכתוב ע"ז ביאור

oi`הכתוב אישepcnllכוונת הי' שנח מספר רק הי' – צדיקים לעוד זאת

כו'". "ללמדך בא שהכתוב מוכח ומזה נח"? תולדות "אלה נאמר ולמה צדיק,

דוקאhinydכן צדיק ממעלת זה אין הפשט) (ע"ד א) כי: "מצות", רש"י

(ראה מעש"ט בעל הי' נח ב) רשע). יהי' שלא lirl(ובלבד i"yxt((כט (ה,

) מצות דגם מנ"ל וא"כ –aiegny?תולדותיו (עיקר) הוי בהם)

"קורות".3) הוא כאן "תולדות" שפירוש כאן, וחזקוני רד"ק בראב"ע,

"וכן כאן: תפסi"yxitובחזקוני (וכן יוסף" יעקב תולדות אלה גבי וישב) (ר"פ

"ואלה שם רש"י מלשון אבל שם). רש"י בכוונת יעקבlyהרמב"ן תולדות

"תולדות" מפרש שם שגם מוכח וגלגוליהם", ישוביהם ופי'eheytkאלה ,

וראה יעקב. תולדות של וגלגוליהם ישוביהם אלה הוא: יעקב" תולדות "אלה
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כו'".4) "שנאמר – ראי' להביא רש"י הוזקק שלכן

אבל5) – כ שם, א. ג, לעיל רש"י גם (ראה זה כעין בכ"מ שמצינו ואף

לשון אין צדיק" איש ב"נח שמפסיק שע"י בנדו"ד, שאני – בא") "ללמדך שם

עדיין כתב לא כי – כלל מיושב שהתחילdne`nהכתוב נח" ל"תולדות בנוגע

בו.

ד"אלה6) הענין תחלה לסיים הו"ל מ"מ לשבחו, צריך שהכתוב ואף

ויפת, חם שם – נח" יזֿיח),k"g`eתולדות (יח, וירא בפ' וכמו לשבחו.

– מאברהם" אני ד"המכסה הענין סיום – עושה" אני "אשר כתיב שבתחלה

וגו'"*. יהי' היו "ואברהם מברכו שלאחריו) (ובפסוק לאח"ז ורק

ועוד).7) כטֿל. ו, וארא רש"י (ראה מקומות בעוד עד"ז שמצינו אף

לא8) "דהכא משום הוא, שני לפי' רש"י שהוזקק שמה כאן, לדוד במשכיל

לקמן ראה אבל לברכה". צדיק לזכר ענין זה ואין שבח אלא ברכה שום נכתב

שפירוש וי', ט' שצריךheytdסעיף – הוא לברכה צדיק זכר הכתוב .egaylשל

ממרז"ל9) ולהעיר האדם. שמוליד פרי הם שהמעשים כאן: גו"א גם ראה

מצות. פירות... מאי סע"א): מו, (סוטה

(10.3 הערה לעיל ראה – מאורעות משא"כ

כאן.11) וש"ח גו"א רא"ם, גם ראה

מעשיו12) נח תולדות אלה "הול"ל זה דלפירוש תומתווגם: צדקתו

כאן). לדוד (משכיל וכיוצא"

בכ"ז,13) – נח" ל"תולדות ונמשכת בפ"ע ענין אינה "אלה" שתיבת ואף

מזו), (יתירה שמצינו וכמו מעתיקה. הי' לא לפירושו, שייכת זו תיבה אין באם

אף – שלפנ"ז "הבהמה" תיבת ולא "הטהורה" תיבת ב) ז, (לקמן שמעתיק

היא "הטהורה" "הבהמה".x`ezdשתיבת דתיבת

wicv xkf" yexitc s` (*dkxal.gayl dkxa oia ± ezkxal "wicv xkf"c zekinqd oipra wlgl `xaq oi` ± ('ie h sirq onwl d`x) gay `le dheytk dkxa `ed ,my `xie 'ta "
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"אלה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

סיפר והזכירו "הואיל ומפרש: צדיק", איש נח נח תולדות

שנאמר ללמדך1בשבחו, אחר, דבר לברכה. צדיק זכר

תולדותיהם טובים".2שעיקר מעשים צדיקים של

מובן לפרשו, צריך רש"י אשר זה, בפסוק הקושי

ויכול זה, קושי לציין צריך אינו אף ורש"י בפשטות,

בדרך "תולדות" המלה משמעות בפירושו: מיד להתחיל

mewnהפשט lka:היאmicli,(צאצאים)`le3מאורעות.

המשך צדיק" איש "נח המלים מהוות כיצד מובן: אין ולכן

נח"? תולדות ל"אלה

נח" תולדות "אלה של שההמשך רש"י, אומר לפיכך

בפסוק אכן אלאad`הוא בנים...", שלשה נח "ויולד –

מוסגר, כמאמר צדיק" איש "נח המלים מופיעות שביניהם

לשבחו. יש צדיק מזכירים כאשר כי

כך כל מתקבל שאין כיון שהתורה4ברם, הדעת על

מאמר5rvn`aתפסיק ידי על בתחילתו, ובמיוחד ענין,

ההפסקה6מוסגר שלאחר לכך גורם שהדבר ובמיוחד, ,

בנים" שלשה נח "ויולד המלים את להוסיף צורך יהיה

השניה בפעם כאן ,7המופיעות

לכ נוסףמביא פירוש רש"י טובים,8ן מעשים שגם ,

האדם9אשר ידי על ו"נולדים" נקראים10נוצרים ,

הם אלה ואדרבה: שלxwir"תולדות", ה"תולדות"

נח שתולדות אומרת שהתורה בלבד זו לא ולכן, צדיקים.

היא אלא הטובים, המעשים "נחdnicwnהם המלים את

להבהיר כדי בנים", שלשה נח "ויולד לפני צדיק" איש

xwiry"צדיק איש "נח – הוא נח" .11"תולדות

הפשוטה המשמעות כי "חלק", איננו זה פירוש גם אך

היא "תולדות" לפירושmicli12של גם רש"י זקוק לפיכך .

כפשוטה. גם היא "תולדות" המלה שמשמעות הראשון,

רק הוא הקושי והזכירו..." "הואיל שבפירוש וכיון

jyndaמשמעות "ללמדך..." בפירוש ואילו הפסוקים,

dlndרש"י מקדים לכן – ברורה כך כל אינה "תולדות"

הפירוש זהו כי והזכירו...", "הואיל הפירוש .ixwirdאת
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להבין: יש לעיל האמור כל לאחר

"תולדות בין הקשר מהו – לעיל שהוזכר הקושי א)

למלים רק לכאורה, קשור, – צדיק" איש "נח לבין נח"

מדוע, – "אלה" למלה ולא צדיק", איש נח נח "תולדות

"אלה" המלה את גם הפסוק מן רש"י מצטט ?13אפוא,

ז.1) יו"ד, משלי

מצות2) צדיק של פירותיו הן "מה ו): (פ"ל, כאן בב"ר גם הוא עד"ז

ומע"ט".

שרש"י "siqenאלא (א) :xwiryהיא ע"ז והוכחתו – כו'" תולדותיהם

שהכתוב (כדלקמןmicwnממה בנים" שלשה נח ל"ויולד צדיק" איש "נח

" (ב) שכוונתjcnllבפנים). כו'"epcnllהואaezkdכו'", תולדותיהם "שעיקר

רק הוא מע"ט" צדיקים של תולדותיהם ש"עיקר (זה היא זה על והוכחתו –

באם אבל): נח", ב"תולדות צדיק" איש "נח לכלול יכול שהכתוב ע"ז ביאור

oi`הכתוב אישepcnllכוונת הי' שנח מספר רק הי' – צדיקים לעוד זאת

כו'". "ללמדך בא שהכתוב מוכח ומזה נח"? תולדות "אלה נאמר ולמה צדיק,

דוקאhinydכן צדיק ממעלת זה אין הפשט) (ע"ד א) כי: "מצות", רש"י

(ראה מעש"ט בעל הי' נח ב) רשע). יהי' שלא lirl(ובלבד i"yxt((כט (ה,

) מצות דגם מנ"ל וא"כ –aiegny?תולדותיו (עיקר) הוי בהם)

"קורות".3) הוא כאן "תולדות" שפירוש כאן, וחזקוני רד"ק בראב"ע,

"וכן כאן: תפסi"yxitובחזקוני (וכן יוסף" יעקב תולדות אלה גבי וישב) (ר"פ

"ואלה שם רש"י מלשון אבל שם). רש"י בכוונת יעקבlyהרמב"ן תולדות

"תולדות" מפרש שם שגם מוכח וגלגוליהם", ישוביהם ופי'eheytkאלה ,

וראה יעקב. תולדות של וגלגוליהם ישוביהם אלה הוא: יעקב" תולדות "אלה
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כו'".4) "שנאמר – ראי' להביא רש"י הוזקק שלכן

אבל5) – כ שם, א. ג, לעיל רש"י גם (ראה זה כעין בכ"מ שמצינו ואף

לשון אין צדיק" איש ב"נח שמפסיק שע"י בנדו"ד, שאני – בא") "ללמדך שם

עדיין כתב לא כי – כלל מיושב שהתחילdne`nהכתוב נח" ל"תולדות בנוגע

בו.

ד"אלה6) הענין תחלה לסיים הו"ל מ"מ לשבחו, צריך שהכתוב ואף

ויפת, חם שם – נח" יזֿיח),k"g`eתולדות (יח, וירא בפ' וכמו לשבחו.

– מאברהם" אני ד"המכסה הענין סיום – עושה" אני "אשר כתיב שבתחלה

וגו'"*. יהי' היו "ואברהם מברכו שלאחריו) (ובפסוק לאח"ז ורק

ועוד).7) כטֿל. ו, וארא רש"י (ראה מקומות בעוד עד"ז שמצינו אף

לא8) "דהכא משום הוא, שני לפי' רש"י שהוזקק שמה כאן, לדוד במשכיל

לקמן ראה אבל לברכה". צדיק לזכר ענין זה ואין שבח אלא ברכה שום נכתב

שפירוש וי', ט' שצריךheytdסעיף – הוא לברכה צדיק זכר הכתוב .egaylשל

ממרז"ל9) ולהעיר האדם. שמוליד פרי הם שהמעשים כאן: גו"א גם ראה

מצות. פירות... מאי סע"א): מו, (סוטה

(10.3 הערה לעיל ראה – מאורעות משא"כ

כאן.11) וש"ח גו"א רא"ם, גם ראה

מעשיו12) נח תולדות אלה "הול"ל זה דלפירוש תומתווגם: צדקתו

כאן). לדוד (משכיל וכיוצא"

בכ"ז,13) – נח" ל"תולדות ונמשכת בפ"ע ענין אינה "אלה" שתיבת ואף

מזו), (יתירה שמצינו וכמו מעתיקה. הי' לא לפירושו, שייכת זו תיבה אין באם

אף – שלפנ"ז "הבהמה" תיבת ולא "הטהורה" תיבת ב) ז, (לקמן שמעתיק

היא "הטהורה" "הבהמה".x`ezdשתיבת דתיבת

wicv xkf" yexitc s` (*dkxal.gayl dkxa oia ± ezkxal "wicv xkf"c zekinqd oipra wlgl `xaq oi` ± ('ie h sirq onwl d`x) gay `le dheytk dkxa `ed ,my `xie 'ta "
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צריכה התורה היתה לברכה" צדיק "זכר הכלל לפי ב)

הקודמת בפרשה כבר נח של שבחו את כאשר14לומר ,

בראשונה שמו איש15נזכר "נח המלים מופיעות מדוע –

נח בפרשת רק ?16צדיק"

אחרים צדיקים לגבי זה כלל לפי לשאול אפשר כן

התורה אין מדוע הקודמת: בפרשה מוזכרים ששמותיהם

בפרשת מוזכר שמו כאשר מתושלח של בשבחו מספרת

עיכב כבודו שמפני עד גדולה, כה צדקתו והרי בראשית?

שבעה למשך המבול פורענות את הקדושֿברוךֿהוא

!17ימים

מדוע פרשה: באותה חנוך, לגבי גם לשאול אפשר וכן

האלקים" את חנוך "ויתהלך – אותו משבחת התורה 18אין

לראשונה. שמו מוזכר כאשר מיד –

צדיק" איש שב"נח להסביר, אפוא, ייתכן, כיצד

לברכה", צדיק "זכר הכלל מפני בשבחו לספר היא הכוונה

ואף אחרים, צדיקים לגבי מיושם אינו כלל אותו כאשר

כן? לפני רבות פעמים מוזכר כשהוא עצמו נח לגבי

.‚
ÌÈ·ÂË‰ ÂÈ˘ÚÓ ÌÈ¯ÎÊÂÓ ÔÈ‡ Y "Á� „ÏÂÈÂ"

שעיקר "ללמדך השני הפירוש לגבי לשאול יש כן

בפרשה גם טובים": מעשים צדיקים של תולדותיהם

אחרים,19הקודמת צדיקים אצל וכן נח...", "ויולד נאמר

הפסוק אין מדוע כך, איןmcewdואם מדוע "ללמדך", בא

מספרת שהםmyהתורה הטובים, מעשיו xwirעל

תולדותיו?

טובים" "מעשים אמנם שהרי, גדול. קושי זה אין אך

" והם "תולדות", צדיקים",xwirנקראים של תולדותיהם

בביטוי לגביהם להתבטא מתאים שאין בפשטות, מובן אך

"אלה20"ויולד" נאמר כאשר בפרשתנו, ולכן, .zeclez

נח" ב"תולדות כי צדיק", איש "נח לומר הכרחי נח",

והם הטובים, מעשיו והתורהxwirנכללים – תולדותיו

התולדות את רק ולהזכיר העיקר את להשמיט יכולה אינה

מכן. לאחר המופיעים

(וכך נח" "ויולד נאמר הקודמת בפרשה זאת, לעומת

" ולא אחרים), צדיקים לגבי מתאיםzeclezגם ולכן – נח"

ה"מעשים את ולא יפת", ואת חם את שם "את שם לומר

שלו. טובים"

ש" כיון ביאור: טעון עצמו זה דבר xwirאך

ייתכן כיצד הטובים, המעשים הם צדיקים" של תולדותיהם

ואין שם..." את נח "ויולד רק נאמר הקודמת שבפרשה

העיקריים? התולדות כלל מוזכרים

.„
"Â˘ÚÂ ·˜ÚÈ Y ˜ÁˆÈ ˙Â„ÏÂ˙"

רש"י של השני הפירוש על לשאול היה ניתן לכאורה,

"ואלה הביטוי נאמר יצחק לגבי יותר: עצומה שאלה

zeclez"יעקב21יצחק" רק שם מוזכרים זאת ולמרות ,

הטובים?22ועשו" מעשיו כלל מוזכרים ואין ,

" מהניסוח מכך: שרקdl`eיותר יצחק", `dlתולדות

בלבד זו שלא יוצא, יצחק", "תולדות הם – ועשו יעקב –

היא אלא הטובים, מעשיו את כאן מזכירה אינה שהתורה

zlleyוכיצד יצחק". "תולדות של במשמעות הכללתם את

מובן שלפיהם כאן, רש"י לדברי אלו דברים מתאימים

הם הטובים שהמעשים שלxwirההיפך, תולדותיהם

צדיקים?

.‰
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קושי: כל בכך אין דבר של לאמיתו אך

בין צדיק" איש "נח את מזכירה התורה היתה אילו

אברהם14) בכתוב נזכר פעמים שכמה מה רש"י מפרשי לקושיית בנוגע

ויעקב, לתרץepi`eיצחק יש – בשבחם רקzehytaמספר לא שאדרבה: ,

מספר גם כ"א שבחם, את מזכיר פ'zekix`aשהכתוב סוף ועד לך מפ'

הזכרת כי שמזכירם, הראשונה בפעם מיד שבחם להזכיר מוכרח ואינו ויחי.

סיפור התחלת גם היא הראשונה בפעם שכלmgayשמם בנח, משא"כ .

מיד שבחו לספר הו"ל צדיק"*, איש "נח בהתיבות רק הוא שבחו (עיקר)

– כשמזכירו הראשונה להזכרתו.zetikzaבפעם

וכן15) שם), ופירש"י כח (ה, העולם" נבנה שממנו – בן "ויולד ומ"ש

כט) (שם, גו'" ינחמנו "זה

בפשטות –epi`שמו את ד"ויקרא הטעם וביאור סיפור כ"א שבחו, סיפור

gp– "yxetnke"xn`lסיפור כן שהוא נאמר אם (ואדרבה גו'". ינחמנו זה

בפרשתנו הכתוב משבחו למה – פעםt"derשבחו כל אותו ישבח וכי ,

חן"). מצא "ונח במש"כ ועד"ז שיזכירנו?

מפשטות16) (א) אבל כאן. האורה בלבוש ע"ז שתירץ מה ראה

שרש"י נח" תולדות "אלה על קאי והזכירו" ש"הואיל מוכח, רש"י לשון

שכתב (כמו צ"ל תירוצו, לפי (ב) פירושו. בהתחלת אלו תיבות מעתיק

פי' כאן ש"תולדות" עצמו) (ראהzeaiqהוא בכ"מ כ"תולדות" לא –

.(3 הערה לעיל

ד.17) ז, פרשתנו רש"י

כד.18) שם, כב. ה, בראשית

לב.19) ה,

לעיל20) (ראה ומאורעות קורות פי' ד"תולדות" הפשטנים שלדעת וע"ד

"ויולד". ע"ז לומר אין ,(3 הערה

תולדות.21) ר"פ

שם).22) ח''ה לקו"ש בארוכה (וראה שם פרש"י

± (oicd zxeyn miptl) `le "devn" idefy ,cere .leandn lvpdl "'eb daizd l` z`ae" icka (ieeivd meiqk) df 'id ixd ± 'eke daizd ziiyrl rbepa 'd ieeiv miiwy dn ik (*

.(dteqa 2 dxrd lirl d`x) "miaeh miyrn"
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שמעשיו המציאות, היא שכך משום רק שלו, ה"תולדות"

ע הם תולדותיוהטובים רוצהle`יקר שהתורה משום

התורה אין מדוע לשאול: מקום היה אז כאן, זאת ללמדנו

יצחק"; ב"תולדות גם הטובים המעשים את מזכירה

" רש"י, כדברי בא, זה שפסוק כיון שעיקרjcnllאך

של לגביmiwicvתולדותיהם לימוד זהו – טובים" מעשים

הצדיקים צדיק23כל כל אצל כך על לחזור צורך אין –

בפסוקנו כי עלo`kבנפרד, מדובר הצדיקים.lkכבר

צדיקים" של שב"תולדותיהם לכך תשובה זוהי אך

xg`lyמדוע אך הטובים. מעשיהם מוזכרים אין פסוקנו

בפרשה זאת מזכירה התורה ?zncewdאין

.Â
"Ì„‡ ˙Â„ÏÂ˙ ˙¯ÈÙÒ" Y ˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù·

את ולבאר להקדים יש לעיל, האמור כל את להבין כדי

אדם" תולדות ספר "זה הפסוק על רש"י האומר:24דברי ,

כל על המסופר כל כלומר, אדם". תולדות ספירת היא "זו

בפרשה המוזכרים "efהאנשים –dfאנוש שת, על – ספר"

על וכן eipaeוכו', gpהסיפור הספירה, לצורך רק באים –

תולדות :`mcשל

הדורות בעשרה התורה עוסקת הקודמת בפרשה

אלא כשלעצמם, הסיפור כתכלית לא נח ועד שמאדם

רוצה התורה הראשון. אדם של חלציו יוצאי כתולדות,

של מאורעותיו אודות זו בפרשה –mc`oey`xdלספר

בארץ" האדם רעת "רבה היו תולדותיו שהרע25שרוב ,

אשר הראשון, אדם של חלציו יוצאי מהיותם נבע שבהם

ואשר הדעת, עץ חטא ידי על האנושי למין הרע את הביא

הקדושֿברוךֿהוא אמר כך האדם...",26משום את "אמחה

בעיני חן "מצא אשר נח, על – מ"תולדותיו" חלק ושעל

על27ה'" ואף ,eicli28.זו גזירה חלה לא – שם המוזכרים

התורה מונה המבול, בדור יותר, מאוחר ארע זה שכל וכיון

הכוונה אך אז. עד שהיו הדורות עשרת כל את בקצרה

תולדות "ספירת אלא עצמם, עליהם לספר .mc`"29איננה

קושי אין התורה30ולכן אין בראשית שבפרשת בכך

לפי מפרטת, ואינה הצדיקים, של שבחם את מספרת

שם מדובר אין כי – הטובים מעשיהם את השני, הפירוש

"תולדות בהיותם רק מוזכרים הם אלא עצמם, עליהם

אדם".

.Ê
È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ· È˘Â˜ ˘È ÔÈÈ„Ú

ב"עשרה גם כי "חלק". לגמרי אינו עדיין זה תירוץ אך

לכאורה, נמנים, שהם למרות – נח" עד שמאדם wxדורות

שלגבי רואים, אנו – כדלעיל המבול, דור סיפור לצורך

האלקים" את חנוך "ויתהלך גם נאמר רק18חנוך ולא ,

"זה נאמר נח לגבי גם וכך ויולד...". חנוך... "ויחי

פרטים31ינחמנו..." מוזכרים בראשית בפרשת שגם וכיון .

שלהם ה"שבח" שם כבר מוזכר אין מדוע מסויימים,

שלהם? תולדות" ו"עיקר

קשיים שני קיימים רש"י של הפירושים שבשני וכיון

dl`לפני ולא נח, בפרשת עתה, רק זה ענין מוזכר מדוע –

שלישי, נוסף, פירוש לכאורה, להביא, היה צריך – כן

ולפיו – כדלהלן המפרשים, מביאים כלל`oiשאותו קיים

שלעיל, הקושי

נח "תולדות למלים בנוסף הפסוק מן רש"י מצטט לכן

מדוע מסביר הוא ובכך "אלה", המלה את גם צדיק" איש נח

להלן. שיוסבר כפי האחרים, כמפרשים זאת להבין אין

.Á
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מסתפק אינו רש"י שכאשר פעמים, מספר הוסבר כבר

בדרך זה, אין שלישי, פירוש גם מביא והוא פירושים בשני

קשיים מפני מהפירושיםmipeyכלל, אחד בכל המתעוררים

אוcxtpaהראשונים מסויים, קושי מפני אלא –

שווה. באופן הפירושים שני אצל שקיימים אי-בהירות,

זו, מסיבה מתיישבים אינם הפירושים שני כאשר כלומר,

לחלק23) סברא דאין בפשטות, י"ל – הצדיקים בכל הוא שכן וההוכחה

וראה ז. ז, לקמן (רש"י אמנה מקטני שהי' ובפרט צדיקים, ושאר נח בין בזה

לשון דגם ולהעיר לגנאי). אותו שדורשים ויש זה: דפסוק בפרש"י לקמן ג"כ

(ג"כ). אחר למקום לימוד שזהו משמע (2 הערה לעיל (ראה "ללמדך" רש"י

א.24) ה, בראשית

ה.25) ו, שם

ז.26) ו, שם

ח.27) ו, שם

הי'28) לא לב), ה, לעיל רש"י (ראה מאה מבני פחותים שהיו מה אבל

היו המבול שבדור פשוט שהרי – שנה,daxdמצילם למאה הגיעו שלא אנשים

"כ שנה לת"ק הוליד שנח מה גופא זה זה: על ונוסף נמחו. יהאובכ"ז שלא די

ש" לפי הוא לעונשין", ראוי שבבניו הגדול ה'",gpיפת בעיני חן oklyמצא

שם). (פרש"י שנה ת"ק עד מעיינו את כבש

תולדות29) אלה מהפסוק הוא נח פ' שהתחלת מה יובן בפנים, מ"ש ע"פ

ותולדותיו נח אודות כבר מדובר הקודמים בפסוקים גם שלכאורה אף – נח

רק הוא ה'", בעיני חן מצא "ונח גם הנ"ל, בפסוקים לנח בנוגע המדובר כי –

.58 הערה לקמן וראה אדם". תולדות ל"ספר שנוגע מה

וכנ"ל30) סיבות, – "תולדות" שמפרש (אלא כאן האורה לבוש עד"ז ראה

.(16 הערה

כט.31) ה,

לזה שהסיבה מכיון כי אדם", תולדות ל"ספירת נוגע שג"ז י"ל, ואולי

של "קללתו – היא חטים" כשזורעים ודרדרים קוצים מוציאה הארץ ש"היתה

oey`xd mc`ועפ"ז) נחה. נח שבימי מספר אדם", תולדות ב"ספירת לכן ,"

של "מקללתו שם רש"י הדגשת oey`xdתומתק mc`למאי דלכאורה, – "

כאן). נפק"מ
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שמעשיו המציאות, היא שכך משום רק שלו, ה"תולדות"

ע הם תולדותיוהטובים רוצהle`יקר שהתורה משום

התורה אין מדוע לשאול: מקום היה אז כאן, זאת ללמדנו

יצחק"; ב"תולדות גם הטובים המעשים את מזכירה

" רש"י, כדברי בא, זה שפסוק כיון שעיקרjcnllאך

של לגביmiwicvתולדותיהם לימוד זהו – טובים" מעשים

הצדיקים צדיק23כל כל אצל כך על לחזור צורך אין –

בפסוקנו כי עלo`kבנפרד, מדובר הצדיקים.lkכבר

צדיקים" של שב"תולדותיהם לכך תשובה זוהי אך

xg`lyמדוע אך הטובים. מעשיהם מוזכרים אין פסוקנו

בפרשה זאת מזכירה התורה ?zncewdאין

.Â
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את ולבאר להקדים יש לעיל, האמור כל את להבין כדי

אדם" תולדות ספר "זה הפסוק על רש"י האומר:24דברי ,

כל על המסופר כל כלומר, אדם". תולדות ספירת היא "זו

בפרשה המוזכרים "efהאנשים –dfאנוש שת, על – ספר"

על וכן eipaeוכו', gpהסיפור הספירה, לצורך רק באים –

תולדות :`mcשל

הדורות בעשרה התורה עוסקת הקודמת בפרשה

אלא כשלעצמם, הסיפור כתכלית לא נח ועד שמאדם

רוצה התורה הראשון. אדם של חלציו יוצאי כתולדות,

של מאורעותיו אודות זו בפרשה –mc`oey`xdלספר

בארץ" האדם רעת "רבה היו תולדותיו שהרע25שרוב ,

אשר הראשון, אדם של חלציו יוצאי מהיותם נבע שבהם

ואשר הדעת, עץ חטא ידי על האנושי למין הרע את הביא

הקדושֿברוךֿהוא אמר כך האדם...",26משום את "אמחה

בעיני חן "מצא אשר נח, על – מ"תולדותיו" חלק ושעל

על27ה'" ואף ,eicli28.זו גזירה חלה לא – שם המוזכרים

התורה מונה המבול, בדור יותר, מאוחר ארע זה שכל וכיון

הכוונה אך אז. עד שהיו הדורות עשרת כל את בקצרה

תולדות "ספירת אלא עצמם, עליהם לספר .mc`"29איננה

קושי אין התורה30ולכן אין בראשית שבפרשת בכך

לפי מפרטת, ואינה הצדיקים, של שבחם את מספרת

שם מדובר אין כי – הטובים מעשיהם את השני, הפירוש

"תולדות בהיותם רק מוזכרים הם אלא עצמם, עליהם

אדם".
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ב"עשרה גם כי "חלק". לגמרי אינו עדיין זה תירוץ אך

לכאורה, נמנים, שהם למרות – נח" עד שמאדם wxדורות

שלגבי רואים, אנו – כדלעיל המבול, דור סיפור לצורך

האלקים" את חנוך "ויתהלך גם נאמר רק18חנוך ולא ,

"זה נאמר נח לגבי גם וכך ויולד...". חנוך... "ויחי

פרטים31ינחמנו..." מוזכרים בראשית בפרשת שגם וכיון .

שלהם ה"שבח" שם כבר מוזכר אין מדוע מסויימים,

שלהם? תולדות" ו"עיקר

קשיים שני קיימים רש"י של הפירושים שבשני וכיון

dl`לפני ולא נח, בפרשת עתה, רק זה ענין מוזכר מדוע –

שלישי, נוסף, פירוש לכאורה, להביא, היה צריך – כן

ולפיו – כדלהלן המפרשים, מביאים כלל`oiשאותו קיים

שלעיל, הקושי

נח "תולדות למלים בנוסף הפסוק מן רש"י מצטט לכן

מדוע מסביר הוא ובכך "אלה", המלה את גם צדיק" איש נח

להלן. שיוסבר כפי האחרים, כמפרשים זאת להבין אין
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מסתפק אינו רש"י שכאשר פעמים, מספר הוסבר כבר

בדרך זה, אין שלישי, פירוש גם מביא והוא פירושים בשני

קשיים מפני מהפירושיםmipeyכלל, אחד בכל המתעוררים

אוcxtpaהראשונים מסויים, קושי מפני אלא –

שווה. באופן הפירושים שני אצל שקיימים אי-בהירות,

זו, מסיבה מתיישבים אינם הפירושים שני כאשר כלומר,

לחלק23) סברא דאין בפשטות, י"ל – הצדיקים בכל הוא שכן וההוכחה

וראה ז. ז, לקמן (רש"י אמנה מקטני שהי' ובפרט צדיקים, ושאר נח בין בזה

לשון דגם ולהעיר לגנאי). אותו שדורשים ויש זה: דפסוק בפרש"י לקמן ג"כ

(ג"כ). אחר למקום לימוד שזהו משמע (2 הערה לעיל (ראה "ללמדך" רש"י

א.24) ה, בראשית

ה.25) ו, שם

ז.26) ו, שם

ח.27) ו, שם

הי'28) לא לב), ה, לעיל רש"י (ראה מאה מבני פחותים שהיו מה אבל

היו המבול שבדור פשוט שהרי – שנה,daxdמצילם למאה הגיעו שלא אנשים

"כ שנה לת"ק הוליד שנח מה גופא זה זה: על ונוסף נמחו. יהאובכ"ז שלא די

ש" לפי הוא לעונשין", ראוי שבבניו הגדול ה'",gpיפת בעיני חן oklyמצא

שם). (פרש"י שנה ת"ק עד מעיינו את כבש

תולדות29) אלה מהפסוק הוא נח פ' שהתחלת מה יובן בפנים, מ"ש ע"פ

ותולדותיו נח אודות כבר מדובר הקודמים בפסוקים גם שלכאורה אף – נח

רק הוא ה'", בעיני חן מצא "ונח גם הנ"ל, בפסוקים לנח בנוגע המדובר כי –

.58 הערה לקמן וראה אדם". תולדות ל"ספר שנוגע מה

וכנ"ל30) סיבות, – "תולדות" שמפרש (אלא כאן האורה לבוש עד"ז ראה

.(16 הערה

כט.31) ה,

לזה שהסיבה מכיון כי אדם", תולדות ל"ספירת נוגע שג"ז י"ל, ואולי

של "קללתו – היא חטים" כשזורעים ודרדרים קוצים מוציאה הארץ ש"היתה

oey`xd mc`ועפ"ז) נחה. נח שבימי מספר אדם", תולדות ב"ספירת לכן ,"

של "מקללתו שם רש"י הדגשת oey`xdתומתק mc`למאי דלכאורה, – "

כאן). נפק"מ
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יותר רחוק היותו למרות שלישי, פירוש רש"י מביא אז

אחרון, מביאו רש"י כך ומשום הפשט, שניxg`lמדרך

מתעורר. זה קושי אין בו דוקא כי הפירושים.

המפרשים יש פסוקנו: צדיק"32ולגבי איש ש"נח ,

ה'", בעיני חן מצא "ונח הקודם לפסוק המשך le`מהווה

משום היא חן..." ל"מצא שהסיבה נח": תולדות ל"אלה

צדיק..." איש .33"נח

חן..." מצא "ונח שבין לומר, יש אלו מפרשים ולפי

משום נח", תולדות "אלה נאמר צדיק" איש "נח לבין

עצמו, בפני ענין אינו ה'" בעיני חן מצא "ונח שהפסוק

כל שלגבי שלמרות כן: לפני לנאמר המשך הוא אלא

הרי האדם", את "אמחה הקדושֿברוךֿהוא אמר האנשים

ש"ונח וכיון זו. מגזירה הוציאו והוא ה', בעיני חן מצא נח

מן להצלתו קשור ה'" בעיני חן ממשיכהמצא לכן המבול,

מצא כך כל שנח נח", תולדות "אלה מיד ואומרת התורה

נצלו ילדיו גם אשר עד ה', בעיני שמסתיים28חן ולאחר .

מוסבר החן, מציאת ענין כיmrhdבפסוק – חן..." ל"מצא

צדיק". איש "נח

כמובן, להבנה, יותר הרבה קשה זה פירוש אמנם,

רש"י, שמביא הפירושים שני מאשר הפסוק בפשטות

יש רש"י של הפירושים שבשני כיון זאת, `ezeלמרות

גם להביא לכאורה, מקום, יש ז', בסעיף כדלעיל קושי,

מביאו? רש"י אין ומדוע זה. פירוש

עד זה, פירוש לחלוטין שולל שרש"י לכך הסיבה

כפירוש אפילו מביאו לפניiyilyשאינו בצטטו נרמזת ,

"אלה": המלה את גם פירושו

הפשט בדרך גם המובן בתורה, כלל מקום34יש שבכל ,

" לנאמר`dlשנאמר המשך זה אין החיבור, וא"ו ללא ,"

" נאמר שכאן וכיון חדש. ענין התחלת אלא כן, `dlלפני

חדש ענין כאן שמתחיל לומר, הכרחי נח", epi`yתולדות

הקודם. לפסוק המשך

המשך אינו צדיק" איש ש"נח לבאר רש"י מוכרח ולכן

הענין מפני מופיע הוא אלא ה'", בעיני חן מצא "ונח של

שעיקר "ללמדך כדי או לברכה", צדיק "זכר של

טובים". מעשים צדיקים של תולדותיהם
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של המשמעות לגבי נוסף, ענין יש זה רש"י בפירוש

לברכה": צדיק "זכר

היו "ואברהם הפסוק על וירא, בפרשת בהמשך,

לברכה,35יהיה" צדיק זכר אגדה "מדרש רש"י: אומר ,

רש"י שם זאת מביא מדוע ולכאורה, ברכו". והזכירו הואיל

`dcbבשם yxcnרש"י מסביר שבו מפסוקנו, בשונה –

hytd jxcaמשום מופיעות צדיק" איש "נח שהמלים ,

לברכה" צדיק ?36"זכר

לברכה" צדיק "זכר לאחר ביותר: פשוט לכך ההסבר

הפסוק ירקב".1ממשיך רשעים "ושם הכוונה`oiואומר

לקלל ח"ו יש הנזכר הרשע שאת של37לומר ששמם אלא ,

חפצים אינם שאנשים כיון ונשכח, "ירקב" הרשעים

לברכה"38להזכירם צדיק "זכר – אלו ענינים ששני וכיון .

בהמשך זה פסוק, באותו מופיעים – ירקב" רשעים ו"ושם

דומה לברכה" צדיק "זכר של שהמשמעות מובן, לזה,

ירקב". רשעים "ושם של למשמעות

שהמשמעות מובן, צדיקdheytdמכך "זכר של

לפיjxalשצריך`dppiלברכה" שהרי הזכרתו, בעת צדיק

שצריך אלא הפסוק, חלקי שני בין דמיון אין gaylזה

ירקב", רשעים "ושם של למשמעות בדומה בהזכרתו, צדיק

היא אדם של שמו איֿהזכרת מi`pbכי ההיפך –gay.

"סיפר על בפסוקנו מדובר כאשר אומרegayaלפיכך, "

" הפשוטהxn`pyרש"י המשמעות כי – לברכה" צדיק זכר

לשבחו. יש צדיק מזכירים שכאשר היא, זה פסוק של

לגוי יהיה היו "ואברהם המלים וירא, בפרשת זאת לעומת

ועצום...." אלא`opiגדול רש"יdkxaשבח, שמדגיש כפי ,

והזכירו להביאekxa"הואיל יכול רש"י אין כך ומשום ,"

הוכחה להביאweqtdnלכך עליו אלא "שנאמר...", –

בראשית.32) ס"פ רמב"ן

כוונת33) שכ"ה כתב, האורה ראהi"yxבלבוש אבל הראשון. בפירושו

.16 הערה

הראשונים.34) את פסל אלה שנאמר מקום כל משפטים: ר"פ פרש"י ראה

החידוש הרי – משפטים דפ' פרש"י עדיין למד לא שהתלמיד ואף

אלה שנאמר ש"כ"מ הוא שם להלןlqtשברש"י שהמנויים היינו `opiכו'"

המשפטים אלה נאמר הי' שבאם שם, משפטים בפ' (וכמו לפנ"ז המנוי כמו

(בלא ש"אלה" מה אבל הראשונים). כמו מסיני שאינם פי' הי' – וא"ו בלא

ה פשוט – חדש ענין התחלת הוא "אלה"וא"ו) [ושאני רש"י. פירוש בלי גם וא

כ, – יו"ד (ועד"זדלקמן לב שהואlirlלא, – שם) רש"י ראה – ד meiqב,

לפנ"ז]. "למעלה", הנאמר ה)ענין (וסיכום

יח.35) יח, וירא

נח"36) תולדות "אלה בין צדיק" איש ב"נח מפסיק שבפרשתנו ובפרט

.6 ;5 הערה לעיל וראה שם). וירא בפ' (משא"כ גו'" נח ל"ויולד

מנלן.37) מדאורייתא ד"ה ב לח, יומא מהרש"א חדא"ג גם ראה

שם.38) במשלי כדפרש"י

" סדום: ואנשי יג) יג, (לך עה"פ רש"י לשון דיוק גם יובן epizeaxeועפ"ז

צריךo`knלמדו למה (א) מובן: אינו דלכאורה – ירקב" רשעים cenilשם

–yxetnוהוא במשלי? מפורש פסוק וה"ז דוקא, "מכאן" מהו (ב) בכתוב?

אותם) שמגנים (ולא אותם מזכירים שאין הוא, שם במשלי הפשוט פירוש כי

שם. כדפרש"י
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`dcbהוכחה yxcnn39.
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יומא במסכת הגמרא דברי יובנו לעיל האמור .40לפי

הא מנא מרבנן... לההוא רבינא ליה "אמר שם: נאמר וכך

דבריהם) את חכמים לומדים (=מנין רבנן דאמור מילתא

כתיב דהא ליה: אמר לברכה, צדיק לברכה.1זכר צדיק זכר

דכתיב זאת), לנו מנין התורה (=מן לן מנא 41מדאורייתא

וכתיב עושה, אני אשר מאברהם אני המכסה אמר 35וה'

ועצום". גדול לגוי יהיה היו ואברהם

פסוק הוא לברכה" צדיק "זכר מובן: אין ולכאורה,

yxetnמילתא הא "מנא בשאלתו רבינא כוונת ומהי ,

רבנן..."? דאמור

מילתא..." הא "מנא שבשאלתו נראה, ראשון במבט

זה כלל נרמז היכן לשאול מלכתחילה רבינא התכוון

dxeza42וחשב שאלתו את הבין לא מרבנן" "ההוא אך ,

לכך המקור מהו שואל "דהאllkaשהוא השיב ולכן ,

– שוב שאלתו את רבינא לו ביאר לפיכך כתיב...".

"`ziixe`cn."לן מנא

הא "מנא השאלה מניסוח כי כך, להסביר אין אך

opaxמילתא xen`cרבינא כוונת מובנת "...43,weqtdyזכר"

הפשוטה משמעותו כי זה, כלל אומר אינו לברכה" צדיק

ובודאי ניסוח, אותו זהו הרי להבין: ויש אחרת. היא

ענין? ולאותו משמעות לאותה היא הכוונה

מן הוכחה להביא הגמרא צריכה מדוע מובן: אינו כן

יש כאשר וירא, שבפרשת יהיה..." היו "ואברהם הפסוק

נח פרשת בתחילת – קודם מפסוק הוכחה ?44לכך

אלו שאלות שתי מתורצות לעיל האמור לפי אלא,

לברכה" צדיק "זכר של הפשוטה המשמעות בפשטות:

ilynaשצריך ושאלתgaylהיא, כדלעיל. הצדיק, את

" המקור מהו – opaxרבינא xen`cחכמים מלשון (שהרי "

שצריך לכך ממש) ברכה היא "ברכה" המלה משמעות

jxalשיש מרבנן" "ההוא השיב כך על בהזכרתו? צדיק

yexclכלל בדרך כי לברכה", צדיק "זכר הפסוק מן זאת

היא "ברכה" המלה כאןdkxaמשמעות שגם ומובן ממש,

ממש. כברכה הדרש, בדרך לפחות להתפרש, יכולה היא

שאלה רבינא שאלו כך לן"ztqep"`ziixe`cnעל מנא

מן מוצאים היכן –dxezdשישjxalעל בהזכרתו? צדיק

לגוי יהיה היו ואברהם אמר... וה' "דכתיב התשובה באה כך

נח בפרשת כי לכך, הראשון המקור שזהו ועצום", `oiגדול

על אלא ברכה, על ט'gayמדובר בסעיף כדלעיל ,45.
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

צדיק, לשבח שצריך בכך התועלת אכן מהי להבין כדי

לברכו, שצריך מהכלל יותר פשוט הדבר כדלעיל, אשר, עד

הגמרא דברי את ולבאר להקדים תליתאי46יש "לשון :

המדבר לאדם רק מזיק אינו הרע שלשון תליתאי", קטיל

האדם כי מדברים. שעליו לאדם גם אלא השומע, ולאדם

של הדם וגואל במדבר, ינקום הרע לשון מדברים שעליו

בו ינקום .47המדבר

יצא "מרשעים ורק און", כל לצדיק יאונה "לא והרי

שמציין כפי – הפסוקi"yxרשע" אינה48על "והאלקים

ל"לישנא זאת וקושרים מתבטאים שחז"ל וכיון – לידו"

i`zilzקטיל הרע) השלשהi`zilz(לשון שכל מובן ,"

תליתאי. לישנא של לעבירה קשורים "קטיל", נהרגים, אשר

יומתק39) בפנים מ"ש ע"פ

בסוף ולא – פירושו בתחלת רש"י כותב אגדה" "מדרש שהתיבות מה א)

ראה אבל ועוד. יט. ד, יב. א, בראשית פרש"י ראה בכ"מ: (כדרכו הפירוש

(לא היא אגדה" ב"מדרש כוונתו כי – ואכ"מ) וצ"ע. ועוד. כא. ג, כז. א, שם

לברכה". צדיק ל"זכר כ"א) יהי'", היו "ואברהם הכתוב לפירוש בנוגע רק

מקור שישנו לאחרי כי – ל"פשוטו" אגדה" "מדרש שמקדים מה ב)

"הואיל הפירוש מתאים לברכו, צריך צדיק שכשמזכירים אגדה" ב"מדרש

כו'". מעלים אני ממנו "וכי מהפירוש מקרא של לפשוטו יותר ברכו" והזכירו

צדיק זכר שנאמר בשבחו סיפר והזכירו "הואיל כותב שבפרשתנו מה ג)

לברכה"), צדיק זכר "(שנאמר) ואח"כ כו'" והזכירו "הואיל (בתחלה לברכה"

ברכו" והזכירו "הואיל כותב שם וירא בפ' לברכה"ixg`lואילו צדיק "זכר

צריך וירא, בפ' כי –ycglולהביא לברךxewnתחלה שצריך אגדה" מ"מדרש

"הואיל – הפסוק את עפ"ז לפרש אפשר לאח"ז ורק אותו, כשמזכירים צדיק

בפרשתנו. משא"כ ברכו", והזכירו

שם.40)

יז.41) יח, וירא

ישנים42) בתוס' הובא – א ט, (תענית באורייתא רמיזא דלא מידי ליכא כי

מנ"ל). מדאורייתא ד"ה שם יומא

תרווייהו43) תוד"ה (ע"ד בפסוקים" בקיאין היו ד"לא בנדו"ד לומר אין

כתיב דהא שא"ל לאחרי ועוד, הכתוב. לשון שמזכיר כיון רע"א) קיג, ב"ב –

מנה"מ לאח"ז השאלה מהי – opaxכו' xen`cסיומו שהוא – ירקב רשעים שם

לברכה צדיק זכר .l"`yדהכתוב

ואולי44) נח. ר"פ בחומש לרש"י מציין שם, ליומא הש"ס" ב"גליון

שבפנים. להקושיא היא כוונתו

שם45) רבנן דאמור מילתא הא "מנא שם הגמרא לשאלת בנוגע גם וכ"ה

אותם מזכירים שאין הוא, שם במשלי הפשוט פירוש כי – ירקב" רשעים

"דלא לפנ"ז שם בגמרא שאמרו וע"ד ט'). סעיף לעיל (הובא שם (כדפרש"י

.38 הערה לעיל וראה בשמייהו"). מסקינן

ה"ג.46) פ"ז דיעות הל' רמב"ם ב. טו, ערכין

שם: ברמב"ם אבל כו'". הרכיל לשון "זה שם rxdברש"י oeylועיין .

ס"י. סקנ"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע

"דעם47) קד): ע' יום בהיום (הובא מפרש דעם`xrhk`xhqieהבעש"ט

שם). גרשום רבינו פירוש ע"פ שזהו (ואפשר צוהערער" דעם און דערציילער

(הובא אמור ר"פ ויק"ר ג"כ וראה שם. הרמב"ם ע"פ הוא בפנים ומש"כ

שם). אדה"ז בשו"ע

שם.48) מכילתא ב). (י, ממכות והוא יג. כא, משפטים
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`dcbהוכחה yxcnn39.

.È
"‰Î¯·Ï ˜È„ˆ ¯ÎÊ"Ï ¯Â˜Ó‰ ÏÚ ‡¯Ó‚· ÔÂÈ„‰
יומא במסכת הגמרא דברי יובנו לעיל האמור .40לפי

הא מנא מרבנן... לההוא רבינא ליה "אמר שם: נאמר וכך

דבריהם) את חכמים לומדים (=מנין רבנן דאמור מילתא

כתיב דהא ליה: אמר לברכה, צדיק לברכה.1זכר צדיק זכר

דכתיב זאת), לנו מנין התורה (=מן לן מנא 41מדאורייתא

וכתיב עושה, אני אשר מאברהם אני המכסה אמר 35וה'

ועצום". גדול לגוי יהיה היו ואברהם

פסוק הוא לברכה" צדיק "זכר מובן: אין ולכאורה,

yxetnמילתא הא "מנא בשאלתו רבינא כוונת ומהי ,

רבנן..."? דאמור

מילתא..." הא "מנא שבשאלתו נראה, ראשון במבט

זה כלל נרמז היכן לשאול מלכתחילה רבינא התכוון

dxeza42וחשב שאלתו את הבין לא מרבנן" "ההוא אך ,

לכך המקור מהו שואל "דהאllkaשהוא השיב ולכן ,

– שוב שאלתו את רבינא לו ביאר לפיכך כתיב...".

"`ziixe`cn."לן מנא

הא "מנא השאלה מניסוח כי כך, להסביר אין אך

opaxמילתא xen`cרבינא כוונת מובנת "...43,weqtdyזכר"

הפשוטה משמעותו כי זה, כלל אומר אינו לברכה" צדיק

ובודאי ניסוח, אותו זהו הרי להבין: ויש אחרת. היא

ענין? ולאותו משמעות לאותה היא הכוונה

מן הוכחה להביא הגמרא צריכה מדוע מובן: אינו כן

יש כאשר וירא, שבפרשת יהיה..." היו "ואברהם הפסוק

נח פרשת בתחילת – קודם מפסוק הוכחה ?44לכך

אלו שאלות שתי מתורצות לעיל האמור לפי אלא,

לברכה" צדיק "זכר של הפשוטה המשמעות בפשטות:

ilynaשצריך ושאלתgaylהיא, כדלעיל. הצדיק, את

" המקור מהו – opaxרבינא xen`cחכמים מלשון (שהרי "

שצריך לכך ממש) ברכה היא "ברכה" המלה משמעות

jxalשיש מרבנן" "ההוא השיב כך על בהזכרתו? צדיק

yexclכלל בדרך כי לברכה", צדיק "זכר הפסוק מן זאת

היא "ברכה" המלה כאןdkxaמשמעות שגם ומובן ממש,

ממש. כברכה הדרש, בדרך לפחות להתפרש, יכולה היא

שאלה רבינא שאלו כך לן"ztqep"`ziixe`cnעל מנא

מן מוצאים היכן –dxezdשישjxalעל בהזכרתו? צדיק

לגוי יהיה היו ואברהם אמר... וה' "דכתיב התשובה באה כך

נח בפרשת כי לכך, הראשון המקור שזהו ועצום", `oiגדול

על אלא ברכה, על ט'gayמדובר בסעיף כדלעיל ,45.
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

צדיק, לשבח שצריך בכך התועלת אכן מהי להבין כדי

לברכו, שצריך מהכלל יותר פשוט הדבר כדלעיל, אשר, עד

הגמרא דברי את ולבאר להקדים תליתאי46יש "לשון :

המדבר לאדם רק מזיק אינו הרע שלשון תליתאי", קטיל

האדם כי מדברים. שעליו לאדם גם אלא השומע, ולאדם

של הדם וגואל במדבר, ינקום הרע לשון מדברים שעליו

בו ינקום .47המדבר

יצא "מרשעים ורק און", כל לצדיק יאונה "לא והרי

שמציין כפי – הפסוקi"yxרשע" אינה48על "והאלקים

ל"לישנא זאת וקושרים מתבטאים שחז"ל וכיון – לידו"

i`zilzקטיל הרע) השלשהi`zilz(לשון שכל מובן ,"

תליתאי. לישנא של לעבירה קשורים "קטיל", נהרגים, אשר

יומתק39) בפנים מ"ש ע"פ

בסוף ולא – פירושו בתחלת רש"י כותב אגדה" "מדרש שהתיבות מה א)

ראה אבל ועוד. יט. ד, יב. א, בראשית פרש"י ראה בכ"מ: (כדרכו הפירוש

(לא היא אגדה" ב"מדרש כוונתו כי – ואכ"מ) וצ"ע. ועוד. כא. ג, כז. א, שם

לברכה". צדיק ל"זכר כ"א) יהי'", היו "ואברהם הכתוב לפירוש בנוגע רק

מקור שישנו לאחרי כי – ל"פשוטו" אגדה" "מדרש שמקדים מה ב)

"הואיל הפירוש מתאים לברכו, צריך צדיק שכשמזכירים אגדה" ב"מדרש

כו'". מעלים אני ממנו "וכי מהפירוש מקרא של לפשוטו יותר ברכו" והזכירו

צדיק זכר שנאמר בשבחו סיפר והזכירו "הואיל כותב שבפרשתנו מה ג)

לברכה"), צדיק זכר "(שנאמר) ואח"כ כו'" והזכירו "הואיל (בתחלה לברכה"

ברכו" והזכירו "הואיל כותב שם וירא בפ' לברכה"ixg`lואילו צדיק "זכר

צריך וירא, בפ' כי –ycglולהביא לברךxewnתחלה שצריך אגדה" מ"מדרש

"הואיל – הפסוק את עפ"ז לפרש אפשר לאח"ז ורק אותו, כשמזכירים צדיק

בפרשתנו. משא"כ ברכו", והזכירו

שם.40)

יז.41) יח, וירא

ישנים42) בתוס' הובא – א ט, (תענית באורייתא רמיזא דלא מידי ליכא כי

מנ"ל). מדאורייתא ד"ה שם יומא

תרווייהו43) תוד"ה (ע"ד בפסוקים" בקיאין היו ד"לא בנדו"ד לומר אין

כתיב דהא שא"ל לאחרי ועוד, הכתוב. לשון שמזכיר כיון רע"א) קיג, ב"ב –

מנה"מ לאח"ז השאלה מהי – opaxכו' xen`cסיומו שהוא – ירקב רשעים שם

לברכה צדיק זכר .l"`yדהכתוב

ואולי44) נח. ר"פ בחומש לרש"י מציין שם, ליומא הש"ס" ב"גליון

שבפנים. להקושיא היא כוונתו

שם45) רבנן דאמור מילתא הא "מנא שם הגמרא לשאלת בנוגע גם וכ"ה

אותם מזכירים שאין הוא, שם במשלי הפשוט פירוש כי – ירקב" רשעים

"דלא לפנ"ז שם בגמרא שאמרו וע"ד ט'). סעיף לעיל (הובא שם (כדפרש"י

.38 הערה לעיל וראה בשמייהו"). מסקינן

ה"ג.46) פ"ז דיעות הל' רמב"ם ב. טו, ערכין

שם: ברמב"ם אבל כו'". הרכיל לשון "זה שם rxdברש"י oeylועיין .

ס"י. סקנ"ו חאו"ח אדה"ז שו"ע

"דעם47) קד): ע' יום בהיום (הובא מפרש דעם`xrhk`xhqieהבעש"ט

שם). גרשום רבינו פירוש ע"פ שזהו (ואפשר צוהערער" דעם און דערציילער

(הובא אמור ר"פ ויק"ר ג"כ וראה שם. הרמב"ם ע"פ הוא בפנים ומש"כ

שם). אדה"ז בשו"ע

שם.48) מכילתא ב). (י, ממכות והוא יג. כא, משפטים



�gp zegiyÎihewl

שניהם השתתפו והשומע המדבר ,dxiaraולכאורה:

זהה שהיא בגמרא נאמר שעליה חמורה כה עבירה

דמים ולשפיכות עריות לגילוי זרה, לעבודה בחומרתה

מהי49ביחד אך להם. מזיקה הרעה שהלשון ומובן, –

השתתף לא הרי הוא – דברו שעליו האדם של אשמתו

ומדוע לסבול?eilrבעבירה,

מההעלם דבר הוצאת הוא הדיבור הוא: לכך ההסבר

שבזולת השלילה על מדברים כאשר ולכן, לגילוי. (מחשבה)

עלול – גילוי לידי מהעלם זו שלילה מביאים כך ידי ועל

להזיקו אילו50הדבר .`lשלילה היתה כך, על מדברים היו

בפועל. ומובעת מתגלה היתה ולא בהעלם נשארת זו

פורענ ממדת מרובה טובה "מדה הרי ואם51יות"אך .

הרי מזיקה, השפעה בעל הוא הזולת של בגנותו דיבור

שכאשר טובה. במדה הוא מכך, יותר ואף שכך, שכן מכל

בודאי לכך יש הזולת, של ובטובתו בשבחו מדברים

על זוכה והוא משבחים, שאותו האדם על חיובית השפעה

גילוי לידי מביאים – בעבודתו ולסיוע לחיזוק כך ידי

ומעלותיו. טובתו את בפועל ולביטוי

שבח לגבי אפילו אמורים משבחים.miyp`yהדברים

של שבחים לגבי וכמה ed`ועלֿאחתֿכמהֿ ÎjexaÎyecwd,

במפורש כתובים הם כאשר .dxeza52ובמיוחד

ידי על כי לברכה", צדיק "זכר של לענין הטעם וזהו

בעבודתו לו מסייעים לצדיק, השבח .53עצם
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שהענין לכך הענינים, בפנימיות הטעם, יובן זה לפי

בפרשת לראשונה מופיע בשבחו" סיפר והזכירו "הואיל

בראשית: בפרשת כבר נח את מזכירה שהתורה למרות נח,

ה'". בעיני חן מצא "ונח נאמר בראשית פרשת בסוף

חן, הנושא לאדם רק קשור אינו "חן" של הענין

ול"מראה" ל"תואר" רק הקשור האדם54כ"יופי" של

לאדם (בעיקר?) גם אלא חן,eipirayה"יפה", נושא הוא

מכוערת" היא "אפילו – בעלה" על אשה "חן .55כנאמר

"ונח נאמר כאן כאשר ה'",vn`ובמיוחד בעיני חן

מצד לא הגיע זה בעיקר אך בהנהגתו, תלוי שהדבר שלמרות

מציאה של בדרך אלא lirlc`56עבודתו, `zexrz`e57.

לבין בראשית בפרשת נח על הסיפור בין ההבדל וזהו

על מדובר בראשית בפרשת נח: בפרשת עליו הסיפור

באתערותא – מציאה של באופן נח אצל שהיו ענינים

" – d'חןvn`דלעילא ipira"58מדובר נח בפרשת ואילו .

הדרגות ועל הטובים מעשיו על צדיק", איש "נח על

עבודתו ידי על .59שהשיג

נח: בפרשת רק נח של בשבחו הסיפור מופיע לכן

בסעיפים לעיל (כאמור היא בשבחו" "סיפר של התועלת

משבחים, שאותו לאדם לסייע כדי יב), ,ezcearaיא

כדלעיל. נח, בפרשת רק מתחילה נח של ועבודתו
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יהודי היא: הרוחנית בעבודה מכך הנלמדת ההוראה

ולדבר אחר ביהודי הטוב את לראות להשתדל צריך

ובשבחיו מביא60במעלותיו הוא כך על הדיבור בעצם כי ,

כך ידי ועל גילוי, לידי יבוא שבזולת שהטוב כך, לידי

הזולת. של בעבודתו חיוביות תוצאות נגרמות

החיובית להשפעה הריdcearaובנוסף הרוחנית,

טוב שפע להמשכת כלי גם השבח מהווה עת באותה

הזקן אדמו"ר של הידועים כדבריו שכאשר61מלמעלה. ,

איש וברעות, בשלום באחוה "באהבה הם שבניו רואה אב

כלטובת חבירו לטובת דואג אחד וכל ימלא רעהו רצון את

צרכי מילוי בשביל עצמם דאגת המניחים גם ומהם עצמו

– בניו`fחבריהם מהנהגת רוח ונחת עונג נתמלא האב

משאלותיהם". לקיים לעשות ומפליא

(f"kyz gp t"y zgiyn)

שם.49) רמב"ם שם. ערכין

לעולם).50) ד"ה ובחדא"ג ב ח, (כתובות לשטן פיו אדם יפתח אל וע"ד

ק. ע' יום מהיום ולהעיר סי"ב. כו' גוף שמירת הל' אדה"ז שו"ע וראה

ו.51) כ, יתרו רש"י וש"נ. א. יא, סוטה

עליו..52) מכתיב שהקב"ה יודע ראובן הי' שאלו ח: פל"ד, מויק"ר להעיר

אביו. אצל ומוליכו טוענו הי'

ואילך.53) 163 ע' חכ"ז לקו"ש וראה

שם.54) מפרשים ובשאר יז) (כט, לויצא פרש"י ראה

שם.55) פרש"י א. מז, סוטה

חן כשמוצא lkdואפילו ipira.האדם ומראה תואר מצד (רק) אי"ז –

אסתר נשאה i`ex'בעיניogשלכן lkכי – היתה שירקרקת אף טו) ב, (אסתר

) חסד של ח"דdlrnlnחוט לקו"ש וראה א). יג, (מגילה עלי' משוך (

ממקיפים. – וחן הפנימיים, מענינים בא ש"יופי" ,102 ע' [המתורגם]

אלא56) כדאי שהי' לא א): קח, סנה' גם (וראה ספכ"ח מב"ר להעיר

כו'". בעלה על אשה "חן מרז"ל עם זה שמקשר שם מ"כ וראה חן. שמצא

בדרך57) הוא חן מצא שונח ספ"א, תש"ה נא אם ועתה ד"ה גם ראה

מלמעלמ"ט.

דפ'58) בהסיום הוא ה'" בעיני חן מצא ש"ונח מה יותר יומתק ועפ"ז

xaziy`.ואילך 83 ע' חט"ו לקו"ש וראה .29 הערה לעיל ראה –

סיפור59) הוא צדיק" איש "נח גם שברש"י, השני פירוש .ezcearלפי

מובן ע"דzehytaועפ"ז מסופר בראשית בפ' כי לפנ"ז, נאמר שלא מה

r"lcrz`d"צדיק איש ש"נח הראשון לפירוש שגם הוא, שבהשיחה והחידוש .

epi`"בשבחו סיפר והזכירו ד"הואיל מהטעם אגב דרך בא ורק עבודתו, ענין

בפעם בראשית, בפ' כתוב צ"ל הי' שזה לכאורה, אפ"ל הי' שלפ"ז –dpey`xd

הוא בשבחו שהסיפור מכיון זה, לפירוש שגם הביאור, בא וע"ז – שמזכירו

אותו לסייע דוקא.ezcearaבכדי נח בפ' זה בא לכן ,

יג.60) סי"ב, סקנ"ו חאו"ח אדה"ז בשו"ע מדובר עליו באופן שלא מובן

תיג).61) ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק 199 ע' לתהלים מכתבים קובץ

מהר"ש). (מאדמו"ר 5 ע' תש"ד השיחות ספר גם וראה עיי"ש.

ixyz d"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ"ה ראשון יום
אגרתכה

.dkmy lrad ly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

zpyn z"dw z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aeh

zervn`a `ed jexa yecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz

.'eke zelba od d`xid e` dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd

xacd jky ,my aezk jynda

xacn edyin rney `edyk mb

aeygi ,lltzn `edy drya

ize` `iad dn myl" envrl

fldy o`k `ed jexa yecwd

df ixd ,izlitz zrya xaci

,`l` ,"zihxt dgbyda lkd

`ide dpikyd `ed xeaicd

aezk jk) "dzxy" (dpikyd)

d myoeylepax xiaqiy itk j` ,

oeyld (ef zxb`a) owfd

ik "dzxy" `l `id dni`znd

eze` ly eita ("dyalzp" m`

zceara wfgz`y ick ,mc`

(oldl my aezk) hxtae ,dltzd

ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m`

i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv dpikydy `vei

.ezceara xzi fexifl eze` `iadl

aeh my lrad ly df xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk

dpikydy xne`ddzxydid xacd - lltzn icediy drya xacnd ieba

dpiky ly (zeyalzd elit` e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw

.'eke ieba

l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a xiaqdl owfd epax `a df oipr

`ed xac lky zrcl icedi lry - "dxf dcear caer el`k qrekd lk"

e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke ,`ed jexa yecwdn

eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd ,qrk icil

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya ,mc`

lliw `xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

xn`i `ed jexa yecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze`

ozpe irny z` dyrn zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

elgekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xaclxn`epaxy itke ,"llw el

.'eke zetilwa mb dpikyd zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd

dxen`d `iyewde aeh my lrad ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn

exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxc lr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy

melye qg cxtp zeidl `ly ynn lreta eytp xqny ,owfd epax ly

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s` ,aeh my lrad ly drepzn1jk ,

zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp owfd epaxy ,eppipra mb

`iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed `l` ,aeh my lrad

.jk lr eywdy

,äðéá éøîà ïéáäìilyna oeyld jxc lr ,dxez ly dpada -2, §¨¦¦§¥¦¨
`xnbd xn`n jxc lre3yxtn ,''dpia sl` - z''iaÎs''l`" :

,dxez cenl :i''yxeö" àø÷pä øôqa áeúkM äî,"L"áéø úà- ©¤¨©¥¤©¦§¨©¨©¦©
,xtqd `xwp jk - (aeh) my lra l`xyi iax ly ez`eevíâä£©

Búàeö dðéà úîàaL¤¤¡¤¥¨©¨¨
ììk4å ,,aeh my lrad - §¨§

éðôì ììk äeö àìŸ¦¨§¨¦§¥
÷ø ,Búøéètmipiprd - §¦¨©

,xtqayéèewì íä¥¦¥
úBøBähä åéúBøîàlr - ¦§¨©§

xn`pd ''`id dxedh'' jxc

oiivnd ,dnypd iabl

dnypd zbixcn

''dxedh'' ;''zeliv`''ay

minyd mvrk'' oeyln

''xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly

dnk eid `l` ,mixacd

zexni` ehwly dnke

zkqna oeyl `ed ''ihewl xza ihewl'' .aeh my lrad zxezn

ziprz6,lä ïeëì eòãé àìå,Bzðkúî ìò ïBLwiecna `hazy - §Ÿ¨§§©¥©¨©©§ª§
ezxez xne` did aeh my lrady ,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez

oeyl opeyl ''y''aixd z`eev'' xtqay zexezd eli`e ,yici` ztya

,ycewd.Bzîàì úîà àeä ïeëîä Càowfd epax ligzn z`fe - ©©§ª¨¡¤©£¦
:k''w oniq ''y''aixd z`eev''a `aend xn`nd xiaqdl,àeäå- §

,xaqei xn`ndì"æø øîàî íéc÷äa7ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekò,dxf dcear caer eli`k `ed qrekd recn - ©§§©©©

äðéa éòãBéì ïáeî8;äðeîàä epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤¨¡¨
`xap lk lr zihxt dgbyd `idy ,ezgbyde `ed jexa yecwda -

,`xape¯ Bì úàæ äúéä 'ä úànL ïéîàî äéä elà ékmixeaicd ¦¦¨¨©£¦¤¥¥¨§¨Ÿ
`a mdy - qrk icil eze` e`iady miyrnd e`jexa yecwdn e

,`ed.ììk ñòëa äéä àìdyr e` mixeaic mze` xaicy in lr - Ÿ¨¨§©©§¨
.miyrn mze`Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§

ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî ÷éfî Bà eäkî©¥©¦¨¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©
Búøéça òøezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay - Ÿ©§¦¨

`edy iptn ,my` `l `edy xnel ,dxe`kl ,ixd xyt` i` ,'eke

ixdy ,xacl di`xe ;ezgbyde `ed jexa yecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `edøák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©©¦¨§¨
,íéîMä ïî øæâðdid `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyerixd ,wfipdl rxdl ezxigaa

:oky ,dke dk oia lawn wfipd did wfpd z`íéçeìL äaøäå§©§¥§¦
.íB÷nìlr `ed ,o`k xaecnd oiprd lk .dxfbpy dxifb rval - ©¨

ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì

276ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå

נו.1. ע' ב' חוברת ב.2.''התמים'' א.3.א, קד, הובאה4.שבת הצ''צ, אדמו''ר כ''ק הגהת ע''פ וניתוספה ''כלל'', לתיבת ליתא לפנינו בתניא

קה''ת. הוצאת התניא ספר שבסוף התיקון'' ו.5.ב''לוח כד, ב.6.משפטים בשם7.ו, ה''ג פ''ב דעות הל' רמב''ם א. קעט, ח''ג ב. כז, זח''א

ובכ''מ. הראשונים''. ''יודעי8.''חכמים דתואר הקשר כאן.·È�‰''ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



�י ixyz d"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ"ה ראשון יום
אגרתכה

.dkmy lrad ly dxez lr xe`ia `ed ,d"k oniq ,ycewd zxb` ly dpkez

zpyn z"dw z`veda k"w oniq) "y"aixd z`eev" xtqa dqtcpy ,aeh

zervn`a `ed jexa yecwdn zehytzd `ed xac lk ji` xaecn da ,(d"lyz

.'eke zelba od d`xid e` dad`dy zeidl lekiy `l` ,d`xie dad` zecnd

xacd jky ,my aezk jynda

xacn edyin rney `edyk mb

aeygi ,lltzn `edy drya

ize` `iad dn myl" envrl

fldy o`k `ed jexa yecwd

df ixd ,izlitz zrya xaci

,`l` ,"zihxt dgbyda lkd

`ide dpikyd `ed xeaicd

aezk jk) "dzxy" (dpikyd)

d myoeylepax xiaqiy itk j` ,

oeyld (ef zxb`a) owfd

ik "dzxy" `l `id dni`znd

eze` ly eita ("dyalzp" m`

zceara wfgz`y ick ,mc`

(oldl my aezk) hxtae ,dltzd

ixd ,ohw e` ieb `ed xacnd m`

i`cea xacd jixv ,dfk mc` beqa lekiak dnvr dnvnv dpikydy `vei

.ezceara xzi fexifl eze` `iadl

aeh my lrad ly df xn`nl zeciqgd zxez icbpn elkpzd ,d`xpd itk

dpikydy xne`ddzxydid xacd - lltzn icediy drya xacnd ieba

dpiky ly (zeyalzd elit` e`) d`xyd ly oipr xnel ,mdipira dyw

.'eke ieba

l"f epizeax xn`n xe`ia zncwda ,ef zxb`a xiaqdl owfd epax `a df oipr

`ed xac lky zrcl icedi lry - "dxf dcear caer el`k qrekd lk"

e`iadl milelrd mixeaic xaic e` eze` dkd fldyke ,`ed jexa yecwdn

eze` mb llek `xap lk dignd dpikydn dx`d dfa dyalzd ,qrk icil

.mixeaic mze` xaicyk e` eze` dkdyk ,dyrn zrya ,mc`

lliw `xb oa irnyyk jlnd cec xn`y dnn jk lr di`x `ian `edy itke

xn`i `ed jexa yecwdy mi`ven ep` oi`y zexnly ,"llw el xn` 'd" :eze`

ozpe irny z` dyrn zrya digd jxazi eit gexy oeeik ixd j` ,irnyl z`f

elgekd'd" jkl `xew `ed ,mixeaic mze` xaclxn`epaxy itke ,"llw el

.'eke zetilwa mb dpikyd zx`d zeyalzd oipr hexhexta xiaqn owfd

dxen`d `iyewde aeh my lrad ly exn`n `ian owfd epax oi`y dn

exq`n ixetiqa mi`ven ep`y dn jxc lr ,xnel ile` xyt` - eilr eywdy

melye qg cxtp zeidl `ly ynn lreta eytp xqny ,owfd epax ly

oir zi`xnl `l s`e dlw dryl `l s` ,aeh my lrad ly drepzn1jk ,

zxez lr `iyew ly oipr xikfdl `ly mb xdfp owfd epaxy ,eppipra mb

`iyewd zvxezn `linae ,oiprd z` xiaqn `ed `l` ,aeh my lrad

.jk lr eywdy

,äðéá éøîà ïéáäìilyna oeyld jxc lr ,dxez ly dpada -2, §¨¦¦§¥¦¨
`xnbd xn`n jxc lre3yxtn ,''dpia sl` - z''iaÎs''l`" :

,dxez cenl :i''yxeö" àø÷pä øôqa áeúkM äî,"L"áéø úà- ©¤¨©¥¤©¦§¨©¨©¦©
,xtqd `xwp jk - (aeh) my lra l`xyi iax ly ez`eevíâä£©

Búàeö dðéà úîàaL¤¤¡¤¥¨©¨¨
ììk4å ,,aeh my lrad - §¨§

éðôì ììk äeö àìŸ¦¨§¨¦§¥
÷ø ,Búøéètmipiprd - §¦¨©

,xtqayéèewì íä¥¦¥
úBøBähä åéúBøîàlr - ¦§¨©§

xn`pd ''`id dxedh'' jxc

oiivnd ,dnypd iabl

dnypd zbixcn

''dxedh'' ;''zeliv`''ay

minyd mvrk'' oeyln

''xdehl5éèe÷ì eèwlL ,¤¦§§¥
,éèe÷ì øúa,xnelk - ¨©§¥

z` hwil cg` `ly

dnk eid `l` ,mixacd

zexni` ehwly dnke

zkqna oeyl `ed ''ihewl xza ihewl'' .aeh my lrad zxezn

ziprz6,lä ïeëì eòãé àìå,Bzðkúî ìò ïBLwiecna `hazy - §Ÿ¨§§©¥©¨©©§ª§
ezxez xne` did aeh my lrady ,oldl xiaqiy itk ,oiprd okez

oeyl opeyl ''y''aixd z`eev'' xtqay zexezd eli`e ,yici` ztya

,ycewd.Bzîàì úîà àeä ïeëîä Càowfd epax ligzn z`fe - ©©§ª¨¡¤©£¦
:k''w oniq ''y''aixd z`eev''a `aend xn`nd xiaqdl,àeäå- §

,xaqei xn`ndì"æø øîàî íéc÷äa7ãáBò elàk ñòBkä ìk" : §©§¦©£©©©¨©¥§¦¥
íòhäå ,"'eëå í"ekò,dxf dcear caer eli`k `ed qrekd recn - ©§§©©©

äðéa éòãBéì ïáeî8;äðeîàä epnî ä÷lzñð Bñòk úòaL éôì , ¨§§¥¦¨§¦¤§¥©£¦§©§¨¦¤¨¡¨
`xap lk lr zihxt dgbyd `idy ,ezgbyde `ed jexa yecwda -

,`xape¯ Bì úàæ äúéä 'ä úànL ïéîàî äéä elà ékmixeaicd ¦¦¨¨©£¦¤¥¥¨§¨Ÿ
`a mdy - qrk icil eze` e`iady miyrnd e`jexa yecwdn e

,`ed.ììk ñòëa äéä àìdyr e` mixeaic mze` xaicy in lr - Ÿ¨¨§©©§¨
.miyrn mze`Bà Bìl÷î äøéça ìòa àeäL íãà-ïaL óàå§©¤¤¨¨¤©©§¦¨§©§

ìò íéîL éðéãáe íãà éðéãa áiçúîe ,BðBîî ÷éfî Bà eäkî©¥©¦¨¦§©¥§¦¥¨¨§¦¥¨©¦©
Búøéça òøezekdl e` ellwl ,dl` mirx miyrn zeyrl xgay - Ÿ©§¦¨

`edy iptn ,my` `l `edy xnel ,dxe`kl ,ixd xyt` i` ,'eke

ixdy ,xacl di`xe ;ezgbyde `ed jexa yecwd ly cala gily

?miny ipicae mc` ipica aiiegn `edøák ÷fpä ìò ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©©¦¨§¨
,íéîMä ïî øæâðdid `l mc` eze` m`e ,wfp eze`a wfpiiy - ¦§©¦©¨©¦

xegal dvex did `ly iptn z`f dyerixd ,wfipdl rxdl ezxigaa

:oky ,dke dk oia lawn wfipd did wfpd z`íéçeìL äaøäå§©§¥§¦
.íB÷nìlr `ed ,o`k xaecnd oiprd lk .dxfbpy dxifb rval - ©¨

ùã÷ä úøâà
ïéáäì äë'÷ðä øôñá ù"î äðéá éøîà

úîàáù íâä ù"áéø úàååö
íä ÷ø åúøéèô éðôì ììë äåéö àìå åúàååö äðéà
éèå÷ì øúá éèå÷ì åè÷ìù úåøåäèä åéúåøîà éèå÷ì

276ïååëîä êà .åúðåëúî ìò ïåùìä ïéåëì åòãé àìå
ñòåëä ìë ì"æøàî íéã÷äá àåäå .åúéîàì úîà àåä
äðéá éòãåéì ïáåî íòèäå .'åëå í"åëò ãáåò åìéàë
äéä åìéà éë äðåîàä åðîî ä÷ìúñð åñòë úòáù éôì
ììë ñòëá äéä àì åì úàæ äúéä 'ä úàîù ïéîàî
åäëî åà åìì÷î äøéçá ìòá àåäù íãà ïáù óàå
ìò íéîù éðéãáå íãà éðéãá áééçúîå åðåîî ÷éæî åà
íéîùä ïî øæâð øáë ÷æéðä ìò ë"éôòà åúøéçá òåø
äòùá åìéôà àìà ãåò àìå íå÷îì íéçåìù äáøäå

נו.1. ע' ב' חוברת ב.2.''התמים'' א.3.א, קד, הובאה4.שבת הצ''צ, אדמו''ר כ''ק הגהת ע''פ וניתוספה ''כלל'', לתיבת ליתא לפנינו בתניא

קה''ת. הוצאת התניא ספר שבסוף התיקון'' ו.5.ב''לוח כד, ב.6.משפטים בשם7.ו, ה''ג פ''ב דעות הל' רמב''ם א. קעט, ח''ג ב. כז, זח''א

ובכ''מ. הראשונים''. ''יודעי8.''חכמים דתואר הקשר כאן.·È�‰''ביאור לתניא יצחק לוי לקוטי ראה - דוקא



��ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ"ו שני יום

weqtd lr (i''yx `iany) `zliknd jxc9,"ecil dp` miwl`de" :

aezky dn edfy10wfipd lr xfbpy zexnly ,"ryx `vi miryxn" :

didi miieqn mc` eze`y `ed jexa yecwd aaqn - wfp eze` lawl

xaecn my ,j` .wfipl wifiy wifndbbeyaxacdyk ok oi`y dn ,

`edcifnadyer wifndyk ,

`l `ed m`e ,ezxigaa z`f

itk) ixd ,z`f dyer did

zkqna zxne` `xnbdy

ziprz11migely daxd (

z` mci lr rval mewnl

gken ,mipt lk lr .dxifbd

zeidl wfipl oi`y ,xen`dn

el wifdy mc`d lr qrka

did `ed `l oky ,dnecke

daiqd,el rxi`y dn lr

,efn dxizi owfd epax xn`i oldl ,minyd on oicd xfb `id daiqd

zexyt`d z` ozepd xac ,oicd xfb did xakyk cala ef `ly

zlefl rxdl oeirxd elit` `l` - el rxdl lkei wifndy zillkd

ixd ,z`f zeyrl dyrn zrya el yiy gekdegekd`a df oeirxl

lra `edy mc` eze`y xacd oaen `l`) `ed jexa yecwdn

j` ,(dyrn eze` zeyrl `le ef daygn zegcl leki did ,dxiga

y eze` fibxny iptn `l ixd `ed eqrkwifndrxdl ezxigaa xga

el dxqgy iptn z`fe ,el wifd `ed dnl eze` fibxn `l` ,el

drxd ezxiga `le minyd on xfb `id ewfidl daiqdy dpen`d

:owfd epax oeylae .wifnd ly,ãBò àìåminyd on dxifbdy dn - §Ÿ
zexyt`de zeyxd z` dpzpzillkd,wfpii `edyelôà àlà¤¨£¦

Bìl÷î Bà eäknL Lnî Bæ äòLaa ixd -eze`,ynn onf §¨¨©¨¤©¥§©§
Ba Laìúî,wifna -,Bîi÷îe eäiçîä Cøaúé åét çeøå 'ä çk ¦§©¥Ÿ©§©¦¦§¨¥©§©¥§©§

áeúkL Bîëe12,"ìl÷ Bì øîà 'ä ék" :,z`f xne` cec - §¤¨¦¨©©¥
,cec z` llwl `xb oa irnyl xn` `ed jexa yecwdyïëéäå§¥¨

øîà`ed jexa yecwd -ì?éòîLyecwdy ep` mi`ven okid - ¨©§¦§¦

?cec z` llwl irnyl xn`i `ed jexaBæ äáLçnL àlà¤¨¤©£¨¨
ì äìôpLBçîe Baìa éòîL,cec z` llwl -,'ä úàî äãøé ¤¨§¨§¦§¦§¦Ÿ¨§¨¥¥

irny ly egenae eala dlrzy zeaiqd aaiq `ed jexa yecwd -

,ef daygn"åét çeø"å,`ed jexa yecwd ly -ìk äiçîä §©¦©§©¤¨
íàáöweqtd oeylk -13: §¨¨

,''m`av lk eit gexae''

éòîL ìL Bçeø äéçä¤§¨¤¦§¦
elà íéøác øacL äòLa§¨¨¤¦¥§¨¦¥
÷lzñð elà ék ;ãåãì§¨¦¦¦¦§©¥
òâø Cøaúé "åét çeø"©¦¦§¨¥¤©
¯ éòîL ìL Bçeøî ãçà¤¨¥¤¦§¦
äîeàî øaãì ìBëé àìŸ¨§©¥§¨

"Bì øîà 'ä ék" eäæå)§¤¦¨©

Lnî àéää úòa ¯- ¨¥©¦©¨

,mixeaic mze` xaicyk

,ãåc úà "ìl÷"el ozpe eze` digd dyrn zryay jka - ©¥¤¨¦
,mixeaic mze` xacl gekd."'Bâå Bì øîàé éîe"ziyr recn - ¦Ÿ©§

"xyt` jxca mipewize zexrd"a iaxd oiivn "el" dlnd lr ,ok

y ("`ipz"d seqa qtcpy)dxe`klixdy ,zxzein ("el") ef dln

o`k weqta14."el" dlnd ila ,"ok ziyr recn xn`i ine" :aezk

mivexy yi ,zxzein "el" dlnd "dxe`kl"y xne` iaxdy dn -

weqt lr `id owfd epax zpeeky zeidl lekiy iptn dfy ,yxtl

zldwa xg`15xn`i ine [oehly jln xac xy`a]" :eldn

xnel leki in" ezernyny ,"dyrz`ed jexa yecwdldz` dn

weqtd zece` exacay xnel wgec ixdy oeeik j` ;"?dyer

,(zldwa) xg` weqt owfd epax `iai ,"xn`i ine"a miizqnd

`l `ed owfd epax `iany "el" dlndy ,xnel ile` xyt`

oi` "ok ziyr recn xn`i in"y yxtn `ed `l` weqtdn

`id dpeekd `l` (jk miyxtn yiy itk) `xb oa irnyl dpeekd

`ed jexa yecwdl xnel leki in" :"llw el xn`"y 'dl "el"

."cec z` llwl irnyl zeevl jk ziyr recn

÷eñt ìò ì"æ áBè-íL-ìòaä áúkM äî òãBpëå16'ä íìBòì" : §©©©¤¨©©©©¥©©¨§¨
,"íéîMa ávð Eøáczekix`a df weqt aeh my lrad xiaqd - §¨§¦¨©¨¨¦

lirl `aenk) mildz yxcna z`aend dcewpd z` uitde xe`iaae

''dpen`de cegid xry'' -

,('` wxtúBiúBà óeøvL¤¥¦
pL,íéîMä ïäa eàøá ¤¦§§¨¤©¨©¦

òé÷ø éäé" :øîàî àeäL¤©£©§¦¨¦©
"'eë''mind jeza -17,

,minyd e`xap df xn`nny

ïäxn`n ly eizeize` - ¥
,dfúBãîBòå úBávð¦¨§§

.íîi÷ìe íúBéçäì íìBòì íéîMa úBLaìîxaqeny itke - §ª¨©¨©¦§¨§©£¨§©§¨
xacd jky - 'a wxte '` wxt ''dpen`de cegid xry''a hexhexta

.mi`xapd lka,úéèøt äçbLäa íéøôBkL íéôBñBìéôäk àìå§Ÿ§©¦¦¤§¦§©§¨¨§¨¦
ly zihxtd ezgbyda -

lk lr `ed jexa yecwd

mixaeq mde ,xvepe `xap

`xap mlerdy zexnly

epi`e `ed jexa yecwdn

jexa yecwd oi` j` ,oencw

,mi`xapd lr gibyn `ed

,okyíðBéîãa ïénãîe§©¦§¦§¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

çåøå 'ä çë åá ùáìúî åìì÷î åà åäëîù ùîî åæ
ìì÷ åì øîà 'ä éë ù"îëå åîéé÷îå åäééçîä 'úé åéô
éòîùì äìôðù åæ äáùçîù àìà éòîùì øîà ïëéäå
íàáö ìë 'éçîä åéô çåøå 'ä úàî äãøé åçåîå åáìá
ãåãì åìà íéøáã øáéãù äòùá éòîù ìù åçåø äéçä
éòîù ìù åçåøî ãçà òâø 'úé åéô çåø ÷ìúñð åìéà éë
àéää úòá åì øîà 'ä éë åäæå) äîåàî øáãì ìåëé àì

'åâå åì øîàé éîå ãåã úà ìì÷ ùîî

ù"î òãåðëå
óåøéöù íéîùá áöð êøáã 'ä íìåòì ô"ò ì"æ è"ùòáä
òé÷ø éäé øîàî àåäù íéîùä ïäá åàøáðù úåéúåà
íìåòì íéîùá úåùáåìî úåãîåòå úåáöð ïä 'åë
äçâùäá íéøôåëù íéôåñåìôäë àìå íîéé÷ìå íúåéçäì
äùåò 'ä äùòî úà áæåëä íðåéîãá ïéîãîå úéèøô

יג.9. כא, יד.10.משפטים כד, א' ב.11.שמואל י.12.יח, טז, ב' ו.13.שמואל לג, שם.14.תהלים ד.15.ש''ב פט.16.ח, קיט, תהלים

ו.17. א, בראשית

ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî úà áæBkä©¥¤©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨

dyere mipey mixneg aaxrny eizeleagzle ,ilk (dnecke sqk

,ilk mdnéøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvì àöé øLàk ékC ¦©£¤¥¥©¥§¦¥©§¦¨¦
åéãiL óàL ,óøBvä éãéì¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -úB÷lñî§ª¨
epîéä,ilkdn -àeä- ¥¤
,ilkd.Bîöòî íi÷ila - ©¨¥©§

,xacd jk ;gtpd ly ezxfr

miny z`ixaa ,md miayeg

yecwdy ixg`y ,ux`e

oi` ,mze` `xa `ed jexa

melye qg xzei miwewf md

md okle ,`ed jexa yecwdl

- zihxt dgbyda mixtek

`ed jexa yecwd lry

,mi`xapd lr cinz gibydl

,íäéðéò úBàøî çèå- §¨¥§¥¥¤
,ze`xln zeweac mdipir

Liî Lé àeäL ,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨¤¥¦¥
,sqk zkizgn lynl enk ,ipy ''yi'' mc`d xvei miiw xaky xacn -

`l `ed sqkd z`y ixd ,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy

,miiw did xak df oky ,xviil jixv didäøevä äpLnL ÷ø©¤§©¤©¨
,äðeîzäåly ezxeve ezenc xviin `ed sqkd xneg zxevn - §©§¨

xac mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkdycg,xak miiw did xacd oky ,

dppi` ,sqkdn xvi `edy ilkd ly ezipaz s`eyecig,sqka sqep

epnn zeyrl (zexyt`d) ''zeilelr''d dligzkln yi sqkl oky

ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd ixdy ,ilk

`l mc`dyycigwewf ,ezxivi xg`l ,ilkd oi` okl ,xac mey jka

oia lcadd z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil

,dl` mc` dyrn.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìiptl - §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
miiw did `l ,ux`e miny z`ixaxac meydedzp ,mz`ixa mre ,

,f`e ,llk df iptl miiw did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi"

xac xvepykycgxviy gekdy gxkdd on (oldl owfd epax xiaqi)

did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie ea didi ,ycgd xacd z`

yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,mipt lk lr .lhazn ycgd xacd

,"oi`n,ìLî Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt àeäå§¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
éìBä øLà'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - £¤¦§©¨¦©¨¨©©§¨

,dfr zigxfn gexa yalzd mid z` rway iwl`díénä eò÷aiå18, ©¦¨§©©¦
,dnegk eavpe -íéøæBç íénä eéä ¯ òâøk çeøä ÷ñt elàå§¦¨©¨©§¤©¨©©¦§¦

,äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðåxry''a - §¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨
mey oi`y ,xnelk ,''wtq ila'' dfy siqen `ed ''dpen`de cegid

gexdy ixg` dnegk miavip mix`yp eid mindy aeygl mewn

` ,rbxl zwqet dzidmexfl mrahl mixfeg i`cea eid md `l

,cxenaíéna äæ òáhL óà,cxena mixbip zeidl -ïk íb àeä ©¤¤©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáðdid `l ,"oi`" did df iptly mewnay - ¦§¨§ª¨¥¥©¦

ly eyexitl m`zda ,xnelk .dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah

mewna miavip mpi`e cxena minxef mdy ,mina df rah ,iaxd

lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi" `xap `ed envr df rah ,dnegk

a `xap - "oi`n yi" e`xap mnvr mindyjezzeidl rahd mind

dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna cenrl `le minxef

zeidl mina drityde

lr did dn ,dnegk miavip

`l - ?mina lertl gexd

xac xevil gexd lr did

did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg

cg` "yi" zepyl dilr

rah z` zepyl ,ipy "yi"l

minxef zeidln mind

ly xg` "yi"l ,mirrepzne

,dnegk miavip zeidl ,rah

jka yiy oeeik ,z`f lkae

zeidl mina yecig meyn

gxkdd on - dnegk miavip

z` lrty gek eze`y

z` dzyry gexd ,yecigd

- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` `xai ,miavip mind

on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn

,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd

- "oi`n yi" `xap `ed cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr

m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian

`lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi

oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena

mr `l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr

znixf j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd zxivi

,jk epi` mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind

mipa` zneg lynl enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly rahd

epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery

:owfdòáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©
.ïk Bðéà íénä`l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e - ©©¦¥¥

ixd ,cxena minxef zeidldf rahjeza "oi`n yi" `xap xac `ed

- ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind

`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl didxg` "yi"

,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn)

df yecig lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"

oky lk ixd ,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl -

itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe

gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy

z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd

ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd

miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby

yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl ux`e

zeidl jixvy ote`a - "yinyecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,

ùã÷ä úøâà
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù

èì÷øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø

כא.18. יד, בשלח



�� ixyz e"k ipy mei Ð dk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

LBðà äNòîì ,"õøàå íéîL äNò" ,'ä äNòî úà áæBkä©¥¤©£¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤§©£¥¡
;åéúBìeaçúåe` adf zkizgn) mlebn dyer mc`y miyrnl - §©§¨

dyere mipey mixneg aaxrny eizeleagzle ,ilk (dnecke sqk

,ilk mdnéøö éìkä ïéà áeL ¯ éìk óøBvì àöé øLàk ékC ¦©£¤¥¥©¥§¦¥©§¦¨¦
åéãiL óàL ,óøBvä éãéì¦¥©¥¤©¤¨¨

,gtpd ly -úB÷lñî§ª¨
epîéä,ilkdn -àeä- ¥¤
,ilkd.Bîöòî íi÷ila - ©¨¥©§

,xacd jk ;gtpd ly ezxfr

miny z`ixaa ,md miayeg

yecwdy ixg`y ,ux`e

oi` ,mze` `xa `ed jexa

melye qg xzei miwewf md

md okle ,`ed jexa yecwdl

- zihxt dgbyda mixtek

`ed jexa yecwd lry

,mi`xapd lr cinz gibydl

,íäéðéò úBàøî çèå- §¨¥§¥¥¤
,ze`xln zeweac mdipir

Liî Lé àeäL ,åéúBìeaçúå LBðà äNòî ïéaL ìBãbä ìcáää©¤§¥©¨¤¥©£¥¡§©§¨¤¥¦¥
,sqk zkizgn lynl enk ,ipy ''yi'' mc`d xvei miiw xaky xacn -

`l `ed sqkd z`y ixd ,ilk mc`d xvei ,epyi xak ely xnegdy

,miiw did xak df oky ,xviil jixv didäøevä äpLnL ÷ø©¤§©¤©¨
,äðeîzäåly ezxeve ezenc xviin `ed sqkd xneg zxevn - §©§¨

xac mey xvi `ly oeeik ,ixd ;ilkdycg,xak miiw did xacd oky ,

dppi` ,sqkdn xvi `edy ilkd ly ezipaz s`eyecig,sqka sqep

epnn zeyrl (zexyt`d) ''zeilelr''d dligzkln yi sqkl oky

ixd ,`idy dxev lka ettekl milekiy ,jk `xap sqkd ixdy ,ilk

`l mc`dyycigwewf ,ezxivi xg`l ,ilkd oi` okl ,xac mey jka

oia lcadd z` mi`ex miteqelitd oi` - ,eze` xviy mc`d icil

,dl` mc` dyrn.ïéàî Lé àeäL ,õøàå íéîL äNòîìiptl - §©£¥¨©¦¨¨¤¤¥¥©¦
miiw did `l ,ux`e miny z`ixaxac meydedzp ,mz`ixa mre ,

,f`e ,llk df iptl miiw did `ly ixnbl ycg `edy xac ,"yi"

xac xvepykycgxviy gekdy gxkdd on (oldl owfd epax xiaqi)

did jk `leli`y ,cinz eze` ycgie ea didi ,ycgd xacd z`

yi" `id ux`e miny z`ixa ixd ,mipt lk lr .lhazn ycgd xacd

,"oi`n,ìLî Cøc ìò óeñ-íé úòéøwî øúBé ìBãb àìt àeäå§¤¤¨¥¦§¦©©©¤¤¨¨
éìBä øLà'ä C,mid z` -äìélä ìk äfò íéã÷ çeøagekd - £¤¦§©¨¦©¨¨©©§¨

,dfr zigxfn gexa yalzd mid z` rway iwl`díénä eò÷aiå18, ©¦¨§©©¦
,dnegk eavpe -íéøæBç íénä eéä ¯ òâøk çeøä ÷ñt elàå§¦¨©¨©§¤©¨©©¦§¦

,äîBçk eî÷ àìå ,íòáèå íkøãk ãøBna íéøbðåxry''a - §¦¨¦©¨§©§¨§¦§¨§Ÿ¨§¨
mey oi`y ,xnelk ,''wtq ila'' dfy siqen `ed ''dpen`de cegid

gexdy ixg` dnegk miavip mix`yp eid mindy aeygl mewn

` ,rbxl zwqet dzidmexfl mrahl mixfeg i`cea eid md `l

,cxenaíéna äæ òáhL óà,cxena mixbip zeidl -ïk íb àeä ©¤¤©¤©©¦©¥
,ïéàî Lé Lcçîe àøáðdid `l ,"oi`" did df iptly mewnay - ¦§¨§ª¨¥¥©¦

ly eyexitl m`zda ,xnelk .dfk rah xvep ,"yi" xvep ,dfk rah

mewna miavip mpi`e cxena minxef mdy ,mina df rah ,iaxd

lr sqep ,xnelk .mina "oi`n yi" `xap `ed envr df rah ,dnegk

a `xap - "oi`n yi" e`xap mnvr mindyjezzeidl rahd mind

dfrd gexd d`ayk ,ixd ;dnegk mewna cenrl `le minxef

zeidl mina drityde

lr did dn ,dnegk miavip

`l - ?mina lertl gexd

xac xevil gexd lr did

did `l` ,"oi`"n "yi" ,ycg

cg` "yi" zepyl dilr

rah z` zepyl ,ipy "yi"l

minxef zeidln mind

ly xg` "yi"l ,mirrepzne

,dnegk miavip zeidl ,rah

jka yiy oeeik ,z`f lkae

zeidl mina yecig meyn

gxkdd on - dnegk miavip

z` lrty gek eze`y

z` dzyry gexd ,yecigd

- df gek wqet wxyne ,rbx lk yecigd z` `xai ,miavip mind

on "yin yi" ly yeciga mby giken df ixd ,yecigd lhazn

,`l` .yecigd z` cinz lertle zeidl ycgnd gekd lry gxkdd

- "oi`n yi" `xap `ed cxena mixbip zeidl mina rahdy jk lr

m`y xn`py ,mina invr oipr df oi`y ,oldl di`x owfd epax `ian

`lina mexfiy gxkdd on ,min edfy ,(`xapy xac) `xap epyi

oipr `ed "mewn qtez" `xapy dny xn`py lynl enk ,cxena

mr `l` ,"oi`n yi" cgeina ze`xaidl jixv df oi`e ,`xapa invr

znixf j` ;"mewn qtez" `edy ote`a `lina `ed `xapd zxivi

,jk epi` mdly rahdy mi`xap ixd mpyi ,oky - jk dppi` mind

mipa` zneg lynl enk ,micner md ,ixnbl xg` `ed mdly rahd

epax oeylae ,dze` wifgiy uegd on xacl dwewf dpi`e - zcnery

:owfdòáhL ÷ø ,çeø éìa dîöòî úávð íéðáà úîBç éøäL¤£¥©£¨¦¦¤¤¥©§¨§¦©©¤¤©
.ïk Bðéà íénä`l` micner zeidl `ly mind raha yi m`e - ©©¦¥¥

ixd ,cxena minxef zeidldf rahjeza "oi`n yi" `xap xac `ed

- ?lertl ,gexa yalzdy iwl`d gekd lr did ,`eti` ,dn .mind

`ly ixnbl ycg xac xevil ,"oi`n yi" lertl jixv did `l `ed

l cg` "yi" zepyl wx eilr did ,mi`xapa df iptl didxg` "yi"

,lecb `lt df z`f lkae ,(dnegk zeaivid rahl dnixfd rahn)

df yecig lrty gekd - ycgnd gekd lry mipian ep`y ,"yecig"

oky lk ixd ,cin yecigd lhazi zxg` ,yeciga cinz lertl -

itk ,"oi`n yi" ly yecigay ,owfd epax oldl xiaqi ,xnege lwe

gekd lry gxkdd ony i`cea - mi`xapd lk z`ixaa xacdy

z` cinz lertl - xacd z` `xay iwl`d gekd - ycgnd

ixd ."oi`"l dligzak cin xefgl `le ,"yi" didi xacdy ,yecigd

miny dyrn miteqelitd mincny dnecnd d`eeydl m`zda mby

yi"a mb ixd - "yin yi" wx xevil egekay mc` dyrnl ux`e

zeidl jixvy ote`a - "yinyecigxg` "yi"l cg` "yi"n iepiy ,

ùã÷ä úøâà
àöé øùàë éë åéúåìåáçúå ùåðà äùòîì õøàå íéîù
óàù óøåöä éãéì êéøö éìëä ïéà áåù éìë óøåöì
úåàøî çèå åîöòî íéé÷ àåä åðîéä úå÷ìåñî åéãéù
åéúåìåáçúå ùåðà äùòî ïéáù ìåãâä ìãáää íäéðéò
äùòîì äðåîúäå äøåöä äðùîù ÷ø ùéî ùé àåäù

èì÷øúåé ìåãâ àìô àåäå ïéàî ùé àåäù õøàå íéîù
äæò íéã÷ çåøá 'ä êéìåä øùà î"ãò óåñ íé úòéø÷î
åéä òâøë çåøä ÷ñô åìéàå íéîä åò÷áéå äìéìä ìë
åî÷ àìå íòáèå íëøãë ãøåîá íéøâéðå íéøæåç íéîä
ùãåçîå àøáð ë"â àåä íéîá äæ òáèù óà äîåçë
çåø éìá äîöòî úáöð íéðáà úîåç éøäù ïéàî ùé
ïéàî ùé úàéøáá å"÷å ù"ëå ïë åðéà íéîä òáèù ÷ø

כא.18. יד, בשלח
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(dnegk micner zeidl ly rahl cxena mexfl mind rahn enk)

gekdy ,aiign df ixd ,cinz lertl ycgnd gekd lry gxkdd on

ixd .`xapa cinz didiy gxkdd on `xapd z` xviy iwl`d

yep` dyrnl ux`e miny dyrn mz`eeyday xwyd lr sqepy

mb mireh md ,eizeleagze

df oi`y miayeg mdy jka

ycgnd gekdy gxkdd on

xaca cinz cenri

,o`k m`e ,ycegnd

iepiya wx `ed yecigdy

on - ipy "yi"l cg` "yi"

ycgnd gekdy gxkdd

xaca cinz lrtie cenri

- ycegndì÷å ïkL ìëå§¨¤¥§©
,ïéàî Lé úàéøáa øîçå̈Ÿ¤¦§¦©¥¥©¦
,òáhäî äìòîì àéäL¤¦§©§¨¥©¤©
øúBé àìôå àìôäå§©§¥¨¤¤¥

,óeñ-íé úòéøwîixdñç úe÷lzñäaL änëå änk úçà ìò ¦§¦©©©©©©¨§©¨¤§¦§©§©
ïéàì àøápä áeLé ¯ àøápä ïî ïéàî Lé àøBaä çk íBìLå§¨Ÿ©©¥¥¥©¦¦©¦§¨¨©¦§¨§©¦

éøö àlà ,Lnî ñôàåìòBtä çk úBéäì Clrete xveid gekd - ¨¤¤©¨¤¨¨¦¦§Ÿ©©¥
,`xapd z`ìòôpa,`xapa -äðéçáe ,Bîi÷ìe BúBéçäì ,ãéîz ©¦§¨¨¦§©£§©§§¦¨

Bæ19,eniiwle ezeigdl `xapa cinz cnerd `xead gek ly -àeä
,íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî äøNòaL "åét çeø"å "'ä øác"§©§©¦¤©£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨¨¨
cinz cner ,`xapd z` `xead zexn`n dxyray "'d xac" -

ize` itexiv mi`a zexn`nd dxyrny ,`xapaxeaicd ze

xry"a xne` `edy itk ,`xap lk `xead '"d xac" z` zeaikxnd

dxyra mixkfp mpi`y mi`xapd mby ,'` wxta "dpen`de cegid

itexiv ici lr zexn`nd dxyrn zeig mdl jynp zexn`nd

ze`y) zeize`d ly zexenze mitelig ici lre mipeyd zeize`d

dipy ze` dtilgn zg`

,('ekeBælä õøà elôàå©£¦¤¤©¨
íîBc úðéçáe úéîLbä©©§¦§¦©¥

daLxtry -20ixd ea yi ¤¨
ginvdl gnevd gek mb

ixd `id dginve ,mignv

genvl zeig ea d`xpy oipr

mnecd eli`e ,lecbl ohwn

mey ea d`xp `ly ,xtray

`l elit` ,zeig ly oipr

ohwn dginv ly zeig

lecblàeä ïîei÷å ïúeiç©¨§¦¨
úBøîàî 'éî "'ä øác"§©¦©£¨
eøæçé àìå ,"ïéà"î "Lé"å íîBc úBéäì ïîi÷îe ïäa Laìîä©§ª¨¨¤§©§¨¦§¥§¥¥©¦§Ÿ©§§

.eéäLk Lnî ñôàå ïéàì.''yi''l ''oi`''n e`xapy iptl -eäæå §©¦¨¤¤©¨§¤¨§¤
ì"æ é"øàä áúkL21,íéîe øôòå íéðáàk ,íîBca íbL ,`ly - ¤¨©¨£¦©¤©©¥©£¨¦§¨¨©¦

,zeig mey dxe`kl mda d`xpúeiçå Lôð úðéça íäa Lé¥¨¤§¦©¤¤§©
.úéiðçeøzeidl eze` miiwne digne eze` `xay '''d xac'' `ede - £¦¦

eid mind e` xtrd e` oa`dy itk ''oi`'' zeidl aeyl `le mnec

lk deednd '''d xac''y ,owfd epax xiaqn oldl .eedzpy iptl

:''dpiky''d `ed - mi`xapd

,ïç éòãBéì òãBð ,äpäå,(dlawd zxez) dxzqp dnkg irceil -ék §¦¥©§§¥¥¦
"'ä øác"zewl`a ef zpiga ,mi`xapd z` digne dednd -àø÷ð §©¦§¨

ìa "äðéëL" íLa,ì"æø ïBL,dnecke miyxcne q''ya -å`id - §¥§¦¨¦§©©§
z`xwp"äàzz ànà"- ¦¨©¨¨

,''dpezgzd `n`''d

"àúéðBøèî"e,dkln - ©§¦¨
ìaèøôáe ,øäfä ïBL- ¦§©Ÿ©¦§¨

,xdfaLéøazligza - §¥
,àøàå úLøt.a ,ak sc - ¨¨©¨¥¨

lr lyn `aen my -

jexa yecwd dkxc dpigad

,jln zan ,xacn `ed

- ''`zipexhn''L éôì- §¦¤
,'''d xac''Laìúîe ïëBM¥¦§©¥

,íúBéçäì íéàøápa- ©¦§¨¦§©£¨
''d`zz `ni`''e ,''okey'' oeyln ,''dpiky'' `xwp `ed okle

dignd ''dkln''e ''`n`'' `idy dpigal miqgiiznd ,''`zipexhn''e

,daxwa miqegd z`e dicli z`ìáeíLa àø÷ð íéìa÷îä ïBL ¦§©§ª¨¦¦§¨§¥
"ïBèìL Cìî øác" íL ìò ,"úeëìî"22âéäðî Cìnä ék , ©§©¥§©¤¤¦§¦©¤¤©§¦

.ïç éòãBéì íéòeãé íéøçà íéîòè ãBòå ,Bøeaãa Búeëìî- ©§§¦§§¨¦£¥¦§¦§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

.(dlawd,úàæ úòãeîe- ©©Ÿ
,xacd recieékzpigaa - ¦

opyi ,'d xac ,''zekln''

,oky ,zeax zebxcLé¥
úeëìî" úâøãîe úðéça§¦©©§¥©©§

,"úeìéöàczxitq - ©£¦
mler ly ''zekln''d

,''zeliv`''dúðéçáe§¦©
"äàéøác úeëìî"- ©§¦§¦¨

mler ly ''zekln''d zxitq

,''d`ixa''d.'eëåixd - §
,zeax zebxc opyi '''d xac'' zpigaay,"úeìéöàc úeëìî" Leøôe¥©§©£¦

úðéçaî ïäL úBìBãbä úBîLð äeäîe äiçîä "'ä øác" àeä§©©§©¤§©¤§¨©§¤¥¦§¦©

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úòéø÷î øúåé àìôå àìôäå òáèäî äìòîì àéäù
ïéàî ùé àøåáä çë å"ç úå÷ìúñäáù å"ëàò ñ"é
ì"ö àìà ùîî ñôàå ïéàì àøáðä áåùé àøáðä ïî
äæ 'éçáå åîéé÷ìå åúåéçäì ãéîú ìòôðá ìòåôä çë
ïäáù úåøîàî äøùòáù åéô çåøå 'ä øáã àåä
íîåã 'éçáå úéîùâä åæìä õøà åìéôàå íìåòä àøáð
ùáåìîä úåøîàî 'éî 'ä øáã àåä ïîåé÷å ïúåéç äáù
ïéàì åøæçé àìå ïéàî ùéå íîåã úåéäì ïîéé÷îå ïäá
íéðáàë íîåãá íâù ì"æéøàä ù"æå åéäùë ùîî ñôàå

.úééðçåø úåéçå ùôð 'éçá íäá ùé íéîå øôòå

äðäå
ì"æø ïåùìá äðéëù íùá '÷ð 'ä øáã éë ç"éì òãåð
ô"øá èøôáå øäæä ïåùìá àúéðåøèîå äàúú àîéàå
ïåùìáå íúåéçäì íéàøáðá ùáìúîå ïëåùù éôì àøàå
ïåèìù êìî øáã ù"ò úåëìî íùá '÷ð íéìáå÷îä
íéøçà íéîòè ãåòå åøåáéãá åúåëìî âéäðî êìîä éë
'ìî úâéøãîå 'éçá ùé éë úàæ úòãåîå ç"éì íéòåãé
úåìéöàã 'ìî 'éôå .'åëå äàéøáã 'ìî 'éçáå úåìéöàã
ïäù úåìåãâä úåîùð äåäîå 'éçîä 'ä øáã àåä
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úeìéöàBa øîàpL ,ïBLàøä íãà úîLð Bîk ,23åétàa çtiå" : £¦§¦§©¨¨¨¦¤¤¡©©¦©§©¨
,"'eëef dnyp gtp `ed jexa yecwdy xnelk - ''miig znyp -

,''zeliv`'' zpigaaïäa àöBiëå íéàéápäå úBáàä úBîLð Bîëe§¦§¨¨§©§¦¦§©¥¨¤
- mi`iapd ly mzlrn `hazn dna yxtn owfd epaxe -eéäL)¤¨

Lnî 'äì äákøî24, ¤§¨¨©©¨
úeàéöna Lnî íéìèáe§¥¦©¨©§¦

,åéìàjexa yecwd l` - ¥¨
,`edì"æø øîàîk25: §©£©©©

CBzî úøaãî äðéëL§¦¨§©¤¤¦
.äLî ìL BðBøb,xnelk - §¤Ÿ¤

lecb did dyn ly elehia

dpi` ez`eapy ,jk lk

xacnd `ed eli`k zaygp

`ed jexa yecwdy dn

`l` ,xacl eilr deevn

yecwd xacn dligzklny

zervn`a envr `ed jexa

,dyn ly epexbìB÷ äéä ,Lãwä çeø éìòáe íéàéápä ìk ïëå§¥¨©§¦¦©£¥©©Ÿ¤¨¨
áúkL Bîk ,Lnî íøeaãå íìB÷a Laìúî ïBéìòä øeaãå§¦¨¤§¦§©¥§¨§¦¨©¨§¤¨©

äeäîe äiçîä "'ä øác" àeä ,"äàéøác úeëìî"e .(ì"æ é"øàä̈£¦©©§¦§¦¨§©©§©¤§©¤
íúìòî ïéàL ,äàéøaä íìBòaL íéëàìnäå úBîLpä- ©§¨§©©§¨¦¤§¨©§¦¨¤¥©£¨¨

,mzbixcneúìòîkzbixcne -.'eëå úeìéöàäly ''zekln''y - §©£©¨£¦§
ly mixvepd z` digne dednd '''d xac''d `id ''dxivi''d mler

,''dxivi''d mlerúeëìî"e©§
,"äiNòczpiga - ©£¦¨

mler ly ''zekln''d

,''diyr''d"'ä øác" àeä§©
íìBò úà äeäîe äiçnä©§©¤§©¤¤¨
ãBñé ãò ,Bììëa äfä©¤¦§¨©§

å ,øôòäok -øLà íénä ¤¨¨§©©¦£¤
õøàì úçzî26m`zda - ¦©©¨¨¤

lk zeedzdy ,xen`l

ipt lr xy` mi`xapd

zpigan `id dnc`d

dn ,''dpikyd''zelbzdly

dyexc ,`ed jexa yecwd

''zetilw''n mdy mlera mipipr mze` mi`xap cvik ,ztqep dxaqd

:xiaqn owfd epaxe - iwl`d xe`d ''cbp''ky

úBnàä úBöøàaL àlà),ux`l uega -úeiçä'''d xac''n - ¤¨¤§©§¨ª©©
,mlerd z` my digndíéðBöéçä íéøN úeLaìúä éãé ìò àeä©§¥¦§©§¨¦©¦¦

àø÷pä ,"'ä øác"î õBöéð ãøBiL ,eðéäc .úBnà 'ò ìò íépîîä©§ª¦©ª§©§¤¥¦¦§©©¦§¨
,"äiNòc úeëìî" íLa- §¥©§©£¦¨

`a envr '''d xac''ny

,cala uevipìò øéàîe¥¦©
íéøOä,mik`lnd -ìL ©¨¦¤

éwî úðéçáa äìòîó ©§¨¦§¦©©¦
,äìòîlîyxtn `ede - ¦§©§¨

aeyíäa Laìúî Bðéà Cà©¥¦§©¥¨¤
íäì CLîð àlà ,Lnî©¨¤¨¦§¨¨¤
øéànL Bæ äøàäî úeiç©¥¤¨¨¤¥¦
úðéçáa äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨¦§¦©

éwîíéøOäîe .ó- ©¦¥©¨¦
,mik`lndnúeiç òtLð¦§©©

úBiç úBîäáìå ,úBnàì̈ª§¦§¥©
,íäéúBöøàaL úBôBòå- §¤§©§¥¤

,xnelk ;ux`l uega

zeigd zrtyp dligza

oin'' ,onvr zene`a

okn xg`le ,''xacnd

,igd oin ,dnecke zendaa

å,mnecd oinlÎõøàì §¨¨¤
íélbìbä íäL íéiîLbä íéîMìå ,úéîLbä27àlà)miiw - ©©§¦§©¨©¦©©§¦¦¤¥©©§©¦¤¨

,mnvr mi`xapd oia lcadúBôBòå úBiçå úBîäáe õøàå íéîML¤¨©¦¨¨¤§¥§©§

íéòtLð ¯ íéøBäèmzeige mrty milawn -å ,dâð útìwîilraÎ §¦¦§¨¦¦§¦©Ÿ©§
miigdå íéàîhäúBnàä úBLôðmzeig milawn -øàMî ©§¥¦§©§¨ª¦§¨

.(úBtì÷,'e wxt ''`ipz''d xtq ly '` wlga zekix`a xaqenk - §¦
''dbep ztilw'' oia lcadd

oial ,rxe aeh zaxernd

''ze`nhd zetilw 'b'' x`y

.rx olekyíéîL ,äpäå§¦¥¨©¦
íäa øLà ìëå õøàå̈¨¤§¨£¤¨¤
ílk ¯ úBnàä úBöøàa§©§¨ªª¨

éáéLç Lnî àìk- §¨©¨£¦¥
,melkk miaygpéaâì§©¥

íéøOä,mik`lnd -íäL ©¨¦¤¥
íéøOäå ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨§©¨¦

éáéLç Lnî àìk- §¨©¨£¦¥
,ynn melkk miaygpéaâì§©¥

íäì CLîpä úeiçä©©©¦§¨¨¤
"'ä øác"î õBöépäî¥©¦¦§©
.äìòîlî íäéìò øéànä©¥¦£¥¤¦§©§¨

,''siwn'' ly ote`a --óàå§©
CLîpä úeiçä ,ïë-ét-ìò©¦¥©©©¦§¨

íëBúìmixyae mik`lna - §¨
,mipeilrdàeä Bæ äøàäî¥¤¨¨

,íëBúa úeìb úðéçáa¦§¦©¨§¨
íéàø÷ð ïëlL,miebd ly mixyd -eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà" íLa ¤¨¥¦§¨¦§¥¡Ÿ¦£¥¦§¨

"àiäìàc àäìà" :déì28,`ed jexa yecwdl mi`xew mde - ¥¡¨¨¤¡¨©¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àðù ø"äãà úîùð åîë úåìéöà 'éçáîåéôàá çôéå åá '
åéäù) ïäá àöåéëå íéàéáðäå úåáàä úåîùð åîëå 'åë

278åéìà úåàéöîá ùîî íéìèáå ùîî 'äì äáëøî
ïëå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî äðéëù ì"æøàîë
ïåéìòä øåáãå ìå÷ äéä ÷"äåø éìòáå íéàéáðä ìë
'ìîå (ì"æéøàä ù"îë ùîî íøåáãå íìå÷á ùáìúî
'éëàìîäå úåîùðä äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äàéøáã
'åëå 'éöàä úìòîë íúìòî ïéàù äàéøáä íìåòáù
æ"äåò úà äåäîå äéçîä 'ä øáã àåä äéùòã úåëìîå
.õøàì úçúî øùà íéîäå øôòä ãåñé ãò åììëá

úåùáìúä éãé ìò àåä úåéçä â"åòä úåöøàáù àìà)
ãøåéù åðééäã úåîåà 'ò ìò 'éðåîîä 'éðåöéçä íéøù
øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
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áúkL Bîk ,Lnî íøeaãå íìB÷a Laìúî ïBéìòä øeaãå§¦¨¤§¦§©¥§¨§¦¨©¨§¤¨©
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íélbìbä íäL íéiîLbä íéîMìå ,úéîLbä27àlà)miiw - ©©§¦§©¨©¦©©§¦¦¤¥©©§©¦¤¨

,mnvr mi`xapd oia lcadúBôBòå úBiçå úBîäáe õøàå íéîML¤¨©¦¨¨¤§¥§©§
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miigdå íéàîhäúBnàä úBLôðmzeig milawn -øàMî ©§¥¦§©§¨ª¦§¨
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ùã÷ä úøâà
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,(''miwl`''k.úe÷ìà úðéça ïä ,íä íbLmzybxda - ¤©¥¥§¦©¡Ÿ
.mzeyiaeïëìåxy` lke) mlerd zene` ly zeigdy oeeik - §¨¥
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,àøçà àøèqäå úånä©¨¤§©¦§¨¨¢¨
,zetilwd -Ctäà æà"å§¨¤§Ÿ

àø÷ì 'eë íénò ìà¤©¦¦§Ÿ
"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥

dnl o`k xfeg owfd

iwl`d uevipdy xiaqdy

,dxf dcear micaerd z` mkxce ,mipeilrd mixyd z` dignd

:xne`e ,zelba `edåici lr dxf dcear icaer ly mzeigdÎ §
,ziwl`d zeigdøçàî ,"äðéëMä úeìb" íLa ïk íb àø÷ð¦§¨©¥§¥¨©§¦¨¥©©

,íëBúa "úeìb" úðéçáa øLà äæ úeiçLxaqedy itk - ¤©¤£¤¦§¦©¨§¨
,lirl"'ä øác"î õBöépäî íäì úëLîpä äøàäî àeä¥¤¨¨©¦§¤¤¨¤¥©¦¦§©

"äðéëL" íLa àø÷pä`xwp '''d xac''y lirl xen`k - ©¦§¨§¥§¦¨

,jk m` :dl`yd zxxerzn ,mxa .l''f epizeax oeyla ''dpiky''

lk mr mlerd z`ixa f`n ,cinz did zelbd oipry ixd

:lebir i`vga owfd epax xiaqn - ?eay mi`nhd mixacd

äæ úeìâå)uevip ici lr zetilwd ly ozeig oiba znxbpd - §¨¤
,'''d xac''nàèçî CLîð¦§©¥¥§

,Cìéàå úòcä õò- ¥©©©¨¥¨
ur `hg ici lry ,recik

zeig dkynp zrcd

mdl dzid `ly zetilwl

- j` ,`hgd iptlàeäå§
ãáì íéøBçà úðéça§¦©£©¦§©

.äMã÷cuevipd ,xnelk - ¦§ª¨
`ed mixyl f` jynpd

,cala ''miixeg`'' zpigan

ipevigde oezgzd cvdn

,zewl`e dyecw lyCà©
ïéáì ìàøNé eìbLk§¤¨¦§¨¥§¥
íéðt úðéçáa àeä íLøLå ìàøNé úæéçàå ,úBnàä̈ª©£¦©¦§¨¥§¨§¨¦§¦©¨¦

íéðBéìòä,`ed jexa yecwd ly zeiniptd -àéä Bæ äpä ¨¤§¦¦¥¦
,äîìL úeìbmixya dkynp zewl` ly zeiniptd mb ,oky - ¨§¥¨

wxt "daeyzd zxb`''a lirl hexhexta xaqenk ;zene`d ly

,my oiir ,'eì"æø eøîà äæ ìòå30äðéëL ¯ íBãàì eìb" : §©¤¨§©©¨¤¡§¦¨
:(("íänò¦¨¤

"ãçà BîLe ãçà 'ä" ék óà ,äpäå31eðéäc ,`ed enyy -Bøeac §¦¥©¦¤¨§¤¨§©§¦
LBãwä øäfa äpëîä "åét çeø"å32ãéçé àeä "BîL" íLa §©¦©§ª¤©Ÿ©©¨§¥§¨¦

,ïë-ét-ìò-óà ¯ ãçéîe§ª¨©©¦¥
úeiçä úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©©©
"åét çeø"î úëLîpä©¦§¤¤¥©¦
'ãì ú÷lçúî Cøaúé¦§¨¥¦§©¤¤§
'ã ïäL ,úBðBL úBâøãî©§¥¤¥
,äàéøa ,úeìéöà :úBîìBò¨£¦§¦¨

éepMäå .äiNò äøéöéoia - §¦¨£¦¨§©¦
,zebixcnd rax`àeä
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ñ"à øåà ïëìå äéùòì äøéöéîå äøéöéì äàéøáî ïëå
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תשרי ל' שישי יום

א'מֿרחשוֿןיוםשישיושבתקודשל'תשרי

מרֿחשון א' קודש שבת
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d`a dnypdy dxen ''gtie''
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xaqenk ,miptan migtepy
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��. . .mei meid

oey`x meiixyz dkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,gp :yneg
.c`n jzevn...ixy` ,hiw :mildz
.dne`n xacl...oiadl .dk :`ipz

.mxag envra `edy owfd epiaxl miqgein - cala zerepz mdn - mipebp dxyr

`edy `l la` ,eiptl mze` mipbpn eide epnfa exagzpy epiid ,irvn`d epiaxl miqgeind
"rlrR`w q'iax orlrhin mrc" mya drecie - mipbpn mikxa` zveaw elv` dzide .mxagn

["irvn`d iaxd ly ezldwn"]milka - dxnf ilrae ,dta - xiy ilra :zebelt izyl dwlgpe -
.mipey

ipy meiixyz ekc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,gp :yneg
.izgky `l...dn ,hiw :mildz

.ziipgex ÎhlwÎ...ik edfe :`ipz

(d"k w"db` ,`"t `"degid xry) owfd epiax `ian minya avp jxac 'd mlerl t"r oiprd
,xtki dfd meia ik d"ca z"ewla mb p"ynke ,mildz yxcna df oipr yiy mbd ,h"yrad mya
oexkfl 'idi dfe - minya avpd `edy - riwx idi xn`nd 'id ipy meia ik ,dfa zcgein dpeeke

.h"yrad clep lel` i"g ipy meia ik ,mler

iyily meiixyz fkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,gp :yneg
.clwÎkw :mildz

.ux`l Î278Î . . . rcep dpde :`ipz

eze` zecinrne ,ezcewt zr cr en` ohan egib mein mc`d iig z` zetiwn zevnde dxezd
oia mb `l` mewnl mc` oia wx `l zexyi zebdpde zelrp zecn oipwae `ixa lkya dxe` oxwa

.gexae myba mixye`n miig ig `ed l"fg ze`xede dxezd t"r bdpznd ik ,exagl mc`

iriax meiixyz gkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,gp :yneg
.hlwÎdlw :mildz

.(mdnr . . . zevx`ay `l`) :`ipz

zrah md zevnd meiwe dxezd cenil . . mzra mkinyb izzpe 'eb eklz izewega m`
.mqpxtle mze` oefl aiigzdl l`xyi z` d"awd yciw mday oiyecwd

iying meiixyz hkc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,gp :yneg
.cnwÎnw :mildz

.l"f i"x`d . . . dpde :`ipz

הקשת, ברכת dfa.מברכים miwtwtn yik `le

íåé
ïåùàø
:mildz

hiw :wxtn

c`n jzevn cr

íåé
éðù
:mildz

dn hiw :wxtn

izgky `l cr

íåé
éùéìù
:mildz

kw :wxtn

clw :wxt cr

íåé
éòéáø
:mildz

dlw :wxtn

hlw :wxt cr

íåé
éùéîç
:mildz

nw :wxtn

cnw :wxt cr

. . .mei meid

oe` ,ziad lra ` j`p hin zwelgn ` h`drb h`d miza ilra xryfeaifrn ic oet xrpii`¨©¨
rxew `zbelt xa oiif hl`ee xr f` ,orixyrb xr h`d ldey oi` h"yra mrc `a l`n` bicpriif©¨¨©¨

.oiif bck

orlrhy jif oe` ,hprd ic rxrcp` ic rpii` orarb micinlz ic orqiidrb h`d h"yra xrc¨
sie` hprd rbiliid rpiif hbiilrbtiex` h`d h"yra xrc .orbie` rhk`nrbev hin mi` orarl©¨
ic ora`d bpelvelR ,mi` orarl orp`hyrb orpiif rklree ,micinlz iieev ic oet orlqw` ic©¨
rxew fi` ziad lra xrc iee odrfrb ora`d iif :wrxy qiexb oet oriixy oraiedrbp` micinlz¨¨

.`zbelt xa oiif bck

,ixneg yeal ` oi` xrc` :xac lret ` o`x`t fi` gk xrcri oet f` ,xd`lw hfiiee`a q`c¨©¨¨
.orlitrb rxrlrcii` oe` rxrkrd hin x`p ornrp` mi` o`w in q`ee ipgex ` xrc`̈¨¨¨¨

iytg mebxz

aeh my lrad lv` mrt ezeidae ,ziaÎlra cer mr daixn el dzid 'feaifrn xird ly mizaÎilradn cg`

."bck eaixi z` rxew" didy wrv `ed ,zqpkdÎziaa

gipd aeh my lrad .zenevr mipira ecil aviizdle ,miici ipyl cg` zzl eicinlz z` dev aeh my lrad

e`x md :dlecb dni` jezn micinlzd ewrcfp rztl .eil` jenqa ecnry micinlzd ipy itzk lr zeyecwd eici

!bck eaixi z` rxew ziadÎlra cvik

milrp miyega wx eqtezl xyt`y ,ipgex e` ,ixneg yeala e` :xac lret `vnp gk lkny ,xexiaa giken df©

.xzei mipicre

iyy meig"xc ` ,ixyz lc"yz'd
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.pwÎdnw :mildz
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�v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ראשון יום טהרה תרבה סופרים קנאת

:‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒúBp÷ì ìàøNé éða ìò íéîëç úåöî¦§©£¨¦©§¥¦§¨¥§©

.äøLé Cøãa dëéøãäì éãk . . ïäéúBLðì¦§¥¤§¥§©§¦¨§¤¤§¨¨

ש עקיבא, רבי דעת על מתבססת זו הבעלdaegפסיקה על

"אסור כי משתמע המשנה מדברי זאת, לעומת לאשתו. לקנא

סוטה)לקנאות" ריש לכלל(ראה בניגוד הרמב"ם פוסק אפוא, כיצד, .

משנה"? כסתם "הלכה התלמודי

הם: קינוי סוגי ששני לומר, מסתבר

שאשה בידוע המשנה. אסרה ואותו צנועה, בלתי לאשה קינוי יש

היות צניעות. בחוסר נגוע הבעל שגם לחשוש ויש מבעלה, מושפעת

במקום אותה שיגרש עדיף חטא, שבעלה אשה בודקים אינם שהמים

המרים; המים על לעז יצא שלא כדי לה, שיקנא

מטרת שכן, לעשותו. שמצוה כשרה, אשה כלפי קינוי ויש

בהנהגת גבולות להציב רק אלא חשדות, לברר אינה זה קינוי

כמוהו. מאין חיוני דבר כדיוקz`flהבית, הרמב"ם, נתכוון

"כדי ישרה".dkixcdlלשונו: בדרך

בתורה הלשון מכפל נלמדים הקינויים שני לומר, תימצי ואם

נטמאה; והיא אשתו את וקנא קנאה רוח עליו "ועבר `eעצמה:

נטמאה" לא והיא אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ה,עבר (נשא

חשד,יד) בעקבות לקינוי מתייחס הפסוק של הראשון חלקו .

כשרה,d`nhp"והיא לאשה קינוי על מדבר השני וחלקו ;"

נטמאה".l`"והיא
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שני יום בר-מצוה לפני מתחילה ה' עבודת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íBéå íéðL òLz ïa¤¥©¨¦§

.ïaø÷ àéáî àeäå ,ä÷Bì àéä ¯ äôeøç äçôL ìò àaL ãçà¤¨¤¨©¦§¨£¨¦¨§¥¦¨§¨

ילד – במינו מיוחד דין כאן devnמובא xa iptlשחייב

"שיבוש", לו קורא שהראב"ד מחודש, כה דין קרבן! להביא

התורה בכל עונשין בר אינו קטן הלוא עמו: ב)ונימוקו ,(תמורה

קרבן?! לחייבו יתכן ואיך

מוגדר איננו שילד מסכים הרמב"ם גם לכך, התשובה

חיוב לרע. טוב בין לבחור דעת לו אין שכן כ'חוטא',

החיוב יסוד אלא 'חטאו', מחמת נובע אינו בקרבן הילד

האשה חטא בשל linne`הינו ,calaחובה עליו גם חלה

קרבן. להביא

היא כאשר רק מיוחד: דין מצינו חרופה בשפחה ואכן,

למשל, אם, כן שאין מה בקרבן. חייב הבועל מלקות, חייבת

פטור הבועל אף מלקות, לחייבה שאין כיון – אנוסה היתה היא

מרצונו. היה שהמעשה למרות מקרבן,

מתייחס זו לנקודה – קרבנו? את הילד יביא גיל ובאיזה

שגגות בהלכות ג)הרמב"ם קרבן(ט, מביא שאינו לי, "ויראה :

zrc oa didie licbiy cr."

מתחילה האדם עבודת מעניינת: הוראה ללמוד ניתן מהאמור

בהלכה מובא ואכן, הבר-מצוה. בטרם שמג)עוד סו"ס שטוב(שוע"ר ,

דבר לעשות עצמו על יקבל מצוות, לגיל יגיע שכאשר לאדם

בקטנותו שעשה חטא על תשובה בתור 26)כלשהו ע' יט, .(תו"מ

שלישי יום זבה וגם נידה גם

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰áeúkL äæ àeä äîe©¤¤¨

ìL úàø íàL ?"dúcð ìò áeæú éë Bà" äøBzaCeîñ íéîé äL ©¨¦¨©¦¨¨¤¦¨¨§Ÿ¨¨¦¨

.äáæ Bæ éøä ,dúcðì§¦¨¨£¥¨¨

גדולה למחלוקת הקשור סבוך, בנושא כאן נוגע הרמב"ם

הראשונים. בין

ימי בין הלכתי הבדל אין שבזמננו, נקדים, הענין להבנת

נקיים ימים שבעה לספור החמירו ישראל בנות זיבה. לימי נידה

שהוא. זמן בכל דם, ראיית כל על

ששבעת לוודא החובה הבדל: היה הדין של בעיקרו אך

בתוך דם ראתה אשה אם רק חלה מדם לגמרי נקיים יהיו הימים

נידה'. ב'ימי יצא הדם אם ולא זיבה', 'ימי

ואיזה נידה' כ'ימי מוגדרים ימים איזה – היא השאלה

זיבה'? 'ימי

שבעת יש הוסת דם ראיית שאחר סוברים מהראשונים רבים

הנידה ימי לזיבה. הראויים יום עשר אחד ולאחריהם נידה, ימי

נקיים שבעה ספירת שתסתיים לאחר רק שוב יתחילו הבאים

הזבה. של

האשה הוסת, קביעת מיום בתכלית. שונה הרמב"ם שיטת אך

'ימי שבעה יום: שמונה-עשרה בני במחזורים חייה את מנהלת

ביום – לאחריהם מיד זיבה', 'ימי אחד-עשרה נידה',

אוטומטי. באופן מחדש מחזור אותו שוב מתחיל – התשע-עשרה

דם ראתה האשה אם גם נוסף: פרט הרמב"ם כאן ומחדש

שבוע הממתינה כ'נידה' ודינה הנידה', מ'ימי השביעי ביום

ואם למחרת, מיד מתחילים הזיבה' 'ימי זאת בכל – לטבילתה

ל'זבה'. יהפוך דינה דם, בהם תראה

[c ze` ,et dl`y wnrd]

רביעי יום הגריס שיעור את הזקן רבנו מדד כך

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰¯ ãâaä ìò àöîpä©¦§¨©©¤¤

L ãò ànèî Bðéà.é÷ìwä ñéøbk äéäi ¥§©¥©¤¦§¤©¨¦©¦§¦

פולים צומחים בו למקום הכוונה הקילקי"? "גריס מהו

שש על שש צמיחת כדי בו יש 'גריס', הקרוי פול, וחצי גדולים,

סקי"ג)שערות קצ, יו"ד .(שוע"ר

"גריס הוא המדויק השיעור דבר, של "cereלאמיתו

–xzeiה)מגריס קצ, יו"ד שדם(שו"ע שיערו חכמים .

של משטח יותר לא להתפשט יכול יתוש) (מין 'מאכולת'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

במאכולת לתלות ניתן זה שיעור עד ולכן נח,גריס, (נדה

.ברש"י)

הזקן: רבנו של אחיו ממהרי"ל מעניינת עדות יש זה בענין

כפי השערות מקום שטח בעצמי למדוד הרב אחי לי "צוה

שלא השערות לגלח לי וציוה הזרוע. בקנה מפוזרות שהן

מקום על המחוגה ולהעמיד מקומן, את עצמן השערות יבלבלו

היניקה. עם השערות השש סיום

אומן שהוא – שלו המובהק הסופר ראובן את ליקח לי וציוה

כך ואחר בצמצום. ריבוע קו ולעשות המחוגה להעמיד – גדול

מטבע כמידת הגריס מדת ועלתה הריבוע, כערך עיגול עשיתי

בידו היתה ותמיד הקיסרית. בימי שהיה כסף של 'פיטאצאק'

בו" לשער 'פיטאצאק' יא)מטבע סי' יהודה .(שארית

ערוך בשולחן המובא מהשיעור קטן זה ששיעור ומסיים,

האמורה. המדידה שנעשתה לפני נכתב אשר אדה"ז,

חמישי יום ישראל לעם אסון – תערובת נישואי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰Ba Lé . . äæ ïBåò̈¤¥

ék" :øîàpL ,Bða Bðéà ¯ äéBbä ïî ïaä . . úBéøòä ìëa ïéàL ãñôä¤§¥¤¥§¨¨£¨©¥¦©¨¥§¤¤¡©¦

ða úà øéñé."éøçàî E ¨¦¤¦§¥©£©

שנוצר הנורא האסון על הרבי התריע מכתבים, באין-ספור

שונ והסברים לטיעונים מעבר תערובת. נישואי יםעל-ידי

דברי על מתבסס המרכזי הנימוק כזה, מעשה חומרת אודות

כאן: הרמב"ם

הקווים את לחצות צורה בשום יכול אינו יהודי כלל, בדרך

בכל המחוייב יהודי יישאר הוא מקרה בכל לגוי. ולהיהפך

ישראל שחטא, אף-על-פי "ישראל, חז"ל: וכמאמר המצוות.

הילד זאת בכל ממזר, והוליד הערווה על שבא מי אפילו הוא".

כיהודי. נחשב

לגוי,cigidהמקרה ולהופכו יהודי לקחת ניתן בו (!)

נכרית, אשה עם מתחתן יהודי כאשר תערובת. בנישואי זה

מגיע שהבן כיון דבר. לכל גוי הינו להם שנולד הבן

מעצמו חלק לקח האבא שלמעשה, הרי האב, של מעצמותו

לגוי! אותו והפך

איך לעמים, ישראל בין הבדיל שה' כיון השואל: ישאל ואם

הזו? ההבדלה את לפרוץ יכולת ליהודי שיש יתכן

נלקח יהודי, כל בידי הנתון הבחירה כוח היא: התשובה

יהודי כך מוגבל, אינו שה' כשם הקב"ה. של הבחירה מכוח

ישראל שבין הגבול את ולעבור בחירתו את לנצל יכול

חלילה. לעמים,
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שישי יום זכות מלמדים ישראל גדולי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äpnî ïaäL ,äcpä©¦¨¤©¥¦¤¨

.øæîî Bðéàå íeâẗ§¥©§¥

בכל לכהונה, פסול אינו הנדה בן שאמנם הפוסקים וכתבו

ביחוסו כלשהו פגם יש ב)זאת ד, אה"ע .(ד"מ

אדמו"ר כ"ק כתב תנב)למעשה, ע' יח לדחות(אג"ק שאין

וחרדים ה' יראי למשפחות משידוכין ישראל ובנות בני

שלא ממשפחה שמוצאם בבירור יודעים אם אפילו לדברו

במקום וכמה כמה אחת ועל המשפחה, טהרת על שמרה

ספק. רק שזהו

היה: כך שהיה ומעשה פיינשטיין, הגר"מ הורה וכך

את להשיא האם התלבט אשר מאדם שאלה אליו נשלחה

היחיד החסרון אך ישרות, מדות ובעל חכם תלמיד לבחור בתו

מעולם. במקוה טבלה לא שאמו היה

עז הוא נדה שבן נאמר כלה במסכת נחרצת: היתה תשובתו

אין טובות, מדות ובעל שמים ירא הינו בחור שאותו וכיון פנים,

מעין סימנים על סומכים שלא הדבר נכון נדה. כבן להחשיבו

נישואין לגבי כך על לסמוך ניתן בהחלט אך איסור, להתיר אלו

הדין. מעיקר איסור כל בזה שאין הנדה בן עם

במקוה פעם אף טבלה לא האם שבפועל הטענה ולגבי

לדעת, אין נידה. בן הינו שהבחור ראיה זו אין עדיין טהרה,

אינה וטבילה להנאתה, בים רחצה היא ההריון שטרם יתכן

כוונה סכ"ג)צריכה ח"ד .(אג"מ

שבת-קודש מדרבנן – לחומרא דאורייתא ספק
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דאורייתא "ספקא העיקרון רבות מובא ההלכה בספרי

שיטת שלפי לגלות, מפתיע לקולא". דרבנן וספקא לחומרא,

אלא אינו זה כלל 'ספקopaxcnהרמב"ם התורה מן כי ,

'.lewl`דאורייתא

להקשות: ניתן זו שיטה על

קידושין בקהל(עג)במסכת לבוא מותר ממזר שספק מובא,

– ה'" בקהל ממזר יבא "לא מהפסוק זאת ולומדים ישראל,

צריך מדוע הרמב"ם, לפי יבוא. ספק אבל יבוא, לא ודאי ממזר

את מתירה שהתורה בשעה לממזר, מיוחד הספקות?lkלימוד

ספק ממזר. ספק כהרי רגיל ספק הרי שלא לתרץ, ההכרח מן

מוחזק היה לא להיווצרותו קודם אשר זה הוא התורה מן המותר

ספקו – איסורו קבוע היה הספק, שנוצר לפני אם אבל באיסור.

מהתורה. אף אסור

ואין כשר, בתינוק הוחלף ממזר תינוק מזהיםלדוגמה: אנו

מקום, מכל ממזר, ספק רק כעת הינו תינוק שכל למרות אותם.

היינו לא ודאי, ממזר כאן היה הספק היווצרות שלפני היות

כזה. ספק התורה מן מתירים

כגון ספק שאף לחדש מהפסוק, מיוחד לימוד נדרש כך ולשם

ה'. בקהל לבוא יכול – לכן קודם איסורו נקבע שכבר – זה
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במאכולת לתלות ניתן זה שיעור עד ולכן נח,גריס, (נדה

.ברש"י)
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שנוצר הנורא האסון על הרבי התריע מכתבים, באין-ספור
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שישי יום זכות מלמדים ישראל גדולי
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מוחזק היה לא להיווצרותו קודם אשר זה הוא התורה מן המותר

ספקו – איסורו קבוע היה הספק, שנוצר לפני אם אבל באיסור.

מהתורה. אף אסור
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היינו לא ודאי, ממזר כאן היה הספק היווצרות שלפני היות
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ראשון יום

ד ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

הרּבים,‡. לצרכי ּדין ּבית נפנין ּבאדר עׂשר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבחמּׁשה
לקּנא הראּויה ועל להׁשקֹותּה, לׁשּתֹות הראּויה על ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָּובֹודקין

לּה לקּנא כתּבה ּבלא ּולהֹוציאּה שנתחרשלּה אם [כגון ְְְְִֵַָָָָֹֻ
הּסֹוטֹות.בעלה] את מׁשקין זמן ּובכל ְְְְִִֶַַַָָּולהֹוציאּה;

ּכׁשר·. הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
ׁשּנאמר: ּכאחת, סֹוטֹות ׁשּתי מׁשקין ואין ׂשֹוטה; ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָלהׁשקית

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

הרי„. - הּמגּלה ׁשּתּמחק קדם ׁשֹותה' 'איני ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאמרה
אחרת; ׂשֹוטה ּבּה להׁשקֹות ּכׁשרה ואינּה נגנזת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמגּלתּה

הּדׁשן על מתּפּזרת קדשיםּומנחתּה קדשי שריפת [מקום ְְִִֶֶֶֶַַַָָ
הּמגּלהשנפסלו] ׁשּנמחקה אחר ׁשֹותה' 'איני אמרה ואם .ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

מערערין ּ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 [עשבּוׁשתי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָ
ויֹורד;מרפא] מחלחל מּכה, ׁשם יׁש חי: ּבׂשר על מּנח ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָֻיבׁש

ּכלּום'. עֹוׂשה אינֹו מּכה, ׁשם ְֵֵֶַָָאין

.Â- הּמגּלה ׁשּנמחקה ּפי על אף - אני' 'טמאה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:
מתּפּזרת ּומנחתּה קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני נׁשּפכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּמים

הּדׁשן. ֶֶַַעל

.Êוכתב" ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ּבּלילה ׁשּכתבּה ׂשֹוטה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָמגּלת
הּמגּלה ּכתיבת ּכ ּבּיֹום, ׁשּקרּבנּה ּכׁשם - והקריב" ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהׁשקה

למפרע ּכתבּה ּבּיֹום. הפוך]והׁשקיתּה ּפסּולה,[בסדר - ְְְְְְֵַַַַָָָָָָ
עליה ׁשּתקּבל קדם ּכתבּה הּסדר. על "האּלה", ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

וכתב". "והׁשּביע ׁשּנאמר: ּפסּולה, - ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָהּׁשבּועה

.Áאּגרת שורות]ּכתבּה שירטוט ׁשּנאמר:[ללא ּפסּולה, - ְְֱִֶֶֶֶַָָָ
ּדּפין ׁשני על ּכתבּה ׁשּנאמר:[עמודים]"ּבּספר". ּפסּולה, - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לא ּכֹותב ואינֹו ּוׁשלׁשה. ׁשנים ולא אחד, ספר - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"ּבּספר"
הּניר מעשבים]על הּדפּתרא[העשוי על ולא שאינו, [עור ְְְְִַַַַָָֹ
ספרמעובד] ּבמגּלת אּלא מעובד], "ּבּספר";[עור ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּפסּולה. ּדפּתרא, אֹו ניר על ּכתבּה ְְְְְְִִַָָָָָואם

.Ëאֹו יׂשראל ּכתבּה ׁשאם למדּת הא - הּכהן" ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ"וכתב
ּבקּמֹוס לא ּכֹותבּה אינֹו ּפסּולה. קטן, אילן]ּכהן ולא[שרף , ְְְְֵֵַָָָָֹֹֹ

נחושת]ּבקלקנּתֹוס נּכר[חומצת ׁשרּׁשּומֹו ּדבר ּבכל ולא , ְְְְְִִֶַַָָָָֹ
"וכתב ׁשּנאמר: קלקנּתֹוס, ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו אּלא - ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָועֹומד
ּבדבר ּכתב ואם להּמחֹות; יכֹול ׁשהּוא ּכתב ְְְְִִֶַָָָָָָָָּומחה",

נמחה]הּמתקּים ּפסּולה.[שאינו , ְְִֵַַָ

.Èיפה ׁשּימחק עד ּפסּולה, - נּכר ּכתב רׁשם ּבּמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנׁשאר
ׁשנּיה אֹות וכתב וחזר ּומחקּה, אחת אֹות ּכתב ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָיפה.
ּכתּובה. ּכּלּה ׁשּתהיה עד ּפסּולה, - ׁשהׁשלים עד ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻּומחקּה,

.‡È- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמחקּה אֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹּכתבּה
ּכֹוס לתֹו ּומחקן סֹוטֹות, לׁשּתי מגּלֹות ׁשּתי ּכתב ְְְְְְִִֵֵַָָָָּפסּולה.
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

.‚Èאׁשר" ׁשּנאמר: עפר, ויֹוציא ּבהיכל ּבקרּדם יחּפר ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. עפר, והֹוציא חפר ואם הּמׁשּכן"; ּבקרקע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָיהיה

.„Èנטמאת ּכׁשרה. - הׁשקּה ּכ ואחר מנחתּה את ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ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,

.ÂËמּפני 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
עדיה נמצאּו הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין ּוׁשירים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלעצמֹו,

שנסתרה] לחּלין.[שהעידו ּתצא מנחתּה ְְְִִִֵֵָָֻזֹוממין,

.ÊËהרּבה אנׁשים ידי על לאׁשּתֹו תסתריהמקּנא ["אל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָ
ופלוני"] ופלוני פלוני מהןעם ואחד אחד ּכל עם ונסּתרה ,ְְְְִִֵֶֶֶָָָָ

ידי על אחת מנחה מביא זה הרי ּכּלן[בשביל]- ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻ
אחת מנחה - קנאֹות" "מנחת ׁשּנאמר: אֹותּה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכׁשּמׁשקה

הרּבה. ְְִִֵַלקּנּויין

.ÊÈעליה לגלּגל לּבעל זּנתה[לכלול]יׁש ׁשּלא ּבׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
זּנתה וׁשּלא אחר, איׁש עם ולא ּבֹו, לּה ׁשּקּנא זה איׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹעם
אבל ׁשּנּׂשאת; אחר ולא ׁשּתּנׂשא, קדם מּׁשּנתארסה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתחּתיו
אחר ולא הארּוסין, קדם זּנתה ׁשּלא עליה מגלּגל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאינֹו
לא זה, ּבעת זּנתה ׁשאם - והחזירּה ּגרׁשּה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשּגרׁשּה,
מתנה אינֹו לֹו, אסּורה ּתהיה ולא ׁשּתּבעל וכל עליו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּתאסר

בשבועה]עּמּה מכליל אינֹו[אינו יבמּתֹו, ּכנס אם ,לפיכ . ְְְִִִִֵַָָָ
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יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה מותמגלּגל [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:
מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא טהרה. רּוח ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹּבֹו
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
ּבדר להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ּבנחת ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבינּה
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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וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; על ֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלבא
ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹלבעל
ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת ְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבעל
אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) ִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבת;
לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹּובת
לבעל ׁשּלא (יג) אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹאחֹות

(ט הּבן; אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי ׁשּלאאׁשת ו) ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלׁשּכב
אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ(יט)
אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ(כא)
ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹאיׁש;
ׁשּלא (כו) ה'; ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא ְִִִֶֶַַָָֹֹ(כה)
ׁשּלא (כז) ה'; ּבקהל מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
ׁשּלא (כח) ה'; ּבקהל מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
ה'; ּבקהל סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר ְְְִִִֵֶַַַָָָֹיבֹוא
ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ(ל)
ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיּׂשא
ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּכרת,‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבא
ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל "ּכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב העֹוׂשֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁשֹות

קבּועה חּטאת חּיבין - ׁשֹוגגין היּו משתנהואם [שאינה ְְְִִִַַָָָָ
ועני] יתרבעשיר ּדין, ּבית ּבמיתת ׁשהיא העריֹות מן ויׁש .ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת ְֵֶַַַָָָֻעל

ׁשם·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתה אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעדים

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
ּבכל התראה נּתנה ׁשּלא התראה; ׁשם ׁשּתהיה עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמלקין,

למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא ְְְִִֵֵֵֶַָָמקֹום,

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ׁשּמיתתן ואּלּו ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבסקילה,
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה,

אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו
אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל

.Â:ׁשּנאמר - ּבלבד איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין
סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא
ּבאׁש לזנת תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבחנק,
ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה היתה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּתּׂשרף".
אתם ּוסקלּתם מארׁשה... ּבתּולה נערה יהיה "ּכי ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאבנים".

ּבסקילה. הן הרי ְֲִִֵֵָָּבם",
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יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיתה זּנתה ׁשּלא עליה מותמגלּגל [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:
מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא לּה יקּנא ולא טהרה. רּוח ְְְְֳִִֵַַָָָֹֹֹּבֹו
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
ּבדר להדריכּה ּכדי והזהרה, טהרה ּובדר ּבנחת ְְְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלבינּה
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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וׁשׁש עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ּוׁשלׁשים ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ׁשּלא (ג) אב; אׁשת על לבא ׁשּלא (ב) האם; על ֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלבא
ׁשּלא (ה) אב; אׁשת ּבת לבעל ׁשּלא (ד) אחֹות; ְְִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹלבעל
ּבת לבעל ׁשּלא (ז) ּבת; לבעל ׁשּלא (ו) הּבן; ּבת ְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבעל
אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ט) ּובּתּה; אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (ח) ִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּבת;
לבעל ׁשּלא (יא) ּבּתּה; ּובת אּׁשה לּׂשא ׁשּלא (י) ּבנּה; ְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹֹּובת
לבעל ׁשּלא (יג) אם; אחֹות לבעל ׁשּלא (יב) אב; ְְֲֲִִֵֶֶָֹֹֹֹאחֹות

(ט הּבן; אׁשת לבעל ׁשּלא (יד) האב; אחי ׁשּלאאׁשת ו) ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

ׁשּלא (יז) אׁשּתֹו; אחֹות לבעל ׁשּלא (טז) אח; אׁשת ְְְֲִִִֵֶֶֶָֹֹֹֹלבעל
עליה; ּבהמה אּׁשה ּתביא ׁשּלא (יח) ּבהמה; עם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹלׁשּכב
אב; ערות לגּלֹות ׁשּלא (כ) זכר; עם לׁשּכב ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹ(יט)
אׁשת לבעל ׁשּלא (כב) האב; אחי ערות לגּלֹות ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ(כא)
ּבּגֹויים; להתחּתן ׁשּלא (כד) נּדה; לבעל ׁשּלא (כג) ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹֹאיׁש;
ׁשּלא (כו) ה'; ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא ׁשּלא ְִִִֶֶַַָָֹֹ(כה)
ׁשּלא (כז) ה'; ּבקהל מּלבֹוא מצרי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְְְִִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
ׁשּלא (כח) ה'; ּבקהל מּלבֹוא אדֹומי ׁשליׁשי ּדֹור ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹלהרחיק
ה'; ּבקהל סריס יבֹוא ׁשּלא (כט) ה'; ּבקהל ממזר ְְְִִִֵֶַַַָָָֹיבֹוא
ׁשּלא (לא) ועֹוף; חּיה ּבהמה אפּלּו זכר, לסרס ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ(ל)
ּגדֹול ּכהן יבעל ׁשּלא (לב) אלמנה; ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיּׂשא
ּבתּולה ּגדֹול ּכהן ׁשּיּׂשא (לג) נּׂשּואין; ּבלא אפּלּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹאלמנה,
יּׂשא ׁשּלא (לה) ּגרּוׁשה; ּכהן יּׂשא ׁשּלא (לד) ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹּבנערּותּה;
לאחת אדם יקרב ׁשּלא (לז) חללה; יּׂשא ׁשּלא (לו) ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֹזֹונה;
אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבעל. ׁשּלא ּפי על ואף העריֹות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּכל

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּכרת,‡. חּיב - ּבמזיד העריֹות מּכל אחת על ְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָהּבא
ונכרתּו - האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה אׁשר ּכל "ּכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
והּנבעלת; הּבֹועל ׁשניהם עּמם", מּקרב העֹוׂשֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּנפׁשֹות

קבּועה חּטאת חּיבין - ׁשֹוגגין היּו משתנהואם [שאינה ְְְִִִַַָָָָ
ועני] יתרבעשיר ּדין, ּבית ּבמיתת ׁשהיא העריֹות מן ויׁש .ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבכּלן. הּׁשוה הּכרת ְֵֶַַַָָָֻעל

ׁשם·. היּו אם - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש העריֹות ֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן
מיתה אֹותן ממיתין - מּמעׂשיהן ּפרׁשּו ולא והתראה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעדים

ּבהן. ֲֶָָָהאמּורה

ולא‚. ממיתין אין - חכמים ּתלמיד העֹובר היה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹואפּלּו
ּבכל התראה נּתנה ׁשּלא התראה; ׁשם ׁשּתהיה עד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמלקין,

למזיד. ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא ְְְִִֵֵֵֶַָָמקֹום,

ׁשּמיתתן„. מהן - ּדין ּבית מיתת ּבהן ׁשּיׁש ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעריֹות
ׁשּמיתתן ואּלּו ּבחנק. ּומהן ּבׂשרפה, ּומהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבסקילה,
ּבנֹו, אׁשת ועל אביו, אׁשת ועל אּמֹו, על הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבסקילה:
עם והּׁשֹוכב זכר, עם והּׁשֹוכב 'ּכּלתֹו', הּנקראת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָוהיא

עליה. הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה,

אׁשּתֹו‰. ּבת על הּבא ּבׂשרפה: ׁשּמיתתן העריֹות הן ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואּלּו
אׁשּתֹו, אם ועל ּבנּה, ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל אׁשּתֹו, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחּיי
ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על והּבא אביה, אם ועל אּמּה, אם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָועל

ּבנֹו. ּבת ְְַַועל

.Â:ׁשּנאמר - ּבלבד איׁש אׁשת אּלא ּבחנק, ערוה ל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָאין
סתם, ּבּתֹורה האמּורה ּומיתה והּנאפת"; הּנאף יּומת ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ"מֹות
ּובֹועלּה ּבׂשרפה היא - ּכהן ּבת היתה ואם חנק. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהיא
ּבאׁש לזנת תחל ּכי ּכהן איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּבחנק,
ּבסקילה, ׁשניהם - מארסה נערה היתה ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹּתּׂשרף".
אתם ּוסקלּתם מארׁשה... ּבתּולה נערה יהיה "ּכי ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדמיהם יּומתּו "מֹות ּבּתֹורה: ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאבנים".

ּבסקילה. הן הרי ְֲִִֵֵָָּבם",
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.Êּבית מיתת ּבהן ואין ּבלבד, ּבכרת ּכּלן העריֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּוׁשאר
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
- הּׁשנּיֹותּבׁשֹוגג מן אחת על והּבא מּכלּום. ּפטּורין ְְְְְִִִִֵַַַַַָ

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

.Ëואין הּקרּבן, ּומן הּמלקּות, מן - מּכלּום ּפטּור ְְְְִִִֵַַַָָָָאנּוס
תעׂשה לא "ולּנערה ׁשּנאמר: הּמיתה; מן לֹומר ְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹצרי
הּבֹועל אבל הּנבעל; ּבׁשּנאנס אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּדבר".

קּׁשּוי ׁשאין אנס, לֹו אין האבר]- ואּׁשה[של לדעת. אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּכלּום; ּפטּורה - ּברצֹון וסֹופּה ּבאנס ּביאתּה ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹׁשּתחּלת
ׁשּיצר ּתרצה, ׁשּלא ּבידּה אין ּבאנס, לבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹׁשּמּׁשהתחיל

לרצֹות. אֹותֹו ּכֹופה וטבעֹו ְְְִִֶָָָהאדם

.È,'מערה' הּנקרא הּוא - ּבלבד העטרה ראׁש ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹהּמכניס
הּוא האבר, ּכל והּמכניס הערה"; מקֹורּה "את ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָמּלׁשֹון
ואחד הּמערה אחד האסּורֹות, הּביאֹות וכל 'ּגֹומר'. ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקרא
ּפי על ואף זרע, ׁשכבת הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּגֹומר,
נתחּיבּו - העטרה ראׁש ׁשהכניס ּכיון ּגמר; ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשּפרׁש
מרּדּות. מּכת אֹו מלקּות, אֹו ּכרת, אֹו ּדין, ּבית מיתת ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָׁשניהן
ׁשּלא עליה הּבא ואחד ּכדרּכּה, האּׁשה על הּבא ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹואחד
אֹו ּכרת, אֹו מיתה, ׁשניהן יתחּיבּו - ּבּה מּׁשערה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדרּכּה,
ׁשהיּו ּבין ׁשֹוכבין, ׁשהיּו ּבין מרּדּות; מּכת אֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַָָמלקּות,

החּיּוב. הּוא העטרה הכנסת על - ְְֲִִַַַַָָָָעֹומדין

.‡Èהאבר ׁשהיה אּלא קּׁשּוי, ּבלא אסּורה ּביאה הּבא ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכל
ׁשּנֹולד מי אֹו החֹולים, ּכגֹון הּמתים, אבר ּכמֹו מדלּדל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֻׁשּלֹו

חּמה סריס ּכגֹון ,את[מלידה]ּכ ׁשהכניס ּפי על אף - ְְְִִִִֶֶַַַָָ
צרי ואין מלקּות, ולא ּכרת לא חּיב אינֹו - ּבידֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹהאבר
הּתרּומה, מן הּוא ּפֹוסל אבל ּביאה. זֹו ׁשאין מיתה; ְֲִִִֵֵֶַַָָָָלֹומר

מרּדּות. מּכת ׁשניהן את מּכין ּדין ְְִִֵֵֶֶַַַַּובית

.·Èּכמתעּסק העריֹות מן ערוה על כוונה]הּבא אף[=בלי , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
ּובּׁשנּיֹות. לאוין ּבחּיבי וכן חּיב; - לכ ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
מּכלּום; ּפטּור - מתה והיא העריֹות מן ערוה על הּבא ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָאבל
על והּבא ּפטּור. ׁשהּוא לאוין ּבחּיבי לֹומר צרי ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָואין

קרובה]הּטרפה שמיתתו הפנימיים באבריו ׁשּׁשכב[פגוע אֹו , ְֵֶַַָָ
למּות ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי חּיב; - טרפה ּבהמה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם
מפרּכסת היא ועדין סימנין ׁשני ּבּה ׁשחט ואפּלּו זה; ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחלי
ראׁשּה. את ׁשּיּתיז עד אֹו ׁשּתמּות, עד חּיב, עליה הּבא -ִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.‚Èׁשנים ׁשלׁש ּבת היתה אם מאּלּו, אסּורה אּׁשה ְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹּכל
אֹו מיתה חּיב עליה הּבא ּגדֹול - ומעלה אחד ְְִֶֶַַַָָָָָָָָָויֹום
ּכן אם אּלא מּכלּום, ּפטּורה והיא מלקּות; אֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָָּכרת
ׁשניהן הרי - מּזה ּפחּותה היתה ואם ּגדֹולה. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָהיתה
ׁשּבא ּגדֹולה אּׁשה וכן ּביאה. ּביאתּה ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָּפטּורין,
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן היה אם - קטן ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעליה
מלקּות; אֹו מיתה, אֹו ּכרת, חּיבת היא - ְְִִֵֶֶַַַָָָָומעלה

ׁשניהן ּולמּטה, ׁשנים ּתׁשע ּבן היה ואם ּפטּור. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָוהּוא
ְִּפטּורין.

.„È,ׁשהערה ּכיון - עליו זכּור הביא אֹו הּזכּור, על ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא
לא זכר "ואת ׁשּנאמר: נסקלין, ּגדֹולים, ׁשניהן היּו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹאם
היה ואם נבעל. אֹו ּבֹועל ׁשהיה ּבין אּׁשה", מׁשּכבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָתׁשּכב

ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אֹוקטן עליו ׁשּבא זה - ומעלה אחד ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּ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 [עםאחד ְְְִֶַַַַַַָָָ
ונקבה] זכר נקבּותֹו,סימני ּדר עליו ּבא ואם - זכרּותֹו ְְְִֶֶֶֶַַָָָּדר

אֹו הּטמטּום, על הּבא לפיכ הּוא; ספק והּטמטּום, ְְְְִֵַַַַָָָָֻֻּפטּור.
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - נקבּותֹו ּדר ְְְְִִֶֶַַַַַַאנּדרֹוגינֹוס

אּׁשה. לּׂשא מּתר ְְְִִִַָָָָֻוהאנּדרֹוגינֹוס

.ÊËׁשניהן - עליו ּבהמה ׁשהביא אֹו הּבהמה, על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּבא
ּבין ;"ׁשכבּת תּתן לא ּבהמה "ּובכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנסקלין,
- 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
ּבת קטּנה וכן הּבהמה. את סֹוקלין אין ּפחֹות, אֹו ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָּתׁשע
ּ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

.ÁÈאת ׁשהביאה והאּׁשה ּבׁשגגה, ּבהמה עם הּׁשֹוכב ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָוכן
ואף ידן, על נסקלת הּבהמה אין - ּבׁשגגה עליה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּבהמה
ּגדֹול אחד ׁשהיה ּכּלן העריֹות ּכל ּגדֹולים. ׁשהם ּפי ְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻעל
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 -ְְֵֶַָָָ

.ËÈזה ׁשהערּו המנאפין לראֹות נזקקין העדים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָואין
אֹותן מּׁשּיראּו אּלא - ּבׁשפֹופרת ּכמכחֹול והכניס ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶָָָּבזה
נהרגין אּלּו הרי הּבֹועלין, ּכל ּכדר ּבזה זה ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּדבּוקין
ׁשחזקת מּפני הערה', לא 'ׁשּמא אֹומרין: ואין זֹו; ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבראּיה

ׁשהערה. זֹו ֱֶֶָָצּורה

.Îּבׂשר ּבׁשאר ׁשהחזק ּפי[לקרוב]מי על ּבֹו ּדנין - ְְִִִִֵֶַַָָָֻ
קרֹוב; ׁשּזה ּברּורה ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחזקה,
הרי ּכיצד? זֹו. חזקה על וחֹונקין וסֹוקלין וׂשֹורפין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּומלקין
- ּבעדים עליה ּובא אּמֹו, אֹו ּבּתֹו אֹו אחֹותֹו ׁשּזֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשהחזק
ׁשם ׁשאין ּפי על ואף נסקל; אֹו נׂשרף אֹו לֹוקה זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי
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אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ׁשּזֹו ּברּורה ְְֲִִִֶֶָָָָראיה
לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבלבד. ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבחזקה
ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ּכתפּה, על לּה מרּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻותינֹוק
זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין לבית והביאּוה עליה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּובא
ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה אביו ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא אביו? ׁשּזה ּברּורה ראיה ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָָלנּו

ּבחזקה. ְֲִַַָָהּקרֹובים

.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש
אֹומר יֹוםוהיא ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' ת: ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֻ

אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין אׁשּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהיא
איׁש. אׁשת מּׁשּום עליה ְִִִֵֶֶָָהֹורגין

.·Îעליה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה ׁשהחזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהאּׁשה
והעיד אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא נּדה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
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,

.‚Îּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב
עד ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק. ְַֻאֹו
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אביו‡. אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאׁשת
מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ארּבעּתן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּוץ ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,
על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין ּבן, הּניח ׁשּלא אחיו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמאׁשת
ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי מהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת
ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; אׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּׁשּום

ׁשּתים;·. חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ,ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
אחיו אֹו מאביו אחיו אחד אביו. אׁשת מּׁשּום ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחת
עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָמאּמֹו,
ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן אביו אחי אׁשת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָאבל
הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו מאביו אחֹותֹו ואחד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּבארנּו.
והיתה אחרים, עם אביו אֹו אּמֹו ׁשּזּנתה ּכגֹון - מּזנּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָּבין
"מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָלֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ִֶֶַּבית,

עליו,‚. הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבת
אם אבל ;"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
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„. - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ,ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפיכ
"ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַׁשּתים:
אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי אׁשת ֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּבת

מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד
אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאחֹותֹו

מאּמּה,‰. אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָאחֹות
ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין הּנּׂשּואין מן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן אם; אחֹות מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאב,

אב. אחֹות ֲִָמּׁשּום

.Âאֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּבא
ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ּבּתֹו; מּׁשּום עליו ערוה ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבת
ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא ּבּת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ'ערות

מּדברי[הכתוב] ואינֹו הּתֹורה, מן ואּסּורּה הּבת; ְְְִִִִִֵֵַַַָָמן
ׁשּתי חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו על הּבא לפיכ ם,סֹופרים; ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּובּתּה. אּׁשה ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו ְִִִִִֶַָָמּׁשּום

.Êׁשׁש מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכיון
ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,

מֹותּה;[לחופה] לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָּבין
ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ואם אּמּה, הן: ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּתּה,

נׂשרפין. ְְִִֵֶָׁשניהן

Á,ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ּבהן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ּבזמן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואתהן"
ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; והערוה הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליה,

ׂשרפה. ׁשם אין ְֵֵַָָָקּימֹות,

.Ëּבין אׁשּתֹו; ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן
ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה

.Èּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבזדֹון
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת,
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא אּׁשה עם ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאף
לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - קּימת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּזֹונה
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

.·Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹידּור
אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ּבאחד ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּומעׂשה

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות מּכת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים

.‚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
ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם
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אּלא - ּבּתֹו אֹו אּמֹו, אֹו אחֹותֹו, היא ׁשּזֹו ּברּורה ְְֲִִִֶֶָָָָראיה
לירּוׁשלים, ׁשּבאת אחת ּבאּׁשה ּומעׂשה ּבלבד. ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבחזקה
ּבנּה, ׁשהּוא ּבחזקת והגּדילּתּו ּכתפּה, על לּה מרּכב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻותינֹוק
זה, לדין ראיה ּוסקלּוה. ּדין לבית והביאּוה עליה, ְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּובא
ּומּנין - ׁשּיּומת אביו ּומּכה אביו ּבמקּלל ּתֹורה ּׁשּדנה ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה
ׁשאר ּכ ּבחזקה; אּלא אביו? ׁשּזה ּברּורה ראיה ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָָָלנּו

ּבחזקה. ְֲִַַָָהּקרֹובים

.‡Î,'אׁשּתי' אֹומר: הּוא הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ואּׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַָָָאיׁש
אֹומר יֹוםוהיא ׁשלׁשים ּבעיר החזקה אם - 'ּבעלי' ת: ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֻ

אין יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו אבל עליה; הֹורגין אׁשּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהיא
איׁש. אׁשת מּׁשּום עליה ְִִִֵֶֶָָהֹורגין

.·Îעליה לֹוקה ּבעלּה ּבׁשכּונֹותיה, נּדה ׁשהחזקה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻהאּׁשה
והעיד אחד עד ּובא ונסּתרה, לאׁשּתֹו, המקּנא נּדה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
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,

.‚Îּפי על אף לזה', היא מקּדׁשת זֹו 'ּבּתי ׁשאמר: ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהאב
עד ּפיו, על נסקלת אינּה זּנת, אם - לֹו ותּנׂשא נאמן ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ׁשאמרה: האּׁשה וכן ּבפניהם. ׁשּנתארסה עדים ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּיהיּו
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפיה, על נהרגת אינּה - אני' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ'מקּדׁשת

ּתחזק. ְַֻאֹו
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אביו‡. אחי ואׁשת אחיו, ואׁשת ּבנֹו, ואׁשת אביו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאׁשת
מן ּבין הארּוסין מן ּבין לעֹולם, עליו ערוה ארּבעּתן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
חּוץ ּבעליהן, מיתת אחר ּבין ּבעליהן ּבחּיי ּבין ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַהּנּׂשּואין,
על ּבא ואם ׁשּנתּגרׁשּו. ּבין ּבן, הּניח ׁשּלא אחיו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמאׁשת
ּבׂשר, ׁשאר מּׁשּום ׁשּתים: חּיב ּבעלּה, ּבחּיי מהן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאחת
ּכאחת. ּבאין האּסּורין ׁשניהם ׁשהרי איׁש; אׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּומּׁשּום

ׁשּתים;·. חּיב - אביו אׁשת ׁשהיא אּמֹו על הּבא ,ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
אּמֹו מּׁשּום אחת אביו, מיתת לאחר ּבין אביו, ּבחּיי ְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבין
אחיו אֹו מאביו אחיו אחד אביו. אׁשת מּׁשּום ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחת
עליו; ערוה אׁשּתֹו - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָמאּמֹו,
ּכמֹו ׁשנּיה היא הרי האם, מן אביו אחי אׁשת ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָאבל
הּנּׂשּואין מן ּבין מאּמֹו, אֹו מאביו אחֹותֹו ואחד ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּבארנּו.
והיתה אחרים, עם אביו אֹו אּמֹו ׁשּזּנתה ּכגֹון - מּזנּות ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָּבין
"מֹולדת ׁשּנאמר: עליו, ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹות ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָלֹו

חּוץ". מֹולדת אֹו ִֶֶַּבית,

עליו,‚. הערוה היא - אחֹותֹו ׁשהיא אביו אׁשת ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָּבת
אם אבל ;"אבי מֹולדת אבי אׁשת ּבת "ערות ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
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„. - אביו נׂשּואת ּבת ׁשהיא אחֹותֹו על הּבא ,ְְֲִִִֶַַַַַָָָָלפיכ
"ערות מּׁשּום ואחת ,"אחֹות "ערות מּׁשּום אחת ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַׁשּתים:
אֹותּה, ּפּתה אֹו אּׁשה אביו אנס אם אבל ."אבי אׁשת ֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָּבת

מּׁשּום אּלא חּיב אינֹו - עליה ּובא ּבת, מּמּנה ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוהֹוליד
אביו. אׁשת ּבת האנּוסה ּבת ׁשאין ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאחֹותֹו

מאּמּה,‰. אחֹותּה ּבין מאביה אחֹותּה ּבין אּמֹו, ֲֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָאחֹות
ערוה זֹו הרי - מּזנּות אחֹותּה ׁשהיתה ּבין הּנּׂשּואין מן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
מן ּבין האם מן ּבין אב, אחֹות וכן אם; אחֹות מּׁשּום ְֲֲִִִֵֵֵֵֵָָָָעליו
עליו ערוה זֹו הרי - מּזנּות ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאב,

אב. אחֹות ֲִָמּׁשּום

.Âאֹותּה - ּבת מּמּנה והֹוליד זנּות, ּדר אּׁשה על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָהּבא
ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא ּפי על ואף ּבּתֹו; מּׁשּום עליו ערוה ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבת
ׁשתק הּבת, ּבת ׁשאסר מאחר תגּלה', לא ּבּת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ'ערות

מּדברי[הכתוב] ואינֹו הּתֹורה, מן ואּסּורּה הּבת; ְְְִִִִִֵֵַַַָָמן
ׁשּתי חּיב - מּנׂשּואתֹו ּבּתֹו על הּבא לפיכ ם,סֹופרים; ְְְְִִִִִַַַַָָָָ

ּובּתּה. אּׁשה ערות ּומּׁשּום ּבּתֹו ְִִִִִֶַָָמּׁשּום

.Êׁשׁש מּקרֹובֹותיה עליו נאסרּו אּׁשה, אדם ׁשּקּדׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָּכיון
ּכנס ּבין לעֹולם, עליו ערוה מהן אחת וכל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשים,

מֹותּה;[לחופה] לאחר ּבין אׁשּתֹו ּבחּיי ּבין ּגרׁש, ְְְִֵֵֵֵֵֵַַַָּבין
ּובת ּובּתּה, אביה, ואם אּמּה, ואם אּמּה, הן: ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָואּלּו
אׁשּתֹו, ּבחּיי מהן אחת על ּבא ואם ּבנּה. ּובת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּבּתּה,

נׂשרפין. ְְִִֵֶָׁשניהן

Á,ּבכרת אּלּו הרי - אׁשּתֹו מיתת לאחר עליה ּבא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואם
אֹותֹו יׂשרפּו "ּבאׁש ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת ּבהן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָואין
ׁשּבא וזֹו אׁשּתֹו ׁשהן קּימֹות, ׁשּׁשּתיהן ּבזמן - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואתהן"
ׁשּתיהן ׁשאין ּובזמן נׂשרפין; והערוה הּוא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעליה,

ׂשרפה. ׁשם אין ְֵֵַָָָקּימֹות,

.Ëּבין אׁשּתֹו; ׁשּתמּות עד עליו ערוה אׁשּתֹו, אחֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָוכן
ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין מאביה, אחֹותּה ּבין מאּמּה ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאחֹותּה

עליו. ערוה זֹו הרי - מּזנּות ְְֲֲִֵֶָָָָאחֹותּה

.Èּבין ּבׁשגגה ּבין אּלּו, נׁשים מּׁשבע אחת עם ונאף ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
אֹו ּדין ּבית ּבמיתת והּנֹואפת ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבזדֹון
ארּוסתֹו, מאחֹות חּוץ עליו; אׁשּתֹו נאסרה לא ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹּבכרת,
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו עליו, אׁשּתֹו אֹוסרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהיא

.‡È,קרֹובֹותיה עליו נאסרּו לא - זנּות ּדר אּׁשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהּבֹועל
מי על אסרּו חכמים אבל ׁשאמרנּו. נׁשים הּׁשבע ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהן
זמן ּכל קרֹובֹותיה, נׁשים מּׁשבע אחת לּׂשא אּׁשה עם ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאף
לבּקר לקרֹובֹותיה ּבאה ׁשהּזֹונה מּפני - קּימת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּזֹונה
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

.·Èלא - עּמּה רע ׁשם לֹו ׁשּיצא אֹו ערוה, על ׁשּנטען ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמי
הּׁשכּונה. ּבאֹותּה יראה ולא אחד, ּבמבֹוי עּמּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹידּור
אֹותֹו והּכּו חמֹותֹו, עם אחריו מרּננין ׁשהיּו ּבאחד ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָּומעׂשה

ּביתּה. ּפתח על ׁשעבר מּפני מרּדּות מּכת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָחכמים

.‚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
ּפּתה אֹו אּׁשה, אביו אחי אֹו אחיו אֹו ּבנֹו אֹו אביו אנס ְֲִִִִִִִַָָָָָָאם



��ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

אּלא נאמר ׁשּלא ויׂשאּנה; לֹו, מּתרת זֹו הרי - ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹותּה
איׁשּות. ּכאן ואין ְִֵֵֶָ"אׁשת",

.„Èּבּתּה לּׂשא מּתר זה הרי - אּׁשה ׁשּנׂשא ּבנֹו אֹו ְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֻאביו
אחיו; ּבן אׁשת לּׂשא לאדם ּומּתר ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּמּה, ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻאֹו
ּומצות ּכאחת. אחיה ּבת אֹו אחֹותּה, ּובת אּׁשה אדם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָונֹוׂשא
אחיו, לבת הּדין והּוא אחֹותֹו, ּבת אדם ׁשּיּׂשא ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָחכמים

תתעּלם". לא ּומּבׂשר" ְְְֱִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

שני יום
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ּבן‡. עליה ׁשּבא יבמה היתה אפּלּו קטן, אׁשת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָהּבא
אׁשת על הּבא וכן ּפטּור; זה הרי - אחד ויֹום ׁשנים ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשע
החרׁשת ועל ואנּדרֹוגינֹוס, טמטּום ואׁשת וׁשֹוטה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֻחרׁש

מקּדׁש ׁשהיא אּׁשה ועל הּפּקח, אׁשת אֹווהּׁשֹוטה ּבספק ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אֹותן מּכין מזידין, היּו ואם ּפטּורין. ּכּלן - ּבספק ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹֻמגרׁשת

מרּדּות. ְַַַמּכת

הרי·. אביה, קּדׁשּה אם - הּגדֹול אׁשת הּקטּנה על ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּבא
ּכמֹו ּבעלּה על ונאסרה מּכלּום, ּפטּורה והיא ּבחנק; ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אֹותֹו מּכין מאּון, ּבת היא ואם סֹוטה. ּבהלכֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁ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
ּבאׁש לזנת תחל ּכי ּכהן, איׁש "ּובת ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבׂשרפה,
ּבחנק, ּכהן אׁשת יׂשראל ּבת וכן ּבחנק. ּובֹועלּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּתּׂשרף";

איׁש. אׁשת ּכל ְִִֵֶָּכדין

חּיבין„. ואינן ּבסקילה. ׁשניהן מארׁשה, נערה על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּבא
ּבבית והיא מארׁשה, ּ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 מארׁשה קטּנה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוהּבא
ּבסקילה. ׁשּזּנת, ּכהן ּבת מארׁשה ונערה ּפטּורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוהיא

.Âאחר זה אביה, ּברׁשּות ּבתּולה והיא עׂשרה, עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָּבאּו
ּדברים ּבּמה ּבחנק. וכּלן ּבסקילה, הראׁשֹון הרי - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻזה
ׁשּלא עליה ּבאּו אם אבל ּכדרּכּה; עליה ׁשּבאּו ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמּורים?

ּבסקילה. וכּלן ּבתּולה, היא עדין - ְְְְְֲִִִִַַָָָָֻּכדרּכּה

.Êּפי על אף - ּגּיֹורת אֹו מׁשחררת ׁשהיתה מארׁשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻנערה
ׁשנים, ׁשלׁש מּבת ּפחּותה והיא נתּגּירה אֹו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתחררה

איׁש. אׁשת ּככל ּבחנק זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶָהרי

.Á?החּדּוׁש הּוא ּומה רע, ׁשם ּבמֹוציא יׁש חדׁש ְִִִֵֵַַַָָּדין
נערה ּכׁשהיתה ׁשּזּנתה עדים ּובאּו אמת, הּדבר נמצא ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשאם
אביה, מּבית ׁשּיצאת אחר ׁשּזּנתה ּפי על ואף ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמארׁשה,
- הּבעל ּבעילת קדם לחּפה ׁשּנכנסה אחר זּנתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֻואפּלּו
נערֹות ׁשאר אבל אביה; ּבית ּפתח על אֹותּה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָסֹוקלין
מאחר ׁשּזנּו רע, ׁשם הֹוצאת ּדין להן היה ׁשּלא ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמארׂשֹות
הא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחנק הן הרי - האב מּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיצאּו

ׁשהיא איׁש אׁשת יׁש מיתֹות: ׁשלׁש איׁש ׁשּבאׁשת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלמדּת,
איׁש אׁשת ויׁש ּבׂשרפה, ׁשהיא איׁש אׁשת ויׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָּבחנק,

ּבסקילה. ְִִִֶָׁשהיא

.Ëזּנת אם ׁשּזּנתה? מארׁשה נערה את סֹוקלין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהיכן
אּלא העדים עליה העידּו ׁשּלא ּפי על אף - אביה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבבית
ּפתח על נסקלת זֹו הרי ונּׂשאת, חמיה לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
אף - האב אֹותּה ׁשּימסר קדם חמיה ּבבית זּנת אביה; ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹּבית
זֹו הרי אביה, לבית ׁשחזרה אחר עליה ׁשהעידּו ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעל

ההיא. העיר ׁשער ּפתח על ְִִִֶֶֶַַַַַָנסקלת

.Èאף - ּבעלּה ׁשּבעלּה אחר אֹו ׁשּבגרה, אחר העדים ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאּו
זֹו הרי נערה, ּכׁשהיתה אביה ּבבית ׁשּזּנתה ׁשהעידּו ּפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

הּסקילה. ּבבית ְְְִִֵֶֶַָנסקלת

.‡Èנסקלת - ּבקדּׁשה ולדתּה ּבקדּׁשה, ׁשּלא הֹורתּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻהיתה
ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי ּכל העיר. ׁשער ּפתח ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

עלׁש אֹותּה סֹוקלין ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר היתה אם - העיר ער ְְִִִִִֶַַַָָָָָֻ
ּבית ּפתח על אֹותּה לסקל ׁשּמצותּה מי וכל ּדין. ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּפתח
היה ולא אב לּה ׁשהיה אֹו אב, לּה היה לא אם - ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
"ּפתח נאמר לא הּסקילה; ּבבית נסקלת זֹו הרי - ּבית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלֹו

למצוה. אּלא אב" ְְִֵֶָָָּבית

.·Èּכרת 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
אחת ּביאה ּבא אם וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָנחׁשבֹות

מּׁשמֹות עליה ׁשֹוגג,[לאוים]ׁשחּיבין היה אם - הרּבה ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אחת, ּביאה ׁשהיא ּפי על אף וׁשם, ׁשם ּכל על קרּבן ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמביא
זֹו הרי מזיד, היה ואם ׁשגגֹות; ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכמֹו
ולֹוקה אחת, ּביאה ּבא יׁש וכן הרּבה. ּכעברֹות לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחׁשבת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הרּבה מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻעליה

.‚Èׁשחציּה היא - ּבּתֹורה האמּורה חרּופה" ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָ"ׁשפחה
ׁשּנאמר: עברי, לעבד ּומקּדׁשת חֹורין, ּבת וחציּה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשפחה
ּכּלּה, נׁשּתחררה אם הא - חּפׁשה" לא ּכי יּומתּו, ְְְְִִִַָָָָָֹֹֻֻ"לא
איׁש אׁשת ּתעׂשה ׁשהרי ּדין, ּבית מיתת עליה ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחּיבין

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָּגמּורה,

.„Èׁשּבּתֹורה אסּורֹות ּביאֹות מּכל מׁשּנה זֹו, ׁשפחה ְְֲִִִִֶַַָָָָֻּביאת
חּיב והּוא ּתהיה"; "ּבּקרת ׁשּנאמר: לֹוקה, היא ׁשהרי -ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
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

.ÂËעד ּפטּור, - ּביאתֹו ּגמר ולא חרּופה ּבׁשפחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהּמערה
הּבעּולה, הּגדֹולה, על אּלא חּיב ואינֹו ּביאתֹו. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיגמר
היתה ׁשּלא אֹו קטּנה, היתה אם אבל ּוברצֹונּה; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹהּמזידה,
ּפטּור. - יׁשנה אֹו אנּוסה אֹו ׁשֹוגגת ׁשהיתה אֹו ְְְֲֵֶֶֶָָָָָָּבעּולה,
חרּופה ׁשּבׁשפחה - ּפטּור ּכדרּכּה, ׁשּלא עליה ּבא אם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹוכן
ׁשּנאמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא לביאה ּכדרּכּה ּביאה הׁשוה ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ּביאה ּבין חּלק לא ּביאֹות, ּבׁשאר אבל זרע". ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ"ׁשכבת

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלביאה,
לאּׁשה. ְִִָָָמׁשּכבֹות

.ÊËהּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל
אֹותן מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור
ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈ- חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא קרּבן; מביא והּוא לֹוקה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָהיא
קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּוברצֹונּה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּובעּולה
והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ׁשּתתחּיב ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעד

אׁשמֹו". ֲֶָאת

ד ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה,
קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבת
ּ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
ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום אּלא ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָראתה
הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעה,
הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ּוספירתּה, זֹובּה ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכרת,
ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, זֹוב ימי "ּכל נאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּובזבה
"וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה נּדת "ּכימי אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּוביֹולדת

ּכנּדתּה". ְְִִַָָֻׁשבעים

ּבימים?‚. ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשּטבלה
אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹולדת
ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאחר
טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" "ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב,

ׁשּיטּבל. עד ּבטמאתֹו ְְְִֶֶַָֹֻׁשהּוא

מּׁשּום„. ולא נּדה, מּׁשּום עליהן חּיבין אין - ְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹהּגֹויים
הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ולא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹזבה,
ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ּונקבֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹזכרים

וטהרה. טמאה לענין -ְְְְֳִַָָָֻ

ׁשל‰. ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכל
טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - נקבה ׁשל וׁשּׁשים וׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹזכר,
ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את מֹונע ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואינֹו
ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר וארּבעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלזכר

ׁשֹותת. ֵֶַָׁשהּדם

.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,

.Êּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְִֵֶַָָָָָָָהיה
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

.Ëוסת 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

ּכ וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו' ּבזה.יראּו ּכּיֹוצא ל ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

.‡Èלא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה
ואם ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש
רגליו צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא עריֹות. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

מזּדעזע ואינֹו וׁשֹוהה ואחר[זז]ּבּקרקע, האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מּמּנה. נׁשמט ְִִֶָָָּכ

.·È,לוסּתּה סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָָואסּור
ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ּתראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמא
ּבּיֹום, לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? מּטמאתם". ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻיׂשראל
לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאסּור

הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש אסּור ְְְְִִֵַַַַַַָָָּבּלילה,

.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹלראֹות

הּׁשמׁש. ׁשּתזרח עד ְְִֵֶֶֶַַַַלׁשּמׁש

.„Èעצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, ּובנֹות יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדר
נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? הּתׁשמיׁש. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָאחר
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ּומקּנחת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלֹו,
אׁשּתֹו להּניח לאיׁש ויׁש ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ּדם ראת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמא
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
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ׁשּׁשני הּכתּוב מּגיד אּׁשה", "מׁשּכבי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלביאה,
לאּׁשה. ְִִָָָמׁשּכבֹות

.ÊËהּוא - ּפטּור ׁשהּוא חרּופה ּבׁשפחה ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֶֶַָָָָָָּכל
אֹותן מּכין אבל הּמלקּות; מן ּפטּורה והיא הּקרּבן, מן ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָּפטּור
ּוגדֹולים. מזידין ׁשניהן היּו אם מּדבריהם, מרּדּות ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמּכת

.ÊÈ- חרּופה ׁשפחה על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּבן
ּגדֹולה ׁשּתהיה והּוא קרּבן; מביא והּוא לֹוקה, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָהיא
קרּבן חּיב האיׁש ׁשאין - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּוברצֹונּה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּובעּולה
והביא ּתהיה "ּבּקרת ׁשּנאמר: מלקּות, היא ׁשּתתחּיב ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹעד

אׁשמֹו". ֲֶָאת

ד ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּבין‡. ּבּה, הּמערה העריֹות. ּכל ּכׁשאר היא הרי ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּנּדה,
קטּנה היתה ואפּלּו ּכרת, חּיב - ּכדרּכּה ׁשּלא ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּכדרּכּה
מּטּמאה ׁשהּבת עריֹות; ּכׁשאר אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבת
ּ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
ּכל זכר יֹולדת על הּבא ואחד ראׁשֹון, יֹום אּלא ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָראתה
הּזבה על אֹו עׂשר, ארּבעה ּכל נקבה יֹולדת על אֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשבעה,
הּכל - מׁשחררת ּבין ׁשפחה ּבין ּוספירתּה, זֹובּה ימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכל
ּבנּדתּה", ּתהיה ימים "ׁשבעת ּבנּדה: ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבכרת,
ּתהיה", נּדתּה ּכימי טמאתּה, זֹוב ימי "ּכל נאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּובזבה
"וטמאה ּתטמא", ּדֹותּה נּדת "ּכימי אֹומר: הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּוביֹולדת

ּכנּדתּה". ְְִִַָָֻׁשבעים

ּבימים?‚. ּתלּויה ׁשהּטמאה אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה
וזבה נּדה אבל הּספּורים. הּימים אחר מקוה ּבמי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשּטבלה
אפּלּו מהן, אחת על הּבא - מקוה ּבמי טבלּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹויֹולדת
ּתלה ּוטבילה ׁשּבימים ּכרת, חּיב - ׁשנים ּכּמה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאחר
טמא, לכל אב ּבנין זה בּמים" "ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב,

ׁשּיטּבל. עד ּבטמאתֹו ְְְִֶֶַָֹֻׁשהּוא

מּׁשּום„. ולא נּדה, מּׁשּום עליהן חּיבין אין - ְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹהּגֹויים
הּגֹויים, ּכל על ּגזרּו וחכמים יֹולדת. מּׁשּום ולא ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹזבה,
ראּו לא ּבין ראּו ּבין ּתמיד, ּכזבים ׁשּיהיּו ּונקבֹות, ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹזכרים

וטהרה. טמאה לענין -ְְְְֳִַָָָֻ

ׁשל‰. ּוׁשלׁשים ׁשלׁשה ּבתֹו הּיֹולדת ׁשּתראה ּדם ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּכל
טהר'; 'דם הּנקרא הּוא - נקבה ׁשל וׁשּׁשים וׁשּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹזכר,
ׁשבעה אחר טֹובלת אּלא מּבעלּה, האּׁשה את מֹונע ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואינֹו
ּפי על אף מּטתּה ּומׁשּמׁשת לנקבה, עׂשר וארּבעה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלזכר

ׁשֹותת. ֵֶַָׁשהּדם

.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,

.Êּתטּבל לא ּכׁשּתטּבל, - טבלה ולא רּבים ימים ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה

אחרת נּדה ותבֹוא יטעּו, ּבּיֹום, ּתטּבל ׁשאם ּבּלילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבּׁשביעי. ְְִִִַֹלטּבל

.Áואין רחֹוק הּטבילה מקֹום ׁשהיה אֹו חֹולה, ְְְִֵֶַָָָָָָָהיה
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

.Ëוסת 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

ּכ וכן נאמנת. זֹו הרי - אֹותנּו' ּבזה.יראּו ּכּיֹוצא ל ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

.‡Èלא - 'נטמאתי' לֹו: ואמרה הּטהֹורה, עם מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה
ואם ּכביאתֹו; ּביציאתֹו לֹו ׁשהניה ּבקּׁשּויֹו, והּוא מּיד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפרׁש
הּדין והּוא נּדה. ׁשּבעל ּכמי ּכרת חּיב ּבקּׁשּויֹו, והּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּפרׁש
רגליו צּפרני נֹועץ יעׂשה? ּכיצד אּלא עריֹות. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבׁשאר

מזּדעזע ואינֹו וׁשֹוהה ואחר[זז]ּבּקרקע, האבר, ׁשּימּות עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
מּמּנה. נׁשמט ְִִֶָָָּכ

.·È,לוסּתּה סמּו אׁשּתֹו על ׁשּיבֹוא לאדם לֹו ְְְְִִֶַָָָָָָָואסּור
ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ּתראה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמא
ּבּיֹום, לראֹות ּדרּכּה היה אם וכּמה? מּטמאתם". ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻיׂשראל
לראֹות ּדרּכּה היה ואם הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָאסּור

הּלילה. מּתחּלת לׁשּמׁש אסּור ְְְְִִֵַַַַַַָָָּבּלילה,

.‚Èׁשּתעבר אחר לׁשּמׁש מּתרת - ראתה ולא וסּתּה ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻעבר
ּבּיֹום, ׁשעֹות ּבׁשׁש לראֹות ּדרּכּה היה ּכיצד? הּוסת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָעֹונת
ולא ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש עברּו הּיֹום; מּתחּלת לׁשּמׁש ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאסּורה
ּדרּכּה היה אם וכן לערב. עד לׁשּמׁש אסּורה - ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
אסּורה - ראתה ולא ועברּו ּבּלילה, ׁשעֹות ּבׁשׁש ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹלראֹות

הּׁשמׁש. ׁשּתזרח עד ְְִֵֶֶֶַַַַלׁשּמׁש

.„Èעצמן לבּדק לעֹולם יׂשראל, ּובנֹות יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּדר
נכֹונה ּבמטלית עצמֹו האיׁש מקּנח ּכיצד? הּתׁשמיׁש. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָאחר
ּבהן, ורֹואין לּה; נכֹונה ּבמטלית עצמּה האּׁשה ּומקּנחת ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלֹו,
אׁשּתֹו להּניח לאיׁש ויׁש ּתׁשמיׁש. ּבׁשעת ּדם ראת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמא
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
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.ÊËּתחּלה עצמן ׁשּיבּדקּו עד מׁשּמׁשֹות אינן ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָהּצנּועֹות
עד לׁשּמׁש אסּורה וסת, לּה ׁשאין ואּׁשה ּתׁשמיׁש. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
לפני אחד עּדים, ּבׁשני מׁשּמׁשת היא לפיכ ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּתבּדק;
וסת, לּה ׁשּיׁש אּׁשה אבל הּתׁשמיׁש. לאחר ואחד ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
אבל צניעּות. מּׁשּום אּלא הּתׁשמיׁש, לפני צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאינּה
לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ׁשני צריכין הּכל - ּתׁשמיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאחר
אּלא תׁשּמׁש לא - ּוקטּנה ּוזקנה, ּומניקה, מעּברת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאפּלּו
על ויֹוׁשבת ּבתּולה אבל לּה. ואחד לֹו אחד עּדים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבׁשני
מּמּנה. ׁשֹותת הּדם ׁשהרי עּדים, צריכה אינּה - טהר ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּדם

.ÊÈׁשני לבּדק צריכין אינן רּבֹות, ּפעמים מּטתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמׁשּמׁש
ׁ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
- העד ואבד עצמּה, וקּנחה מּטתּה, ׁשּמׁשה טמאה. זֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהרי
ּתחּלה, אחר ּבעד ׁשּתבּדק עד ׁשנּיה ּפעם תׁשּמׁש לא זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

ׁשאבד. העד על היה ּדם ֵֶֶַַָָָָָָׁשּמא

.ÁÈעליו ונמצא הּכסת ּתחת אֹו הּכר ּתחת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּניחה
מׁשּו אם ואם[=מרוח]ּדם, הּקּנּוח; מן ׁשחזקתֹו טמאה, - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנהרגה מאכלת ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, - עגל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיה
הּכר. ַַַַּתחת

.ËÈּולמחר ּבירכּה, וטחּתּו לּה הּבדּוק ּבעד עצמּה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקּנחה
'ׁשּמא אֹומרין: ואין טמאה; זֹו הרי - ּדם עליו ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָנמצא
ּבעד עצמּה קּנחה מאכלת'. נהרגה ּבירכּה אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּטחה
ׁ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

.Îלׁשּמׁש מּתרת זֹו הרי ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת ּדם ׁשראתה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמי
מׁשּמׁשת ׁשנּיה, ּבפעם ּדם ראתה ׁשנּיה; ּפעם ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּתטהר
אסּורה זֹו הרי ּבּׁשליׁשית, ּכ ּדם ראתה ׁשליׁשית; ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָּפעם
ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה לעֹולם. זה ּבעל עם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשּמׁש
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

.‡Îּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּפעם ּתׁשמיׁש ּבׁשעת ּדם ׁשראת ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָמי
ּ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 לא אֹו נרּפאת אם לידע עצמּה ּבֹודקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד
ׁשפֹופרת אבר[צינור]מביאה רצּוף[עופרת]ׁשל ּופיה ְְִִֶֶֶָָָָָ

שריטות]לתֹוכּה למניעת פנימה מקופלים ּומכנסת[השוליים , ְְֶֶַָ

ּבתֹו ּומכנסת יכֹולה, ׁשהיא מקֹום עד ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשפֹופרת
עד אֹותֹו ודֹופקת ראׁשֹו, על מּנח ּומֹו מכחֹול ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֻהּׁשפֹופרת
ּדם נמצא אם .הּמֹו ּומֹוציאה הרחם, לצּואר הּמֹו ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּיּגיע
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת רֹואה ׁשהיא ׁשהּדם ּבידּוע ,הּמֹו ראׁש ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹעל
ׁשהּדם ּבידּוע - ּכלּום הּמֹו על נמצא לא ואם הּמקֹור. ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹמן
להּנׂשא ּומּתרת היא; ּוטהֹורה הּצדדין, מּדחק ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשרֹואה

איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַלאחרים,

ה ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּכיצד?‡. לזיבּות. ּבין לנּדה ּבין ּבאנס, מּטּמאה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ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

ׁשּלא·. ּפי על ואף החיצֹון; ּבּבית מּטּמאֹות הּנׁשים ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹּכל
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

'חדר', אֹותֹו הרחםקֹוראין צּואר לפנים. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
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
לפי מעט מּמּנּו רחֹוק אּלא ׁשּמּבפנים, ראׁשֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹעד
חדר ּבין הּפרֹוזדֹור, ּומן החדר מן ּולמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהאצּבעֹות.
אּׁשה, ׁשל ביצים ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש הּמקֹום הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָלּפרֹוזדֹור,
זה מקֹום - ׁשּלּה זרע ׁשכבת מתּבּׁשלת ׁשּבהן ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשבילים
לגג העלּיה מן ּפתּוח נקב ּוכמֹו 'עלּיה'. הּנקרא ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָהּוא
נכנס והאבר 'לּול'; אֹותֹו קֹוראין זה ונקב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָהּפרֹוזדֹור,

ּביאה. ּגמר ּבׁשעת הּלּול מן ְְְִִִִִַַַָלפנים

טהר,‰. מּדם חּוץ טמא, ּכּלֹו - החדר מן הּבא ִִֵֶֶַַַַָָָֹֻּדם
העלּיה ודם ׁשּיתּבאר; ּכמֹו קׁשי, ודם טהרּתּו, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהּתֹורה
אֹו ּבּכבד אֹו ׁשּבּמעים מּכה ּדם ּכמֹו ׁשהּוא טהֹור, ְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּכּלֹו
מן נמצא אם - ּבּפרֹוזדֹור הּנמצא ודם ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻּבּכליא
וחּיבין החדר; מן ׁשחזקתֹו טמא, זה הרי ולפנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלּול
וקדׁשים. ּתרּומה עליו וׂשֹורפין הּמקּדׁש, ּביאת על ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָעליו
ׁשרב הּנקב', ּדר ירד העלּיה מן 'ׁשּמא אֹומרים: ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואין
חּוץ ּבּפרֹוזדֹור הּדם נמצא החדר. מן ּכאן, הּנמצאין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּדמים
מן אֹו ּבא, החדר מן ׁשּמא - ּבספק טמאתֹו הרי ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלּנקב,
ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין לפיכ הּלּול; ּדר ׁשתת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהעלּיה

הּמקּדׁש. ּביאת על עליו חּיבין ואין ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָוקדׁשים,

.Âהּדם אּלא מטּמא, החדר מן הּיֹוצא מׁשקה ּכל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד,
- ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה אֹו לבן ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרחם

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה מראיו ואין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהֹואיל

.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה
הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהאדם,

.Áמּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאדם,
ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקזה

ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין - שבאיריס]והּׁשחר יפה [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?

קנה[מובחר]הּברּור ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ׁשּבֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֹהּוא,
ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעלים;
וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבֹו.
הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּה,
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת העפר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

עכורים]ּומעּכרן לׁשעתֹו[שיהיו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו

.Ëּכל ּ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 -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין
השרון] חי[מאיזור יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל וחדׁש,[=ללא ְְִֵֶֶֶַָָָ

ּ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

.‡Èהּדם ּ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,
ׁשל ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשעיניו
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה

.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ׁשּיראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּובעת
לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי הּמראֹות, מן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּבמראה

הּמראֹות. לׁשאר ְְִַַָאֹו

.‚Èיׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּמּפלת
נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ּדם, ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָעּמּה
ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ונמצאת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהחתיכה

חתיכה. ּדם אּלא ֲִִֶַָָָנּדה,

.„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 מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָהרֹואה
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

.ÊËהּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - הּׁשפֹופרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹו
ואין רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ׁשּתראה עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבׂשרּה",

ּבׁשפֹופרת. לראֹות האּׁשה ְְִִִֶֶֶֶָָּדר

.ÊÈּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
חֹוׁשׁשת; אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו טהֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ּבחלֹוחלת ְֲִֶֶֶַַַַָָ

.ÁÈּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם
ּדין וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה
לבעלּה, מּתרת זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּימיה,

הּוא.ע הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נּדה. זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

.ËÈהרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת
ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה מּתרת ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ׁשֹותת; ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדם
אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ואחר אביה, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבבית
הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ּופֹורׁש; ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבעילה
ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת ׁשּלא ּובֹוגרת נּדה. ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלת

הראׁשֹון. ְִַָָלילה

.Îעל 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

.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום. ַַאחר

.·Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה
קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנערּות.
הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה. תחיה ׁשּלא והּוא מּתר; ְְִֶֶֶַַָָֹֻזה

.‚Îרֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד
על ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע
עֹומדת ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק הּמּכה. חית לא ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעדין
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מן ׁשתת אם לפיכ זֹובּה"; יהיה "ּדם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד,
- ּכדם ׁשּסמיכתֹו ּפי על אף ירק, מׁשקה אֹו לבן ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרחם

טהֹור. זה הרי ּדם, מראה מראיו ואין ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָהֹואיל

.Ê:הן ואּלּו טהֹור; והּׁשאר ּבאּׁשה, טמאים ּדמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמּׁשה
הּמזּוג. וכּיין אדמה, ּוכמימי ּכרּכם, ּוכקרן והּׁשחר, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹהאדם,

.Áמּדם ראׁשֹון ׁשּיצא ּכעּמּוד עינֹו? הּוא ּכיצד ִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאדם,
ורֹואה. לֹו ּומּקיף ּבּכֹוס, הּדם נֹותן אדם; ּבני ׁשל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּקזה

ּכרּכם ּכקרן הּיבׁש. הּדיֹו ּכעין - שבאיריס]והּׁשחר יפה [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מן ולֹוקח ׁשעליו, האדמה ּבגּוׁש לח ּכרּכם יביא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכיצד?

קנה[מובחר]הּברּור ּכמֹו ׁשּכּלֹו ׁשּלֹו, האמצעי הּקנה ׁשּבֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ׁשלׁשה קנה ּובכל קנים, ׁשלׁשה ואחד אחד ּובכל ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֹהּוא,
ורֹואה האמצעי, ׁשּבּקנה האמצעי לעלה הּדם ּומּקיף ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעלים;
וכּיֹוצא סיכני מּבקעת אדמה יביא ּכיצד? אדמה ּכמימי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבֹו.
הּמים ׁשּיעלה עד ּבכלי מים עליה ונֹותן אדּמה, ׁשהיא ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּבּה,
לעפר. ולא לּמים לא ׁשעּור ואין הּׁשּום; ּכקלּפת העפר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל

עכורים]ּומעּכרן לׁשעתֹו[שיהיו ּבהן ּומׁשער ּבּכלי, ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּומעּכרן. חֹוזר צללּו, ואם עכּורין; ּכׁשהן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָּובמקֹומֹו

.Ëּכל ּ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 -ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

.Èהּׁשרֹוני הּיין מן יין אחד חלק ּכיצד? הּמזּוג ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכּיין
השרון] חי[מאיזור יׂשראל, ארץ תוסף]ׁשל וחדׁש,[=ללא ְְִֵֶֶֶַָָָ

ּ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

.‡Èהּדם ּ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,
ׁשל ּבּזכּוכית מּביט ואינֹו מטהר. אֹו ּומטּמא רֹואֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשעיניו
רחב, הּכֹוס ויהיה ׁשּבּכֹוס; ּבּמׁשקה אּלא מּבחּוץ, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכֹוס
ולא האֹורה ּבֹו ׁשּתּכנס ּכדי לּגין, ׁשני ּומחזיק מנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻמׁשקלֹו

אפל. ְִֵֶָיהיה

.·È;ּובחּמה לבנה, מטלית ּגּבי על אּלא הּדם ּבֹודקין ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
ׁשּיראה ּכדי ּבחּמה, עֹומד והּוא הּדם, על ּבידֹו צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועֹוׂשה
הּדברים אּלּו לכל צרי הרֹואה ּכל ולא ׁשהיא. ּכמֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינֹו
ּבדמים, לחכם יׁש עין טביעּות אּלא ׁשּיראה, עת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
לֹו נסּתּפק ואם יטהר; אֹו יטּמא מּיד ׁשּיראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּובעת
לדיֹו אֹו לדם ולער להּקיף צרי הּמראֹות, מן ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּבמראה

הּמראֹות. לׁשאר ְְִַַָאֹו

.‚Èיׁש אם - אדּמה ׁשהיא ּפי על אף חתיכה, ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהּמּפלת
נקרעה ואפּלּו טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ּדם, ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָעּמּה
ּדם זה ׁשאין טהֹורה; זֹו הרי - ּדם מלאה ונמצאת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהחתיכה

חתיכה. ּדם אּלא ֲִִֶַָָָנּדה,

.„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 מעת ּבּפֹוׁשרין ׁשהּו ואם טמאה; יבׁש, ּדם ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָהרֹואה
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

.ÊËהּדם וראת ּבּפרֹוזדֹור, ׁשפֹופרת ׁשהכניסה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהאּׁשה
זֹובּה יהיה "ּדם ׁשּנאמר: טהֹורה, - הּׁשפֹופרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָּבתֹו
ואין רֹואֹות; ׁשהּנׁשים ּכדר ּבבׂשרּה ׁשּתראה עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבׂשרּה",

ּבׁשפֹופרת. לראֹות האּׁשה ְְִִִֶֶֶֶָָּדר

.ÊÈּבין רגלים, מימי עם ּדם ויצא מים ׁשהׁשּתינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
הרי - יֹוׁשבת והיא ׁשהׁשּתינה ּבין עֹומדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשהׁשּתינה
חֹוׁשׁשת; אינּה ונזּדעזעה, ּגּופּה הרּגיׁש ואפּלּו טהֹורה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָזֹו
ודם החדר, מן רגלים מי ׁשאין זֹו, היא רגלים מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשהרּגׁשת

הּוא מּכה ּדם ּבּכליה.[מעי]זה אֹו ּבחלֹוחלת ְֲִֶֶֶַַַַָָ

.ÁÈּדם ולא נּדה, ּדם לא ואינֹו הּוא; טהֹור - ּבתּולים ְְְִִֵַַָָָֹֹּדם
ּדין וכיצד חּבּורה. ּדם ּכמֹו אּלא הּמקֹור, מן ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
ּדם ראת לא ּבין - קטּנה נּׂשאת אם ּבדמים? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה
לבעלּה, מּתרת זֹו הרי אביה, ּבבית ּדם ׁשראת ּבין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻמּימיה,

הּוא.ע הּמּכה מחמת ׁשּתראה, ּדם ׁשּכל הּמּכה; ׁשּתחיה ד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
נּדה. זֹו הרי הּמּכה, ׁשּתחיה אחר ּדם ראתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָואם

.ËÈהרי מּימיה, ּדם ראת לא אם - נערה ּכׁשהיא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנּׂשאת
ּפי על אף ּובּלילה, ּבּיֹום ימים ארּבעה לבעלּה מּתרת ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֻזֹו
ּדם ראת ואם הּמּכה. חית ׁשּלא והּוא ׁשֹותת; ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדם
אּלא עליה לבא לֹו אין - נּׂשאת ּכ ואחר אביה, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבבית
הּוא ּכאּלּו זה ּבתּולים ּדם ויהיה ּופֹורׁש; ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּבעילה
ּכל לּה נֹותנין - מּימיה ראת ׁשּלא ּובֹוגרת נּדה. ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלת

הראׁשֹון. ְִַָָלילה

.Îעל 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

.‡Îלא אפּלּו הּמּכה, ׁשּתחיה עד לּה ׁשּנֹותנין קטּנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
יֹום ּבין ּבסרּוגין ּבין הּׁשנה, ּכל ּבֹועל זה הרי - ׁשנה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחית

יֹום. ַַאחר

.·Îהּדם ועדין ּבעלּה, ּתחת נערה ונעׂשת ׁשּנּׂשאת ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקטּנה
קטּנה, ּכׁשהיא ׁשּבעל ּבעילֹות ּכל - הּמּכה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשֹותת
ּבימי ימים ארּבעה לֹו ּומׁשלימין אחת; ּכלילה לֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנחׁשבת
ּבימי לּה ׁשּנֹותנין ימים הּׁשלׁשה היּו ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּנערּות.
הרי - אחד לילה חדׁשים ׁשני ּבכל ּובעל ּבסרּוגין, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּנערּות

הּמּכה. תחיה ׁשּלא והּוא מּתר; ְְִֶֶֶַַָָֹֻזה

.‚Îרֹואה היתה חית? לא אֹו הּמּכה חית אם יֹודעין ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹּכיצד
על ׁשּתׁשב ּובעת תראה, לא ּוכׁשּתׁשב ׁשּתעמד, ּבעת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹהּדם
- תראה לא ּוכסתֹות ּכרים על ּתׁשב ואם ּתראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּקרקע
עֹומדת ּבין ּכלל, ראת ולא הּדם ּפסק הּמּכה. חית לא ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעדין
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ּ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

.‰Îּובעלּה וחזר ּדם, מּמּנה יצא ולא ּבתּולה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹהּבֹועל
היה ׁשאּלּו נּדה; ּדם זה הרי קטּנה, היתה אפּלּו - ּדם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָויצא
ׁשלׁש מּבת ּפחֹות הּבֹועל ּבּתחּלה. ּבא היה ּבתּולים, ְְִִִֵַַַַָָָָָָֹּדם

ּבתּולים. ּדם זה הרי - ּדם ְְֲִֵֶַָָָויצא
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הּקׁשי‡. ודם הּזבה, ודם הּנּדה, לידה]ּדם ודם[לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ
ּומן הּוא, אחד ּדם ּכּלֹו - יֹולדת ׁשל טהר ודם ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּיֹולדת,
הּוא ּבלבד ּובּזמּנים הּוא. אחד ּומעין ּבא, הּוא ְְְִִֶַַַַַָָָָהּמקֹור
זבה. וזֹו נּדה, וזֹו טהֹורה, זֹו ּדם רֹואה ותהיה דינֹו, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיׁשּתּנה

ּכׁשּתראה·. אֹו ּתחּלה, ּדם האּׁשה ּכׁשּתראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכיצד?
ּכל נּדה זֹו הרי - לנּדתּה ׁשּקבעה העת והּוא וסּתּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבׁשעת
אּלא ראת ׁשּלא ּבין ׁשבעה ּכל ראת ּבין הּימים, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹׁשבעת
זה הרי - הּׁשמיני ּבּיֹום ּדם ראתה ּבלבד; ראׁשֹונה ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָטּפה

נּדתּה. עת ּבלא ׁשהּוא מּפני זיבה, ְְִִִֵֵֶַָָָֹּדם

ּב‚. ׁשּתראה ּדם ּכל ּווסתוכן נּדה וסת ׁשּבין הּימים תֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ּבין ׁשאין מּסיני, למׁשה והלכה זיבה. ּדם הּוא הרי ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹנּדה,

ּ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‰. הּנקראין הן - הּׁשבעה ׁשאחר יֹום עׂשר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוכל
'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

.Êׁשני אֹו ּבלבד, אחד יֹום זיבתּה ּבימי ּדם ׁשראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאּׁשה
'ׁשֹומרת ונקראת קטּנה', 'זבה נקראת - זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימים
הרי - זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת ואם יֹום'. ּכנגד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹיֹום
'זבה' ונקראת ּגדֹולה', 'זבה הּנקראת והיא ּגמּורה, זבה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָזֹו
רּבים"; ימים ּדמּה זֹוב יזּוב ּכי "ואּׁשה ׁשּנאמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסתם,

ׁשלׁשה. "רּבים" ׁשנים, "ימים" ְְִִִִַַָָֹּומעּוט

.Áׁשבעה ספירת אּלא קטּנה, לזבה ּגדֹולה זבה ּבין ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאין
ימים ׁשבעת לסּפר צריכה ּגדֹולה ׁשּזבה - קרּבן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת
וזבה ּבלבד; אחד יֹום אּלא סֹופרת אינּה קטּנה וזבה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָנקּיים,
ואּסּור טמאה לענין אבל ּכׁשּתטהר. קרּבן מביאה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֻּגדֹולה

ׁשוֹות. ׁשּתיהן ְִֵֶָָּביאה,

.Ëּבתחּלת ׁ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
אם הּיֹום; ּכל ּומׁשּמרת החּמה, ׁשּתנץ אחר וטֹובלת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלמחר
הּטמא, הּיֹום ּכנגד טהֹור אחד יֹום זה הרי - ּכלּום ראת ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

לערב. לבעלּה מּתרת היא ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָֻוהרי

.Èׁשּטבלה 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

.·Èׁשּטב קטּנה זבהזבה אֹו הּׁשמּור, יֹום ׁשל ּבּלילה לה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָ
היא והרי טבלה, לא ּכאּלּו - ׁשביעי ּבליל ׁשּטבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹּגדֹולה

ׁשבעה. ּבתֹו ׁשּטבלה ְְְְִִֶָָָָּכנּדה

.‚Èספירה ׁשל הּׁשביעי ּבּיֹום ּגדֹולה זבה על ְְְִִִֶַַַַָָָָָהּבא
אחר הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה זבה על אֹו ׁשּטבלה, ְְֶַַַַַַַַָָָָָָאחר
הראּוי ּבזמן ׁשּטבלה ּכיון הּכרת; מן ּפטּור - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּטבלה
ׁשהרי רעה, ּתרּבּות זֹו ואּׁשה טהֹורה. ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָלטבילתּה,

ּתלּויין. ּומּגעּה ְְִִַָָָָּבעילתּה

.„Èולא 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
למנֹות וחֹוזרת הּכל, סתרה - החּמה לׁשקיעת סמּו ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפּלּו

נקּיים. ימי ׁשבעת הּטמא הּיֹום ְְְִִִֵֵֵַַַַַָמאחר

.ÊËיֹום סֹותרת - הּספירה ימי ּבתֹו זרע ׁשכבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּפלטה
ראת אחד. יֹום ׁשּסֹותר קרי, ׁשראה ּכזב ׁשהיא מּפני ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד,
אף - עׂשר ּובּׁשנים עׂשר, ּובאחד זיבתּה, מימי ּבעׂשירי ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּדם
ּגדֹולה, זבה אינּה - זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשראת ּפי ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעל
מתחלת עׂשר ׁשנים ׁשּיֹום לנּדה; קטּנה מּזיבּות יצאת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו זבה, אינּה נּדתּה ּבימי והרֹואה נּדתּה, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָימי

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÊÈ?"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ִִֶֶַַַָָָָָּומה
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה

.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ְְְִֵֵֶַָָָואינֹו

.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת
ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבליל
ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן זיבתּה. ימי ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָזה
- הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת זיבתּה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמימי
עׂשר אחד ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת והרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיתה,

.Îׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנּדה
ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹהּדם,
מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה לאחר עד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבדקה
טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא אֹומרים: אין - ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָטמא

אֹותן ּכל ּבדקהאּלא טהרה. ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ּומצאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָעצמּה
אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשמׁשֹות
ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ימים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָהמּתינה
ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ואם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָזבה;
ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא מצאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתחּלה
ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ויֹום הּדם. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפסק
החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו זה הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻטהֹור,

ּפתּוח. ְַַַָָהּמעין

.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָזבה
זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור. ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָּבחזקת

.·Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָטהֹור,
הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָטהרה.
ּבדקה ּובּׁשביעי הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹולא
ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָּומצאה

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ׁשהּוא הּבדיקֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו

.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל
ּכ ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת מּספק, נקּיים ימים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ז ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

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
מּפי - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר טהֹורה, ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָזֹו
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·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
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
לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעה
זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; ולא הּצער ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּפסק

ּבזֹוב. ְֶֶיֹולדת

אֹו‚. וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹראת
ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ּבלא ְְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹׁשנים
אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹּבלא
ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי אחד יֹום ראת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹאם
ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ּבלא ואחד ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹּבקׁשי
זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה צער, ּבלא ויֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּבקׁשי
סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין לּלדה, הּסמּו קׁשי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכלל:

ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי ְְֲֵֵֶֶָללדה,

ּכל„. אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחל
הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, ּכּלֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻהּיֹום
ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ראת לקׁשי. ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹסמּו

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו הרי - הּפילה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָמה

ימי‰. ׁשבעת ליׁשב צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכיצד
לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, וטֹובלת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻנקּיים,
וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה יהיה ּכ ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחר
ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה אם ,לפיכ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָיֹולדת.
ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּלדה,
עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו נקּיים, ימי ׁשבעת וספרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָנקבה,
לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי - לאחריהן אֹו לדה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
זֹו הרי - עׂשר ארּבעה ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָואם

עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה ְֲֲֲִֵַַָָָָָאסּורה

.Âׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - נקּיים ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָימי
אין ולּמה ּכנּדה. היא עׂשר ארּבעה ׁשּכל עׂשר; ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָָחמּׁשה
ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב הּיֹולדת את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָמצריכין
לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ארּבעה ואחר זכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשל
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.ÊÈ?"נּדתּה על תזּוב כי "אֹו ּבּתֹורה ׁשּכתּוב זה הּוא ִִֶֶַַַָָָָָּומה
ּכגֹון זבה; זֹו הרי לנּדתּה, סמּו ימים ׁשלׁשה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹׁשאם
ראׁשֹון ׁשהם ּובעׂשירי, ּובּתׁשיעי לנּדתּה ּבּׁשמיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשראת
ּדם ראת זיבתּה. ימי ׁשהם יֹום עׂשר מהאחד ּוׁשליׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָוׁשני
ׁשנים ליל ׁשהּוא לערב וטבלה זיבתּה, מימי עׂשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבאחד
ּובֹועלּה טמאה ׁשהיא ּפי על אף - מּטתּה וׁשּמׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשר,
ׁשאין מּפני ּכרת; חּיבין אינן ּומֹוׁשב, מׁשּכב ועֹוׂשין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לעׂשֹותּה עׂשר אחד ליֹום מצטרף עׂשר ׁשנים ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָָָיֹום

הּקרּבן. מן להּצילּה זה ליל טבילת לּה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָהֹועילה

.ÁÈזֹו הרי - החּמה ׁשּתנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר ואם קטּנה; זבה ּכל ּכדין לערב, עד לבעלּה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאסּורה
ׁשּבא אחר ּדם ראת ואפּלּו מּכלּום. ּפטּורין ׁשניהן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובעלּה,
הּוא, נּדה ּדם ׁשּזה ּכלּום, ּבכ אין - עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

ׁשּלפניו. לּיֹום מצטרף ְְְִֵֵֶַָָָואינֹו

.ËÈוראת הּׁשמׁשֹות, ּבין לנּדתּה ׁשביעי ּבסֹוף ּדם ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת
ראׁשֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו הרי - ּובעׂשירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָּבּתׁשיעי
אחר זה ימים ׁשלׁשה ׁשראת ונמצאת היתה, ׁשמיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבליל
ועׂשירי ּבתׁשיעי ּדם ראת אם וכן זיבתּה. ימי ּבתחּלת ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָזה
- הּׁשמׁשֹות ּבין עׂשר אחד יֹום ּבסֹוף וראת זיבתּה, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמימי
עׂשר אחד ּביֹום אחרֹונה ראּיה ׁשּמא זבה: ספק זֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהרי
זיבתּה. ּבימי זה אחר זה ימים ׁשלׁשה ראת והרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיתה,

.Îׁשּפסק ּומצאה נּדתּה ימי ּבתֹו עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנּדה
ולא הזידה אֹו וׁשגגה לנּדתּה, ּבּׁשני ּפסק ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹהּדם,
מצאה ּוכׁשּבדקה רּבים, ּבימים נּדתּה לאחר עד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָּבדקה
טמאה', היתה הּימים אֹותן ּכל 'ׁשּמא אֹומרים: אין - ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָטמא

אֹותן ּכל ּבדקהאּלא טהרה. ּבחזקת ּבדקה ׁשּלא הּימים ְְְְֳִֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּובין לנּדתּה, ּבּׁשביעי ּבדקה אפּלּו טמא, ּומצאה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָעצמּה
אּלא נּדה, מּטמאת לפרׁש ּכדי עצמּה ּבדקה לא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻהּׁשמׁשֹות
ספק זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ּבדקה ּכ ואחר ימים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָהמּתינה
ׁשּכיון וּדאית; זבה זֹו הרי - טמא מצאה ואם ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָזבה;
ׁשּלא ּבחזקת זֹו הרי טמא, ּובּסֹוף טמא מצאה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתחּלה
ּבֹו ׁשּמצאה ּפי על אף - נּדה ׁשל ראׁשֹון ויֹום הּדם. ְְִִִֶֶַַַַָָָָָּפסק
החזק ּכּלֹו ראׁשֹון ׁשּיֹום טמא, ׁשּמצאה ּכמֹו זה הרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻטהֹור,

ּפתּוח. ְַַַָָהּמעין

.‡Îּומצאה הּספירה מימי ּבראׁשֹון עצמּה ׁשּבדקה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָזבה
זֹו הרי - טהֹור ּומצאה ׁשביעי יֹום עד ּבדקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטהֹור,
טהֹור. ּומצאה ׁשבעה ּכל ּבדקה ּוכאּלּו טהרה, ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָּבחזקת

.·Îּומצאה הּספירה מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה אם ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכן
ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ּומצאה הּׁשמיני ּובּיֹום ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָטהֹור,
הּדם, ׁשּפסק ּומצאה לזיבתּה ׁשליׁשי ּביֹום ּבדקה ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָטהרה.
ּבדקה ּובּׁשביעי הּספירה, מימי ראׁשֹון ּביֹום ּבדקה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹולא
ּבכל לזב הּדין והּוא טהרה. ּבחזקת זֹו הרי - טהֹור ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָּומצאה

הּספירה. ימי לֹו ועלּו טהֹור, ׁשהּוא הּבדיקֹות, ְְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו

.‚Îליׁשב צריכה - זבה ספק נּדה ספק ׁשהיא אּׁשה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל
ּכ ואחר ׁשמיני, ּבליל וטֹובלת מּספק, נקּיים ימים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשבעת
ּכמֹו נאכל, ואינֹו זבה קרּבן ּומביאה לבעלּה; מּתרת ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּתהיה

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

ז ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

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
מּפי - ּבבׂשרּה" זֹובּה יהיה "ּדם ּבזבה: ׁשּנאמר טהֹורה, ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָזֹו
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·. הּצירים ּפסקּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה
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
לא הּולד, מחמת הּדם היה ׁשאּלּו זבה; זֹו הרי - ֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹׁשעה
זֹו הרי - כן אחרי ילדה ואם החבלים; ולא הּצער ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּפסק

ּבזֹוב. ְֶֶיֹולדת

אֹו‚. וילדה, ּבקׁשי, ּוׁשנים צער ּבלא אחד יֹום ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹראת
ויֹום ּבקׁשי יֹום אֹו וילדה, ּבקׁשי, ויֹום צער ּבלא ְְְְְְְְִִִַַַָָֹֹֹׁשנים
אבל ּבזֹוב; יֹולדת אינּה - וילדה ּבקׁשי, ויֹום צער ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹֹּבלא
ׁשנים אֹו וילדה, צער, ּבלא ּוׁשנים ּבקׁשי אחד יֹום ראת ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹֹאם
ויֹום צער ּבלא יֹום אֹו וילדה, צער, ּבלא ואחד ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹּבקׁשי
זה ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי - וילדה צער, ּבלא ויֹום ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּבקׁשי
סמּו ׁשפי ּבזֹוב; יֹולדת זֹו אין לּלדה, הּסמּו קׁשי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּכלל:

ּבזֹוב. יֹולדת זֹו הרי ְְֲֵֵֶֶָללדה,

ּכל„. אפּלּו - הּלדה ּביֹום להיֹות לראּיתּה ׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחל
הּלדה יֹום ׁשהרי ּבזֹוב, יֹולדת זֹו אין ּבׁשפי, ּכּלֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֻהּיֹום
ידּוע ואין הּפילה, ּובּׁשליׁשי ימים, ׁשני ראת לקׁשי. ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹסמּו

יֹולדת. ּוספק זבה ספק זֹו הרי - הּפילה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָמה

ימי‰. ׁשבעת ליׁשב צריכה ּבזֹוב? יֹולדת ּדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָּכיצד
לבעלּה, מּתרת ּתהיה ּכ ואחר לערב, וטֹובלת ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻנקּיים,
וקרּבן זבה קרּבן ּומביאה טהר; ּדם לּה יהיה ּכ ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹואחר
ּביֹום הּדם ּפסק אפּלּו - זכר ילדה אם ,לפיכ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָיֹולדת.
ילדה ואם וטֹובלת. נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּלדה,
עׂשר ארּבעה עם וׁשלמּו נקּיים, ימי ׁשבעת וספרה ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָנקבה,
לבעלּה; ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי - לאחריהן אֹו לדה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשל
זֹו הרי - עׂשר ארּבעה ּבתֹו הּספירה ימי ׁשלמּו ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָואם

עׂשר. חמּׁשה ליל עד לבעלּה ְֲֲֲִֵַַָָָָָאסּורה

.Âׁשבעת וספרה ימים, ׁשלׁשה ּדם ׁשראת הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
ליל עד אסּורה היא ועדין עׂשרה, הרי - נקּיים ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָימי
אין ולּמה ּכנּדה. היא עׂשר ארּבעה ׁשּכל עׂשר; ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָָחמּׁשה
ׁשבעה אחר ׁשבעה, לספירת ּבזֹוב הּיֹולדת את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָמצריכין
לדתּה ׁשּימי מּפני נקבה? ׁשל עׂשר ארּבעה ואחר זכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשל
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ׁשבעה, לספירת לּה עֹולין ּבהן, רֹואה ׁשאינּה נּדתּה ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוימי
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

.Êאּלא 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

.Áּדם ראת ּכ ואחר טבלה, ולא נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה
אינן טהר ימי ׁשּכל מּיד; לבעלּה ּומּתרת טֹובלת, זֹו הרי -ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
טמא - ּדם ׁשל עצמֹו אבל לזיבה. ולא לנּדה לא ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹראּויֹות

ׁ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
ואם זכר, טמאת זכר הּפילה אם לדה, טמאת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻּתהיה
מלאת וימי טמאה ימי ּומֹונה נקבה. טמאת נקבה ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֻֻהּפילה
אחד, הּיֹום והּפילה ּתאֹומים, היּו אפּלּו ׁשני; ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמּולד
טמאה ימי לּׁשני מֹונה - ימים ּכּמה אחר האחר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻוהּפילה

מלאת. ְִֵֹוימי

.È,נקּיים ימי ׁשבעת למנֹות והתחילה זֹובּה, ׁשּפסק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָזבה
הּקׁשי וימי סֹותר, אינֹו - נקּיים ימי ּבתֹו קׁשי ּדם לּה ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּובא
נקּיים ימי ּבׁשבעת ילדה אם וכן ׁשבעה; לענין לּה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָעֹולין
ׁשבעה, למנין לּה עֹולין הּלדה וימי סֹותרת, הּלדה אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
טהרה "ואם ׁשּנאמר: ּבהן, טמאה ׁשהיא ּפי על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואף
טמאה ׁשהיא ּפי על אף מּזֹובּה, ׁשּטהרה ּכיון - ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּזֹובּה"
טמאת אֹו נּדה, טמאת אֹו לדה, טמאת ּכגֹון אחרת, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻֻֻֻטמאה
ּבהן וכּיֹוצא אּלּו טמאֹות ואין ּבהן; סֹופרת זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻצרעת

הּספירה. ְְִִַָסֹותרין

.‡È- ּדם ּבהם ראת לא אם - נּדתּה וימי לדתּה ְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹימי
ראת ואם נקּיים; ימי ׁשבעת לספירת לּה עֹולין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָהרי
ּכל סֹותרין ולא הראּיה, ימי לּה עֹולין אין - ּדם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּבהם

מׁשלמ אּלא הּדם;הּימים, ּכׁשּיפסק ׁשּספרה, הּימים על ת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
סֹותרין אּלּו אבל זֹוב, ׁשל ראּיה אּלא הּכל סֹותר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

ּבלבד. ְִַָיֹומן

.·Èמה 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
ּבסֹוף ּדם הרֹואה לפיכ ׁשּמּקדם; וסתֹות על מׁשּגיחין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹואין
ּבּלילה ׁשּמא נּדה, ספק זֹו הרי הּׁשמׁשֹות, ּבין מלאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹימי

נּדתּה. ימי ּתחּלת ׁשהּוא הּדם, ְְִִֵֶַַָָָָָראת

.‚Èמּתרת - ׁ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;

.„Èזה 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

.ÊÈימים וארּבעה טמאים ימים ארּבעה רֹואה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה
אינּה וׁשּוב נּדתּה, ׁשאחר אחד יֹום מׁשּמׁשת - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטהֹורין

לעֹולם. ְְֶֶַָמׁשּמׁשת

.ÁÈימים וחמּׁשה טמאים ימים חמּׁשה רֹואה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
אינּה וׁשּוב לנּדתּה, הּסמּוכים הּׁשלׁשה מׁשּמׁשת - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹטהֹורים

לעֹולם. ְְֶֶַָמׁשּמׁשת

.ËÈטהֹורין ימים וׁשּׁשה טמאין ימים ׁשּׁשה רֹואה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
וׁשּוב ּתחּלה, לנּדתּה הּסמּוכים ימים ּבחמּׁשה מׁשּמׁשת -ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. מׁשּמׁשת ְְֵֶֶַָָאינּה

.Îמׁשּמׁשת - 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
ׁ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

iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּ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

.·Îטהֹור 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
מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו נּדתּה; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמימי
ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת נּדתּה, ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשלּום
ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - טמאים ׁשמֹונה לּה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיבֹואּו
ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת נּדתּה, מימי וארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָזיבתּה,
מהן סֹופרת - טהֹורים ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ׁשבעה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָספירת
עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת נמצאת אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה,

ּוׁשמֹונה. ארּבעים ּבכל ְְְִַָָָיֹום

.‚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
- הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ׁשּמּוׁשּה ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיהיה
- הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה נּדה, ׁשבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמהן
הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסֹופרת
טמאין יֹום מאה וכן ׁשלׁשה. ּדמּה זיבּות וימי ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹׁשלׁשה,
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 ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

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,
אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, יחם אֹו ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹׂשער
לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד אֹו אּלּו וסתֹות לּה ְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָויבֹואּו

וסּתּה. ְִִָמּיֹום

לׁשּמׁש‚. אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכבר

לׁשּמׁש אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
הּלילה. אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּלילה, וסּתּה ואם ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּיֹום;
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
אסּורין. ׁשניהם עדין - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹועׂשרים,
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשליׁשית ּפעם ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹראת
ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ונעקרה עׂשרים, יֹום טהר - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשרים
ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד וסת קֹובעת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועׂשרים;
מּמּנה ׁשּתעקר עד הּוסת מן מּטהרת ואינּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפעמים,

ּפעמים. ְְִָָֹׁשלׁשה

ּ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.

.Âעׂשר ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר חמּׁשה יֹום ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹראתה
- 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

.Êלׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשּׁשה הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד; ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעׂשר
ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר לׁשמֹונה ְְְְֱִִֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנת

.Áׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָהיה
ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹועׂשרים
יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - וראת ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשנים
חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים יֹום טהר - וראת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעׂשרים
נקּבע ׁשּלא מּפני ועׂשרים, ׁשנים ונעקר הּקבּוע, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלוסּתּה

ּפעמים. ְְִָָֹׁשלׁשה

.Ëׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאין
ּבכל וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת ּכיון ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן;
ׁשהן זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה אין וכן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשבעה.
ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת אבל יֹום; עׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחד

ואם ּבהן. חֹוׁשׁשתרֹואה זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת לּה נקּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ׁשּנקּבעה וסת וכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלּוסת;



�� iyily mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּ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

.·Îטהֹור 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
מהן אחד יֹום - טהֹורין ׁשמֹונה ויבֹואּו נּדתּה; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמימי
ּכ ואחר ׁשנּיֹות; ׁשבעה ּומׁשּמׁשת נּדתּה, ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּתׁשלּום
ימי ּתׁשלּום ארּבעה מהן - טמאים ׁשמֹונה לּה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיבֹואּו
ּוצריכה ּגדֹולה זבה נמצאת נּדתּה, מימי וארּבעה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָזיבתּה,
מהן סֹופרת - טהֹורים ׁשמֹונה לּה יבֹואּו ׁשבעה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָספירת
עׂשר חמּׁשה מׁשּמׁשת נמצאת אחד. יֹום ּומׁשּמׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשבעה,

ּוׁשמֹונה. ארּבעים ּבכל ְְְִַָָָיֹום

.‚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
- הּטמאין עׂשרה ּכיצד? זיבתּה. ּכמנין ׁשּמּוׁשּה ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיהיה
- הּטהֹורין עׂשרה זיבה; ימי ּוׁשלׁשה נּדה, ׁשבעה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹמהן
הּׁשּמּוׁש ימי נמצאּו ׁשלׁשה. ּומׁשּמׁשת ׁשבעה, מהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹסֹופרת
טמאין יֹום מאה וכן ׁשלׁשה. ּדמּה זיבּות וימי ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹֹׁשלׁשה,
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 ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

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,
אּלּו; ּבמארעֹות וכּיֹוצא ּבׂשרּה, יחם אֹו ּבׂשרּה, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹׂשער
לּה קבּועה ּבׁשעה מהן, אחד אֹו אּלּו וסתֹות לּה ְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָויבֹואּו

וסּתּה. ְִִָמּיֹום

לׁשּמׁש‚. אסּורה - וסת לּה ׁשאין אּׁשה ׁשּכל ּבארנּו, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכבר

לׁשּמׁש אסּורה - וסת לּה וׁשּיׁש ּתחּלה. עצמּה ׁשּתבּדק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד
אֹותֹו ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּיֹום, וסּתּה אם וסּתּה; עֹונת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבכל
הּלילה. אֹותּה ּכל לׁשּמׁש אסּורה ּבּלילה, וסּתּה ואם ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּיֹום;
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
אסּורין. ׁשניהם עדין - עׂשרים ּביֹום ראת ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹועׂשרים,
ּביֹום ראת ולא ועׂשרים, ׁשלׁשה ּביֹום ׁשליׁשית ּפעם ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹראת
ׁשלׁשה ליֹום הּוסת ונעקרה עׂשרים, יֹום טהר - ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹעׂשרים
ׁשלׁשה ׁשּתקּבעּנּו עד וסת קֹובעת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועׂשרים;
מּמּנה ׁשּתעקר עד הּוסת מן מּטהרת ואינּה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּפעמים,

ּפעמים. ְְִָָֹׁשלׁשה

ּ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.

.Âעׂשר ׁשּׁשה ויֹום זה, ּבחדׁש עׂשר חמּׁשה יֹום ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹראתה
- 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

.Êלׁשּׁשה וׁשּנת עׂשר, חמּׁשה יֹום רֹואה להיֹות ּדרּכּה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה
ׁשּׁשה הּתר - עׂשר לׁשבעה ׁשּנת אסּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֻעׂשר
עֹומד; ּבאּסּורֹו עׂשר וחמּׁשה עׂשר, ׁשבעה ונאסר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָעׂשר
ּכּלם. והּתרּו עׂשר, ׁשמֹונה נאסר - עׂשר לׁשמֹונה ְְְְֱִִֶַָָָָָָָָֻֻׁשּנת

.Áׁשנים ליֹום וׁשּנת עׂשרים, יֹום לראֹות ּדרּכּה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָהיה
ראת, ולא עׂשרים הּגיע אסּורין; ׁשניהם - ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָֹועׂשרים
יֹום הּגיע אסּורין. ׁשניהם עדין - וראת ועׂשרים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשנים
חזרה ׁשהרי ועׂשרים, ׁשנים יֹום טהר - וראת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעׂשרים
נקּבע ׁשּלא מּפני ועׂשרים, ׁשנים ונעקר הּקבּוע, ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלוסּתּה

ּפעמים. ְְִָָֹׁשלׁשה

.Ëׁשראת נּדתּה ימי ּבתֹו וסת לּה קֹובעת האּׁשה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאין
ּבכל וסת קֹובעת אינּה אחד, יֹום ׁשראת ּכיון ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן;
ׁשהן זיבתּה ּבימי וסת קֹובעת האּׁשה אין וכן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשבעה.
ׁשאינּה נּדתּה ּבימי וסת קֹובעת אבל יֹום; עׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחד

ואם ּבהן. חֹוׁשׁשתרֹואה זֹו הרי זיבתּה, ּבימי וסת לּה נקּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
אפּלּו נעקרה אם זיבתּה, ּבימי ׁשּנקּבעה וסת וכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָלּוסת;
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ּפעמים; ׁשלׁשה להעקר צריכה ואינּה נעקרה, - אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּפעם
אּלּו. ּבימים הן מסּלקין ּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻׁשחזקת

.Èיֹום אפּלּו זֹו, ּבוסת ּדם ראת אם לּוסת? חֹוׁשׁשת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכיצד
הּיֹום, ּבאֹותֹו לׁשּמׁש ואסּורה מּספק, לנּדה ּתׁשב - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
ׁשלׁשה ראתה ואם הּוסתֹות. ימי ּבׁשאר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפּלּו

זבה. זֹו הרי ֲִֵָָָימים,

.‡Èזֹו הרי ּתמיד, עצמּה לבּדק ׁשּמרּבה אּׁשה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹּכל
ׁשאפׁשר קבּועה; וסת לּה ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמׁשּבחת,
ימי ׁשל יֹום עׂשר אחד וכל הּוסת. ׁשעת ּבלא ּדם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיבֹוא
צריכה ואינּה טהרה, ּבחזקת ּבהן היא הרי - ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזיבתּה

לבּדק. צריכה - זיבתּה ימי אחר אבל ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹּבדיקה;

.·Èזֹו הרי - ּברצֹון ּבין ּבאנס ּבין ּבדקה, ולא ְְְְְֲֵֵֵֶָָָָָֹֹיׁשבה
טמא. ותמצא ׁשּתבּדק עד טהרה, ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹּבחזקת

.‚Èימים ּולאחר וסּתּה, ּבׁשעת עצמּה ּבדקה ׁשּלא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהאּׁשה
עד למפרע טמאה ׁשהיא ּפי על אף - טמא ּומצאה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּבדקה
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
מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוסתֹות

ּומֹוׁשב. ְִָָמׁשּכב

.ÂËאבל 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

.ÊÈהיא אם ּולידע וסּתּה, לתּקן עֹוׂשה היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָוכיצד
לפי הּכל זיבתּה? ימי ּולידע זבה, ספק אֹו וּדאית ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹזבה
- ׁשנים אֹו אחד יֹום ראת ּכיצד? ּבהן. ׁשּתראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָימים
עׂשר האחד למנֹות ותתחיל הּׁשבעה, עליהן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשלמת

הּׁשבעה. מאחר ְִֵַַַָיֹום

.ÁÈאחד יֹום ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ׁשלׁשה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת
ראת אם וכן הּנּדה; מּתחּלת ּוׁשנים נּדתּה, קדם ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמהן
הּנּדה. מּתחּלת ּוׁשנים הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא - ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
זיבה ימי עׂשר ואחד נּדה, ימי ּתׁשלּום חמּׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָויֹוׁשבת

החמּׁשה. ֲִַַַָאחר

.ËÈׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - ימים ּתׁשעה ראת אם ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכן
אחד למנֹות ּומתחלת נּדה; ׁשל וׁשבעה נּדה ימי קדם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים
אחד ראת אם וכן הּדם. ׁשּפסק הּתׁשעה אחר יֹום ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָעׂשר
הּנּדה, קדם ׁשנים ׁשּמא זבה, ספק זֹו הרי - יֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹעׂשר
מימי לּה ונׁשאר הּנּדה, לאחר ּוׁשנים נּדה, ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָוׁשבעה

ּתׁשעה. ְִִָָָזיבתּה

.Îהיּור ׁשאפּלּו וּדאית. זבה זֹו הרי - יֹום עׂשר ׁשנים את ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָ

לאחר הּׁשלׁשה הרי - נּדה ׁשל וׁשבעה הּנּדה לפני ׁשנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמהן
ׁשלׁשה ראת אם וכן ׁשמֹונה. זיבתּה מימי לּה ויּׁשאר ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹהּנּדה,
הּספירה. ימי והן ׁשבעה, זיבתּה מימי לּה יּׁשאר - יֹום ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָעׂשר

.‡Îּכׁשּיפסק - יֹום אלף ראת אפּלּו הּדם, ּבראּית ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמׁשכה
ימי יתחילּו הּׁשבעה ואחר נקּיים, ימי ׁשבעת סֹופרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּדם,

ׁשּטעת. לזֹו ִֶַָָָָהּנּדה

.·Îהּדם מּׁשּיפסק מֹונה אינּה - הּטֹועה ׁשּכל למדּת, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
ימי ויבֹואּו עׂשר, ׁשבעה על יתר ולא מּׁשבעה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹּפחֹות
ׁשבעה מֹונה - הּדם ּופסק אחד יֹום ראת ּכיצד? ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנּדתּה.
ויבֹואּו זיבתּה; ימי עׂשר ואחד נּדתּה לתׁשלּום ׁשּׁשה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
ׁשבעה מֹונה - יתר אֹו עׂשר ׁשלׁשה ראת ואם נּדתּה. ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָָֹימי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נּדתּה ימי ויבֹואּו הּדם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּׁשּיפסק

רביעי יום
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עד‡. ּבזיבה, אֹו ּבנּדה הּתֹורה מן מּטּמאה האּׁשה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאין
ותהיה ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבבׂשרּה, ויצא ּדם, ותראה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתרּגיׁש,
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 מצאה ּוכאּלּו טמאה, זֹו הרי - ּדם מצאה ולא ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָֹעצמּה
מּדם זה ּכתם ׁשּמא ּבספק, זֹו וטמאה ּבבׂשרּה; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻלפנים

ּבא. ֶֶַָהחדר

וסּתּה,‚. עת ּבלא ּדם הרֹואה ׁשּכל סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹוכן
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
ּדּין - ּוזקנה ּבתּולה, ּומניקה, מעּברת, וכן ּבלבד. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבׁשעתּה
מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו למפרע. מטּמאֹות ואינן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשעתן,
חדׁש, ועׂשרים ארּבעה ּכל - מניקה חדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֻעּברּה

ּגמלּתּו אֹו ּבנּה מת לינוק]אפּלּו למניקה.[שפסק נתנּתּו אֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

ׁשראת‰. ּפי על אף מּימיה, ּדם ראת ׁשּלא ּכל - ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּבתּולה
עליה ׁשעברּו ּכל - זקנה לדה. מחמת אֹו נּׂשּואין ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחמת
ּ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

.Âעל הּנמצא לכתם ּבׂשרּה, על הּנמצא ּכתם ּבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
והּנמצא ׁשעּור. לֹו אין ּבׂשרּה, על הּנמצא ׁשהּכתם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבגדיה?
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ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד פול]ּכּגריסעל הּקלקי[חצי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
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
אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? לֹו. חֹוׁשׁשת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו גללים, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָּוכלי
ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבגד
ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ּדם ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָעליהן
ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע על ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכתם
ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא טמאה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻמקּבל
אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻטמאה,
ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. הּנמצא לכתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין

הּכתמים. מּדין להּצילּה ּכדי צבעֹונין, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהאּׁשה

.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא
ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק וׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹלרגל
ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא טמאה, - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרגלּה
נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר מקֹום ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשהלכה.
על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ּדם ׁשם ונמצא ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשּתהּל
ׁשהּידים טמאה, - ידיה אצּבעֹות קׁשרי על אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָידיה,
ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם נמצא אם אבל הן. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָעסקנּיֹות
מן נמצא אם לֹומר צרי ואין הּצדדין, מן אֹו ְְְִִִִִִִֵַַַָָָמּבחּוץ,
ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי - ּולמעלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהירכים

אחר. מּמקֹום ִֵֶַָָָעליה

.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,ּולמּטן מחגֹור - ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתם
- ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, מחגֹור ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָטמאה;
טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם

.‡Èמקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָהיתה
מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן טמאה; הּדם, ּבֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּמצא

טמאה. הּדם, ּבֹו ְִֵֵֶַָָָׁשּיּמצא

.·Èימים ׁ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

.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה
ּומצאהּבדק ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים. ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאף

.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה
הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים

זבה. ספק זֹו הרי - ּכתם ְְֲֵֵֶֶָָָָמצאה

.ÂËּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְִֶֶַַָָָָָָָָהרֹואה
ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבראּיתּה
ּ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

.ÊËמן 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
הּדם ראת זבה. ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָראת
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין

.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,
ידעה ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם
לזיבּות. חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלערב

.ÁÈּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה
אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות. חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמצטרפין

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא אם -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר
יתר ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ּבֹו; ּתֹולה ואינּה ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָטמא

טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה 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
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ׁשּיהיה עד מטּמא אינֹו - הּבגד פול]ּכּגריסעל הּקלקי[חצי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
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
אדמה, ּכלי אבנים, ּכלי על יׁשבה ּכיצד? לֹו. חֹוׁשׁשת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָואינּה
על אֹו מּגּבֹו, חרׂש ּכלי על אֹו הּדג, עֹור על אֹו גללים, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָּוכלי
ונמצא אצּבעֹות, ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבגד
ונמצא עליו, ויׁשבה קרקע ּבדקה אפּלּו טהֹורה. - ּדם ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָָעליהן
ׁשאינֹו ׁשּכל טהֹורה; זֹו הרי - ּכׁשעמדה הּקרקע על ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכתם
ּבמקּבל ולא ּבֹו. ׁשּיּמצא ּכתם על ּגזרּו לא טמאה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻמקּבל
אין צבעֹונין, ּכלי אבל לבן; היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻטמאה,
ׁשּתלּבׁש חכמים ּתּקנּו לפיכ ּבהן. הּנמצא לכתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין

הּכתמים. מּדין להּצילּה ּכדי צבעֹונין, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהאּׁשה

.Áמּׁשּום ּתטמא ּבׂשרּה, על הּדם ׁשּתמצא מקֹום ּבכל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא
ּתרּפּה ּבית ּכנגד ׁשּיּמצא עד - נמצא[הערוה]ּכתם ּכיצד? . ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ

יׁשיבתּה. ּבעת ּתרּפּה ּבבית נגע ׁשּמא טמאה, - עקבּה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻעל
והם מּבפנים, ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על נמצא אם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
רגל ותדּביק ׁשּתעמד ּבעת ּבזֹו זֹו הּנדּבקֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמקֹומֹות
ּגּודל ראׁש על נמצא טמאה. זֹו הרי - לׁשֹוק וׁשֹוק ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹלרגל
ּבעת רגלּה על החדר מן נטף ׁשּמא טמאה, - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָרגלּה
נּדתּה ּדם עליו ׁשּיּנתז ׁשאפׁשר מקֹום ּכל וכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָׁשהלכה.
על ּדם נמצא אם וכן טמאה; - ּדם ׁשם ונמצא ,ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכׁשּתהּל
ׁשהּידים טמאה, - ידיה אצּבעֹות קׁשרי על אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָידיה,
ּפרסֹותיה ועל ׁשֹוקּה על הּדם נמצא אם אבל הן. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָעסקנּיֹות
מן נמצא אם לֹומר צרי ואין הּצדדין, מן אֹו ְְְִִִִִִִֵַַַָָָמּבחּוץ,
ׁשּנּתז ּדם אּלא זה ׁשאין טהֹורה, זֹו הרי - ּולמעלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהירכים

אחר. מּמקֹום ִֵֶַָָָעליה

.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,ּולמּטן מחגֹור - ׁשּלּה החלּוק על הּנמצא ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתם
- ׁשּלּה יד ּבית על נמצא טהֹורה. ּולמעלן, מחגֹור ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָטמאה;
טהֹורה. לאו, ואם טמאה; ּתרּפּה, ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻאם

.‡Èמקֹום ּכל - ּבּלילה ּבֹו ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָהיתה
מקֹום ּכל - ׁשּלּה האזֹור וכן טמאה; הּדם, ּבֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּיּמצא

טמאה. הּדם, ּבֹו ְִֵֵֶַָָָׁשּיּמצא

.·Èימים ׁ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

.‚Èאם - ּכתמים ׁשלׁשה ּכדי ּבֹו ׁשאין אחד ּכתם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה
ּומצאהּבדק ראׁשֹון יֹום ׁשל הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ה ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ

הּכתם זה מצאה הּׁשליׁשי ּובּיֹום חלּוקּה, ּבדקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטהֹור,
לא ואם לזיבּות; חֹוׁשׁשת אינּה - ּכתמים ּכׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאינֹו
חלּוקּה, ּבדקה ולא הֹואיל - הּׁשמׁשֹות ּבין ּכל עצמּה ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹּבדקה
לזיבּות, חֹוׁשׁשת - זיבתּה ּבימי ימים ׁשלׁשה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשהה

ּכתמים. ׁשלׁשה ּכדי הּכתם ׁשאין ּפי על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאף

.„Èׁשני ּכ אחר ּדם וראת הּיֹום, חלּוקּה על ּכתם ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה
הּׁשליׁשי ּובּיֹום ימים, ׁשני ׁשראת אֹו זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימים

זבה. ספק זֹו הרי - ּכתם ְְֲֵֵֶֶָָָָמצאה

.ÂËּכתמּה ּתֹולה - ּדם ראת ּכ ואחר ּכתם ְְִֶֶַַָָָָָָָָהרֹואה
ׁשּמצאה ּבעת עצמּה ׁשּבדקה ּבין לעת, מעת ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבראּיתּה
ּ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

.ÊËמן 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
הּדם ראת זבה. ּתהיה ּבׁשּבת, ּובׁשני ּבׁשּבת ּבאחד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָראת
ערב ימים: ׁשני טמאה זֹו הרי - ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשּבת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹום
אין ׁשהרי הּדם; ׁשראת ּובׁשּבת הּכתם, ּבֹו ׁשּמצאה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבת
ּבׁשּבת, ּבאחד ּדם ראתה ואם לעת. מעת ּבתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניהן

לזיבּות. ְְִִחֹוׁשׁשין

.ÊÈּבׁשעה אחר ּכתם ראתה אבל ּבׁשּבת, ּדם ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
ּומצאה ׁשּבת ּבערב עצמּה ּבדקה אם - הּׁשּבת מּיֹום ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשּבת, ּביֹום ׁשהּוא אחד לכתם אּלא מֹונה אינּה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטהֹור,
ידעה ולא ּבדקה לא ואם לעת. מעת ּבתֹו ּוׁשניהם ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹהֹואיל
מֹונה זֹו הרי - הפסיקה לא אֹו ּביניהם טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹאם
לזיבּות. חֹוׁשׁשת ּבׁשּבת, ּבאחד ראתה ואם ׁשּבת; ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָלערב

.ÁÈּבין - הּׁשּבת מּיֹום ׁשנּיה ּבׁשעה הּׁשני הּכתם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה
אין ׁשהרי ימים, ׁשני טמאה זֹו הרי ּבדקה, לא ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבדקה
מעת אחר ּבׁשּבת ּבאחד ראת ואם לעת; מעת ּבתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשניהם
אחד מּיֹום ראׁשֹונה ּבׁשעה ראת לזיבּות. חֹוׁשׁשת - ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אין ּביניהם, טהרה הפסיקה אם - ׁשליׁשי ּכתם ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבׁשּבת
לזיבּות. חֹוׁשׁשת ּבדקה, לא ואם חֹוׁשׁשת; ואינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמצטרפין

.ËÈלּה יׁש אם - ּבגללֹו טמאה ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
הּוא' ּפלֹוני מּדבר זה ּכתם 'ׁשּמא ולֹומר: ּבֹו לתלֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָּדבר
חכמים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; זֹו הרי הּבגד, על נמצא אם -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ספקֹו ּבׂשרּה, על נמצא ואם להקל. אּלא להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבּדבר
יתר ּבבׂשרּה לתלֹות לּה היה ואם ּבֹו; ּתֹולה ואינּה ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָטמא

טהֹור. ּוספקֹו ּתֹולה, ּבׂשרּה על אף - ְְֲֵֵַַָָָָָמחלּוקּה

.Îׁשּנתעּסקה 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
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.‡Îּולמעלה 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.ול ּבבגּדּה, א ְְְְִֵָָֹ

.·Îיכֹולה אם - ׁשחית ּפי על אף מּכה, ּבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָהיתה
ּתֹולה - ּבׂשרּה על ּדם ונמצא ּדם, ּולהֹוציא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהתּגּלע

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַָָֹּבּמּכה;

.‚Îּבכל ּתֹולה - ּכאחד ּובׂשרּה ּבגּדּה על הּכתם ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
ּבמאכלת ותֹולה לתלֹות. לּה ּבעת[חרק]ׁשּיׁש ׁשּמא , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ועד הּוא; מאכלת ּדם זה ודם מאכלת, נהרגה ְְְְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּיׁשבה
ּכּגריס עד פול]ּכּמה? הּכתם[כחצי מצאה אם אבל . ְֲִִֶֶַַַַָָָָָ

היתה ואפּלּו ּבמאכלת; ּתֹולה אינּה מּכּגריס, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיתר
אינּה מּכּגריס, יתר והּוא הֹואיל ּבּכתם, רצּוצה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמאכלת

ּבּמאכלת. ֲֶַַָֹּתֹולה

.„Î,ּבדם עֹוסקין היּו אם ּובבעלּה: ּבבנּה ּתֹולה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכן
- מּכה ּבהם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מלכלכֹות ידיהם ׁשהיּו ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאֹו
זה ודם ידעה, לא והיא ּבּה נגעּו 'הן ואֹומרת: ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹּתֹולה

הּוא'. ֲֵָָמחמתם

.‰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

.ÂÎאּלא ּבֹו ואין אחד, ּבצּפֹור ׁשּנתעּסקּו נׁשים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּתי
- ּכסלע ּכתם מּׁשּתיהן אחת ּכל על ונמצא ּדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכסלע
מּמּנּו ׁשּיהיה אפׁשר ׁשאי ּבדם נתעּסקה טמאֹות. ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּתיהן
זֹו הרי - ּגריסין ּכׁשני ּכתם עליה ונמצא ּכּגריס, אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכתם
נמצא ּבמאכלת; וכּגריס ּבֹו, ׁשּנעסקה ּבּדם ּכּגריס ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּתֹולה

טמאה. ּגריסין, מּכׁשני יתר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָהּכתם

.ÊÎּבעֹוף נתעּסקה ׁשחר; ּבֹו ּתֹולה אין ּבאדם, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתעּסקה
- מהן אחד מראה עליה ונמצא הרּבה, מינין ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
לתלֹות, יכֹולה אם - חלּוקֹות ׁשלׁש לֹובׁשת היתה ּבֹו. ְְְֲִִֶֶָָָָָֹּתֹולה
ּ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,

.ÁÎאין - ּתמיד לּה ּבאין ׁשהן אֹו חזירים, ּבּה ׁשּיׁש ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר
ּבחלּוק. הּנמצאין לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָחֹוׁשׁשין

.ËÎּבין ּגֹויה ּבין לנּדה, חלּוקּה ׁשהׁשאילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהאּׁשה
ּומצאה ּבדיקה, קדם אֹותֹו ולבׁשה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹיׂשראלית,
הׁשאילה אֹותֹו; ׁשּלבׁשה ּבּנּדה ּתֹולה זֹו הרי - ּכתם ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעליו
על ליֹוׁשבת אֹו ׁשּלּה, הּטמא ּבּיֹום קטּנה לזבה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו
ּתֹולה זֹו הרי - טהֹורין ׁשּדמיה לבתּולה אֹו טהר, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּדם
הּׁשמּור ּבּיֹום קטּנה לזבה אֹותֹו הׁשאילה אם אבל ְְְֲִִִַַַָָָָָָּבֹו.
ולבׁשה וחזרה נקּיים, ימי ּבׁשבעה ּגדֹולה לזבה אֹו ְְְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָלּה,
מקלקלֹות, ׁשּתיהן - ּכתם עליו ונמצא ּבדיקה, קדם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻאֹותֹו

מּזֹו. ׁשּמא מּזֹו, ׁשּמא אֹותּה; והּמׁשאלת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשֹואלת
ּבּה, ּתֹולה אינּה - הּכתם על ליֹוׁשבת אֹותֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהׁשאילה

ּבכתם. ּכתם ּתֹולין ְִֵֶֶֶֶֶׁשאין

.Ï,טהֹור עצמּה ּומצאה עצמּה ּובדקה חלּוקּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָּבדקה
ונמצ ּולבׁשּתּו, לחברּתּה, החלּוק ּכתםוהׁשאילה עליו א ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּ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
ונמצא ּכאחד, אחת ּבמּטה יׁשנּו אם וכן ּכתם, עליו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ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
ואחת מעּברת אחת היתה ּכיצד? טמאה. והראּויה ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻטהֹורה,
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

.‰Ïולא טהֹור, ּומצאּו ּכּלן ׁשּבדקּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻּבּמה
אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּבחברּתּה לתלֹות מהן אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָתּוכל
- ּבדקה לא וחברּתּה טהֹורה, עצמּה ּומצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹּבדקה
טמאה. ּבדקה ׁשּלא וזֹו ּבדקה, ׁשּלא ּבזֹו הּטהֹורה זֹו ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹּתֹולה

.ÂÏאינֹו - ּיּתלה ּבמה לֹו ׁשאין הּבגד על הּנמצא ּכתם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
הּוא ׁשּמא להן נסּתּפק ואם ּדם. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמטּמא,
על אּלּו סּמנין ׁשבעה עליו מעבירין - אדם צבע אֹו ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּדם
ּוטמאה; ּדם ּכתם זה הרי עינֹו, ּכהה אֹו עבר אם ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדר:

ּוטהֹורה. צבע זה הרי ׁשהּוא, ּכמֹות עמד ְְְֲִֵֶֶֶַַָָואם

.ÊÏּולעיסת ּתפל, רק סדרן: על סּמנין הּׁשבעה הן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹואּלּו
ּוברית, ונתר, ׁשהחמיצּו, רגלים ּומי ּפֹול, ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּגריסין

לכסּכס וצרי ואׁשלג. ּפעמים[לשפשף]וקימֹוניא, ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
ׁשּלא העבירן ּכסּכּוס. ּבכל ּומביא ּומֹולי וסם, סם ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הקּדים ּכלּום; עׂשה לא - ּכאחד ׁשהעבירן אֹו הּסדר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
ׁשהן ּבאחרֹונה ׁשהעביר אּלּו - לראׁשֹונים ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחרֹונים
האחרֹונים אחריהן ּומעביר וחֹוזר לֹו, עלּו ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהראׁשֹונים

הּסדר. על הּׁשבעה ׁשּיעברּו עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשהקּדים,

.ÁÏמּתחּלת ּכלּום טעם ׁשּלא זה ּתפל? רק הּוא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה
קדם למחר האחרֹון, הּלילה חצי ּכל יׁשן והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּלילה,
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עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשּיאכל,
ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ׁשעֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה אין - ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשעֹות
ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ואיזֹו ּכּמים. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹּומחזירֹו

ׁשּיתע עד הּואהּגריסין ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול עם רב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה אחר ׁשהחמיצּו? רגלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמי

.ËÏמצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּכתם
ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ּבליל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻוטֹובלת
אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָמצאה
היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת זה; ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָקטּנה,
והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹקטּנה,
- ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדברי

מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְְְִִִַַַַָָמּכין
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ּדם.‡. ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּכנּדה, טמאה - הּיֹולדת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
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

לדה,·. טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת
מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה ארּבעים. ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּתׁשמיׁש
נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם צּורת היתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּולנּדה;
הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבעליל

מרּקם'. ְִָָֻ'ׁשפיר

ּ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
אין - לנקבה זכר ּבין נּכר אינֹו ועדין מּזה, יתר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָצּורתֹו
ּ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
ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה לדה; טמאה זֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
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

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר
עד לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ,ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּיר

וא רּבֹו; ּכרּבֹו.ׁשּיצא זה הרי - ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ
הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹואם

.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ּכילּוד, ְְִִֵֶֶַַַַַָָזה

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו, אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻסֹופרים;

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.Áּכפני ּ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

.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו
הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד. ֶָָזה

.Èׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת
ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
ויר אחת ּבעין נברא לדה. טמאה אּמֹו - ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשל
אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, מן היּו אם - ֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָאחת
זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ואם לדה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָטמאה

אחרת. ְִֶֶַָּברּיה

.‡Èמּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָנברא
אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא והרי ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָָֻּולמּטה

טּוחֹות ּפניו ׁשּיׁש[ישרות]ׁשהיּו אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ּוׁשּתי גּבין ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ׁשאינֹו יד אֹו ,ְֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָחתּו
חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל לדה; טמאה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאּמֹו

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
הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו וסנּדל זכר הּמּפלת ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלפיכ
זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ּבּסנּדל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפנים
אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא היה; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻנקבה
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עד ּדּבּורֹו רב יצא ׁשּלא והּוא ּתפל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹׁשּיאכל,
ׁשלׁש קדם ּפרקֹו וׁשנה הׁשּכים ואם ּבּיֹום; ׁשעֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
הרק חזק מבּטל ׁשהּדּבּור ּתפל, רק זה אין - ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשעֹות
ׁשּילעס הּוא ּגריסין? לעיסת היא ואיזֹו ּכּמים. ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַֹּומחזירֹו

ׁשּיתע עד הּואהּגריסין ואיזה מּפיו. הרּבה רק הּפֹול עם רב ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
יתר. אֹו ימים, ׁשלׁשה אחר ׁשהחמיצּו? רגלים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמי

.ËÏמצאה אם - ּכתם מּׁשּום טמאה ׁשהיא אּׁשה ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּכל
ׁשבעה, עליו ויֹוׁשבת נּדה, ספק זֹו הרי נּדתּה, ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּכתם
ואם לבעלּה. מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשמיני, ּבליל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻוטֹובלת
אֹו ּגדֹולה זבה ספק זֹו הרי - זיבתּה ּבימי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָמצאה
היתה אם אחד יֹום ויֹוׁשבת זה; ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָקטּנה,
והּכל מּספק. ּגדֹולה, היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹקטּנה,
- ּבזדֹון עליה הּבא לפיכ ׁשּבארנּו; ּכמֹו סֹופרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּדברי

מּקרּבן. ּופטּורין מרּדּות, מּכת אֹותֹו ְְְִִִַַַַָָמּכין
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ּדם.‡. ראת ׁשּלא ּפי על ואף ּכנּדה, טמאה - הּיֹולדת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
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

לדה,·. טמאה אינּה - יֹום ארּבעים ּבתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָוהּמּפלת
מאחר ואחד ארּבעים ּביֹום הּפילה ארּבעים. ּביֹום ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
ולנקבה לזכר ותׁשב יֹולדת, ספק זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּתׁשמיׁש
נּכרת ואינּה ּביֹותר, ּדּקה האדם צּורת היתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּולנּדה;
הּנקרא הּוא וזה ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבעליל

מרּקם'. ְִָָֻ'ׁשפיר

ּ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
אין - לנקבה זכר ּבין נּכר אינֹו ועדין מּזה, יתר ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָצּורתֹו
ּ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
ּדם, מלא מים, מלא ׁשפיר הּפילה לדה; טמאה זֹו ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָהרי
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

.Âעל ׁשּיצא ּבין - אבר אבר ויצא ּבמעיה הּולד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתחּת
ואחריה הּׁשֹוק ואחריה הרגל ׁשּיצאה ּכגֹון האברים, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר
עד לדה, טמאה אינּה - הּסדר על ׁשּלא ׁשּיצא ּבין ,ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּיר

וא רּבֹו; ּכרּבֹו.ׁשּיצא זה הרי - ּכאחת ּכּלֹו ראׁשֹו יצא ם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻֻ
הרי ּפּדחּתֹו רב מּׁשּתצא - ּכדרּכֹו ויצא ,נתחּת לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹואם

.ּכ אחר ׁשּנתחּת ּפי על אף ּכילּוד, ְְִִֵֶֶַַַַַָָזה

.Êמּדברי לדה טמאה אּמֹו והחזירּה, ידֹו העּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָֻהֹוציא
רּבֹו, אֹו הּולד ׁשּיצא עד טהר, ימי לּה ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻסֹופרים;

ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.Áּכפני ּ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

.Ëוהּגבינין הּמצח ׁשּיהיה האדם? ּפני צּורת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיזֹו
הּפה אבל האדם; ּכצּורת הּזקן, וגּבֹות והּלסתֹות ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעינים
הרי וחּיה, ּבהמה ּכׁשל ׁשהם ּפי על אף - והאף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזנים

ולד. ֶָָזה

.Èׁשּגלּגל מּפני לדה, טמאה אּמֹו - נחׁש ּדמּות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמּפלת
ּכנפים לֹו ׁשּיׁש אדם ּדמּות הּמּפלת אדם. ּכׁשל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו
ויר אחת ּבעין נברא לדה. טמאה אּמֹו - ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשל
אּמֹו - אדם ּכחצי הּוא ׁשהרי הּצד, מן היּו אם - ֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָאחת
זֹו ׁשהרי טהֹורה, אּמֹו - ּבאמצע היּו ואם לדה; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָטמאה

אחרת. ְִֶֶַָּברּיה

.‡Èמּטּבּורֹו חסר ׁשהיה אֹו אטּום, ׁשּלֹו וׁשט ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָנברא
אֹו אטּומה, ּגלּגלּתֹו ׁשהיתה אֹו אטּום, הּוא והרי ְְְְֲֲֵֶַַָָָָָָֻּולמּטה

טּוחֹות ּפניו ׁשּיׁש[ישרות]ׁשהיּו אֹו ּפנים, הּכר ּבהן ואין ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ׁשאינֹו ראׁש ּברּית ׁשהּפילה אֹו ׁשדרֹות, ּוׁשּתי גּבין ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹו
ואין ולד, אינֹו מאּלּו נפל ּכל - חתּו ׁשאינֹו יד אֹו ,ְֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָחתּו
חתּוכה ורגל חתּוכה יד הּפילה אם אבל לדה; טמאה ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָאּמֹו

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
הּכר ׁשאין ּפי על אף - עּמֹו וסנּדל זכר הּמּפלת ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלפיכ
זה סנּדל ׁשּמא ולנקבה, לזכר ּתׁשב זֹו הרי ּבּסנּדל, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפנים
אף ולד מּׁשּום ּבֹו לּטמא ּבֹו החמירּו וחמרא היה; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻנקבה
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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

.„Èׁשהּׁשליה לא ולנקבה; לזכר ּתׁשב - ׁשליה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמּפלת
ּ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
קרע ׁשהּולד אחר, לולד חֹוׁשׁשין ואין ּבּולד, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָאֹותּה

ויצא. ְְִַָָָהּׁשליה

.ÂËקּימה ׁשל ולד ילדה ּכ ואחר ּתחּלה, ׁשליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָהּפילה
ּבּולד אֹותּה ּתֹולין ואין אחר, ולד ׁשהיא לּׁשליה חֹוׁשׁשין -ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
הּולד. לפני לצאת ׁשליה ׁשל ּדרּכּה ׁשאין אחריה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבא
מֹונין - ּבּׁשני ּומקצתּה ראׁשֹון ּביֹום הּׁשליה מקצת ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָיצאת
מּיֹום אּלא טהרה ימי לּה נֹותנין ואין ראׁשֹון, מּיֹום ְְְֳִִִִֵֵֶָָָָָלּה

להחמיר. ְְִִֵַׁשני

.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

.ÁÈילדה 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

.ËÈּילדה 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,

.‡Îּכיצד ּולנּדה', ולנקבה לזכר 'ּתׁשב ׁשּנאמר: מקֹום ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
ּכיֹולדת יֹום עׂשר ארּבעה לבעלּה אסּורה ּתהיה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָּדינּה?

ּו אחד ּביֹום ּדם ראתה ואם ספקנקבה. זֹו הרי ׁשמֹונים, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָ
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
והרי ּכנּדה; ּכלל, טהר ימי לּה נֹותנין ואין זכר. ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכיֹולדת
עד ׁשהּפילה מּיֹום ׁשּתראה ּדם וכל ילדה. ׁשּלא ּכמי ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהיא
מאחר נּדה ספק זֹו הרי - נּדתּה ּבימי ּבא אם יֹום, ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָָׁשמֹונים
זֹו הרי - זיבתּה ּבימי ּבא ואם ׁשהּפילה; מּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָהּׁשבעה
ראת אם וכן וסת. ּבהם אין מלאת ימי ׁשּכל זבה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹספק
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
עד ׁשהּפילה מּיֹום וכן וּדאית. זבה אֹו וּדאית, נּדה ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלהיֹות
ימי ּבתֹו הּפילה אם וּדאית נּדה ותהיה ימים; ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשבעה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַָָנּדתּה,
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ּ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,

יבֹואּו·. רּבֹות ּופעמים הּימים, ּבמנין יׁש ּגדֹול ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹוטרח
הּיֹום מאֹותֹו הּלדה, ּביֹום ּדם הּבת ראת ׁשאפּלּו ספק; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלידי
ׁ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 ּבכל ּכח היה ׁשּלא לפי הּוסתֹות, ונתקלקלּו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹהּדמים,
ּ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

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ונהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו,
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
ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוצריכה

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

.Âיהיה ׁשּלא ּגזרּו והם נתחּדׁש, הּגאֹונים ּבימי זה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹודין
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

.Êהּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹוׁשמענּו
ודבר ּבזֹוב; יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר הּיֹום, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻעד

ּבּמנהג. ּתלּוי ְִֶַָָזה

.Áקטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכן
זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל
ׁשבעת סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר טמאה; היא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,

נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëׁשֹוהה - ורצת להּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיתר
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשבעת
ולא אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלהּבעל;
קטּנה ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהרּגיׁשה
ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ותּבעל. ְְִִֵָֹּתטּבל

.Èּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻוכל
לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי מימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת אּׁשה ּכל ,ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלפיכ
מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ותטּבל. ׁשּתסּפר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻעד
ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ותסּפר מּיד, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלהּנׂשא
לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר אסּורה, ׁשהיא יֹודע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשּתטּבל. ְִֶַֹעד

.‡Èּבּדבר ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדין
טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹחּדּוׁש
סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל טהֹורה, היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא מּיֹום נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשבעת

יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת לזיבּות, לחש ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכתם
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ׁשאין הּכתם; ּבֹו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנמצא

.·Èהיא 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

.‚Èׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכן
ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּדם
ּכמֹו טמא, ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלא

טמאים. - ּדמים מראה ּכל וׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרנּו,

.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
ואף ּבנּדתּה, אחד,ימים יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אּלא מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר
לדבר לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָטעּות
ׁשבעה, אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
נּדתּה, ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוטֹובלת

לבעלּה. ְֲֶֶַָֻּומּתרת

.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן
סֹוף עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת ּגאֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמקצת
ׁשּלא ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה ויֹולדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹארּבעים,
טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסודה [כת ְִַ
מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ּדבר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלמדּו
נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, לדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹּולהחזירן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,

.ÊËעד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּה ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּתטּבל
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
אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו

.ÊÈׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל
טבלה ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו

.ÁÈאף נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואסּור
ולא לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנּדה

.ËÈעֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל
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יׂשראל ּבת ׁשּכל יׂשראל, ׁשּיׁש מקֹום ּבכל ּכּלן ונהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻזֹו,
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
ּפׁשּוט ּומנהג ׁשּבארנּו. ּכמֹו נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּוצריכה

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

.Âיהיה ׁשּלא ּגזרּו והם נתחּדׁש, הּגאֹונים ּבימי זה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹודין
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

.Êהּתלמּוד ּכדין טהר ּדם על ּבֹועלין ׁשּבצרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָֹוׁשמענּו
ודבר ּבזֹוב; יֹולדת מּטמאת ּוטבילה ספירה אחר הּיֹום, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻעד

ּבּמנהג. ּתלּוי ְִֶַָָזה

.Áקטּנה היתה ׁשאפּלּו הּזה, ּבּזמן ּבתּולים ּדם ּדין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוכן
זה הרי - מּימיה ּדם ראת ולא לראֹות, זמּנּה הּגיע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
מחמת ּדם ׁשּתראה זמן וכל ּופֹורׁש. מצוה, ּבעילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבֹועל
ׁשבעת סֹופרת הּדם, ׁשּיפסק ואחר טמאה; היא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,

נקּיים. ְְִִֵימי

.Ëׁשֹוהה - ורצת להּנׂשא ׁשּתבעּוה ּבת ּכל זה, על ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיתר
מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשבעת
ולא אחת טּפה ּדם ראת לאיׁש מחּמּודּה ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹלהּבעל;
קטּנה ׁשהיתה ּבין ּגדֹולה, האּׁשה ׁשהיתה ּבין ּבּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָהרּגיׁשה
ּכ ואחר ׁשרצת, מאחר נקּיים ימי ׁשבעת ליׁשב צריכה -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ותּבעל. ְְִִֵָֹּתטּבל

.Èּבנֹות ּבּה ׁשּנהגּו יתרה חמרא האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻוכל
לעֹולם. מּמּנה, לסּור ואין ּתלמּוד; חכמי מימי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיׂשראל
תּנׂשא לא - להּנׂשא ּכׁשּתבעּוה ׁשרצת אּׁשה ּכל ,ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלפיכ
מּתרת - חכמים לתלמיד נּׂשאת ואם ותטּבל. ׁשּתסּפר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֻעד
ׁשּתלמיד ותטּבל; ׁשּנּׂשאת מאחר ותסּפר מּיד, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלהּנׂשא
לּה יקרב ולא מּזה, ונזהר אסּורה, ׁשהיא יֹודע ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחכמים

ׁשּתטּבל. ְִֶַֹעד

.‡Èּבּדבר ואין ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּזה, ּבּזמן הּכתמים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּדין
טהֹורה, ׁשהיא ׁשאמרנּו ּכתם ּכל אּלא מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹחּדּוׁש
סֹופרת טמאה, ׁשהיא ׁשאמרנּו וכל טהֹורה, היא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
ׁשעּור היה ואם הּכתם. ּבֹו ׁשּנמצא מּיֹום נקּיים ימי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשבעת

יֹום מאחר ימים ׁשבעת סֹופרת לזיבּות, לחש ּכדי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּכתם
ּכתם. ּכרֹואה ּדם הרֹואה ׁשאין הּכתם; ּבֹו ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנמצא

.·Èהיא 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

.‚Èׁשּבא אֹו מּמּנה, ׁשֹותת והיה מּכה ּבּה היתה אם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכן
ּדבר, נתחּדׁש ולא טהֹורה. זֹו הרי - רגלים מימי עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּדם
ּכמֹו טמא, ּדם רֹואה לכל נקּיים ימי ׁשבעת ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלא

טמאים. - ּדמים מראה ּכל וׁשּיהיּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשאמרנּו,

.„Èׁשבעת יֹוׁשבת ׁשהּנּדה מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
ואף ּבנּדתּה, אחד,ימים יֹום אּלא ּדם ראת ׁשּלא ּפי על ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

אּלא מנהג, זה אין - נקּיים ימי ׁשבעת ּתׁשב הּׁשבעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָואחר
לדבר לפנֹות ראּוי ואין ;ּכ להן ׁשהֹורה מּמי היא ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָטעּות
ׁשבעה, אחריו סֹופרת אחד, יֹום ראתה אם אּלא - ּכלל ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָזה
נּדתּה, ימי ׁשּלאחר ׁשני ליל ׁשהּוא ׁשמיני ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוטֹובלת

לבעלּה. ְֲֶֶַָֻּומּתרת

.ÂËּתׁשּובֹות ותמצא מקֹומֹות, ּבמקצת ׁשּתמצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכן
סֹוף עד מּטתּה ּתׁשּמׁש לא זכר ׁשּיֹולדת ּגאֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלמקצת
ׁשּלא ּפי על ואף ׁשמֹונים, אחר נקבה ויֹולדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹארּבעים,
טעּות אּלא מנהג, זה אין - הּׁשבעה ּבתֹו אּלא ּדם ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָראתה
ּומן הּמקֹומֹות, ּבאֹותן מינּות ודר הּתׁשּובֹות. ּבאֹותן ְְְְְִִִֶֶַַָָהיא

בתושבע"פ]הּצדֹוקין הכופרים צדוק בני שייסודה [כת ְִַ
מּלּבן להֹוציא ּכדי לכֹופן, ּומצוה זה; ּדבר ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָלמדּו
נקּיים ימי ׁשבעה ׁשּתסּפר חכמים, לדברי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹּולהחזירן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבלבד,

.ÊËעד ערוה, מידי ויֹוצאה מּטמאתּה עֹולה האּׁשה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻאין
ּבׂשרּה ּבין חֹוצץ ּדבר יהיה ולא ּכׁשר, מקוה ּבמי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשּתטּבל
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
אּלא לטהרה מּטמאה ׁשּמעלה ּדבר ל ׁשאין ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבכרת;
ּכמעין, ׁשהם ּביּמים אֹו ּבמעין, אֹו מקוה, ּבמי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקוֹות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִֵֶָּכמֹו

.ÊÈׁשהן ּפי על אף - הּזה ׁשּבּזמן נקּיים ימי ׁשבעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכל
טבלה ואם טבילה. לּה עלתה לא ּבהן, טבלה אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
ׁשּמא לכּתחּלה, ּכן לעׂשֹות ׁשאסּור ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּׁשביעי
ּבזמּנּה, וטבלה הֹואיל - הּטבילה אחר ּבּׁשביעי לבעל ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹיבֹוא

טבילה. לּה עלתה זֹו הרי וּדאית, זבה היתה ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָָָאפּלּו

.ÁÈאף נקּיים, ימי ּבׁשבעת ּבאׁשּתֹו ׁשּידּבק לאדם ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואסּור
ולא לּה, יקרב ולא ּבכסּותֹו. והּוא ּבכסּותּה ׁשהיא ּפי ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
אחת. ּבקערה עּמּה יאכל ולא קטּנה, ּבאצּבע אפּלּו ּבּה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹיּגע
ּבימי ׁשּינהג ּכמֹו ספירה ּבימי עּמּה ינהג ּדבר: ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּכללֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּתטּבל, עד ּבכרת היא ׁשעדין - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹנּדה

.ËÈעֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל



�iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּכֹוס, ּומזיגת ורגליו, ידיו ּפניו מהרחצת חּוץ - ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעלּה
ּומּפני עברה. לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה ּבפניו; הּמּטה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוהּצעת
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

חמישי יום
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אֹו‡. איׁשּות, ּדר האּמֹות מּׁשאר ּגֹויה ׁשּבעל ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻיׂשראל
לֹוקין אּלּו הרי - איׁשּות ּדר לגֹוי ׁשּנבעלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָיׂשראלית
ׁשבעה אחד ּבם"; תתחּתן "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
ידי על מפרׁש וכן זה. ּבאּסּור האּמֹות ּכל ואחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻעממין,
ּבנתיהם ואת הארץ, לעּמי ּבנתינּו נּתן לא "ואׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעזרא:

לבנינּו". נּקח ְִֵַָֹלא

על·. הּבא אבל חתנּות; ּדר אּלא ּתֹורה אסרה ְְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹולא
אֹות מּכין - זנּות ּדר סֹופרים,הּגֹויה מּדברי מרּדּות מּכת ֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָ

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

אבל‚. יׂשראל. הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ואחד זֹונה, מּׁשּום הּתֹורה מן לֹוקה - הּגֹויה על הּבא ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
לֹוקה, ּבלבד ּובבעילה יׂשראלית; זֹונה ואחד ּגֹויה ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָזֹונה

קּדּוׁשין. ּבת אינּה ֲִִֵֵֶַָׁשהרי

אם„. - זנּות ּדר ּבין חתנּות ּדר ּבין ּגֹויה, הּבֹועל ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
אֹו מּיׂשראל עׂשרה לעיני ׁשּיבעל והּוא ּבפרהסיא, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבעלּה

קּנאין ּבֹו ּפגעּו אם - ותורתו]יתר לשם והרגּוהּו,[הלוחמים ְֲִִֵַַָָָָ
מּסיני למׁשה הלכה זה ודבר ּוזריזין; מׁשּבחין אּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻהרי

ּבזמרי. ּפינחס מעׂשה - זה לדבר ּוראיה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָהּוא,

מעׂשה,‰. ּבׁשעת אּלא ּבהן לפּגע רּׁשאי הּקּנאי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואין
ּפרׁש אם אבל קבתּה"; אל האּׁשה "ואת ׁשּנאמר: ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכזמרי,
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
יהּודה חּלל "ּכי ׁשּנאמר: נכרת, ׁשהּוא קּבלה ּבדברי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁש
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

.Êיהי אל ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ׁשאין ּפי על אף זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַָעוֹון

ּכמֹותֹו: העריֹות ּבכל ׁשאין הפסד ּבֹו יׁש אּלא ;ּבעיני ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקל
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

.Ëנהרג היא, איׁש אׁשת אם - יׂשראל ּבת על הּבא ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּגֹוי
נהרג. אינֹו היא, ּפנּויה ואם ְְֱִִֵֶֶָָָָעליה;

.Èׁשלׁש ּבת קטּנה ּבין - הּגֹויה על ׁשּבא יׂשראל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹאבל
איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין ּגדֹולה, ּבין אחד ויֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשנים
על ׁשּבא ּכיון - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן היה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּתּקלה ליׂשראל ׁשּבאת מּפני נהרגת, זֹו הרי ּבזדֹון, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּגֹויה
"הן ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, מפרׁש זה ודבר ּכבהמה. ידיה, ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעל
איׁש ידעת אּׁשה וכל ּבלעם... ּבדבר יׂשראל לבני היּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהּנה

הרגּו". - זכר ְְֲִַָָֹלמׁשּכב

.‡Èעבדּו לׁשם אֹותן ׁשהטּבילּו עליהןהעבדים וקּבלּו ת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ
ולכלל הּגֹויים, מּכלל יצאּו - ּבהן חּיבין ׁשהעבדים ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצוֹות
אחד חֹורין, לבן אסּורה הּׁשפחה ,לפיכ ּבאּו. לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל
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:

.·Èמלקּות ּתֹורה חּיבה ולא זה, ּבדבר חכמים ּגזרּו ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹולא
לאיׁש נחרפת היתה ּכן אם אּלא שפחה]ּבׁשפחה, ,[חצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‚Èמלקּות ּבֹו ׁשאין מּפני ,ּבעיני קל זה עוֹון יהי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ׁשהּבן ה', מאחרי לסּור לּבן ּגֹורם זה ׁשּגם - הּתֹורה ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן
לזרע ּגֹורם ונמצא מּיׂשראל, ואינֹו עבד הּׁשפחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמן
המתרּגם אּונקלֹוס והרי עבדים. ולהיֹותם להתחּלל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּקדׁש
ולא קדׁש, יהיה "לא ּבכלל וׁשפחה עבד ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכלל

קדׁשה". ְְִֵֶָתהיה

.„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

.ÂËׁשניהן הרי - ׁשפחה ּבולד יׂשראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָנתערב
הּׁשפחה, ּבעל וכֹופין עבד; ספק מהן אחד וכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָספק,
- עבד ׁשל אדֹון הּוא הּבן היה ואם ׁשניהן. את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּומׁשחרר
ה'. ּבקהל לבֹוא מּתרין ויהיּו זה, את זה יׁשחררּו ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֻּכׁשּיגּדלּו

.ÊËוהּבא ׁשפחֹות; ספק ׁשּתיהן הרי ּבנֹות, הּתערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהיּו
ּגֹויה ולד נתערב אם וכן עבד. ספק הּולד מהן, אחת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
וכל ּגרּות, לׁשם ׁשניהן את מטּבילין - יׂשראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבולד

ּגּיֹורת. ספק מהן ְִֵֵֶֶַַאחת

.ÊÈהּמצוֹות ּכל עליהן ויקּבלּו ּכׁשּיתּגּירּו ּכּלם, הּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכל
לכל ּכיׂשראל הן הרי - ּכׁשּיׁשּתחררּו והעבדים ּתֹורה, ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
להּכנס ּומּתרין לכם"; אחת חּקה "הּקהל, ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻּדבר,

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

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

.ÁÈ,עֹולם אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְִִִֵַַָָָָוכיצד
ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹזכרים
הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה וגֹו'. ה'" ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבקהל
יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא - הּזכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהּמֹואבי
ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ְֲֲִִִֶֶַַָָָָאפּלּו

האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת -ְִִֶֶָָָֻֻ

.ËÈּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמצרי
ׁשליׁשי ודֹור ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, ודֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָראׁשֹון
ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֻמּתר,

ְוגֹו'.

.Îׁשּנׂשא ׁשני מצרי ׁשני; ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמצרית
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּולד

ּבלדה. ְְֵָָָּתלאן

.‡Îמצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגר
הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד עּמֹונית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּנׂשא

הּפחּות. אחר הֹול נתּגּירּו, הּזכר; ְְִֵַַַַַַַָָָאחר

.·Îהּתֹורה 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
הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש; ׁשאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבזמן
ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת והּׂשרים ּדויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנתן

ּבּמקּדׁש. ְִַָָאֹותם

.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה
ׁשאּול ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת ּבהם, ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואכזרּיּות

עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Îהאּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכׁשעלה
הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָוערבם
האדֹומּיים וכן הם; אחרים אנׁשים עּתה, מצרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארץ
האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל אדֹום. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֻׁשּבׂשדה
ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם העֹולם אּמֹות ְִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻֻּבכל
לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו להתּגּיר, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפֹורׁש
ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן הּגר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתּגּיר
ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני, ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵַָָמצרי,
לבֹוא מּתרין הּנקבֹות, ואחד הּזכרים אחד - ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻהאּמֹות

מּיד. ִַָָָּבּקהל
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ּבמילה,‡. - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹּבׁשלׁשה
וקרּבן. ְְְִָָָּוטבילה,

יאכל·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילה ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבֹו",
ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּכׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
- וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את "וּיׁשלח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּכׁשּנאמר:

הקריבּום. יׂשראל ּכל ְְְִִִֵֵָָידי

ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן
מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
וקרּבן, טבילה - היא נקבה ואם קרּבן; והרצאת ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּוטבילה,
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
קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, בני ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשני
קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי

.Âעד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר
והּדברׁש והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי ויטּבל. ּימּול ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ

טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָֹצרי
ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ואם ּבּלילה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹולא

.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבל טבילה. צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹו;
ּ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

.Ëּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים. והחזקּו הֹואיל ּבפנינּו, ְְְְְְִִִֵֶָֻׁשּיטּבלּו

.È- ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל
ּדברים ּבּמה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן,
ׁ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

.‡Èמלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשם
עבדּות. לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים את ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּומטּבילין
- חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר והּוא עצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹקנה
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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

.ÁÈ,עֹולם אּסּור אּסּורן - ּומֹואב עּמֹון ּדינן? ְִִִֵַַָָָָוכיצד
ּומֹואבי עּמֹוני יבֹוא "לא ׁשּנאמר: נקבֹות, ולא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹזכרים
הּזכר ׁשהעּמֹוני מּסיני, למׁשה והלכה וגֹו'. ה'" ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבקהל
יׂשראל, ּבת לּׂשא לעֹולם ׁשאסּור הּוא - הּזכר ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוהּמֹואבי
ּומֹואבית עּמֹונית אבל העֹולם; סֹוף עד ּבנֹו ּבן ּבן ְֲֲִִִֶֶַַָָָָאפּלּו

האּמֹות. ּכׁשאר מּיד מּתרת -ְִִֶֶָָָֻֻ

.ËÈּדֹור - נקבֹות ואחד זכרים אחד ואדֹומי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמצרי
ׁשליׁשי ודֹור ּביׂשראל; לבֹוא אסּורין ׁשני, ודֹור ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָראׁשֹון
ׁשליׁשי" ּדֹור להם, יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֻמּתר,

ְוגֹו'.

.Îׁשּנׂשא ׁשני מצרי ׁשני; ּבנּה ׁשּנתּגּירה, מעּברת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמצרית
- ׁשנּיה מצרית ׁשּנׂשא ראׁשֹון מצרי אֹו ראׁשֹונה, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָָמצרית
הּכתּוב להם", יּולדּו אׁשר "ּבנים ׁשּנאמר: ׁשני, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּולד

ּבלדה. ְְֵָָָּתלאן

.‡Îמצרי וגר עּמֹוני; הּולד מצרית, ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגר
הֹול ּבאּמֹות, הּולד הּכלל: זה מצרי. הּולד עּמֹונית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּנׂשא

הּפחּות. אחר הֹול נתּגּירּו, הּזכר; ְְִֵַַַַַַַָָָאחר

.·Îהּתֹורה 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
הּנתינים "ּומן ּבעזרא: מפרׁש וכן מקּדׁש; ׁשאין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבזמן
ּתלה ׁשּלא למדּת, הא הּלוּים". לעבדת והּׂשרים ּדויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּנתן

ּבּמקּדׁש. ְִַָָאֹותם

.„Îעּזּות ׁשראה לפי ּדינֹו? ּובית הּוא עליהם ּגזר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָולּמה
ׁשאּול ּבני ׁשבעת ׁשּבּקׁשּו ּבעת ּבהם, ׁשהיתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואכזרּיּות

עליהם. רחמּו ולא והרגּום לתלֹותם, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹּבחיר

.‰Îהאּמֹות ּכל ּבלּבל אּׁשּור, מל סנחריב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכׁשעלה
הּמצרים ואּלּו מּמקֹומם. אֹותם והגלה ּבזה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָוערבם
האדֹומּיים וכן הם; אחרים אנׁשים עּתה, מצרים ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּבארץ
האסּורים אּמֹות ארּבע ונתערבּו והֹואיל אדֹום. ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֻׁשּבׂשדה
ׁשּכל - הּכל הּתר מּתרים, ׁשהם העֹולם אּמֹות ְִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻֻּבכל
לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש חזקתֹו להתּגּיר, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפֹורׁש
ּבין אדֹומי, ּבין - מקֹום ּבכל הּזה ּבּזמן הּגר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתּגּיר
ׁשאר ּבין ּכּוׁשי, ּבין מֹואבי, ּבין עּמֹוני, ּבין ְְִִִִִֵֵֵֵַָָמצרי,
לבֹוא מּתרין הּנקבֹות, ואחד הּזכרים אחד - ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻהאּמֹות

מּיד. ִַָָָּבּקהל

יג ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ּבמילה,‡. - לּברית יׂשראל נכנסּו דברים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹּבׁשלׁשה
וקרּבן. ְְְִָָָּוטבילה,

יאכל·. לא ערל "וכל ּכׁשּנאמר: ּבמצרים. היתה - ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילה ּברית ּבּטלּו ׁשּכּלם רּבנּו, מׁשה אֹותם מל ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבֹו",
ינצרּו". ּוברית" נאמר: זה ועל לוי; מּׁשבט חּוץ ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּבמצרים,

ּכׁשּנאמר:‚. ּתֹורה, מּתן קדם ּבּמדּבר, היתה - ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּוטבילה
- וקרּבן ׂשמלתם". וכּבסּו ּומחר, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וקּדׁשּתם
על עלת", וּיעלּו יׂשראל, ּבני נערי את "וּיׁשלח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹּכׁשּנאמר:

הקריבּום. יׂשראל ּכל ְְְִִִֵֵָָידי

ּולהסּתֹופף„. לּברית, להּכנס הּגֹוי ּכׁשּירצה לדֹורֹות, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכן
מילה, צרי - ּתֹורה עֹול עליו ויקּבל הּׁשכינה, ּכנפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתחת
וקרּבן, טבילה - היא נקבה ואם קרּבן; והרצאת ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָּוטבילה,
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
קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ּובּזמן עֹולה. ּוׁשניהם יֹונה, בני ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשני
קרּבנֹו. יביא הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה ּוטבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי

.Âעד ּגר, אינֹו - מל ולא ּטבל אֹו טבל, ולא ׁשּמל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹּגר
והּדברׁש והֹואיל ׁשלׁשה. ּבפני לטּבל וצרי ויטּבל. ּימּול ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ

טֹוב, ּביֹום ולא ּבׁשּבת, אֹותֹו מטּבילין אין ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵֵַַָָֹצרי
ּגר. זה הרי הטּבילּוהּו, ואם ּבּלילה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹולא

.Êהיא ׁשּזכּות ּדין, ּבית ּדעת על אֹותֹו מטּבילין - קטן ְְִִִִֵֵֶַַַַָָּגר
טבל טבילה. צרי ּבנּה אין וטבלה, ׁשּנתּגּירה מעּברת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹו;
ּ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

.Ëּכגֹון ּתמיד, יׂשראל ּבדרכי נֹוהגת ׁשראינּוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּגּיֹורת
וכן ּבזה, וכּיֹוצא מעּסתּה ּתרּומה ותפריׁש לנּדתּה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּתטּבל
הּמצוֹות ּכל ועֹוׂשה לקריֹו ׁשּטֹובל יׂשראל, ּבדרכי ׁשּנהג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגר
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף צדק, ּגרי ּבחזקת אּלּו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב ּבאּו אם כן, ּפי על ואף נתּגּירּו. מי ּבפני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמעידין
אֹו עדים, ׁשּיביאּו עד אֹותם מּׂשיאין אין - ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּביׂשראל

ּגֹויים. והחזקּו הֹואיל ּבפנינּו, ְְְְְְִִִֵֶָֻׁשּיטּבלּו

.È- ּדין ּבבית ונתּגּיר ּגֹוי, ׁשהיה ואמר ׁשּבא מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאבל
ּדברים ּבּמה ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ׁשהּפה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנאמן,
ׁ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

.‡Èמלין ּכ הּגרים, את ּומטּבילין ׁשּמלין ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשם
עבדּות. לׁשם הּגֹויים מן הּנלקחים העבדים את ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּומטּבילין
- חֹורין ּבן לׁשם וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
טֹובל 'הריני טבילה: ּבעת ׁשּיאמר והּוא עצמֹו; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹקנה
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לפרׁש צרי אינֹו רּבֹו, ּבפני טבל ואם ּגרּות'; לׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבפניכם
לגירות] צרי[שהוא לפיכ נׁשּתחרר. ׁשּטבל, ּכיון אּלא ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּמים לתקפֹו במים]רּבֹו בעודו מלאכה עליו עד[להטיל , ְְִַַַַָ
והּוא ׁשעּבּודֹו[עדיין]ׁשּיעלה אתּתחת לפרש ניתן לא [וכך ְְֲִֶֶַַַ

לשחרור] שהיא ׁשּלׁשםהטבילה הּדּינין, ּבפני ּומֹודיעֹו ,ְְִִִֵֵֶַַָ
ׁשלׁשה ּבפני אּלא טֹובל העבד ואין מטּבילֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹעבדּות

היא. ּגרּות ׁשּמקצת ּכגר, ְְִִֵֵֶַָּובּיֹום,

.·Èׁשלׁשה ּבפני אחרת טבילה צרי העבד, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּיׁשּתחרר
לקּבל צרי ואין ּכיׂשראל; ויהיה ּגרּותֹו ּתּגמר ׁשּבּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּיֹום,
ּכׁשּטבל הֹודיעּוהּו ׁשּכבר הּדת, עּקרי ּולהֹודיעֹו מצוֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבדּות. ְְֵַלׁשם

.‚Èהּגרים את מטּבילין ׁשם נּדה, לטבילת הּכׁשר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּובמקוה
ּבנּדה, ׁשחֹוצץ ּדבר וכל המׁשחררים; ואת העבדים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת

ּובמׁשחררים. ּובעבדים ּבגרים ְְְֲִִִִֵֵַָָֻחֹוצץ

.„È,יׂשראל את הּמֹוׁשיע ׁשּׁשמׁשֹון ,ּדעּת על יעלה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָאל
ּבגּיּותן; נכרּיֹות נׁשים נׂשאּו ידידיה, יׂשראל מל ׁשלמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹאֹו
הּגר ּכׁשּיבֹוא הּנכֹונה ׁשהּמצוה הּוא: ּכ הּדבר סֹוד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא

הּגּיֹורת ממֹוןאֹו ּבגלל ׁשּמא - אחריו ּבֹודקין להתּגּיר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבא הּפחד, מּפני אֹו לּה, ׁשּיזּכה ׂשררה ּבׁשביל אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיּטל,
נתן עיניו ׁשּמא אחריו ּבֹודקין הּוא, איׁש ואם לּדת; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלהּכנס
ּבבחּור נתנה עיניה ׁשּמא היא, אּׁשה ואם יהּודית, ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָּבאּׁשה
אֹותן מֹודיעין - עּלה להן נמצא לא אם יׂשראל. ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמּבחּורי
ּכדי הארצֹות, עּמי על ּבעׂשּיתּה ׁשּיׁש וטרח הּתֹורה על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹּכבד
מאהבה ׁשחזרּו אֹותן וראּו ּפרׁשּו, ולא קּבלּו אם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשּיפרׁשּו;
ללכת היא מתאּמצת ּכי "וּתרא ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אליה". לדּבר וּתחּדל ְְִֵֵֶֶַַַָָאּתּה,

.ÂËּוׁשלמה ּ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
ּבימי מתּגּירים הרּבה ּגרים היּו כן ּפי על ואף הּצדק. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָמּגרי
חֹוׁשׁשין הּגדֹול ּדין ּבית והיּו הדיֹוטֹות, ּבפני ּוׁשלמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹּדוד
ולא מקֹום, מּכל ׁשּטבלּו אחר אֹותן, ּדֹוחין לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹלהן,

אחריתן. ׁשּתראה עד אֹותן, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָמקרבין

.ÊËּגּיר ׁשמׁשֹון וכן ּונׂשאן, נׁשים ׁשלמה ׁשּגּיר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹּולפי
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

.ÊÈהּמצוֹות הֹודיעּוהּו ׁשּלא אֹו אחריו, ּבדקּו ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹּגר
זה הרי - הדיֹוטֹות ׁשלׁשה ּבפני וטבל ּומל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹוענׁשן,
הֹואיל - מתּגּיר הּוא ּדבר ׁשּבׁשביל נֹודע ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָּגר;
עד לֹו, וחֹוׁשׁשין הּגֹויים; מּכלל יצא וטבל, ְְְְִִִַַַַָָָָּומל
- זרה עבֹודה ועבד חזר ואפּלּו צדקּותֹו. ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיתּבאר
ּומצוה קּדּוׁשין; ׁשּקּדּוׁשיו מׁשּמד, ּכיׂשראל הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֻהרי
ּכיׂשראל. נעׂשה ׁשּטבל, מאחר אבדתֹו; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר

ּפי על ואף נׁשֹותיהן, ּוׁשלמה ׁשמׁשֹון קּים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹּולפיכ
סֹודן. ְִֶָָׁשּנגלה

.ÁÈליׂשראל ּגרים להן 'קׁשים חכמים: אמרּו זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומּפני
את ּומטעין ּדבר, ּבׁשביל חֹוזר ׁשרּבן - צרעת' ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻּכנגע
ּולמד צא ׁשּנתּגּירּו. אחר מהן לפרׁש הּדבר וקׁשה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיׂשראל,
רב וכן הּתאוה; ּובקברֹות העגל ּבמעׂשה ּבּמדּבר ארע ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמה

ּתחּלה. ּבהן היּו האספסּוף - ְְְֲִִֶַַָָָָהּנסיֹונֹות
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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
ּבדברי אּלא האדם את מֹוׁשכין אין ׁשּבּתחּלה רעה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָלדר
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
אּלא ּגמּור צּדיק ׁשם וׁשאין הּבא, העֹולם לחּיי יזּכה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלּו

ויֹודען. אּלּו מצוֹות ׁשעֹוׂשה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָּבעל

אּלא„. צפּון אינֹו הּבא ׁשהעֹולם יֹודע, 'הוי לֹו: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָואֹומרין
ּבעֹולם ּבצער יׂשראל ׁשּתראה וזה יׂשראל; והם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלּצּדיקים,
טֹובה רב לקּבל יכֹולין ׁשאינן להם, צפּונה היא טֹובה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּזה,
ׂשכר ויפסידּו ויתעּו לבבם ירּום ׁשּמא ּכאּמֹות, הּזה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֻּבעֹולם

וּיבעט'. יׁשרּון וּיׁשמן ׁשּנאמר: ּכענין הּבא, ְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהעֹולם

ּכדי‰. ּפרענּות, רב עליהם מביא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֻואין
ּומאריכין עֹומדין; והם ּכלין, האּמֹות ּכל אּלא יאבדּו, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻׁשּלא
- לקּבל רצה ולא ּבֹו חזר אם לחּבבן. ּכדי הּזה, ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבּדבר
מלין אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין - קּבל ואם לדרּכֹו. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָהֹול
ּברית. ּדם מּמּנּו מּטיפין - מהּול היה ואם מּיד; ְְִִִִִִֶַַָָָָאֹותֹו
ּכ ואחר ׁשלמה, רפּואה ׁשּיתרּפא עד אֹותֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּומׁשהין

אֹותֹו. ְִִַמטּבילין

.Âמצֹות מקצת אֹותֹו ּומֹודיעין ּגּביו; על עֹומדין ְְְְִִִִִַַָָָֹּוׁשלׁשה
ּבּמים. עֹומד והּוא ׁשנּיה, ּפעם חמּורֹות מצֹות ּומקצת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָקּלֹות
צּוארּה, עד ּבּמים אֹותּה מֹוׁשיבֹות נׁשים - אּׁשה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָואם
ּומקצת קּלֹות מצֹות מקצת אֹותּה ּומֹודיעין מּבחּוץ. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּדּינין
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טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה

.Êיעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה
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;
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל, ּבארץ ּבינינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָלהֹוׁשיבֹו

זרה. ֲָָָעבֹודה

.Áאבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

אֹותֹו. מקּבלין אין -ְְִֵַ

.Ëראית 'מה לֹו: אֹומרין אין - הּגֹויים מן הּנלקח ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעבד
עבדי ּבכלל ׁשּתּכנס רצֹונ' לֹו: אֹומרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבאת';
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,אּמֹו אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה, ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואׁשת

ׁש עריֹותּכמֹו ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ּיתּבאר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ
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

הּנכרית. על ּכבא זה הרי ּבגּיּותּה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהיא

.‚Èהיה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד
מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַָנׂשּוי
ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותן,
האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָהּוא
על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. מּדברי ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
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

לֹו. מּתרת זה הרי ֲֵֶֶֶֻּגֹוי,

.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני
אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה ְִִִֵֵֶַָָָָָֻּולדתם

.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא
- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחּייהן. אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ואין ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹו
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

.ËÈׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעבדים
נֹותן להן. מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור - ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלּגרים
אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, עבדים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלׁשני
ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ּכבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻהן

איׁשּו ׁשאין לפי - היא אחת אֹומיחדת, ליׂשראל, אּלא ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ולא העבדים, על לעבדים לא אבל הּגֹויים, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלגֹויים

יׂשראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדים

שישי יום
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מן‡. מערוה הּבא זה ּבּתֹורה? האמּור "ממזר" הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיזה
ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ׁשּנׂשא·. יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹממזרת
ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל לֹוקה. אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעל,
ּבלא ּבעילה על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ׁשאין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ּכהן אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקּדּוׁשין,

ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - מּׁשּנּׂשאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּגרּוׁשתֹו

ּבין‚. ּכׁשר, הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגֹוי
ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבפנּויה
הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּבאים
ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ּגֹוי; הּולד -ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - הּׁשפחה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

יׂשראל. ּבבת ּומּתר מׁשחררין, ְְְְֲִִִֵַָָָָֻֻעבדים
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טֹובלת ּכ ואחר ּבּמים; יֹוׁשבת והיא חמּורֹות, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצֹות
אֹותּה יראּו ׁשּלא ּכדי ויֹוצאין, ּפניהן מחזירין והם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּבפניהן,

הּמים. מן ְֲִִֶֶַַַּכׁשּתעלה

.Êיעבד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל ּגֹוי זה ּתֹוׁשב? ּגר הּוא ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה
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;
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל, ּבארץ ּבינינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָלהֹוׁשיבֹו

זרה. ֲָָָעבֹודה

.Áאבל נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין
אחד מּדקּדּוק חּוץ ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּבל אפּלּו הּזה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן

אֹותֹו. מקּבלין אין -ְְִֵַ

.Ëראית 'מה לֹו: אֹומרין אין - הּגֹויים מן הּנלקח ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָהעבד
עבדי ּבכלל ׁשּתּכנס רצֹונ' לֹו: אֹומרים אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבאת';
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,אּמֹו אּלא ערוה מּׁשּום עליהן אסּור אין - ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהּגֹויים
ּובהמה, ּוזכּור, איׁש, ואׁשת מאּמֹו, ואחֹותֹו אביו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואׁשת

ׁש עריֹותּכמֹו ׁשאר אבל ּומלחמֹות; מלכים ּבהלכֹות ּיתּבאר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ
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

הּנכרית. על ּכבא זה הרי ּבגּיּותּה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָוהיא

.‚Èהיה אם ּבׂשר? ׁשאר ׁשל ּבעריֹות הּגרים ּדין ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכיצד
מפריׁשין - ונתּגּירּו לאחֹותֹו, אֹו לאּמֹו ּגֹוי ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִֶַַַָנׂשּוי
ונתּגּיר עריֹות, לׁשאר נׂשּוי היה ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותן,
האם ּבׁשאר אסּור ּגר אֹותן. מפריׁשין אין - ואׁשּתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָהּוא
על אף האב, ּבׁשאר ּומּתר סֹופרים. מּדברי ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאחר
ׁשּדבר ּתאֹומים, ּכגֹון מאביו; ׁשארֹו ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
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

לֹו. מּתרת זה הרי ֲֵֶֶֶֻּגֹוי,

.„Èּבקדּׁשה ׁשּלא הֹורתם ׁשהיתה ּתאֹומים אחים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֻׁשני
אח. אׁשת מּׁשּום חּיבין - ּבקדּׁשה ְִִִֵֵֶַָָָָָֻּולדתם

.ÂËהאם מן אחיֹות ׁשּתי אֹו הּגּיֹורת, ּובּתּה ּגּיֹורת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּנֹוׂשא
- ומתה ּגּיֹורת נׂשא הּׁשנּיה; ּומגרׁש מהן, אחת עם יׁשב -ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבחּייהן. אּלא ּגזרּו ׁשּלא ּבּתּה; אֹו אּמּה לּׂשא מּתר זה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּגזרּו ׁשּלא האב, מן ּגּיֹורֹות אחיֹות ׁשּתי לּׂשא אדם ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹֻּומּתר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו האב, ְְְִֵֵֶַָָּבׁשאר

.ÊËמשנית]הּׁשנּיֹות מדרגה דרבנן ּגזרּו[עריות לא ּכּלן, ְְִַָָֹֻ
אדם ונֹוׂשא אּמֹו, אם לּׂשא הּגר מּתר לפיכ ּבגרים. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֻעליהן
הּׁשנּיֹות. ׁשאר וכן ּבּתּה, ּבת ּבת אֹו אּמּה, אם ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּגּיֹורת

.ÊÈלֹומר צרי ואין עבד, ּכׁשהּוא אּמֹו לּׂשא מּתר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻהעבד
ואין ּגֹויים, מּכלל יצא ׁשּכבר - ּבהן וכּיֹוצא ואחֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּתֹו
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

.ËÈׁשאסּור ּכל ּכגרים: הן הרי ׁשּנׁשּתחררּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹעבדים
נֹותן להן. מּתר - לּגרים הּמּתר וכל להן, אסּור - ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלּגרים
אחת ׁשפחה ּומֹוסר חברֹו, לעבד אֹו לעבּדֹו ׁשפחתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאדם
הרי אּלא ּדבר ׁשּום צריכין ואינן לכּתחּלה, עבדים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָלׁשני
ׁשאינּה אֹו זה לעבד מיחדת ׁשהיא וׁשפחה ּכבהמה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻהן

איׁשּו ׁשאין לפי - היא אחת אֹומיחדת, ליׂשראל, אּלא ת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
ולא העבדים, על לעבדים לא אבל הּגֹויים, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלגֹויים

יׂשראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדים

שישי יום
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מן‡. מערוה הּבא זה ּבּתֹורה? האמּור "ממזר" הּוא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאיזה
ממזר; ואינֹו ּפגּום מּמּנה ׁשהּבן הּנּדה, מן חּוץ - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעריֹות
ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין - העריֹות ׁשאר על הּבא ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקבֹות ואחד זכרים ואחד ממזר. הּולד - ּבׁשגגה ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבזדֹון
לעֹולם. ּכלֹומר עׂשירי", ּדֹור "ּגם ׁשּנאמר: - לעֹולם ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאסּורין

ׁשּנׂשא·. יׂשראלי אֹו יׂשראלית, ׁשּנׂשא ממזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
ולא קּדׁש לֹוקין; הּקּדּוׁשין, אחר ׁשּבעלּו ּכיון - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹממזרת
ממזרת מּׁשּום לֹוקין אינן קּדׁש, ולא ּבעל לֹוקה. אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבעל,
ּבלא ּבעילה על ׁשּלֹוקה מי לאוין חּיבי ּבכל ל ׁשאין -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמחזיר ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אלמנה, על ּגדֹול ּכהן אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹקּדּוׁשין,

ערוה. אינּה ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - מּׁשּנּׂשאת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָּגרּוׁשתֹו

ּבין‚. ּכׁשר, הּולד - יׂשראל ּבת על הּבא ועבד ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּגֹוי
ועבד וגֹוי ּברצֹון; ּבין ּבאנס ּבין איׁש, ּבאׁשת ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבפנּויה
הּגֹויה על הּבא ּוממזר ממזר. הּולד - הּממזרת על ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהּבאים
ּבא ואם ּגרים. ּכׁשאר ּכׁשר הּוא הרי נתּגּיר, ּגֹוי; הּולד -ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ּכׁשאר ּכׁשר הּולד - ׁשחררֹו עבד; הּולד - הּׁשפחה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

יׂשראל. ּבבת ּומּתר מׁשחררין, ְְְְֲִִִֵַָָָָֻֻעבדים
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מן„. אֹו הּגֹוי, מן אֹו העבד, מן הּבא ּבן הּכלל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה
מׁשּגיחין ואין ּכאּמֹו, הּוא הרי - הּגֹויה מן אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּׁשפחה,
ּכדי ׁשפחה לּׂשא לממזר הּתירּו זה, ּדבר לפי האב. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעל
ּ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
וצד ממזרּות ׁשּצד מּפני ּתּקנה, לֹו אין הּבן אֹותֹו -ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
ּבניו ונמצאּו ּבׁשפחה, אסּור לפיכ ּבֹו; מערבים ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹעבדּות

לעֹולם. ְְָּכמֹותֹו

.Âועבד עבד, זה הרי ׁשּטבלה, הּׁשפחה על הּבא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגֹוי
אבל האם; אחר הּל - ּגֹוי הּולד הּגֹויה, על ׁשּבא ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּטבל
ּ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
עד ּבנֹו, ּבן ּבן וכן ּבממזרת. מּתר זה הרי ּבקדּׁשה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻולדתֹו
ּכ ואחר ּגר; ׁשהּוא יּודע ולא מּמּנּו, ּגּיּותֹו ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשּתּקע
ּדין מׁשחררין, עבדים ואחד הּגרים ואחד ּבממזרת. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻיאסר

לכּלן. ְֶָָֻאחד

.Ëהּולד - ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּגר
ּבממזרת. ואסּור ּדבר, לכל ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָיׂשראלי

.È,ספק ּוממזר וּדאי, ממזר - הן ממזרים ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹׁשלׁשה
זה וּדאי? ממזר הּוא איזה סֹופרים. מּדברי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַּוממזר

הּוּדאית, הערוה מן ספקׁשּבא ּוממזר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אּׁשה על הּבא ּכגֹון ערוה, מּספק ׁשּבא זה -ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק נתּגרׁשה אֹו קּדּוׁשין, ספק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשּנתקּדׁשה
ונּׂשאת, ּבעלּה, ׁשּמת ׁשּׁשמעה האּׁשה ּבהן. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכּיֹוצא
הּׁשני ּתחת והיא עליה ּבעלּה ּובא קּים, ּבעלּה ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָוהרי

סֹופרים. מּדברי ממזר הּבן הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֵַַ

.‡Èהעּבר הּוא 'מה לּה: אמרּו מּזנּות, ׁשּנתעּברה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֻּפנּויה
הּוא, ּכׁשר 'ּבן אמרה: אם - הּזה'? הּיּלֹוד אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָהּזה
על ואף ּכׁשר, והּבן נאמנת, זֹו הרי - נבעלּתי' ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוליׂשראל

ּפסּולים. ּבּה ׁשּזּנתה העיר ׁשרב ְְִִִִֶֶָָָֹּפי

.·Èחרׁשת ׁשהיתה אֹו ׁשּמתה, עד אּמֹו נבּדקה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹואם
נבעלּתי', הּממזר 'לפלֹוני ׁשאמרה: אֹו ׁשֹוטה, אֹו אּלמת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאֹו
מּמּנּו, ׁשהּוא מֹודה ּפלֹוני אֹותֹו אפּלּו - הּנתין' 'לפלֹוני ְְֲִִִִִִֶֶֶַָאֹו
לּה, ׁשהֹודה זה עם ׁשּזנת ּכׁשם ממזר; ספק הּיּלֹוד זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרי
את ׁשּמּכיר - 'ׁשתּוקי' הּנקרא הּוא וזה אחר. עם זנתה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכ

וּדאי. אביו את מּכיר ואינֹו ְִִִֵֶַַַָאּמֹו,

.‚Èהרי - 'אסּופי' הּנקרא והּוא ּבּׁשּוק, הּנמצא ּבן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכן
הּוא. מה יֹודעין אנּו ׁשאין ממזר, ספק ְְְִֵֵֵֶַַָהּוא

.„Èאם - הּוא' ּפלֹוני ּבן זה 'ּבן ואמרה: ׁשּזּנתה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפנּויה
זה להיֹות נאמנת ואינּה ּכׁשר; הּבן הרי ּכׁשר, ּפלֹוני ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹותֹו
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,

.ÂËממזר זה 'ּבני ואמר: ּבנֹו, ׁשּזה ׁשהחזק האב ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאבל
ׁשּלא נאמן, אינֹו - ּבנים לּבן יׁש ואם נאמן; - ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּוא'
הּבכר את "ּכי ׁשּנאמר: ּבנֹו, על אּלא ּתֹורה אֹותֹו ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהאמינה

לאחרים. יּכירּנּו יּכיר", הּׂשנּואה ְֲִִִֵֶֶַַַַָּבן

.ÊËנאמן ּכ - ּבכֹור' זה 'ּבני לֹומר: ׁשּנאמן ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָָּוכׁשם
וכן חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה, ּבן אֹו ממזר, ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָלֹומר
אינֹו זה 'עּבר לֹומר: נאמן - מעּברת אׁשּתֹו היתה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאם
עצמֹו על והאֹומר וּדאי. ממזר ויהיה הּוא'; ּוממזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָּבני,
ואסּור יׂשראל; ּבבת עצמֹו לאסר נאמן ממזר, ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
יׁש ואם ּכמֹוהּו. ּובנֹו ממזר. ׁשהּוא ׁשּיּודע עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבממזרת,
יפסל ולא בניו, ּבני לפסל נאמן אינֹו - בנים ּבני ְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹלֹו

עצמֹו. ְֶַָאּלא

.ÊÈהּולד הרי - אביה ּבבית והיא ׁשּנתעּברה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָארּוסה
ואם ּבממזרת. ואסּור יׂשראל, ּבבת ואסּור ממזר; ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבחזקת
והּולד נאמנת, - נתעּברּתי' 'מארּוסי ואמרה: אּמֹו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנבּדקה
ּבאתי לא 'מעֹולם ואמר: הארּוס הכחיׁשּה ואם ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּכׁשר.
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,
מארּוסי' זה 'עּבר ואמרה: נבּדקה ואם לאחרים. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻהפקירה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, זה הרי -ְְֲֵֵֵֶֶַָ

.ËÈאינֹואׁש זה 'עּבר ואמרה: מעּברת ׁשהיתה איׁש ת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ
ּכׁשרּות; ּבחזקת הּבן והרי לפסלֹו, נאמנת אינּה - ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּבעלי'
אֹו ּבנֹו', 'אינֹו האב: אמר האב. אּלא ּתֹורה האמינה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ואם ממזר; ּבחזקת זה הרי - הּים ּבמדינת ּבעלּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיה
ׁשאין ּכׁשר, הּולד הרי - נתעּברּתי' ועבד 'מּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:
ּ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
לבֹוא אסּור וּדאי ממזר - ה'" ּבקהל ממזר יבֹוא ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ"לא
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 -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
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ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׁשל
מּזה. זה לּׂשא אסּורין ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות

.‚Îאסּורים 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

.‰Îרב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי
קּדׁש יחּוסין; לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹּגֹויים
עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

.ÂÎמּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו
רב היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ
רּבן היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר
- למחצה מחצה ּכיׂשראל. אבדתֹו לֹו מחזירין ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל,
ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, להחיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין לענין הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו

.ÊÎּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָיראה
אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - לולד ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָהראּויה
אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ּכׁשּיּׂשא עבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָספק
יראה וכן מּספק. הֹורגין ׁשאין ּפטּור: עליה והּבא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאיׁש,
- עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנׂשא ׁשהּׁשתּוקי ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלי,
ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין איׁש, אׁשת ספק זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָהרי

.ÁÎּכל עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָואיזֹו
וכל אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת

.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין
ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,
ואמרּו להזנֹותּה"; ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
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
הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן; - הׁשלכּתיו' ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָואני
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל
ּולפיכ אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָהרעב

ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ï,ׁשהמלח אֹו מהּול, הּולד להקשותנמצא [כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחלאיבריו] ׁ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
ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּופי;
מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻהּוא.
ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו אילן ּתחת אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעיר

אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה מקֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּבאילן

.·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,

.‚Ïוהאסּופי ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי ּברּור, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּדבר
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 ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

.‡- ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע
ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻה'";
ּ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
ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים

הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ׁשּלֹו;‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל - ׁשפכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכרּות
ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ׁשּיֹוליד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
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 , ְְְִִִִֵֶַַַָ
מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹהעטרה
לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעטרה,

ּכ מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכׁשר; - של]הּגיד [חיתוך ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמרזב אֹו שקוע]קּולמֹוס נקב ּכׁשר.[=צינור; - ְְְֵֵַָ

אם‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
נסּתם ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיראה
למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנקב,

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול העטרה, ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻּבתֹו

.Âזרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין ְְֲִִִֵֶֶַָמּׁשביל

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
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ׁשאר וכן ּדבריהם. ׁשל ממזרת לּׂשא מּתר ּדבריהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׁשל
מּזה. זה לּׂשא אסּורין ְֲִִִֵֶֶַָהּספקֹות

.‚Îאסּורים 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

.‰Îרב ׁשהיה ּבין ּגֹויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבעיר ׁשּנמצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאסּופי
קּדׁש יחּוסין; לענין ּגֹוי ספק זה הרי - יׂשראל רב אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹּגֹויים
עליו. נהרג אינֹו ׁשהרגֹו, מי מּספק. ּגט צריכה - ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאּׁשה

.ÂÎמּׁשהגּדיל ׁשּטבל אֹו ּגרּות, לׁשם ּדין ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהטּבילּוהּו
רב היה יׂשראל. ּבערי הּנמצאים אסּופים ּכׁשאר הּוא הרי -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹ
רּבן היה ּוטרפֹות; נבלֹות להאכילֹו מּתר ּגֹויים, ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻהעיר
- למחצה מחצה ּכיׂשראל. אבדתֹו לֹו מחזירין ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל,
ּבׁשּבת; הּגל את עליו ּומפּקחין ּכיׂשראל, להחיֹותֹו ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחברֹו הּמֹוציא - ממֹון ספק ּככל נזקין לענין הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו

.ÊÎּגֹויה אֹו ׁשפחה ּבּה ׁשּיׁש מדינה ׁשּכל לי, ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָיראה
אֹו ּגֹוי ספק ׁשם הּנמצא והאסּופי הֹואיל - לולד ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָהראּויה
אׁשת ספק זֹו הרי ׁשאמרנּו, ּכמֹו הּגּיֹורת ּכׁשּיּׂשא עבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָספק
יראה וכן מּספק. הֹורגין ׁשאין ּפטּור: עליה והּבא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאיׁש,
- עליו ערוה ׁשהיא ׁשאפׁשר אּׁשה ׁשּנׂשא ׁשהּׁשתּוקי ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָלי,
ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין איׁש, אׁשת ספק זֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָהרי

.ÁÎּכל עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר האּׁשה היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָואיזֹו
וכל אּמֹו; ּבֹו ּכׁשּנתעּברה קּים אחיה אֹו אביה ׁשהיה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאּׁשה
אֹו היא אביו אׁשת ׁשּמא נתאלמנה, אֹו ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאּׁשה

אביו. אחי ֲִִֵֶָאׁשת

.ËÎּבכל אסּור והאסּופי הּׁשתּוקי ׁשאין אֹומר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָּומּנין
ׁשּנבּדקה הּכׁשר ׁשהרי עליו? ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּׁשה
עליו. ערוה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר אּׁשה ּבכל אסּור אינֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאּמֹו,
ואמרּו להזנֹותּה"; ּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: נאמר ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָוהרי
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
הּׁשּוק, מן נאסף נאמנת. אּמֹו וכן נאמן; - הׁשלכּתיו' ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָואני
נאמנין, אין - הּוא' 'ּבננּו ואמרּו: ּכ אחר ואּמֹו אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָּובאּו
ׁשּמּפני נאמנין, רעבֹון ּובׁשני אסּופי; ׁשם עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהֹואיל
ּולפיכ אחרים, אֹותן ׁשּיזּונּו רֹוצין והן הׁשליכּוהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָהרעב

ׁשּנאסף. עד ְֱֶֶַָָׁשתקּו

.‡Ï,ׁשהמלח אֹו מהּול, הּולד להקשותנמצא [כדי ְְִֶַַָָָָָ
הּכחלאיבריו] ׁ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
ּכׁשר ּבחזקת ימּות, ׁשּלא אֹותֹו מׁשּמרין ׁשהן מאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאסּופי;
מן רחֹוק אֹו ,הּדר ּבאמצע מׁשל נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻהּוא.
ּתלּוי ׁשּנמצא אֹו הּכנסת, ּבבית אֹו אילן ּתחת אפּלּו - ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעיר

אסּופי. זה הרי - לֹו מּגעת ׁשחּיה מקֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָּבאילן

.·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,

.‚Ïוהאסּופי ׁשתּוקית, לּׂשא אסּור ׁשהּׁשתּוקי ּברּור, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָּדבר
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 ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

.‡- ּובעלּו יׂשראל ּבת ׁשּנׂשאּו ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָּפצּוע
ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע יבא "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹלֹוקין,
ׁשהּוא ּכהן ואפּלּו ּומׁשחררת. ּגּיֹורת לּׂשא ּומּתרין ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻֻה'";
ּ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
ׁשפכה ּוכרּות ּדּכא ּפצּוע אבל הּספקֹות. על ולא ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹהּנתינים

הּתֹורה. מן אּסּורּה ׁשהרי וּדאית, ּבממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאסּור

ׁשּלֹו;‚. הּביצים ׁשּנפצעּו ּכל ּדּכא? ּפצּוע הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
איברין ּובׁשלׁשה ׁשּלֹו. הּגיד ׁשּנכרת ּכל - ׁשפכה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכרּות
ׁשּבהן ּובּׁשבילין ּובּביצים, ּבּגיד, - הּזכר ׁשּיֹוליד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאפׁשר
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 , ְְְִִִִֵֶַַַָ
מראׁש נכרת ואם ּפסּול. - מעטרה למעלה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹהעטרה
לכל מּקף הּׂשערה ּכחּוט אפּלּו מּמּנה ונׁשּתּיר ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהעטרה,

ּכ מעטרה למעלה הּגיד נכרת ּכׁשר; - של]הּגיד [חיתוך ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכמרזב אֹו שקוע]קּולמֹוס נקב ּכׁשר.[=צינור; - ְְְֵֵַָ

אם‰. - עצמּה העטרה נּקבה ּכׁשר. מעטרה, למּטה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנּקב
נסּתם ּפסּול; הּנקב, מן זרע ׁשכבת ּתצא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּכׁשּיראה
למעלה ׁשּכנגּדֹו מעטרה למּטה נּקב להכׁשרֹו. חזר ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּנקב,

מעּכבת. ּכּלּה ׁשהעטרה - ּפסּול העטרה, ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָָֻּבתֹו

.Âזרע ׁשכבת לראֹות וחזר זרע, ׁשכבת ׁשביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנסּתם
ּפסּול. זה הרי - ּבֹו ׁשּמׁשּתין ְְֲִִִֵֶֶַָמּׁשביל

.Ê,מהן אחת ׁשּנפצעה אֹו מהן, אחד אֹו הּביצים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרתּו
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ּפסּול; זה הרי - ׁשּנּקבה אֹו ׁשחסרה, אֹו ׁשּנּדֹוכה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָאֹו
- נפצע אֹו ,ׁשּנּדֹו אֹו מהן, אחד אֹו ביצים חּוטי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָנכרתּו

ּפסּול. זה ֲֵֶָהרי

.Áהּוא והרי רגלים, מי לׁשביל הּביצים מחּוטי חּוט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנּקב
ׁשכבת ּומּׁשביל הּמים מּׁשביל מקֹומֹות, מּׁשני מים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל

ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶֶַָזרע

.Ë- ׁשמים ּבידי היּו ּבׁשּלא זה, ּבענין ׁשאמרנּו ּפסּול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
ּבדברים וכּיֹוצא קֹוץ, הּכהּו אֹו ּכלב, אֹו אדם ׁשּכרתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָּ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

.Èּבבהמה ּבין ּבאדם ּבין - הּזרע אברי להפסיד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּור
ּבין ּבארץ ּבין טהֹורים, ואחד טמאים אחד ועֹוף, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָחּיה
תעׂשּו", לא "ּובארצכם ׁשּנאמר: ּפי על אף לארץ; ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבחּוצה
וענין מקֹום; ּבכל נֹוהג זה ׁשּדבר למדּו הּׁשמּועה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמּפי
ּבגּופֹות ּבין ּבגּופן ּבין ּביׂשראל, זאת יעׂשה לא ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּכתּוב,
ואפּלּו מקֹום; ּבכל הּתֹורה מן לֹוקה - המסרס וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאחרים.

לֹוקה. המסרס אחר ְְֵֵֶַַַָָמסרס

.‡Èאת וכרת אחר ּובא הּגיד, את וכרת ׁשּבא הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכיצד?
אֹו הּביצים, חּוטי את וכרת אחר ּובא נּתקן, אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּביצים
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

ה ּתלד. ׁשּלא עד אֹותּה ׁשּמסרסין עּקרין ׁשּכפתלׁשּתֹות רי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּ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 לקחּה ואם ׁשּלנּו; ּבהמה לסרס לגֹוי לֹומר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָאסּור
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 ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

וזֹונה‡. ּגרּוׁשה, - הּכהנים ּכל על נאסרּו נׁשים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹׁשלׁש
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
מׁשּוח ּכהן וכן ועבר, ׁשּמּנּוהּו ּגדֹול ּכהן אֹו העֹובד ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹּכהן
ּבאלמנה. ואסּורין הּבתּולה על מצּוין ּכּלן - ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֻֻמלחמה

ּבין·. ּגדֹול ּכהן ּבין נׁשים, מהּׁשלׁש אחת ׁשּנׂשא ּכהן ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹּכל
אינֹו - זנּות ּדר עליה ּבא ואם לֹוקה. - ּובעל הדיֹוט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּכהן

"לא ׁשּנאמר: חללה, אֹו ּגרּוׁשה, אֹו זֹונה, מּׁשּום ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹלֹוקה
ויבעל. ׁשּיּקח עד - ְְִִִֶַַָֹיּקחּו"

ּפי‚. על אף אחת, לֹוקה - אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
חּללּה ׁשּבעלּה, ּכיון - יחּלל" "ולא ׁשּנאמר: קּדׁש, ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
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

אחת„. ׁשּתים: לֹוקה - ּובעלּה אלמנה ּגדֹול ּכהן ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹקּדׁש
ּובין יחּלל". "לא מּׁשּום ואחת יּקח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמּׁשּום
ולא הארּבע מן אּׁשה ׁשּנׂשא הדיֹוט ּכהן ּובין ּגדֹול ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹּכהן

לֹוקה. אינֹו - ֵֶַָּבעל

ׁשאינֹו‰. מקֹום וכל לֹוקה, היא - לֹוקה ׁשהּוא מקֹום ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל
לאיׁש אּׁשה ּבין הפרׁש ׁשאין לֹוקה; אינּה היא - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָלֹוקה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, חרּופה ּבׁשפחה אּלא ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענׁשין,

.Âלֹוקה - הדיֹוט ּבין ּגדֹול ּבין הּגֹויה, על הּבא ּכהן ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכל
ּבבעילת אסּור והּוא קּדּוׁשין; ּבת אינּה ׁשהרי זֹונה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמּׁשּום

ּגֹויה. ּבין יׂשראלית ּבין ְְִִֵֵֵָָזֹונה,

.Êׁשהיא מּפני סֹופרים, מּדברי לכהן אסּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחלּוצה
ׁשּנׂשא ּכהן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכגרּוׁשה;
ּכׁשרה והיא מּתחּתיו, אֹותּה מֹוציאין אין - חלּוצה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על אּלא חלּוצה, ספק על ּגזרּו ׁשּלא מּפני ּכׁשר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוולדּה
זֹונה, ספק אֹו ּגרּוׁשה, ספק ׁשהיתה מי וכן וּדאית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחלּוצה
ּבגט. ּומֹוציא מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין - חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָאֹו

.Áחל אּסּור ׁשאין ׁשּבּתֹורה, אּסּורים ּבכל הּוא ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַָָָָָּכלל
אֹו ּכאחת, ּבאין האּסּורין ׁשני היּו ּכן אם אּלא אּסּור ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
אֹותֹו על אחרים ּדברים מֹוסיף האחר האּסּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה
זה. אּסּור עם אחרים ּדברים ּכֹולל היה אם אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהאּסּור,

ŒË.Èונעׂשתלפי ּגרּוׁשה, ונעׂשת אלמנה, ׁשהיתה אּׁשה כ ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
לֹוקה - ּכ אחר ּגדֹול ּכהן עליה ּובא זֹונה, ונעׂשת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
אסּורה ׁשהאלמנה לפי אחת; ּביאה על מלקּיֹות ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻארּבע
נֹוסף - ּגרּוׁשה להיֹות חזרה להדיֹוט; ּומּתרת ּגדֹול ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֻלכהן
אחר אּסּור ּבּה נֹוסף לפיכ הדיֹוט, לכהן ונאסרה אּסּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּה
נעׂשת ּתרּומה. לאכל מּתרת היא ועדין האלמנה, אּסּור ְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻעל
היא ועדין ּבתרּומה, נאסרה ׁשהרי אּסּור, ּבּה נֹוסף - ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחללה
ׁשאֹוסרת זנּות ׁשם ויׁש הֹואיל - זֹונה נעׂשת ליׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּתרת
אחר. אּסּור ּבּה נֹוסף ּברצֹון, אׁשּתֹו זּנתה אם יׂשראל ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָעל
חללה ׁשּנעׂשת הּגרּוׁשה על ׁשּבא הדיֹוט לכהן הּדין ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
אבל אחת; ּביאה על ׁשלׁש לֹוקה ׁשהּוא - זֹונה ּכ ְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹואחר

אחת. אּלא לֹוקה אינֹו זה, סדר נׁשּתּנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאם

.‡Èמאנׁשים נתּגרׁשה אֹו הרּבה, מאנׁשים ׁשּנתאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
אלמנה, ּביאה. ּכל על אחת אּלא עליה לֹוקין אין - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבה

אסּורה. - הּנּׂשּואין מן ּבין הארּוסין מן ֲִִִִִֵֵֵַָָּבין

.·È,הארּוסין מן ׁשהיא ּפי על אף - אחיו ׁשּמת ּגדֹול ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
ּכהן והּוא יבמה לֹו נפלה חֹולץ. אּלא ייּבם, לא זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהרי
ּבּה ׁשעׂשה ּפי על אף - ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדיֹוט,
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ׁשּנתמּנה; אחר ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
- ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהרי

אלמנה. ספק זֹו הרי - ארּוסּה ְְֲֲֵֵֵַָָָּומת

.‚È;ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול, ּכהן על עׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות
ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"
זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח

.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ
זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף

מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ּבעּולה, ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבגט;

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה

.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס
הרי - ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּפּתּה

מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈהרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹארס
יֹוציא. לא ּכנס, ואם ּגּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, לא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזה

.ÁÈאבל הּנּׂשּואין; מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת
זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה

.ËÈ,'לאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט 'נתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

ּבעל מּתחת אֹותּה מֹוציאין אין אחר,- לכהן נּׂשאת ואם ּה; ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּׁשני. מן ִִֵֵֵַּתצא

.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא
יצא אם אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָחֹוׁשׁשין

לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
- ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול; לכהן ותּנׂשא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלּה,
ׁ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
אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻּומת

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה

קודש שבת
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היא‡. - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדּו, הּׁשמּועה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּפי
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·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן
זֹונה, נעׂשת לא ּבמלקּות, ׁשהיא ּפי על אף - לּכל ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹעצמּה
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
הרי יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּפחּותה
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
זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן הּתרּומה. מן נפסלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכהנת,

והאילֹונית זֹונה. ללדת]עׂשאּה כשירה לכהן,[אינה מּתרת ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
זֹונה. ְֵָָואינּה

על„. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
זֹונה; אֹותּה עׂשה לא - חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו ְֲֲַַָָָָָָֹקרֹובת
ׁ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
ונעׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Âּבין ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּכדרּכּהּברצֹון, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּבאנס ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Ê,טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻואׁשת
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם
לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

.Áמּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת
לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת לּכהּנה. אסּורה זֹו הרי ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלבעלּה,
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
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ׁשּנתמּנה; אחר ייּבם לא זה הרי הדיֹוט, ּכהן ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
- ּגדֹול ּכהן להיֹות ונתמּנה האלמנה, את ארס אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
קּדּוׁשין, ספק מקּדׁשת היתה ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהרי

אלמנה. ספק זֹו הרי - ארּוסּה ְְֲֲֵֵֵַָָָּומת

.‚È;ּבתּולה נערה ׁשּיּׂשא ּגדֹול, ּכהן על עׂשה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹמצות
ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא, ׁשּנאמר: עליו, ּתאסר - ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּׁשּתבגר
הא ּבֹוגרת. לא "ּבבתּוליה", קטּנה; לא "אּׁשה", - ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹיּקח"
זֹו - ּבאה לא ּבגרּות ולכלל קטנּות, מּכלל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּכיצד?
ׁשּנאמר: - ּכאחת לעֹולם נׁשים ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

ׁשּתים. ולא אחת אּׁשה", ְְִִִַַַַָֹ"יּקח

.„Èעץ מּכת יּׂשא לא - ּגדֹול ממכה]ּכהן בתוליה ,[שנשרו ִֵֵַָָֹֹֻ
זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּלא נבעלה נבעלה. ׁשּלא ּפי על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹאף

מּתרת. זֹו הרי לבהמה, נבעלה ּכדרּכּה; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכנבעלת

.ÂËמֹוציא אבל לֹוקה, אינֹו - ּבעּולה ׁשּנׂשא ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹּכהן
ּבעּולה, ארס יקּים. זה הרי - עץ מּכת אֹו ּבֹוגרת נׂשא ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּבגט;

ׁשּנתמּנה. אחר יכנס זה הרי - ּגדֹול ּכהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמּנה

.ÊËאֹו אנסּה אפּלּו - אֹותּה ּפּתה אֹו ּבתּולה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס
הרי - ׁשּיכנס קדם ּגדֹול ּכהן ונתמּנה הדיֹוט, ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּפּתּה

מֹוציא. ּכנס, ואם יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈהרי - נּׂשּואין קדם ּתחּתיו ּובגרה הּקטּנה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹארס
יֹוציא. לא ּכנס, ואם ּגּופּה; ׁשּנׁשּתּנה מּפני יכנס, לא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹזה

.ÁÈאבל הּנּׂשּואין; מן אֹו הארּוסין מן ּגרּוׁשה ְֲִִִִִֵַַַָָָאחת
זֹו הרי - ּבֹו ּומאנה והחזירּה ּבגט, ּגרׁשּה אפּלּו - ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
ׁשאינּה מי וכל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻמּתרת

לּכהּנה. נפסלה לא נחלצה, אם - לחליצה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻראּויה

.ËÈ,'לאׁשּתֹו ּגט ּכתב ּכהן ּפלֹוני 'איׁש קֹול: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו יֹוׁשבת היא והרי לאׁשּתֹו', ּגט 'נתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

ּבעל מּתחת אֹותּה מֹוציאין אין אחר,- לכהן נּׂשאת ואם ּה; ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹ
הּׁשני. מן ִִֵֵֵַּתצא

.Î- הּקּדּוׁשין מן ונתּגרׁשה ׁשּנתקּדׁשה ּבעיר, ׁשמּה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא
יצא אם אבל ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָחֹוׁשׁשין

לּה. חֹוׁשׁשין אין חלּוצה, ׁשהיא קֹול ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Îחֹוׁשׁשין אין - ּבעּולה ׁשהיא הּבתּולה על קֹול ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
- ׁשפחה ׁשהיא קֹול עליה יצא ּגדֹול; לכהן ותּנׂשא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלּה,
ׁ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
אֹוסרין ׁשאין לכהן; מּתרת זֹו הרי - ּגט לּה ׁשּיּתן קדם ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֻּומת

ּפיה. ּבהֹודאת אֹו ּברּורה, ּבעדּות אּלא מאּלּו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָאּׁשה
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היא‡. - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּזֹונה למדּו, הּׁשמּועה ְְֲִִִֶַַַָָָָָָמּפי
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·. קדׁשה היתה אפּלּו הּפנּויה, על הּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכן
זֹונה, נעׂשת לא ּבמלקּות, ׁשהיא ּפי על אף - לּכל ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹעצמּה
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
הרי יׂשראל, ּבת ואינּה הֹואיל - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹּפחּותה
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
זר, עליה ׁשּבא יבמה וכן הּתרּומה. מן נפסלה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּכהנת,

והאילֹונית זֹונה. ללדת]עׂשאּה כשירה לכהן,[אינה מּתרת ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹֻ
זֹונה. ְֵָָואינּה

על„. הּבא ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשנּיֹות מן אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבא
זֹונה; אֹותּה עׂשה לא - חלּוצתֹו על אֹו חלּוצתֹו ְֲֲַַָָָָָָֹקרֹובת
ׁ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
ונעׂשת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו הּתר ׁשל ּבעילה נבעלה - ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלחלל
הּׁשמּועה ּומּפי ּבּפגימה; אּלא ּתלּוי הּדבר ואין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָזֹונה.
מחלל, אֹו לּה האסּור מאדם אּלא ּפגּומה ׁשאינּה ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמדּו,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Âּבין ּבאנס ּבין - זֹונה אֹותּה ׁשעֹוׂשה לאדם הּנבעלת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּכל
ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּכדרּכּהּברצֹון, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה ּבין , ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּבת ׁשּתהיה ּובלבד זֹונה; מּׁשּום נפסלה ּבּה, מּׁשהערה -ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ויהיה אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁש
ּבאנס ּבין לאחר, ׁשּנבעלה איׁש אׁשת לפיכ ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

לּכהּנה. נפסלה - ּברצֹון ְְְְִֵַָָָֻּבין

.Ê,טמאה מּׁשּום עליה לֹוקה ּבעלּה - ׁשּנאנסה ּכהן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻואׁשת
לׁשּוב ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה יּוכל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבּכלל, הּכל הּטּמאה". אׁשר אחרי לאּׁשה לֹו להיֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלקחּתּה
ּבאׁשת הּכתּוב ל ּפרט ּבעליהן; על נאסרּו נבעלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאם
לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, מּתרת ׁשהיא ׁשּנאנסה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻיׂשראל
זֹונה. היא ׁשהרי עֹומדת, ּבאּסּורּה ּכהן אׁשת אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹנתּפׂשה";

.Áמּתרת ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנאנסה יׂשראל ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻאׁשת
לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן אׁשת לּכהּנה. אסּורה זֹו הרי ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻלבעלּה,
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
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זה הרי - לדבריהם ּדעּתֹו וסמכה לֹו, נאמן העד אֹו ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָלֹו,
ספק. ידי לצאת ּכדי ְְִֵֵֵֵָָיֹוציא,

.Ëּפי על אף - 'נאנסּתי' לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשת
לכל אסּורה היא הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו לבעלּה מּתרת ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא
זֹונה, ׁשהיא הֹודת ׁשהרי ּבעלּה; ׁשּימּות אחר ׁשּבעֹולם ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכהן

האסּורה. ּכחתיכה ונעׂשת עצמּה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָואסרה

.Èעליה ּבא זמן ואחר קטּנה, אֹו ּגדֹולה אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכהן
ׁשּמא מּספק, עליו נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוטען
ׁ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

.‡Èמּבת ּפחּותה והיא ליׂשראל, אביה קּדׁשּה אם ,ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ
נאסרה - איׁש ּדרּוסת ׁשּמצאּה וטען אחד, ויֹום ׁשנים ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמא ּבאנס ׁשּמא - אחד ספק אּלא ּכאן ׁשאין מּספק; ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹעליו

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:לּה ואמרּו לֹו, והל לאחד, נבעלה ׁשראּוה ְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָּפנּויה
זֹו הרי - ּכׁשר' 'אדם ואמרה: ?'עלי ׁשּבא זה הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ'מי
לּה: ואמרּו מעּברת, ראּוה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻנאמנת;
נאמנת, זֹו הרי - ּכׁשר' 'מאדם ואמרה: נתעּברּת'? ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ'מּמי

לכהן. מּתרת ְְְִֵֶֶֶֹֻותהיה

.„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

ּבי מעלה עׂשּו ׁשחכמים - ּכׁשרים והצריכּוהעֹוברין חּוסין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָ
ּ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,
אֹותּה ׁשּפֹוסל למי ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - ּכׁשרים ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהעֹוברין
תצא. לא נּׂשאת, ואם לכּתחּלה; לכהן תּנׂשא ולא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹנבעלה,

.ÂËלא 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

.ÊËיֹודעת 'איני ׁשאמרה: אֹו חרׁשת, אֹו אּלמת, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
ּכׁשר ּבין מּכרת ׁשאינּה קטּנה ׁשהיתה אֹו נבעלּתי', ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלמי
אּלא ּתצא, - לכהן נּׂשאת ואם זֹונה; ספק זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹלפסּול

ּכׁשרים. אצלּה הּמצּויין הרּבין ׁשני היּו ּכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻאם

.ÊÈאֹו אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והיא ׁשּנפּדית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹהּׁשבּויה
נבעלה ׁשּמא זֹונה; ספק ׁשהיא מּפני לכהּנה, אסּורה - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻיתר
ּ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

.ÁÈּבאחד 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
לכהן חכמים אֹותּה והּׂשיאּו - אּמי' על ודעּתי - ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָֹעצים

ּפיו. ִַעל

.ËÈׁשּלא הּׁשבּויה ּבאׁשּתֹו להעיד נאמן הּבעל ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹאין
תעיד לא ׁשפחתּה וכן לעצמֹו. מעיד אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנטמאת,
ׁשהיתה וׁשפחתּה לּה. מעידה ּבעלּה ׁשפחת אבל ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָָָלּה;

נאמנת. ּתּמה, לפי ְְֱִִֶֶֶָָֻמסיחה

.Îלא זה הרי - טהֹורה ׁשהיא לׁשבּויה ׁשהעיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹּכהן
הרי - לּה והעיד ּפדיּה ואם ּבּה; נתן עיניו ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָיּׂשאּנה,
נֹותן היה לא טהֹורה, ׁשהיא ידע לא ׁשאּלּו יּׂשאּנה, ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹזה

ּבּה. ְָָמעֹותיו

.‡Î,נאמנת - אני' ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, ׁשאמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהאּׁשה
אחד עד ׁשם היה ואפּלּו ׁשהּתיר; הּפה הּוא ׁשאסר ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּפה
ׁ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
עּמּה נתיחד ולא טהֹורה, ׁשהיא לּה ּומעיד אֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמכחיׁש
אֹו אּׁשה טהֹורה ׁשהיא ׁשּמעיד זה אפּלּו - ׁשּנפּדית עד ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּגֹוי

מּתרת. זֹו הרי ְֲִֵֶֶָֻׁשפחה,

.·Îּדין ּ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
אינֹוואפּלּו אחד, עד ּבא ואם ּתצא; זֹו הרי - ּבנים לּה היּו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

ׁשאני עדים לי ויׁש אני, ּוטהֹורה 'נׁשּביתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָּכלּום.
אּלא עדים', ׁשּיבֹואּו עד 'נמּתין אֹומרין: אין - ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָטהֹורה'
קֹול עליה יצא אפּלּו אּלא עֹוד, ולא מּיד; אֹותּה ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמּתירין
ׁשּיבֹואּו; עד אֹותּה מּתירין - טמאה עדי עליה ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

הקּלּו. ְִֵֵֶָׁשּבׁשבּויה

.„Îהיא 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

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‰Îהֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ספק, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו. ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָָׁשּיהיּו

.ÂÎמּקיפין הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָעיר
עד אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו
מי אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻּפסּולֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

.ÊÎ,ּבּה ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ׁשהיתה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו

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 -ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎׁשהן 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

.Ïועל 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
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאסרה;

יט ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

אחת‡. וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו
אבל נתחּללה. לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻמן

נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

ּכדרּכּה·. ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
ׁשּיהיה והּוא נתחּללה; ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

ּתׁשע ּבן האסּורההּכהן זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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
ואם לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנׂשא
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

על‰. אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכהן
ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין מחּיבי ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹאחת
ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבארנּו;
ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו חללה, נעׂשת - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר
הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ליבם, זקּוקה על ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָׁשּבא
ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; מאּסּורי ׁשאינּה לפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשר,
ּוולדּה חללה היא - וילדה ונתעּברה ׁשנּיה, ּביאה ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָָעליה

כהּנה. מאּסּורי ׁשהּוא לפי ְְִִֵֵֶָָָֻחלל,

.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן
חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין -ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á.מּדבריהם לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכבר
מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ּכהן ,ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלפיכ
מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. והּכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחללים;
ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה, היא - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָהּׁשנּיֹות

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻהּׁשנּיֹות

.Ëאֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכהן
ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמׁשחררת,
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - אלמנה ספק ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָָָָָעל

.Èוחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצאּו
חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו יׂשראל: וחמרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֻכהנים
ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא ּככהן, למתים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹמּטּמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו נטמא, אֹו ְְְִִַַַַַָָָָָאכל,
הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ׁשל לחלל הּדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּוא
ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ּגרּוׁשה, ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - אהרן" ּבני הּכהנים אל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹ"אמר

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו ְְִִֶַָעד

.‡Èּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹּכהן
אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ּבגּיֹורת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻאסּור
הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻֻהּכהנת
ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, להּנׂשא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּכׁשרֹות

ל ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר נמצא ּכהנת.אהרן. ּׂשא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ

.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים
זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לא - נּׂשאת ואם לכהן; אסּורה הּבת אֹותּה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹיׂשראל,
מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה והֹורתּה הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻּתצא,
- ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּנׂשא

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרה ְְְְִִֵַַָָָֻּבּתֹו

.‚Èּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר
זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכמֹו

.„Èּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר אפּלּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹו,
חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ואם ְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻלעֹולם.



�� ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‰Îהֹואיל - ׁשבּויה מּׁשּום עליו ׁשּנאסרה ּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹאׁשת
ּובלבד אחת; ּבחצר עּמֹו לדּור מּתרת זֹו הרי ספק, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּדבר

לׁשמרֹו. ּתמיד ביתֹו ּובני ּבניו עּמֹו ְְְְִִִֵֵֶָָָָׁשּיהיּו

.ÂÎמּקיפין הּגֹויים היּו אם - ונכּבׁשה ּבּמצֹור ׁשּבאה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָעיר
עד אחת אּׁשה ּתּמלט ׁשּלא ּכדי רּוחֹותיה, מּכל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
ׁשּבתֹוכּה הּנׁשים ּכל הרי - ּברׁשּותן ותעׂשה אֹותּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיראּו
מי אּלא לגֹויים; נבעלּו ׁשּמא ּכׁשבּויֹות, לּכהּנה ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֻּפסּולֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּולמּטה, ׁשנים ׁשלׁש מּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

.ÊÎ,ּבּה ידעּו ולא אחת אּׁשה ׁשּתּמלט אפׁשר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואם
אּלא מחזקת אינּה אפּלּו אחת, מחבֹואה ּבעיר ׁשהיתה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו

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 -ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎׁשהן 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

.Ïועל 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
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשבּויה, אחד לּה העיד ּכן אם אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנאסרה;
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אחת‡. וכן כהּנה; מאּסּורי ׁשּנֹולדה זֹו חללה? היא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻאיזֹו
אבל נתחּללה. לכהן, ׁשּנבעלה לּכהּנה האסּורֹות הּנׁשים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻמן

נתחּלל. לא העברה, ׁשעבר עצמֹו ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹהּכהן

ּכדרּכּה·. ּבין ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּבין ּבאנס ׁשּנבעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובין
ׁשּיהיה והּוא נתחּללה; ּבּה, מּׁשהערה - ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבין

ּתׁשע ּבן האסּורההּכהן זֹו ותהיה ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
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
ואם לעֹולם; נתחּללּו אּלּו הרי - עליה ּובא ּבעּולה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנׂשא
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

על‰. אֹו מּנּדה, חּוץ העריֹות מן ערוה על הּבא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹּכהן
ּכמֹו זֹונה, אֹותּה עׂשה - ּבּכל הּׁשוין לאוין מחּיבי ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹאחת
ּכהן ּבין הּוא ּבין ׁשנּיה, ּביאה עליה ּובא חזר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבארנּו;
ּכהן ,לפיכ חללים. מּמּנה וזרעֹו חללה, נעׂשת - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאחר
הּולד - ראׁשֹונה מּביאה ונתעּברה ליבם, זקּוקה על ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָׁשּבא
ּובא חזר זֹונה. ונעׂשת כהּנה; מאּסּורי ׁשאינּה לפי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשר,
ּוולדּה חללה היא - וילדה ונתעּברה ׁשנּיה, ּביאה ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָָעליה

כהּנה. מאּסּורי ׁשהּוא לפי ְְִִֵֵֶָָָֻחלל,

.Âוזרעֹו חּללּה, - והמׁשחררת הּגּיֹורת על הּבא ּכהן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻוכן
חלל ואינֹו ּכׁשר הּולד הּנּדה, על ׁשּבא ּכהן חללים. ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמּמּנה
ּבּכל. ׁשוה אּלא ּבּכהנים, מיחד הּנּדה אּסּור ׁשאין -ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.Êוילדה מאחר, ּבין מּמּנּו ּבין מעּברת, גרּוׁשה ׁשּנׂשא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
עברה. מּטּפת בא לא ׁשהרי ּכׁשר, הּולד - חללה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשהיא

.Á.מּדבריהם לכהן אסּורה ׁשהחלּוצה ּבארנּו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכבר
מּכהן וזרעּה חללה, זֹו הרי - חלּוצה ׁשּבעל ּכהן ,ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹלפיכ
מן אחת על ׁשּבא ּכהן אבל מּדבריהם. והּכל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹחללים;
ׁשאּסּור ּכׁשרים; מּמּנה וזרעֹו ּכׁשרה, היא - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָהּׁשנּיֹות

ּבּכהנים. מיחד ואינֹו ּבּכל, הּׁשוה אּסּור ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻהּׁשנּיֹות

.Ëאֹו ּגּיֹורת ספק ּכגֹון זֹונה, ספק על ׁשּבא ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹּכהן
ׁשּבא ּגדֹול ּכהן וכן ּגרּוׁשה, ספק על ׁשּבא אֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמׁשחררת,
חלל. ספק ּוולדּה חללה, ספק זֹו הרי - אלמנה ספק ְְְְְֲֲֵֵֵֵַַָָָָָָָָעל

.Èוחלל הּתֹורה, מן חלל - ׁשלׁשה החללים ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצאּו
חמרי עליו נֹותנין חלל, ספק וכל חלל. ּוספק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֻמּדבריהם,
ולא ּכיׂשראל, ּבּתרּומה אֹוכל אינֹו יׂשראל: וחמרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֻכהנים
ואם לכהן; הראּויה אּׁשה ונֹוׂשא ּככהן, למתים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹמּטּמא
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו נטמא, אֹו ְְְִִַַַַַָָָָָאכל,
הּוּדאי ּתֹורה ׁשל חלל אבל ּדבריהם. ׁשל לחלל הּדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּוא
ׁשּנאמר: למתים, ּומּטּמא ּגרּוׁשה, ונֹוׂשא ּכזר, הּוא הרי -ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אהרן, ּבני ׁשהן ּפי על אף - אהרן" ּבני הּכהנים אל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹ"אמר

ּבכהּונם. ׁשּיהיּו ְְִִֶַָעד

.‡Èּולפיכ וזֹונה; חללה לּׂשא ׁשאסּור הּוא זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹּכהן
אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו כזֹונה, ׁשהיא ּומׁשחררת, ּבגּיֹורת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻאסּור
הזהרּו ׁשּלא ולמׁשחרר, ּולגר לחלל להּנׂשא מּתרת - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻֻהּכהנת
ּבנֹות ולא אהרן", "ּבני ׁשּנאמר: לפסּולין, להּנׂשא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹּכׁשרֹות

ל ּומּתר ממזרת, לּׂשא מּתר הּגר נמצא ּכהנת.אהרן. ּׂשא ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻ

.·È- ּבת והֹולידּו מאּלּו אּלּו ׁשּנׂשאּו ּומׁשחררים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּגרים
זרע ּבהן נתערב ולא הֹואיל - ּדֹורֹות ּכּמה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
לא - נּׂשאת ואם לכהן; אסּורה הּבת אֹותּה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹיׂשראל,
מׁשחרר אֹו ּגר אבל ּבקדּׁשה. ּולדתּה והֹורתּה הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָָֻֻּתצא,
- ּומׁשחררת ּגּיֹורת ׁשּנׂשא יׂשראל אֹו יׂשראל, ּבת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּנׂשא

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרה ְְְְִִֵַַָָָֻּבּתֹו

.‚Èּבת ׁשּנׂשא ׁשני מצרי וכן יׂשראל, ּבת ׁשּנׂשא עּמֹוני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגר
זֹונֹות נׁשֹותיהן והרי ּבעברה, ׁשּביאתם ּפי על אף - ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל

לכּתחּלה. לּכהּנה ּכׁשרֹות ּבנֹותיהם - ׁשּבארנּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכמֹו

.„Èּבן ּבן וכן חללים; מּמּנה זרעֹו ּכׁשרה, ׁשּנׂשא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
הּוא חלל הּזכר, החלל ׁשּבן - ּדֹור אלף אחר אפּלּו ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹו,
חללה. היא ׁשהרי לּכהּנה, אסּורה - ּבת היתה ואם ְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻלעֹולם.



�ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

היתה אם לפיכ ּכׁשר; הּולד חללה, ׁשּנׂשא יׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָָאבל
לּכהּנה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְֲִֵֵַַָָֻּבת,

.ÂË,ּבזה זה לבֹוא מּתרין - ויׂשראלּיים לוּיים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָֹֻּכהנים
- וחללים ויׂשראלּיים לוּיים הּזכר; אחר הֹול ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוהּולד
ׁשּנאמר: הּזכר, אחר הֹול והּולד ּבזה, זה לבֹוא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻמּתרים
היא אביו ּבית - אבתם" לבית מׁשּפחתם על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"וּיתילדּו

מׁשּפחּתֹו. אּמֹו ּבית ואין ְְְְְִִִֵֵַַמׁשּפחּתֹו,

.ÊËמּתרים - ּומׁשחררים וגרים וחללים ויׂשראלּיים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַָָָֻֻלוּיים
יׂשראלית, אֹו לוּיה, ׁשּנׂשא והמׁשחרר והּגר ּבזה. זה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻלבֹוא
חלל אֹו לוי אֹו ויׂשראלי יׂשראל; הּבן הרי - חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָאֹו
הּזכר. אחר הֹול הּולד - מׁשחררת אֹו ּגּיֹורת, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנׂשאּו

.ÊÈמהן לּׂשא ּומּתר ּכׁשרּות, ּבחזקת הּמׁשּפחֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּכל
מׁשּפחֹות ׁשּתי ראית אם כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָלכּתחּלה.
ּ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. והחיּום חסד עּמהם ְְְִִֶֶֶֶַָָָעׂשּו

.ÁÈׁשנים ׁשּיעידּו והּוא ערער, עליה ׁשּקרא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמׁשּפחה
זֹו הרי - עבדּות ּבהן ׁשּיׁש אֹו ממזר, אֹו חלל ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערב
עד אּׁשה, מּמּנה יּׂשא לא - היא ּכהנים מׁשּפחת ואם ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
אּמּה, ואם אּמּה, ׁשמֹונה: ׁשהן אּמהֹות ארּבע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיבּדק
אם על ּבֹודק הּוא וכן אּמּה; אבי אם ואם אּמּה, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָואם
אביה. אבי אם ואם אביה, אבי ואם אביה, אם ואם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

.ËÈיׂשראלּיים ערער עליה ׁשּקרא זֹו מׁשּפחה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָואם
ל מֹוסיף לוּיים, עׂשראֹו ּבֹודק ונמצא אחד; זּוג בּדק ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹ

הּכהנים. מן יתר ויׂשראלּיים ּבלוּיים ׁשהערּוב ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאּמהֹות,

.Îעת ּ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'
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחריהן ּבֹודקין ּכן אם אּלא מהן נֹוׂשאין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָואין

.‚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
חלל ׁשּמא - אלמנתֹו ׁשהיא נאמר ואם אלמנתֹו; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינּה
ּכל - וּדאי חלל ּבּה נתערב אם אבל חלל. אינֹו ׁשּמא ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהּוא,
והּוא ּתצא. נּׂשאת ואם ׁשּיבּדק, עד לכהן אסּורה מהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאּׁשה
ׁשאׁשת - וּדאי ממזר אֹו ממזר ספק ּבּה נתערב אם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּדין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא אחד אּסּור לּכהּנה, חלל ואׁשת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻממזר

כ ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ואינן‡. ּכהנים, הם ּבחזקה - הּזה ׁשּבּזמן הּכהנים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
הּגבּול[תרומה]אֹוכלין ּבקדׁשי שנאכליםאּלא קדשים [סוגי ְְְְִֵֶַָָ

א"י] גבולי אבלבכל ּדבריהם; ׁשל ּתרּומה ׁשּתהיה והּוא ;ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָ
אּלא אֹותּה אֹוכל אין - ּתֹורה ׁשל וחּלה ּתֹורה, ׁשל ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָּתרּומה

מיחס. ְֵָֹֻּכהן

ׁשהּוא·. עדים ׁשני לֹו ׁשהעידּו ּכל מיחס? ּכהן הּוא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֻאיזה
ׁ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, הּגדֹול ּדין ּבית ּבדקּו ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹלא
מן ולא ּולמעלה, הּמזּבח מן ּבֹודקין אין לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹלעבד.
ּכהנים אּלא ּבּסנהדרין ממּנין ׁשאין - ּולמעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּסנהדרין

מיחסין. ויׂשראלים ְְְְְִִִִִֵָֻלוּים

ׁשל‚. אינּה - יׂשראל ּבארץ ואפּלּו הּזה, ּבּזמן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָחּלה
ולא ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻּתֹורה,
וכן ּכּלם. עלּו לא עזרא, ּבימי ּוכׁשעלּו מקצתכם; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּביאת
אֹוכלין ּולפיכ סֹופרים; ּדברי ׁשל הּזה, ּבּזמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּתרּומה

ּבחזקה. ׁשהן ׁשּבזמּננּו, הּכהנים ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותּה

ׁשל„. ּתרּומה אֹוכל ׁשהיה ׁשראּוהּו עדים, לֹו ׁשהעידּו ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָמי
מּנׂשיאּות לא ליחּוסין מעלין ואין מיחס; זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָֹֻּתֹורה
ּתרּומה מחּלּוק ולא ראׁשֹון, ּבּתֹורה מּקריאה ולא ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹּכּפים,

אחד. עד ּפי על ולא הּגרנֹות, ְְְִֵֵֶַַָָֹּבבית

אין‰. - הּוא' וכהן זה, הּוא 'ּבני ׁשאמר: מיחס ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻּכהן
ּבנֹו. ׁשהּוא עדים ׁשּיביא עד ּפיו, על ליחּוסין אֹותֹו ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָמעלין

.Â,ּכׁשרה ׁשהיא ׁשּידענּו ואׁשּתֹו הּוא ׁשּיצא מיחס ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻּכהן
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

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Áואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵַָָָָָָָָּבא
ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּבניה'
מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ּדנין הּזה וכּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבניה.
ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על נעיד ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻואחר

לּסנהדרין. ְְִֶַַָראּוי

.Ëּכתּוב ׁ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
לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא העידּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
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

.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן
ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבתרּומה

האּׁשה. על ולא הּבנים על ְִִַַַָָָֹֹלא

.‡È,'ּכהן וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשנים
ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' וחברי 'אני אֹומר: הּׁשני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹוזה
ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכגֹומלין
אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: אחד עד וכן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכהנים.
ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק אֹו ּבתרּומה', ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ'ׁשאכל
ּפיו. על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי' אחריו וקרא ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻראׁשֹון
מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה העיד אם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּבלוּיה. ְִִָאֹותֹו

.·È,ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעיד
אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ׁשהּניח ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלכהּנה

למכרֹו. ְְְִָָמּתרּומה

.‚È,נאמן אינֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו; ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻואין
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

.„Èמעׂשה ּכיצד? נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח היה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואם
ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבאחד
ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב והייתי ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּתינֹוק,

והפׁשיטני הּספר, לאכלמּבית והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ּבֹודלין וחברי לערב, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּתרּומה
על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו והעלהּו חּלֹות'; אֹוכל ְְֱֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'יֹוחנן

עצמֹו. ְִַּפי

.ÂËוראיתי קטן, ּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָנאמן
אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני

אני', 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי ּבעדּותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבכהּנה,
ׁשהּוא זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועד
חלל ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכהן'
ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻהּוא;
הּוא הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו

אביו. ְְִֶַָּבחזקת

.ÊËּבן ׁ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
- ּכמאה ׁשהּׁשנים הּקֹול, ויּדחה ואּלּו אּלּו יּדחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפסּול,

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 -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוׂשאין ּכהנים: ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָֹֻֻוחמרי
ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּטּמאין

לֹוקין. ואינן ְִִִֵָמֹוציאין

.ÁÈּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשני
לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר,
אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד על נֹותנין - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻלאחרֹון
והן להן, מּטּמא אין הּוא עליו; אֹוננין אינן והן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליהם,
ואינֹו זה, וׁשל זה ׁשל ּבמׁשמרֹו ועֹולה לֹו; מּטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאינן
אחד, אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחֹולק

אחד. חלק ֵֵֶֶָנֹוטל

.ËÈמּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָנּׂשּואין.
הּוּדאי, אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּכלל ּכהּנה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻמּדין
זרעֹו ׁשּיהיה עד אחריו", ּולזרעֹו ּלֹו "והיתה ְְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָונאמר:

אחריו. ְֲַָָֻמיחס

.Î,ּובעל מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן הּולד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשהרי
ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ׁשּיתיחס אביו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻיֹודע
נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, אֹוכל ולא עֹובד, ְְְְְְִִֵֵֵֵָָֹֹואינֹו
ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָלמתים

ֵֶהּתר.

�
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.Áואּלּו ּומתה, נׂשאתי 'אּׁשה ואמר: ּובניו, הּוא ְְִִֵֵַָָָָָָָָּבא
ואּלּו היתה, ּכׁשרה האּׁשה ׁשאֹותּה עדים מביא - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּבניה'
מיחס; ּובלוי מיחס ּביׂשראל ּדנין הּזה וכּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבניה.
ׁשּיהיה ּכדי מיחס, ׁשהּוא זה ּבנֹו על נעיד ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻואחר

לּסנהדרין. ְְִֶַַָראּוי

.Ëּכתּוב ׁ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
לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה הּמלוה. על אּלא העידּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלא
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

.Èלהאכילֹו נאמן - ּכהן' זה 'ּבני ׁשאמר: ּכהן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן
ראיה, להביא צרי ואינֹו ּכהן; ּבחזקת ולהיֹותֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבתרּומה

האּׁשה. על ולא הּבנים על ְִִַַַָָָֹֹלא

.‡È,'ּכהן וחברי 'אני אֹומר: זה למדינה, ׁשּבאּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשנים
ׁשּנראין ּפי על אף - ּכהן' וחברי 'אני אֹומר: הּׁשני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹוזה
ּבחזקת ּוׁשניהן נאמנין; אּלּו הרי זה, את זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָּכגֹומלין
אֹו ּכּפיו', ׁשּנׂשא זה 'ראיתי ׁשאמר: אחד עד וכן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכהנים.
ּבּתֹורה 'ׁשּקרא אֹו הּגרן', על 'ׁשחלק אֹו ּבתרּומה', ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ'ׁשאכל
ּפיו. על לכהּנה אֹותֹו מחזיקין - לוי' אחריו וקרא ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֻראׁשֹון
מחזיקין ּכהן, אחר ּבּתֹורה ׁשני קרא ׁשּזה העיד אם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן

ּבלוּיה. ְִִָאֹותֹו

.·È,ּדין ּבבית אחיו עם ׁשחלק זה ׁשראה ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעיד
אֹותֹו מעלין אין - הּכהן אביהן להן ׁשהּניח ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
ירּׁשתֹו חלק ולקח הּוא, חלל ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻלכהּנה

למכרֹו. ְְְִָָמּתרּומה

.‚È,נאמן אינֹו - אני' 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּבּתֹורה יקרא ולא עצמֹו; ּפי על לּכהּנה אֹותֹו מעלין ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֻואין
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

.„Èמעׂשה ּכיצד? נאמן. ּתּמֹו, לפי מסיח היה ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻואם
ּכׁשאני אני 'זכּור ואמר: ּתּמֹו, לפי מסיח ׁשהיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבאחד
ׁשהֹוציאני אבי ׁשל ּכתפֹו על מרּכב והייתי ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻּתינֹוק,

והפׁשיטני הּספר, לאכלמּבית והטּבילּוני ּכּתנּתי ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻ
אֹותי קֹוראין והיּו מּמּני, ּבֹודלין וחברי לערב, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּתרּומה
על לּכהּנה הּקדֹוׁש רּבנּו והעלהּו חּלֹות'; אֹוכל ְְֱֵֵֶַַַַַָָָָָֻ'יֹוחנן

עצמֹו. ְִַּפי

.ÂËוראיתי קטן, ּכׁשהייתי אני 'זכּור לֹומר: ּגדֹול ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָנאמן
אֹותֹו ּומחזיקין לערב'; ּבתרּומה ואֹוכל טֹובל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני

אני', 'ּכהן ואמר: הּזה, ּבּזמן ׁשּבא מי ּבעדּותֹו. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבכהּנה,
ׁשהּוא זה ׁשל ּבאביו יֹודע 'ׁשאני לֹו: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָועד
חלל ׁשּמא זֹו, ּבעדּות לּכהּנה אֹותֹו מעלין אין - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֻּכהן'
ּכהן, אביו החזק אם אבל הּוא. ּכהן ׁשּזה ׁשּיעיד עד ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻהּוא;
הּוא הרי - ּכהן זה ׁשל ׁשאביו והעידּו ׁשנים ׁשּבאּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאֹו

אביו. ְְִֶַָּבחזקת

.ÊËּבן ׁ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
- ּכמאה ׁשהּׁשנים הּקֹול, ויּדחה ואּלּו אּלּו יּדחּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפסּול,

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 -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֻ
ואין לכהּנה, הראּויֹות נׁשים נֹוׂשאין ּכהנים: ְְְְְְֲִִִִֵֵָָָֹֻֻוחמרי
ּגרּוׁשה, נׂשאּו ואם ּבתרּומה; אֹוכלין ולא למתים, ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָֹמּטּמאין

לֹוקין. ואינן ְִִִֵָמֹוציאין

.ÁÈּכהן אׁשת אֹו ולדֹותיהם, ׁשּנתערבּו כהנים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹׁשני
לכהן ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאחר,
אֹונן הּוא ׁשניהן: חמרי הּולד על נֹותנין - ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֻלאחרֹון
והן להן, מּטּמא אין הּוא עליו; אֹוננין אינן והן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָעליהם,
ואינֹו זה, וׁשל זה ׁשל ּבמׁשמרֹו ועֹולה לֹו; מּטּמאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאינן
אחד, אב ּובית אחד ּבמׁשמר ׁשניהן היּו ואם - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָחֹולק

אחד. חלק ֵֵֶֶָנֹוטל

.ËÈמּכח ּבאין ׁשהן ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבּמה
אֹותֹו ׁשּמׁשּתקין חכמים ּגזרּו ּבזנּות, אבל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָנּׂשּואין.
הּוּדאי, אביו יֹודע ואינֹו הֹואיל - ּכלל ּכהּנה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻמּדין
זרעֹו ׁשּיהיה עד אחריו", ּולזרעֹו ּלֹו "והיתה ְְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָונאמר:

אחריו. ְֲַָָֻמיחס

.Î,ּובעל מהם אחד ׁשּפרׁש ּכהנים עׂשרה ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ואינֹו הֹואיל כן, ּפי על ואף וּדאי, ּכהן הּולד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹׁשהרי
ּכהּנה; מּדין אֹותֹו מׁשּתקין - לֹו ׁשּיתיחס אביו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻיֹודע
נטמא ואם חֹולק. ולא ּתרּומה, אֹוכל ולא עֹובד, ְְְְְְִִֵֵֵֵָָֹֹואינֹו
ספק ּכאן ׁשאין לֹוקה, - ּגרּוׁשה נׂשא אֹו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָלמתים

ֵֶהּתר.

�
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ּבכֹור‡. ׁשהּוא ּבנֹו מּיׂשראל, איׁש ּכל לפּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָמצות
הּי ונאמר:לאּמֹו לי", - רחם ּפטר "ּכל ׁשּנאמר: - ׂשראלית ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

האדם". ּבכֹור את תפּדה ּפדה א"ְְִֵֶַָָָָֹ

לפּדֹות·. ׁשהחּיב - ּבנּה את לפּדֹות חּיבת האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואין
ּפדהּו ולא האב עבר ּבנֹו. את לפּדֹות ׁשחּיב הּוא עצמֹו, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹאת

עצמֹו. את יפּדה ּכׁשּיגּדיל, -ְְְְִִֶֶֶַַ

ּתחּלה,‚. עצמֹו את יפּדה - לפּדֹות ּובנֹו לפּדֹות הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַָָָהיה
אחד, ּפדיֹון ּכדי אּלא לֹו אין ואם ּבנֹו; יפּדה ּכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואחר

עצמֹו. ְְִֶַיפּדה

ּכדי„. לֹו ואין לרגל, לעלֹות עת והּגיע לפּדֹות, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיה
ׁשּנאמר: לרגל, עֹולה ּכ ואחר ּבנֹו, את ּפֹודה - ולזה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָלזה
ריקם". פני יראּו "ולא ּכ ואחר ּתפּדה", ּבני ּבכֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכל

וצּונּו‰. ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר מבר - ּבנֹו את ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָהּפֹודה
נֹותן ּכ ואחר 'ׁשהחינּו', ּומבר וחֹוזר הּבן', ּפדיֹון ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל
הּבכֹור', 'לפּדֹות מבר - עצמֹו ּפדה ואם לּכהן. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹהּפדיֹון

'ׁשהחינּו'. ְֱֵֶֶָָּומבר

.Â?ּפֹודהּו ּובכּמה זמן. ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגת זֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָמצוה
ּבין - ּתפּדה" חדׁש מּבן "ּופדּויו, ׁשּנאמר: סלעים, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבחמׁש
ּכענין ממֹון ׁשּגּופן הּמּטלטלין מן ּכסף ּבׁשוה ּבין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבכסף,
מּפני ּבעבדים, ולא ּבקרקעֹות; ּפֹודין אין ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹהּׁשקלים.
ואם ממֹון. ּגּופן ׁשאין לפי ּבׁשטרֹות, ולא ּכקרקעֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשהן

ּפדּוי. אינֹו ּבהן, ֵֶָָָָּפדהּו

.Ê- סלעים חמׁש לֹו חּיב ׁשהּוא חֹוב ׁשטר לּכהן ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּכתב
ּבּׁשּוק ׁשוה ׁשאינֹו ּכלי לֹו נתן ּפדּוי. אינֹו ּובנֹו לֹו, לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב
ּפדּוי. ּבנֹו הרי - סלעים ּבחמׁש הּכהן וקּבלֹו סלעים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹחמׁש
ּבזה ּבין אחת ּבבת ּבין ּכהנים, לעׂשרה סלעים חמׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹנתן

יצא. - זה ֶַַָָאחר

.Áהּוא יּתן ולא מחזיר. הּפדיֹון, לֹו להחזיר הּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָֹֹרצה
ּבנֹו אין - לֹו והחזיר ּכן, עׂשה ואם ׁשּיחזיר; ודעּתֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלֹו,
רצה ואם ּגמּורה; מּתנה לֹו לּתן ּבלּבֹו ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹּפדּוי,
על לֹו ונתן ּפרׁש, אם וכן יחזיר. להחזיר, ּכ אחר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹהּכהן

ּפדּוי. ּבנֹו הרי - להחזיר ְְְְֲִֵַָָמנת

.Ëאם - וחמר מּקל הּבן, מּפדיֹון ּפטּורין ּולוּיים ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָֹֹּכהנים
ּבּמדּבר יׂשראל ׁשל ישראל]ּפטרּו בכורות במקום שהתמנו -], ְְְִִֵֶַָָָ

עצמן. ׁשּיפטרּו הּוא ְְְִִֶַָּדין

.Èהּדבר ׁשאין - ּפטּור הּלוּיה, ּומן הּכהנת מן הּבא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹיׂשראל
ּביׂשראל". רחם "ּפטר ׁשּנאמר: ּבאם, אּלא ּבאב ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּתלּוי

.‡Èהמעּברת וכהנת ּפטּור; ּבנּה מּגֹוי, המעּברת ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻלוּיה
הּכהּנה מן אּמֹו נפסלה ׁשהרי חּיב, ּבנּה - הּגֹוי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמן

הּגֹוי. ְִִַַּבבעילת

.·Èחלל ּבן לֹו ׁשּנֹולד לכהונה]ּכהן פסול האב[- מת , ֵֵֵֶַָָָָֹ

זכה ׁשּלא עצמֹו; את לפּדֹות חּיב הּבן - יֹום ׁשלׁשים ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתֹו
חּיב הּבן אין - יֹום ׁשלׁשים אחר האב מת ּבפדיֹונֹו. ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹהאב

ּבפדיֹונֹו. זכה האב ׁשהרי עצמֹו, את ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָלפּדֹות

.‚Èּכׁשהן ׁשּנתּגּירה ונכרית ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשפחה
ויל -מעּברֹות, ּבקדּׁשה ׁשּלא ׁשהֹורתֹו ּפי על אף - דּו ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻֻ

ּביׂשראל", רחם "ּפטר ׁשּנאמר: חּיב, ּבקדּׁשה, ונֹולד ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהֹואיל
ׁשּנתּגּירה קדם אם ידּוע אין ּביׂשראל. רחם ּפטר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹוהרי
הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא - ׁשּנתּגּירה אחר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָילדה,

.„Èנתּגּירּו ּכ ואחר ׁשּילדּו, והּׁשפחה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּנכרית
"ּפטר ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - אחר ולד וילדּו ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָונׁשּתחררּו,
ּכל - הּנפלים אחר הּבא וכן רחם. ּפטר זה ואין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָרחם",
וכל רחם; ּפטר אינֹו אחריו הּבא לדה, טמאה ׁשאּמֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנפל
ּדגים ּכמין הּמּפלת ּכגֹון - לדה טמאה אּמֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָנפל
הּבא - ּבהן וכּיֹוצא ארּבעים, יֹום הּמּפלת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוחגבים,

לפּדֹות. וחּיב לּכהן, ּבכֹור ְְְֲִֵַַַָָֹאחריו

.ÂËאחריו הּבא - אבר אבר והֹוציאֹו ּבמעיה, העּבר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻחת
והּוא ראׁשֹו ׁשהֹוציא חדׁשים ׁשמֹונה ּבן רחם. ּפטר ְְֳִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹאינֹו
והחזר, ראׁשֹו ויצא ׁשּמת, ּתׁשעה ּבן וכן ומת, והחזירֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחי,
רחם, ּפטר אינֹו ׁשּילדה, זה - וילדה אחיו, יצא ּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָואחר
ּפֹוטר ּפּדחּתֹו, ּומּׁשּתצא ראׁשֹון; ׁשל ּבראׁשֹו נפטר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשהרי

אחריו. ֲַַָָהּבא

.ÊËּדפן קיסרי]יֹוצא בניתוח ּכדרּכֹו[נולד אחריו והּבא , ְְְֲֵֶַַַָָֹ
רגילה] יצא[בלידה ׁשּלא לפי - הראׁשֹון ּפטּורין; ׁשניהן -ְְְִִִֵֶֶָָָֹ

אחר. ׁשּקדמֹו מּפני - והּׁשני הרחם, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמן

.ÊÈ,יֹום ׁשלׁשים מּׁשּיׁשלים ּבפדיֹון? יתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמאימתי
ּבתֹו הּבן מת ּתפּדה". חדׁש מּבן "ּופדּויו, ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:

טרפה נעׂשה אם וכן ׁשלׁשים, ּביֹום ואפּלּו [-ׁשלׁשים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָֹֹ
שנה] תוך למות ואםשסופו סלעים; ּבחמׁש חּיב אינֹו -ְְְִִֵֵַָָָ

יֹום, ׁשלׁשים אחר מת הּפדיֹון. לֹו יחזיר לּכהן, ונתן ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹהקּדים
יּתן. נתן, לא ואם ּבפדיֹון; ְְְִִִֵַַָָֹחּיב

.ÁÈלֹו אמר אם - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבנֹו ׁשּפדה ְְְִִִֶַָָָֹמי
הפדיון]'מעכׁשו' יחול כעת לֹו[- אמר ואם ּפדּוי; ּבנֹו אין , ְְְִֵֵַַָָָ

הפדיון] על[שיחול ואף ּפדּוי, ּבנֹו - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְִַַַַָֹ'לאחר
קּימין הּמעֹות ׁשאין הכהן]ּפי יֹום.[ביד ׁשלׁשים לאחר ְְִִִֵֶַַַַָָֹ

.ËÈ- חּיב אינֹו אֹו ּבפדּיה חּיב הּוא אם ספק ׁשהּוא ְִִִִֵֵֶַַָָָָמי
האב מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, זה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
ׁשּיביא עד נפּדה, ׁשּלא ּבחזקת הּבן הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבתֹו
ׁשלׁשים לאחר האב מת ׁשּימּות; קדם ּפדהּו ׁשאביו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹראיה
נפּדה. ׁשּלא ׁשּיֹודיעּוהּו עד ּפדּוי, ּבחזקת הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹיֹום

.Îאׁשּתֹו ּבּכרה ׁשּלא מעולם]מי ילדה לא זכר[- וילדה , ְְְְִִִֶָָָָָֹ
לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון יצא מהם איזה ידּוע ואין ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּונקבה,
מהם איזה ידּוע ׁשאין ּפי על אף - זכרים ׁשני ילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלּום.
ּבתֹו מהם אחד מת לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּבכֹור,
מת הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - יֹום ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
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ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

.‡Îעׂשרׁשּתי נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹּבתֹו
- מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹסלעים;
יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון עּין לא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי

מחברי'. 'החזר ְֲִֵֵֵַַלֹומר:

.·Îׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם. ּפטר זכר מהם אחד ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר,

.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי
מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש

.‰Îּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו
ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן

זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם; להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹיֹום
הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎוהּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו
מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות בכור]חּיב ילדה ׁשּלא[- ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהת
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו. את לפּדֹות חּיב ְְְִֵֶַַַָוהּבן

.ÁÎנקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְֵֵַָֹ

.ËÎׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמׁש

.Ïנֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה
ּפדיֹונֹו. יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל ּתחּלה. נקבה ילדה ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָאם

שני יום
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ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ּבׂשה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמֹור

תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה. למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזמן;

ּפטר·. "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה
ּתפּדה". הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָרחם

ּבלבד.‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבהמה

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה, אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
עריפתֹו, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהֹואיל
ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבעצמֹו
והּכהנים ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבׂשה,
ּפטר לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּודים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמֹור

ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש
ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ּבאחריּותֹו; חּיב אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹלּכהן
ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ּפטר ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמת

נפּדה. ׁשּכבר ְְֲִֶַָָָָּבהניתֹו,

.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי
רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר

ּבלבד. מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ּפֹודה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלפּדֹותֹו,

.Êּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא [סכין ְְְִִָָֹ
ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹוריו,
ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא ּבמּקל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותֹו

הּדלת[מסור] וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ּבקֹופיס; אּלא -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ׁשּימּות, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָּבפניו

.Áולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים

.Ë.ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאין
ּפקּועה ּבבן שחיטתה]ּופֹודין אחר אימו בבטן שנמצא ;[עובר ְְִֶָ

"ּכּצבי ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻואין
ּבהן. ּפֹודין אין הן אף ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכאּיל"

.Èּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין
ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין מּומין, ְְֲִִִֵֵֵַַּבעלי

.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה
ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
להחמיר 'ׂשה' ּתֹורה אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשויֹו,
ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,
יהיה ולא ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹעׂשר

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה

.·Èחמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ומעלה; זּוזים ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹמּׁשלׁשה

ועיןזּוזים זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין , ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,

זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה
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ּבין יֹום, ׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּבין - ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹהאב
חמׁש הּנכסים מן יּנתן - ׁשחלקּו ּבין האחים חלקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

הּנכסים. נתחּיבּו ׁשּכבר לּכהן; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹסלעים

.‡Îעׂשרׁשּתי נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
מהם אחד ּומת לּכהן, סלעים עׂשר נתן לּכהן. ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹסלעים
חמׁש לֹו יחזיר נתן, אחד לכהן אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹּבתֹו
- מהם להֹוציא יכֹול אינֹו נתן, ּכהנים לׁשני ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹסלעים;
יכֹול מהם אחד וכל זה, ּבן על זה ּפדיֹון עּין לא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהרי

מחברי'. 'החזר ְֲִֵֵֵַַלֹומר:

.·Îׁשני אֹו ּונקבה, זכר ׁשּילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא נׁשיו ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשּתי
ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לּכהן; סלעים חמׁש נֹותן - ּונקבה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזכרים

רחם. ּפטר זכר מהם אחד ְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָיהיה

.‚Î,נקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ׁשאני ּכלּום; לּכהן ּכאן אין - ראׁשֹון נֹולד איזה ידּוע ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹואין

זכר. ואחריה ּתחּלה נֹולדה נקבה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָאֹומר,

.„Îׁשני וילדּו ּבּכרה, לא ואחת ּבּכרה אחת נׁשיו, ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֹׁשּתי
מהם אחד מת לּכהן. סלעים חמׁש נֹותן - ונתערבּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹזכרים
הּנכסים מן יּנתן האב, מת ּפטּור; האב יֹום, ׁשלׁשים ְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹּבתֹו

סלעים. ְִֵָָחמׁש

.‰Îּכאן אין - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָילדּו
ּתחּלה נקבה ילדה ּבּכרה ׁשּלא זֹו אֹומר, ׁשאני ּכלּום; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלּכהן

זכר. ילדה ׁשּבּכרה וזֹו זכר, ְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָואחריה

.ÂÎׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא אנׁשים ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּתי
חמׁש נֹותן וזה סלעים חמׁש נֹותן זה - ונתערבּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזכרים
ׁשלׁשים ּבתֹו הּבנים מן אחד מת ּכ ואחר נתנּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹסלעים.
מּידם; להֹוציא יכֹולין אין נתנּו, ּכהנים לׁשני אם - ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָֹיֹום
הרׁשאה, לחברֹו מהם אחד ּכֹותב - נתנּו אחד לכהן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואם

סלעים. חמׁש הּכהן מן ויחזיר ּבהרׁשאה זה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹויל

.ÊÎוהּבן ּפטּורין, האבֹות - ונתערבּו ּונקבה, זכר ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָילדּו
מבּכרת וכן עצמֹו. את לפּדֹות בכור]חּיב ילדה ׁשּלא[- ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּבן אם ידּוע ואין וילדה, חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ְְְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהת
ּפטּורין, ׁשניהם - לאחרֹון ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּתׁשעה

עצמֹו. את לפּדֹות חּיב ְְְִֵֶַַַָוהּבן

.ÁÎנקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְֵֵַָֹ

.ËÎׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת אנׁשים, ׁשני ׁשל נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
נֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹּבּכרה,
ּכלּום. לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו לּכהן; סלעים ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחמׁש

.Ïנֹותן אׁשּתֹו, ּבּכרה ׁשּלא זה - ּונקבה זכרים ׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹילדּו
אׁשּתֹו אם - ספקֹות ּבׁשּתי אּלא נפטר ׁשאינֹו סלעים; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָחמׁש
אּלא חּיב והּנקבה זכר ילדה היא ואם חּיב, ּבלבד זכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָילדה
ּפדיֹונֹו. יּתן רחֹוק, והּדבר והֹואיל ּתחּלה. נקבה ילדה ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָאם

שני יום
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ּפטר‡. מּיׂשראל, אדם ּכל לפּדֹות עׂשה [בכור]מצות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ
לערפֹו, עׂשה מצות לפּדֹותֹו, רצה לא ואם ּבׂשה; ְְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָֹחמֹור

תפּדה לא ואם בׂשה, ּתפּדה חמֹור "ּופטר ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹׁשּנאמר:
ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהגֹות - אּלּו מצוֹות ּוׁשּתי ְְְְְֲֲִֵֵַַָָָוערפּתֹו".

עריפה. למצות קֹודמת ּפדּיה ּומצות ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָזמן;

ּפטר·. "ּכל ׁשּנאמר: לּכהן, נֹותנֹו - ּבֹו ׁשּפֹודין ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהּׂשה
ּתפּדה". הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת וגֹו' ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָרחם

ּבלבד.‚. החמֹור היא ּכאן, האמּורה טמאה ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבהמה

קדם„. מכרֹו ואם ׁשּיּפדה; עד ּבהנאה, אסּור חמֹור ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּפטר
- ׁשערפֹו אֹו ּפדיֹון, קדם מת ואם אסּורים. ּדמיו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָֹּפדיֹון,
עריפתֹו, לאחר אף ּבהנאה אסּור ׁשהּוא מּפני יּקבר, זה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
החמֹור ּפטר ונתן ּפדהּו, לא אם ,לפיכ נפּדה. ולא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהֹואיל
ׁשּיפּדהּו עד ּבֹו, להׁשּתּמׁש לּכהן אסּור - לּכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבעצמֹו
והּכהנים ויּקבר. אֹותֹו יערף אֹו לעצמֹו; הּׂשה ויּקח ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבׂשה,
ּפטר לּתן ליׂשראל אסּור ,לפיכ זה; ּדבר על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָחׁשּודים

ּבפניו. הּכהן ּפדהּו ּכן אם אּלא לּכהן, ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹחמֹור

ׁשּיּתנּנּו‰. קדם הּׂשה ּומת חמֹור, ּפטר ּפדיֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֹהפריׁש
ּבּה. להנֹות לּכהן הּנבלה ויּתן ּבאחריּותֹו; חּיב אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹלּכהן
ּומּתר לּכהן; הּטלה יּתן ׁשּפדהּו, אחר החמֹור ּפטר ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻמת

נפּדה. ׁשּכבר ְְֲִֶַָָָָּבהניתֹו,

.Â.יֹום ׁשלׁשים ועד מּׁשּיּולד לפּדֹותֹו? יתחּיב ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמאימתי
רצה ואם עֹורפֹו; לערפֹו, רצה אם - יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹּומאחר

ּבלבד. מצוה עּכּוב אּלא ּכאן ואין ּפֹודה; ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלפּדֹותֹו,

.Êּבקֹופיס עֹורפֹו - לפּדֹותֹו רצה גדול]לא [סכין ְְְִִָָֹ
ממיתין ואין וערפּתֹו". תפּדה לא "ואם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹמאחֹוריו,
ּבמגרה ולא ּבקרּדם, ולא ּבקנה, ולא ּבמּקל, לא ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָֹֹֹֹֹאֹותֹו

הּדלת[מסור] וינעל לחדר, יכניסּנּו ולא ּבקֹופיס; אּלא -ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
"וערפּתֹו". ׁשּנאמר: ׁשּימּות, עד ְְֱֲֶֶֶַַַַָָָּבפניו

.Áולא ׁשחּוט, ּבׂשה ולא ּבחּיה, ולא ּבעגל, לא ּפֹודין ְְְְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹאין
ּבכֹוי ולא ּבכלאים, ולא חיה]ּבטרפה, או בהמה ספק -]- ְְְְְְִִִֵַָֹֹ

ּכבׂשים אּלא ׂשה, קרּוי ואין בׂשה"; "ּתפּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנאמר:
ּבלבד. חּיים ְְִִִִַַועּזים

.Ë.ּפדּוי ּפדה, ואם אחר; למין הּדֹומה ּבׂשה ּפֹודין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאין
ּפקּועה ּבבן שחיטתה]ּופֹודין אחר אימו בבטן שנמצא ;[עובר ְְִֶָ

"ּכּצבי ּבהן: נאמר ׁשהרי הּמקּדׁשין, ּבפסּולי ּפֹודין ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻואין
ּבהן. ּפֹודין אין הן אף ּבֹו, ּפֹודין אין ואּיל ּצבי מה - ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכאּיל"

.Èּבין ּתמימים ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין - ּבׂשה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָּפֹודין
ּגדֹולים. ּבין קטּנים ּבין מּומין, ְְֲִִִֵֵֵַַּבעלי

.‡È;הּוּדאי את ּבֹו ּפֹודין אין ׁשביעית, מּדמי ׁשּלקחֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָׂשה
ּפֹודהּו - לפּדֹותֹו ׂשה לֹו אין אם הּספק. את ּפֹודין ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָאבל
להחמיר 'ׂשה' ּתֹורה אמרה לא לּכהן; ּדמיו ונֹותן ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבׁשויֹו,
ׁשּׁשוה חמֹור ּפטר לֹו היה ׁשאם - עליו להקל אּלא ְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָעליו,
יהיה ולא ּדינר; ׁשוה ּבׂשה לפּדֹותֹו לֹו יׁש סלעים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹעׂשר

ּבכסף. ׁשּנפּדה ההקּדׁש, מן חמּור ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָזה

.·Èחמֹור ּפטר ּדמי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָּבּמה
מּׁשלׁשה ּפחֹות ּדמיו היּו אם אבל ומעלה; זּוזים ְְְֲִִִִַָָָָָָָָָֹֹמּׁשלׁשה

ועיןזּוזים זּוזים. ּבׁשלׁשה אֹו ּבׂשה אּלא אֹותֹו ּפֹודין אין , ְְְִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּובינֹונית, סלע; ּבחצי רעה, ועין מּסלע; יפחֹות לא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיפה,

זּוזים. ְִִָֹּבׁשלׁשה
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.‚È,ּפדּוי זה הרי - חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַָוהּפֹודה
לבעליו. ְְֲִַָָוהחמֹור

.„Èּבכֹור" ׁשּנאמר: חמֹור, מּפטר ּפטּורים ּולוּיים ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַֹּכהנים
ׁשּיׁשנֹו ּכל ּתפּדה", הּטמאה, הּבהמה ּבכֹור ואת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהאדם,
מּבכֹור והּפטּור טמאה; ּבהמה ּבבכֹור יׁשנֹו אדם, ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבבכֹור

טמאה. ּבהמה מּבכֹור ּפטּור ְְְִֵֵָָָָָאדם,

.ÂËעּבר[קונה]הּלֹוקח הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל חמֹורֹו עּבר ְֲִֵֵֶַַַַַָֻֻ
מן ּפטּור זה הרי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - לנכרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָחמֹורֹו
ׁשּתף הּנכרי היה זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻהּבכֹורה;
- ּבֹו מאלף אחד אּלא לֹו היה לא אפּלּו ּבּבכֹור, אֹו ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאם
אֹו יד ּכגֹון אחד, אבר ּבאּמֹו אֹו ּבֹו לֹו היה ּפטּור. זה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָהרי
זה הרי מּום, ּבעל יהיה יחת ׁשאּלּו ּכל - אזנֹו אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹרגלֹו
ּבעל יהיה לא הּנכרי חלק ּכׁשּיחת ואם הּבכֹורה; מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפטּור
להיֹות הּגֹוי מן חמֹור המקּבל וכן חּיב. זה הרי לּמזּבח, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָמּום

ּביניהם והּולד ּבּה, לשניהם]מּטּפל ׁשּקּבל[- נכרי אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּור הּכל - ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּיׂשראל
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ּובּבהמה", ּבאדם - יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבני

.ÊËחמֹורֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּגר
ּפדה ואם לפּדֹותֹו; אֹו לערף חּיב זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאֹו
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּגר, ׁשל הּׂשה - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבׂשה

.ÊÈ;חּיב ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין חמֹור, ּפטר ׁשהפריׁש ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָּגֹוי
ועבֹודה. ּבגּזה מּתר הּוא ְֲֲִֵַַָָָֻוהרי

.ÁÈסּוס ּכמין ׁשּילדה חמֹור אֹו חמֹור, ּכמין ׁשּילדה ְְְְֲֲִִֶֶָָָָָָּפרה
ּו"פטר בׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר ׁשּנאמר: ּפטּור, -ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
והּנֹולד חמֹור הּיֹולד ׁשּיהיה עד - ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָחמֹור",
ּבּבכֹורה. חּיב חמֹור, סימני מקצת ּבֹו יׁש ואם ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָחמֹור.

.ËÈטלה נֹותן - זכרים ׁשני וילדה ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹחמֹורֹו
להפקיע ּכדי אחד טלה מפריׁש - ּונקבה זכר ילדה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹלּכהן.
נֹולד הּזכר ׁשּמא ּבהניה, מּתר ׁשּיהיה עד מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻקדּׁשה
לּכהן; ואינֹו לּבעלים, - ׁשהפריׁש זה וטלה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּתחּלה,

הראיה. עליו מחברֹו ְֲִֵֵֶַָָָָָׁשהּמֹוציא

.Îׁשני נֹותן - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא חמֹוריו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָֹׁשּתי
נֹותן - ּונקבה זכרים ׁשני אֹו ּונקבה, זכר לּכהן; ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֹטלאים

לּכהן. אחד ֵֶֶַָָֹטלה

.‡Îנקבֹות ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵָָָָילדּו
לעצמֹו, טלה להפריׁש צרי ואינֹו ּכלּום. לּכהן ּכאן אין -ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
זכר ילדה האחת ׁשּמא - הרּבה ספקֹות ּכאן ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלפי
זכר והאחרת נקבה ילדה ׁשּמא אֹו נקבֹות, ׁשּתי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוהּׁשנּיה
הרּבה ספקֹות וכן זכר; ואחריה נקבה אֹו נקבה, ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָואחריו
ׁשּלא ואחת ּבּכרה אחת נקבֹות. ּוׁשּתי זכרים ּבׁשני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיׁש
לּכהן; אחד טלה נֹותן - ונתערבּו זכרים ׁשני וילדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹּבּכרה,
מּפני - לּכהן ואינֹו לעצמֹו אחד טלה מפריׁש ּונקבה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹזכר

הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָׁשהּוא

.·Îאֹו ּבּכרה אם ידּוע ואין הּנכרי, מן חמֹור הּלֹוקח ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן
לּבעלים, והּוא ּבׂשה, אֹותֹו ּפֹודה - זכר וילדה ּבּכרה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹלא

ספק. ׁשהּוא ְִֵֵֶָמּפני

.‚Îעל הפריׁשֹו מהן אחד ּכל טלאים, עׂשר לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָמי

ּומתעּׂשרין ּדבר, לכל חּלין ּכּלן הרי - חמֹור ּפטר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻספק
בהמה] מעׂשר,[במעשר מהן אחד ּומפריׁש הּבהמה; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשאר

ּכׁשהיּו. ׁשּלֹו ְְְֶֶַָָוהּׁשאר

.„Îּבתֹו וּדאין חמֹורים ּפטרי עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל
אּמֹו אבי ואֹותֹו ּכהן, אּמֹו אבי מּבית לֹו ׁשּנפלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָֹּביתֹו,
מפריׁש זה הרי - יׂשראל אּמֹו אבי מּבית לֹו נפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹהּכהן

ּבמעׂשר. וחּיבין ׁשּלֹו; והם ׂשיין, עׂשרה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעליהם

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ּתׁשע - מצוֹות ועׂשרים ׁשּתים ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָיׁש
(א) ּפרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
יעבד ׁשּלא (ב) ּבּׁשביעית; מּמלאכּתּה הארץ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּתׁשּבת
האילן עבֹודת יעבד ׁשּלא (ג) זֹו; ּבׁשנה הארץ ְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבֹודת
ׁשּלא (ה) הּקֹוצרים; ּכנגד הּספיח יקצר ׁשּלא (ד) זֹו; ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבׁשנה
ּׁשּתֹוציא מה ׁשּיׁשמיט (ו) הּבֹוצרים; ּכנגד הּנזירים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹיבצר
יתּבע ולא יּגׂש ׁשּלא (ח) הלואתֹו; ּכל ׁשּיׁשמיט (ז) ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹהארץ;
ׁשּלא ּכדי הּׁשמּטה קדם מּלהלוֹות יּמנע ׁשּלא (ט) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּלוה;
לקּדׁש (יא) ׁשבע; ׁשבע הּׁשנים לסּפר (י) ממֹונֹו; ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹיאּבד
ּכדי לתׁשרי ּבעׂשירי ּבּׁשֹופר לתקע (יב) חמּׁשים; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָֹׁשנת
זֹו; ּבׁשנה אדמה ּתעבד ׁשּלא (יג) חפׁשי; עבדים ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָֹלצאת
יבצר ׁשּלא (טו) הּקֹוצרים; ּכנגד ספיחיה יקצר ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹֹֹ(יד)
זֹו, ּבׁשנה לארץ ּגאּלה לּתן (טז) הּבֹוצרים; ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻנזיריה
הארץ ּתּמכר ׁשּלא (יז) מקנה; ּוׂשדה אחּזה ׂשדה ּדין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻוזהּו
ּכל ינחל ׁשּלא (יט) חֹומה; ערי ּבּתי ּדין (יח) ְְִִִִֵֵֶַָָָָֹלצמיתּות;
מּתנה ערים להם נֹותנין אּלא יׂשראל, ּבארץ לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשבט
לּתן (כא) ּבּבּזה; חלק לוי ׁשבט יּקח ׁשּלא (כ) ּבהן; ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלׁשבת
מגרׁש יּמכר ׁשּלא (כב) ּומגרׁשיהן; לׁשבת ערים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹללוּים
לאחר ּבין הּיֹובל לפני ּבין לעֹולם ּגֹואלין אּלא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעריהם,

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָהּיֹובל.

א ּפרק ויֹובל ׁשמּטה ¤¤¥§¨¦§§¦הלכֹות

הארץ‡. מעבֹודת ׁשביעית ּבׁשנה לׁשּבֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָמצות
לה'", ׁשּבת הארץ "וׁשבתה ׁשּנאמר: - האילנֹות ְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָועבֹודת
מלאכה העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ּובּקציר "ּבחריׁש ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹונאמר:
עׂשה, מצות ּבּטל זֹו, ּבׁשנה האילנֹות אֹו הארץ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודת
וכרמ תזרע, לא ׂשד" ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ְְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹועבר

תזמר". ְִֹֹלא

על·. אֹו הּזריעה על אּלא הּתֹורה, מן לֹוקה ְִִֵֶֶַַַַָָָאינֹו
ואחד ּכרם, ואחד הּבציר; על אֹו הּקצירה ועל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּזמירה,

האילנֹות. ְִָָָׁשאר

ולּמה‚. קצירה. ּבכלל ּובצירה זריעה, ּבכלל ְְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָּוזמירה
הּוא ּבלבד אּלּו ּתֹולדֹות ׁשּתי על - ל לֹומר הּכתּוב? ְְְְִֵֵֵַַַַָָָּפרטן
ׁשאר עם הארץ, ׁשּבעבֹודת הּתֹולדֹות ׁשאר ועל ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשחּיב.
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אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאבֹות
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

המסּקל,„. אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא המזּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

.‰יחּת ולא סרק, אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹאין
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהיבׁשים,
הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ּכדי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו
העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדבר

הּפּגין את יסּו ולא ,ר בשלו]ּכׁשהּוא שלא ,[תאנים ְְִֶֶַַַָֹ
יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא אֹותן, ינקב ְְְְְְְִִִִֶַָֹֹֹֹֹֹולא

יפּסג ולא ּכל[יתמוך]אֹותן, ׁשאר וכן האילנֹות, את ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
מּכין ּבּׁשביעית, מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָעבֹודת

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני[בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה ואין[שעי"ז . ְְֲִֵֶַַַ

ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמלּמדין
אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ּבעציץ הּזרעים ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאת
ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין ּגללים. מלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבעציץ

ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם שלאּכדי שומרים -] ְְְְְְְִִִֵֵַָָָ
האלֹויייוזק] בשמים]את אין[מין אבל הּגג, ּבראׁש ְֲֲֵֵֶַַָָֹ

אֹותֹו. ְִַמׁשקין

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]והמקׁשקׁש מהן להברֹות[להסיר אם - ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
מרחקין היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן ּביֹותר. צמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻׁשהיא
מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא

Ëלּגפנים עּוגּיֹות שםועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ
ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.Èּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ

- מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ׁשאיןהאּלּו אּלּו; על ּגזרּו לא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַָׁשּלהן,

.‡Èיׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּׁשרּבּו
ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - לחילֹותיהם מזֹונֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות

ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית לעׂשֹות אּנס ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָאֹותֹו

עֹוׂשה. זה הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

.·È;יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע
ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמּפני

הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית; ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

.ÂËהיּו אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקצת

הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל

ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,

.ÊËואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה
ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו ּגס'. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבין
אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס 'הּגס ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין:
ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו אּלא מּׂשדהּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכלּום
,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבטֹובה,

.'ׂשד נּקיתי ְֲִִִֵֶָׁשהרי

.ÊÈּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ
השרשים] עם -[להציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ

הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּתֹו ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּניח

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;

.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת -[כורת קנים והּקֹוצץ , ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ זה ּובכל[מסור]הרי ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ּׁשּירצה. ְִֶֶַמה

.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה

.·Îהארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה[סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
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אבל עליהן, לֹוקה אינֹו - זה ּבענין נתּפרׁשּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהאבֹות
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

המסּקל,„. אֹו הּקרקע, לצר החֹופר אֹו החֹורׁש ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹּכיצד?
הּמברי וכן הארץ, עבֹודת מּׁשאר ּבהן וכּיֹוצא המזּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

מחובר] ענף בקרקע הּמרּכיב[משחיל אֹו באילן, אילן [מחבר ְִַַ
מּכיןאחר] - האילנֹות מעבֹודת ּבהן וכּיֹוצא הּנֹוטע, אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

מּדבריהם. מרּדּות מּכת ְְִִֵֶַַַאֹותֹו

.‰יחּת ולא סרק, אילן אפּלּו ּבּׁשביעית נֹוטעין ְְְְְֲִִִִִֵַַַָֹֹאין
והּבּדין העלין יפרק ולא האילנֹות, מן [ענפים]הּיּבלת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

יעּׁשן ולא ּבאבק, צּמרּתֹו את יאּבק ולא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהיבׁשים,
הּנטיעֹות את יסּו ולא הּתֹולעת, ׁשּתמּות ּכדי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּתחּתיו
העֹוף אֹותֹו יאכל ׁשּלא ּכדי זהמה לֹו ׁשּיׁש ְְֲֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדבר

הּפּגין את יסּו ולא ,ר בשלו]ּכׁשהּוא שלא ,[תאנים ְְִֶֶַַַָֹ
יקטם ולא הּנטיעֹות, את יכר ולא אֹותן, ינקב ְְְְְְְִִִִֶַָֹֹֹֹֹֹולא

יפּסג ולא ּכל[יתמוך]אֹותן, ׁשאר וכן האילנֹות, את ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹ
מּכין ּבּׁשביעית, מאּלּו אחת עׂשה ואם האילן. ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָעבֹודת

מרּדּות. מּכת ְַַַאֹותֹו

.Âּבאיׁשת האּור את מּציתין מּפני[בסבך]אין הּקנים, ְְִִִִִֵֵֶַַַָָ
קרקע עבֹודת לזריעה]ׁשהיא מכינה ואין[שעי"ז . ְְֲִֵֶַַַ

ּבֹודקין ואין ּבחֹול. אּלא לחרׁש הּפרה את ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמלּמדין
אֹותֹו ּבֹודקין אבל עפר; מלא ּבעציץ הּזרעים ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָאת
ּבּׁשביעית, הּזרעים את וׁשֹורין ּגללים. מלא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבעציץ

ּומקּימין ׁשביעית. ּבמֹוצאי לזרעם שלאּכדי שומרים -] ְְְְְְְִִִֵֵַָָָ
האלֹויייוזק] בשמים]את אין[מין אבל הּגג, ּבראׁש ְֲֲֵֵֶַַָָֹ

אֹותֹו. ְִַמׁשקין

.Êהאילן[צובעים]סֹוקרין פירותיו]את ּבסקרא[שנושרים ְְְִִִֶָָָ
הּגפנים.[אדום] ּתחת ועֹודרין ּבאבנים, אֹותֹו וטֹוענין ,ְְְְֲֲִִִִַַַַָָ

ּבזיתים פסולת]והמקׁשקׁש מהן להברֹות[להסיר אם - ְְְְְְִִֵֵַַַ
הּפּצימים[לשבח] את לסּתם ואם אסּור; האילן, ְְִִִִִֶֶַַָָָֹאת

מּתר.[סדקים] ,ָֻ

.Áהּזרעים ׂשדה והיא ּבּׁשביעית, הּׁשלהין ּבית ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָמׁשקין
מרחקין היּו אם - האילנֹות ׂשדה וכן ּביֹותר. צמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֻׁשהיא
מאילן הּמים את מֹוׁשכין - סאה לבית מעׂשר יתר מּזה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
זה מקרבין היּו ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקּו לא אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלאילן,
עפר וכן ּבׁשבילן. הּׂשדה ּכל מׁשקין סאה, לבית עׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלזה
האילנֹות ּבׁשביל ּבּׁשביעית, ּבמים אֹותֹו מרּבצין - ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּלבן

יּפסדּו. ִֵֶָֹׁשּלא

Ëלּגפנים עּוגּיֹות שםועֹוׂשין שיאספו מסביבם [גומות ְְִִִַָ
ועֹוׂשיןמים] אּמת[חופרים]; ּכּתחּלה,[תעלת]את הּמים ְְִִִֶַַַַַָ

מים. הּנקעים את ְְְִִִֶַַַָּוממּלאין

.Èּתעׂשה יׁשקה, לא ׁשאם אּלּו? ּכל הּתירּו מה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּומּפני
הּדברים ואּסּור והֹואיל ׁשּבּה; עץ ּכל וימּות מלחה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהארץ

- מּדבריהם ּבהן וכּיֹוצא ׁשאיןהאּלּו אּלּו; על ּגזרּו לא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּתֹולדֹות ּוׁשּתי אבֹות ׁשני אֹותן אּלא הּתֹורה, מן ְְִִֵֵֶַָָָָָאּסּור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶֶֶַָׁשּלהן,

.‡Èיׂשראל על ּגֹוים מלכי והּטילּו האּנסין, ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמּׁשרּבּו
ּבּׁשביעית להן לזרע הּתירּו - לחילֹותיהם מזֹונֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות

ׁשּכפה מי וכן ּבלבד; הּמל עבדי להן ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדברים
הּמל עבֹודת ּכמֹו ּבחּנם, ּבּׁשביעית לעׂשֹות אּנס ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָאֹותֹו

עֹוׂשה. זה הרי - ּבּה ְֲֵֵֶֶַָוכּיֹוצא

.·È;יעקר - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין ּבּׁשביעית, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַֹהּנֹוטע
ּבׁשֹוגג: ּתאמר אם - הּׁשביעית על חׁשּודין ׁשּיׂשראל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמּפני

הייתי'. 'ׁשֹוגג הּמזיד: יאמר ְִִִֵֵֵַַַָֹ'יקּים',

.‚Èּכדי ּבּׁשביעית, זּבלּה, אֹו נרּה, אֹו ׂשדהּו, את ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָהחֹורׁש
ולא אֹותֹו, קֹונסין - ׁשביעית ּבמֹוצאי לזריעה יפה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתהיה
ּכדי מּמּנּו אֹותּה חֹוכרין ואין ׁשביעית; ּבמֹוצאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָיזרעּנה
ּבנֹו. יזרעּנה מת, ואם לפניו. ּבּורה ּתהי אּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָלזרעּה,

.„Èלמֹוצאי לתּקנּה ּכדי ּבּׁשביעית, מארצֹו קֹוצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּמעביר
רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - אבנים מּמּנה ׁשּסּקל אֹו ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשביעית,

ׁשביעית. למֹוצאי לזרעּה לֹו ּומּתר אֹותֹו, קנסּו לא -ְְְְְִִֵָָָָָֹֻ

.ÂËהיּו אם - ּבּׁשביעית ּבהן וכּיֹוצא ּוצנֹונֹות לפת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּטֹומן
הּטֹומן אסּור. לאו, ואם חֹוׁשׁש; אינֹו מגּלין, העלין ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻמקצת

הּלּוף בצל]את קּבין[מין מארּבעת יפחֹות לא - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֶַַַַַַֹ
ּדריסת ּבמקֹום וטֹומנֹו ּגּביו; על עפר וטפח טפח, ּגבּה ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָֹעל

ּבארז למרס ּומּתר יצמח. ׁשּלא ּכדי עפרוהאדם, [להשקות ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻ
במים] יכסח.ולערבבו לא אבל ְְֲִִִַַָֹּבּׁשביעית,

.ÊËואבנים עצים אדם 'מלּקט אֹומרין: היּו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָּבראׁשֹונה
ׁשּלא ּכדי הּגס, הּגס ׁשּיּטל והּוא - ׂשדהּו מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹועׂשבים
ּדק ּבין נֹוטל חברֹו, מּׂשדה אבל הארץ; לנּקֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָיתּכּון
לנּקֹות, ׁשּמתּכּונין עברה עֹוברי מּׁשרּבּו ּגס'. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבין
אדם ׁשּיּטל אסרּו - לֹוקטין' אנּו הּגס 'הּגס ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹואֹומרין:
ילּקט ׁשּלא והּוא - חברֹו ׂשדה מּתֹו אּלא מּׂשדהּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹּכלּום
,ל עׂשיתי טֹובה ּכּמה 'ראה לֹו: יאמר ׁשּלא ְְְִִֵֶַַָָָָֹֹּבטֹובה,

.'ׂשד נּקיתי ְֲִִִֵֶָׁשהרי

.ÊÈּומביא מלּקט - ׂשדהּו ּבתֹו עֹומדת ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהיתה
ּכירתֹו ׁשם היתה אם וכן עליו. מֹוכחת ׁשּבהמּתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפניה;

עליו. מֹוכחת ׁשּכירתֹו ּומדליק; הּכל מלּקט -ְְִִֵֶַַַַַָָָֹ

.ÁÈלׁשרׁש מּתר זה הרי לעצים, ׁשּתים אֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּקֹוצץ
השרשים] עם -[להציאן זה ּבצד זה יתר אֹו ׁשלׁשה קּצץ .ְְִֵֵֶֶַָָֹ

הארץ, מעם קֹוצץ אּלא הארץ; את מתּקן ׁשהרי יׁשרׁש, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹלא
מּתֹו ּבקֹוצץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבארץ. ׁשרׁשיו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּניח

לׁשרׁש. מּתר חברֹו, מּׂשדה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶָָָֻׁשּלֹו;

.ËÈהּבּקּוע מקֹום יחּפה לא - עצים לּטל ּבּזית ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹֹהמבּקע
ּבקׁש. אֹו ּבאבנים מכּסה אבל עבֹודה; ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעפר,

.Îּבּגפנים ענפים]המזּנב קצת -[כורת קנים והּקֹוצץ , ְְְִִֵֵַַַַָָ
ּובּמגרה ּובּמּגל ּבּקרּדם ּכדרּכֹו, קֹוצץ זה ּובכל[מסור]הרי ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

ּׁשּירצה. ְִֶֶַמה

.‡Îׁשקמה ּבתּולת קֹוצצין תאנים]אין ּבּׁשביעית,[מין ְְְְִִִִֵַַָ
עבֹודת ׁשּקציצתּה מּפני - הּׁשנים ּבׁשאר ׁשּקֹוצצין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכדר
קֹוצץ לעציה, צר ואם ותֹוסיף; ּתגּדל זֹו ׁשּבקציצה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאילן,

עבֹודתּה. ּכדר ׁשּלא ְֲֶֶֶָָָֹאֹותּה

.·Îהארץ מעם קֹוצצּה? לקרקע]ּכיצד למעלה[סמוך אֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּנפׁשח אילן טפחים. אֹותֹו[נבקע]מעׂשרה קֹוׁשרין - ְְְֲִִִִֵֶַָָָָ

יֹוסיף ׁשּלא אּלא ׁשּיעלה, ולא .[להיבקע]ּבּׁשביעית; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹ
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ׂשדהּו‡. ּבתֹו ויּתן מחצרֹו, זבלים אדם יֹוציא ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹלא
יפה ׁשּתהיה ּכדי ׂשדהּו ּכמזּבל ׁשּנראה מּפני - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּׁשביעית
ולא מּתר. אׁשּפה, מּמּנּו והעמיד הֹוציא ואם ְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָֹֻלזריעה;
ּבֹו ׁשּמזּבלין הּזמן ׁשּיעבר עד ׂשדהּו, ּבתֹו אׁשּפה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיעׂשה

מּׁשּיקׁשר והּוא - הארץ קשרים]לעבֹודת הּמתיק[שיעשה ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
נהור] סגי בלשון מתוק ונקרא - מר אׁשּפה[פרי יעׂשה ולא .ְְֲֶַַָֹ

נּכרת ׁשּתהיה ּכדי זבל, ׁשל סאה וחמּׁשים מּמאה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָּפחּותה
ּדבר לֹו היה מֹוסיף. להֹוסיף, ירצה ואם אׁשּפה; ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָׁשהיא
יתר סאה, ּבית ּבכל יעׂשה ולא .והֹול עליו מֹוסיף ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹמּועט,

אׁשּפתֹות. ְִַָָֹמּׁשלׁש

.·לתֹו אׁשּפתֹות ׁשלׁש ׁשלׁש ׂשדהּו ּכל לעׂשֹות ְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹוהרֹוצה
אֹוצר זבלֹו לעׂשֹות והרֹוצה עֹוׂשה; סאה, אחתּבית [אשפה ְְְֲִֵֶֶַָָָ

סאה] ק"נ של אשפות מג' יותר עֹוׂשה.ובה ,ֶ

ּבארץ‚. ׁשהעמיק אֹו הּסלע, על הּזבל מעמיד ֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ּגבּה הארץ על ׁשּבנה אֹו הּזבל, והערים טפחים ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
עׂשה אפּלּו ׁשעּור. צרי אינֹו - הּזבל עליו והעמיד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשה
קטּנֹות ּבין ּגדֹולֹות ּבין סאה, ּבית לתֹו אׁשּפתֹות ּכּמה ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָּכן
אּלא הארץ, לעבֹודת ׁשאינן נּכר, הּדבר ׁשהרי מּתר; -ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

הּזבל. ְִִֶֶַַלכניסת

הּסהר„. מן זבל להֹוציא לאדם צאן,[דיר]מּתר ׁשל ְְִִֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּדיר והעֹוׂשה זבל. מכניסי ּכל ּכדר ׂשדהּו לתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָונֹותן
סאתים; ּבית על יתר יעׂשהּו לא ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּבתֹו
ּדפן מּניח - הּדיר ּכל את ּוכׁשּיזּבלּו לתֹוכֹו. הּצאן ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹויכניס
מזּבל נמצא ּבצּדֹו; אחר ּדיר ועֹוׂשה הּדיר, מּדפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד

סאין. ארּבעת ּבית ׂשדהּו ְְְִֵֵַַַָּבתֹו

מּמּנה‰. מׁשּיר - סאין ארּבעת ּבית ׂשדהּו ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהיתה
הטילּו ׁשהּצאן הּכל, ׁשּידעּו ּכדי העין; מראית מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמקצת,
ּבּׁשביעית'. ׂשדהּו ּכל זה 'זּבל יאמרּו: ולא ונּדּירה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּבּה

.Âּבּׁשביעית ׂשדהּו לתֹו ּכּתחּלה מחצב אדם יפּתח ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
הּסלע'; מּמּנה ׁשּיסיר נתּכּון, ׂשדהּו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ועׂשרים ׁשבע מּמּנּו ּופּצל ׁשביעית, מּקדם התחיל ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַֹואם
מהן אבן ּכל ׁשלׁש, רּום על ׁשלׁש על ׁשלׁש ּברּבּוע ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאבנים
מּתר זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו אּמה ּברּום אּמה על ְְֲִֵֶַַַַָָָָֻאּמה

ׁשּירצה. ּכל ּבּׁשביעית מּמּנּו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָלנּקר

.Ê,יתר אֹו טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ׁשּיׁש אבנים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגדר
יתר, אֹו אבנים עׂשר ּבֹו היּו אם - אבניו ּכל לּטל ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָָֹורצה
נֹוטל; זה הרי - מּזֹו ּגדֹולֹות אֹו ׁשנים מּׂשֹוי מהן אחת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָּכל
ּפחֹות היה נֹוטל. הּוא האבנים ׁשּלצר יֹודע, ְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשהרֹואה
ׁשהיּו אֹו אבנים, מעׂשר ּפחֹות ּבֹו ׁשהיּו אֹו ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמעׂשרה,
טפח ׁשּיּניח עד נֹוטל - ׁשנים ׁשנים מּמּׂשֹוי קטּנֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאבניו

לארץ. ֶָָָסמּו

.Áוהתחיל ׂשדהּו, לתּקן ּבׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
אֹו ׂשדהּו, לתּקן נתּכּון לא אם אבל ּבּׁשביעית; ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹלּטל
ּׁשּירצה מה ּכל ּבּׁשביעית נֹוטל - ׁשביעית מּקדם ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשהתחיל

מקֹום טפחים]מּכל מי' שפחות גדר וגֹודר[אפילו עד[נוטל], ְִֵַָָ
ׁשהּוא ּפי על אף - חברֹו מּׂשדה נֹוטל היה אם וכן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלארץ.

לארץ. עד ּגֹודר ְֵֶַַָָָקּבלן,

.Ëׁשהיּו אֹו הּמחרׁשה, אֹותן ׁשּתזעזע ׁשראּויין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאבנים
ׁשנים, ׁשנים מּׂשֹוי ׁשל ׁשּתים ּבהן יׁש אם - ונתּגּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֻמכּסֹות
יּנטלּו. לא מּזה, קטּנֹות היּו אֹותן; לּטל מּתר זה ְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻהרי

.È- לאבנים צרי ׁשהּוא מּפני ּבּׁשביעית, ׂשדהּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהמסּקל
אם וכן ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל
- אבנים ׁשל ּגל אֹו צרֹורֹות, ׁשל ּגרּגׁש ּבׂשדהּו לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָהיה
יׁש ואם ּבארץ. הּנֹוגעֹות את ּומּניח העליֹונֹות, את ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָנֹוטל

ּכּלן. את יּטל - קׁש אֹו סלע, ְִֵֶֶֶַַַָֹֻּתחּתיהן

.‡Èמּפני - ּבעפר יתּקנֹו אֹו עפר, ּגיא אדם ימּלא ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָֹלא
חיץ הּוא עֹוׂשה אבל הארץ. את מתּקן על[מחיצה]ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ידֹו את לפׁשט ׁשּיכֹול אבן וכל הּגיא; אחרּפי [כשעומד ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתּנטל.המחיצה] זֹו הרי - הּגיא ׂשפת על עֹומד והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָולּטלּה,

.·È- הּכתף על ׁשלׁש ׁשּתים הּנּטלֹות והם ּכתף, ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹאבני
מּׂשדהּו; ּבין חברֹו מּׂשדה ּבין מקֹום, מּכל להביאן ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻמּתר
ּבין קטּנֹות, אבנים ואפּלּו מקֹום, מּכל מביא הּקּבלן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָוכן

קּבלּה. ׁשּלא מּׂשדה ּבין ׁשּקּבלּה, ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּׂשדה

.‚Èסּוגה ׁשהיא מכׁשלת[סתומה]ּפרצה אינּה אם - ּבעפר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
הרּבים, את מכׁשלת היתה ואם לבנֹותּה; אסּור הרּבים, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָאת
- הרּבים לרׁשּות ּפתּוחה אּלא ּבעפר סּוגה היתה ׁשּלא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹאֹו

לבנֹותּה. מּתר זה ְֲִֵֶָָֻהרי

.„Èלׂשדה ׂשדהּו ּבין ּבּׁשביעית ּגדר לבנֹות לֹו ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָאסּור
ּומּתר הרּבים; רׁשּות ּובין ּבינֹו ּגדר ּבֹונה אבל ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָֻחברֹו,
ׂשדהּו ּבתֹו וצֹוברֹו העפר, את ּומֹוציא הּסלע. עד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהעמיק
ּומערה וׁשיח ּבֹור חפר אם וכן זבל. מעמידי ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכדר
החֹופרים. ּכל ּכדר ׂשדהּו ּבתֹו העפר צֹובר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּׁשביעית,
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.‡סמּו יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשית, ּבׁשנה הארץ ְְֲִִִֶַָָָָָֹעבֹודת
ׁשהּוא מּפני מּסיני, למׁשה הלכה אסּורה - ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹלּׁשביעית
הּוא, קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ודבר לּׁשביעית; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמתּקנּה

הּׁשמּועה מּפי רבינו]ׁשּנאסר ממשה חכמים,[מסורת וגזרּו . ְְְֱֲִִִֶֶַַָָָ
יהי ּבזמןׁשּלא ׁשביעית ערב האילן ׂשדה חֹורׁשין ּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹ

הּלבן ּוׂשדה העצרת; עד אּלא חיטה]הּמקּדׁש, עד[- , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הארץ ּבעבֹודת מּתרין - קּים הּמקּדׁש ׁשאין ּובזמן ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻהּפסח.

ּתֹורה. ּכדין הּׁשנה, ראׁש ְִַַָָָֹעד

סאה.·. לבית אילנֹות ׁשלׁשה ּכל האילן? ׂשדה היא ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָֹאיזֹו
ׁשלׁשה ׁשל הן ואפּלּו מאכל, אילן ואחד סרק, אילן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
לעׂשֹות ראּויין אם ּתאנים: הן ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָאנׁשים
ּבׁשבילן; סאה ּבית ּכל חֹורׁשין מנה, ׁשּׁשים ׁשל ּדבלה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּכר
הּבקר ׁשּיהיה ּכדי ואחד, אחד ּכל ּבין רחּוק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהּוא,

ּבכליו. לעבר ְֲֵַָָֹיכֹול

ואחד‚. ׁשלׁשה, ׁשהיּו אֹו סאה, לבית מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶָָָָָָָֹֹהיּו
ראּויין אינם והּׁשנים יתר, אֹו מנה ׁשּׁשים לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
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ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,
מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

מנה„. ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל חֹורׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לעׂשֹות. ראּוי ֲֵֶַָּׁשאינֹו

עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו
עׂשר ּבׁשבילן. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Âעטרה מּקפֹות אֹו אחת, ׁשּורה עׂשּויֹות -[כקשת]היּו ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

.Êׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה'. ְִָלֹו

.Áמּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה. הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּולמעלה,

.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּבזמן

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפיםּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
אֹותן,יבשים] וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֶַַָּומזהמין

ּבּתים להן הּפּגין[סככות]ועֹוׂשין את וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
בשלו] שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ּכל[למהר ; ְְִַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.Èׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
ּובזמן מנּקבין. ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיצאּו

ׁשביעית,ה ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ּמקּדׁש, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאף
אחר] אילן על אחד מאילן מבריכין[ענף ואין [משחיל, ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ענף ׁשּתקלטבקרקע ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם
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הּזרע‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ּבּה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנפל

העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ועׂשּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוחזרּו
לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ׁשעלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּירקֹות
לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

ׁשּנּטּיבה ׂשדה -[שנחרשה]אפּלּו וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפרֹותיה
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא תקצר", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
הּׂשדה ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? לֹוקה. הּקֹוצרין, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת[ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

סֹופרים·. אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין

ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

ּבּור„. ּבׂשדה העֹולין לזריעה]ספיחים מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ
ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע[העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ

ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאדם

בה] מתעניין אין ּוׂשדה[- ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ
ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ

ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה
ול מקֹום, ּבכל מּתר עליו.ׁשביעית ּגזרּו א ְְְְִִָָָָָָֹֻ

אסּורין‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;

ּכדרּכּה. רֹועה ְְְֵַָָָּובהמה

.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין. ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

שביעית] ממוצאי הראשון האפיל[גדל הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?

.Ëּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד
אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
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ואחד מנה, מאה אפּלּו לעׂשֹות ראּויין ׁשנים אֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלעׂשֹות,
מלא והּוא צרּכן, אּלא להן חֹורׁשין אין - עֹוׂשה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹאינֹו

לקוטף]האֹורה המעבר שיספיק לֹו.[- חּוצה וסּלֹו ְֶַָָ

מנה„. ׁשּׁשים לעׂשֹות ּוראּויין ּתׁשעה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹהיּו
מה ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ואף ּבׁשבילן, סאה ּבית ּכל חֹורׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לעׂשֹות. ראּוי ֲֵֶַָּׁשאינֹו

עֹוׂשין‰. ּבין יתר, אֹו סאה ּבית לתֹו אילנֹות עׂשרה ְְֲִִֵֵֵָָָָָָהיּו
עׂשר ּבׁשבילן. סאה ּבית ּכל חֹורׁשין - עֹוׂשין ׁשאינן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
סאה ּבית ּכל חֹורׁשין סאה, ּבית לתֹו מפּזרֹות ְְְְְְִִֵֵָָָָֻנטיעֹות
מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּׁשנה; ראׁש עד ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבׁשבילן

.Âעטרה מּקפֹות אֹו אחת, ׁשּורה עׂשּויֹות -[כקשת]היּו ֲֲַַָָָָָֻ
עם והּדלּועין ואחת. אחת לכל צרּכן אּלא להן חֹורׁשין ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאין

לעׂשרה. מצטרפֹות ְְְֲִִַַָָָהּנטיעֹות,

.Êׁשּקֹוראין זמן ּכל הּקטן, האילן זה נטיעה? היא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָאיזֹו
'נטיעה'. ְִָלֹו

.Áמּטפח נקצץ אם - חליפין והֹוציא ׁשּנקצץ ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָאילן
ּכנטיעה. הּוא הרי ּולמּטה, מּטפח ּכאילן; הּוא הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּולמעלה,

.Ë;ׁשאמרנּו ּכמֹו הּמקּדׁש, ּבזמן - האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוכל
אף הּׁשנה. ראׁש עד הארץ ּבעבֹודת מּתרין הּזה, ּבּזמן ְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻאבל
הּמקׁשאֹות ולעדר הּׂשדה ּולזּבל לסּקל מּתר הּמקּדׁש, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻּבזמן

הּׁשלהין ּובית להשקאה]והּמדלעֹות הזקוקים שדות עד[- - ְְְִִֵַַַַָ
ּומעּׁשנין ּומאּבקין ּומפרקין ּומזּבלין הּׁשנה. ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹראׁש

ּומזרדין ענפים]ּומקרסמין ענפיםּומפּסלין[כריתת [כריתת ְְְְְְְִִִַַָ
אֹותן,יבשים] וקֹוטמין וכֹורכין הּנטיעֹות, את ְְְְְְֲִִִִֶַַָּומזהמין

ּבּתים להן הּפּגין[סככות]ועֹוׂשין את וסכין אֹותן, ּומׁשקין , ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
בשלו] שלא אֹותן[פירות ּומנּקבין בישולן], ּכל[למהר ; ְְִַָָ

ׁשל הּׁשנה ראׁש עד ׁשביעית ּבערב מּתרֹות אּלּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻעבֹודֹות
הּמקּדׁש. ּבזמן ואפּלּו ְְְֲִִִִִַַַָׁשביעית,

.Èׁשביעית וׁשל לּׁשביעית, ׁשּנכנסּו ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַּפּגי
ּובזמן מנּקבין. ולא סכין לא - ׁשביעית למֹוצאי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשּיצאּו

ׁשביעית,ה ערב הּגיאיֹות ּפי על מדרגֹות ּבֹונין אין ּמקּדׁש, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לּׁשביעית. מתּקנן ׁשהּוא מּפני - הּגׁשמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּׁשּיּפסקּו

.‡Èמרּכיבין ואין אילנֹות, נֹוטעין אין הּזה, ּבּזמן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָאף
אחר] אילן על אחד מאילן מבריכין[ענף ואין [משחיל, ְְִִֵַ

מחובר] בעודו ענף ׁשּתקלטבקרקע ּכדי אּלא - ׁשביעית ְְְִִִֵֶֶֶֶָֹערב
ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים הּקליטה אחר ותׁשהה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹהּנטיעה,
ודבר ׁשּבתֹות. ׁשּתי - קליטה ּוסתם ׁשביעית; ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה
הרֹואה: יאמר ׁשּמא - העין מראית מּפני לעֹולם, אסּור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹזה
אֹו הּמברי אֹו ׁשהּנֹוטע אֹומר, נמצאת נטעּו'. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ'ּבּׁשביעית
וארּבעים ּבארּבעה הּׁשנה ראׁש קדם ׁשביעית ערב ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּמרּכיב
מּתרין. הּפרֹות עקר, לא ואם יעקר. מּכן, ּפחֹות יקּים; ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻיֹום,

לעקר. הּיֹורׁש את מחּיבין ׁשּיעקר, קדם מת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹואם
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הּזרע‡. מן ּבין - ׁשביעית ּבׁשנה הארץ ׁשּתֹוציא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכל
מּקדם ׁשּנקצרּו העּקרים מן ּבין ׁשביעית, מּקדם ּבּה ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנפל

העׂשבים מן ּבין 'ספיח', נקראּו ׁשניהן ועׂשּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוחזרּו
לאכלֹו מּתר הּכל - זרע להן ואין מאליהן ׁשעלּו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּירקֹות
לאכלה". לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

ׁשּנּטּיבה ׂשדה -[שנחרשה]אפּלּו וצּמחה ּבּׁשביעית, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
קציר ספיח "את ׁשּנאמר: וזה ּבאכילה; מּתרין ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּפרֹותיה
קצר ואם ׁשנה. ּבכל ׁשּקֹוצר ּכדר יקצר ׁשּלא תקצר", ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא
הּׂשדה ּכל ׁשעקר ּכגֹון ּכיצד? לֹוקה. הּקֹוצרין, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכדר

ּכרי תבואה]והעמיד לעבֹודת[ערמת ׁשּקצר אֹו ּבּבקר, ודׁש ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל. וחֹובט מעט, מעט קֹוצר אּלא ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ,

סֹופרים·. אסּורין[חכמים]ּומּדברי הּספיחים ּכל ׁשּיהיּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָ
יל ׁשּלא - עברה עֹוברי מּפני עליהן? ּגזרּו ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבאכילה.
ּבּסתר, ׂשדהּו ּתֹו ּגּנה וזרעֹוני וקטנּיֹות ּתבּואה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויזרע
ּכל אסרּו לפיכ הן'; 'ספיחין ויאמר מהן יאכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּוכׁשּיצמחּו

ּבּׁשביעית. הּצֹומחין ְְְִִִִִַַַהּספיחין

ּפרֹות‚. אּלא ׁשביעית מּפרֹות אֹוכלין ׁשאין למדּת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהא
ּכגֹון האדם, רב אֹותן זֹורעין ׁשאין והעׂשבים ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹהאילנֹות,
הּירקֹות אבל ּבהן; ּכּיֹוצא וכל הּׁשֹוטים והּירּבּוזין ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפיגם
וקטנּיֹות ּתבּואה ּומיני ּבּגּנֹות, אֹותן לזרע האדם רב ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּדר
מּכין אֹותן, והמלּקט מּדבריהם; אסּור מהן, הּצֹומח ּכל -ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

מרּדּות מּכת מדרבנן]אֹותֹו .[מלקות ְַַַ

ּבּור„. ּבׂשדה העֹולין לזריעה]ספיחים מיועדת ,[שלא ְְִִִִֵָ
ניר לחרישה]ּובׂשדה זרע[העומדת ּובׂשדה ּכרם, ּובׂשדה , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַ

ׁשאין לפי עליהן? ּגזרּו לא מה ּומּפני ּבאכילה. מּתרין -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ
לׁשם נפנה אדם אין ּבּור, ׂשדה אּלּו: מקֹומֹות זֹורע ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָאדם

בה] מתעניין אין ּוׂשדה[- ּבתּקּונּה; הּוא רֹוצה ניר, ּוׂשדה ;ְְְִִֵֵֶָ
ּכרמֹו אֹוסר אינֹו כלאים]ּכרם, מדין יאסרו יזרע ;[שאם ְֵֵֶֶַ

ׁשל הּתבן וכן אֹותּה. מפסידין הּספיחין זרע, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּוׂשדה
ול מקֹום, ּבכל מּתר עליו.ׁשביעית ּגזרּו א ְְְְִִָָָָָָֹֻ

אסּורין‰. ׁשביעית, למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ׁשל ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָספיחין
ּכדרּכֹו, חֹורׁש אּלא - ּבּיד אֹותן ּתֹולׁשין ואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבאכילה;

ּכדרּכּה. רֹועה ְְְֵַָָָּובהמה

.Â?ׁשביעית ּבמֹוצאי ׁשביעית, ספיחי אסּורין מתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָועד
מּתרין. ספיחין ,ואיל ּומחנּכה חנּכה; ועד הּׁשנה ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹֻֻֻמראׁש
מּתרין. הּגּדּולין ׁשביעית, אחר ׁשביעית ספיחי ְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַָֻוהּזֹורע

.Êעׂשּו אם - ׁשביעית למֹוצאי מּׁשביעית ׁשּיצאּו ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָּבצלים
ּבהן באותוּכּיֹוצא שביעית מוצאי של בצלים גדלו אם -] ֵֶַָ

מּתריןגודל] העין], מראית שאין וכן[- אסּורין. לאו, ואם ; ְְֲִִִֵָָֻ
אּלא ׁשביעית, ּבמֹוצאי אֹותן לֹוקחין אין - הּפרֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָׁשאר
הּבּכיר עׂשה ׁשביעית. מֹוצאי מּפרֹות ּבהן ּכּיֹוצא ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיעׂשּו

שביעית] ממוצאי הראשון האפיל[גדל הּתר שגדל, [האחרון ִַָָֻ
לּקחבשביעית] ּומּתר מּיד.[לקנות]. ׁשביעית, ּבמֹוצאי ירק ְְִִִִֵַָָָָָֻ

.Áלּוף לּקח אדם מּתר בצל]ּומאימתי ּבמֹוצאי[מין ְִֵֵֵַַָָָָָֻ
החדׁש. מּׁשּירּבה ְְִִִִֶֶֶָָׁשביעית?

.Ëּפרֹות ּוליֹובלֹות. לׁשמּטים הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹּבאחד
אֹו קטנּיֹות אֹו ּתבּואה היּו אם - לׁשביעית ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִִִִִִִֶָָׁשּׁשית
- הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו האילן, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹּפרֹות
הרי ּבּׁשביעית, אֹותן ׁשאֹוסף ּפי על ואף מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהרי
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הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו לא ואם ּדבר. לכל ׁשּׁשית ּכפרֹות ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹהן
ׁשביעית. ּכפרֹות הן הרי הּׁשנה, ראׁש אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאּלא

.È;ספיחין מּׁשּום ּבאכילה, אסּורין והּקטנּיֹות ְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָהּתבּואה
ׁשביעית. ּבקדּׁשת אֹותן אֹוכלין האילן, ְְְִִִִִֵַָָָֻּופרֹות

.‡Èהּמצרי ּופֹול והּׁשמׁשמין, והּפרגין, והּדחן, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹֹֻהארז,
ּפרין נגמר אם ּפרי: ּגמר אחר ּבהן הֹולכין - לזרע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּזרעֹו
ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבּׁשביעית מּתרין אּלּו הרי הּׁשנה, ראׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֻקדם
קדם ׁשהׁשריׁשּו ּפי על אף - הּׁשנה ראׁש אחר נגמרּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹואם

ספיחים. מּׁשּום אסּורים אּלּו הרי - הּׁשנה ְֲֲִִִִֵֵַָָֹראׁש

.·Èּכּפֹול היה אפּלּו - והאתרֹוג לקיטתֹו. ּבׁשעת [-הּירק, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
במעשר] מתחייב ּככדשאז ונעׂשה הּׁשנה, ראׁש ְְֲֶַַַָָָֹֹקדם

ּככד היה ואפּלּו ׁשּׁשית; ּכפרֹות ּבמעׂשרֹות חּיב - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָּבּׁשביעית
ּכפרֹות הּוא הרי - ּבּׁשביעית ונלקט הֹואיל - ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַּבּׁשּׁשית

להחמיר. ׁשּׁשית ּכפרֹות ּומתעּׂשר ְְְְְִִִִִִֵֵַַׁשביעית,

.‚Èּבתבּואה - ׁשביעית למֹוצאי ׁשּיצאּו ׁשביעית ּפרֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָוכן
והּפרגין הּמעׂשרֹות; עֹונת אחר הֹולכין ואילנֹות, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָוקטנּיֹות
אחר לזרע, ׁשּזרעֹו הּמצרי ּופֹול והּדחן והארז ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻוהּׁשמׁשמין

לקיטתֹו. אחר והּירק, הּפרי; ְְְְִִַַַַַָָָּגמר

.„Èקדם ּפריֹו ונגמר ּבּׁשּׁשית, לזרע ׁשּזרעֹו הּמצרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָֹּפֹול
מּתר ׁשּלֹו, זרע ּבין ׁשּלֹו ירק ּבין - ׁשביעית ׁשל הּׁשנה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻראׁש
ּבין - ׁשביעית עליו ונכנסה לירק, זרעֹו ואם ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָּבּׁשביעית.

ּבי לזרעירקֹו זרעֹו אם וכן ׁשביעית; ּכספיחי אסּור זרעֹו, ן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אסּור. הּוא הרי ְֲֵָָָּולירק,

.ÂËזרעֹו אם - לּׁשמינית ויצא ּבּׁשביעית, ּוזרעֹו ְְְְְִִִִִַַַָָָָָעבר
ּכׁשאר ׁשביעית ּבמֹוצאי אסּור ירקֹו, ּבין זרעֹו ּבין - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלזרע
ּבין - ּבּׁשמינית ונלקט הֹואיל - לירק זרעֹו ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּספיחים;
מּׁשּום אסּור זרעֹו - ּולירק לזרע זרעֹו מּתר. זרעֹו, ּבין ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻירקֹו

מּתר. וירקֹו ְִִִָָֻספיחים,

.ÊËׁשּוח לבנות]ּבנֹות לאחר[תאנים נגמרין והן הֹואיל - ְְְְִִִֵַַַָ
הּׁשנה ראׁש קדם הּמעׂשרֹות לעֹונת ּבאּו אם - ׁשנים ְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשלׁש
הּׁשבּוע מן ׁשנּיה ּבׁשנה נאכלין הן הרי ׁשמינית, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

ׁשביעית. ְְִִַּבתֹורת

.ÊÈהּסריסים עלים]הּבצלים מוציאים ּופֹול[שאינם ְִִִַַָָ
הּׁשנה, ראׁש קדם יֹום ׁשלׁשים מים מהן ׁשּמנע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּמצרי,

ּבעל גשמים]וׁשל במקום שנזרעו הסריסים, מהן[- ׁשּמנע , ְֵֶֶֶַַַָ
עֹונֹות השקאה]ׁשלׁש אּלּו[של הרי - הּׁשנה ראׁש לפני ְֲִֵֵֵַָָָֹֹ

ׁשביעית. ּכספיחי הן הרי מּכאן, ּפחֹות ׁשּׁשית; ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָמּפרֹות

.ÁÈהּׁשנה ראׁש לפני הקׁשּו אם - לזרע ׁשּקּימן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּדלּועין
מּפרֹות ׁשהן ּבּׁשביעית; לקּימן מּתר - אדם מּלאכל ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻונפסלּו
וכן ׁשביעית. ּכספיחי אסּורין הקׁשּו, לא ואם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֹׁשּׁשית.
לקּימן מּתר הּׁשנה, ראׁש לפני ׁשהקׁשּו ּכּלן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּירקֹות
ספיחים. מּׁשּום לקּימן אסּור רּכים, היּו ואם ְְְְְִִִִִִִַַַָָָּבּׁשביעית;
ּבארץ מּניחֹו אּלא הּלּוף, את לׁשרׁש אֹותֹו מחּיבין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואין
ואין מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח אם ׁשהּוא; ְְְְִִִֵֵֶַָָָֻּכמֹות

הּקנּדס את לׁשרׁש אֹותֹו קוץ]מחּיבין ּגֹוזז[מין אּלא , ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻ
מּתר. ׁשביעית, למֹוצאי צמח ואם ְְְִִִִֵֶַָָָָֻּבעלין;

.ËÈּופּואה הּקיצֹונים ּבצלים וכן ׁשביעית, ערב ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָלּוף

אדום] לצבע לעקר[עץ מּתר - ׁשביעית לפני ְְְְֲִִִִֵֶַָֹֻׁשּנגמרּו
מּׁשּום ּבזה ואין מּתכת, ׁשל ּבקרּדּמֹות ּבּׁשביעית ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאֹותן

הארץ. ֲֶַָָעבֹודת

.Îּכל - וצמחּו ּבּׁשביעית, ּגׁשמים עליהן ׁשּירדּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהּבצלים
הׁשחירּו, ואם מּתרין. אּלּו הרי ירּקין, ׁשּלהן ׁשהעלין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻזמן
מּׁשּום אסּורין העלין, ואֹותן ּבארץ; ּכנטּועין אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָהרי
עֹומדין. ּבהּתרן עצמן הּבצלים ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָספיחין.

.‡Îּגּדּוליו ורּבּו ּבּׁשמינית, ּונטעֹו ּבּׁשביעית, ׁשעקרֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָּבצל
הֹואיל הּכל; והּתר עּקרֹו, את ּגּדּוליו העלּו - עּקרֹו ְֱִִִִֶֶַַַָָָֹֻעל
קרקע. ידי על ּבּטלתּה ּכ קרקע, ידי על אּסּורּה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָּוׁשביעית

.·Îאֹותן יאסף לא - ּבּׁשביעית האילן ׁשּיֹוציא ְֱִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּפרֹות
לא נזיר עּנבי "את ׁשּנאמר: ׁשנה, ּבכל ׁשאֹוסף ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכדר
ּכדר ׁשּבצר אֹו האילן, לעבֹודת ּבצר ואם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹתבצר";

לֹוקה. - ְִֶַהּבֹוצרים

.‚Îקֹוצין אין - ׁשביעית ׁשל ּתאנים עֹוׂשה? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַוכיצד
ולא[מייבשין] ּבחרּבה; אֹותן מיּבׁש אבל ּבּמקצה, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָֹֻאֹותן

ּבערבה הּוא ּדֹור אבל ּבּגת, ענבים ול[קערה]ידר א; ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָֹֹ
קטן לבד ּומכניס הּוא ּכֹותׁש אבל הּבד, ּבתֹו זיתים ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָיעׂשה
ּבׁשאר וכן קטּנה. לבד ּומכניס הּבד, ּבבית וטֹוחן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָּביֹותר;

מׁשּנה. לׁשּנֹות, ׁשּיכֹול ּכל - ְְְִֶֶַַַָָָהּדברים

.„Îהארץ ּׁשּתֹוציא מה ּכל להׁשמיט עׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמצות
וכל ּונטׁשּתּה". ּתׁשמטּנה "והּׁשביעית, ׁשּנאמר: ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּׁשביעית,

סג אֹו ּכרמֹו מצות[גודר]הּנֹועל ּבּטל - ּבּׁשביעית ׂשדהּו ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
יפקיר אּלא ּביתֹו; לתֹו ּפרֹותיו ּכל אסף אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעׂשה;
אביני "ואכלּו ׁשּנאמר: - מקֹום ּבכל ׁשוין הּכל ויד ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכל,
מן ׁשּמביאין ּכדר ּביתֹו, לתֹו מעט להביא לֹו ויׁש ."ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעּמ
הביא ואם יין; ּכּדי עׂשרה חמׁש ׁשמן, ּכּדי חמׁש - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָההפקר

מּתר. מּזה, ִֵֶָָֻיתר

.‰Î,ּבלבד יׂשראל ּבארץ אּלא נֹוהגת ׁשביעית ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאין
הּבית ּבפני ּבין - וגֹו'" הארץ אל תבאּו "ּכי [בזמןׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּבית.המקדש] ּבפני ׁשּלא ּבין ,ְִִֵֵֶַַֹ

.ÂÎ;ּבעבֹודה אסּור ּכזיב, עד ּבבל עֹולי ּבֹו ׁשהחזיקּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשּלא וכל ּבאכילה. אסּורין ּבֹו, ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָֹוכל
ועד מּכזיב ׁשהּוא ּבלבד, מצרים עֹולי אּלא ּבֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָהחזיקּו
ּבעבֹודה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - אמנה ועד ְֲֲִֶַַַַַָָָָָָהּנהר
ּומהּנהר ּבאכילה. מּתרין ּבֹו ׁשּצֹומחין הּספיחין ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבּׁשביעית,

ּבּׁשביעית. ּבעבֹודה מּתר והלאה, ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֻּומאמנה

.ÊÎדוד]סּוריה שכבש ׁשביעית[מקומות ׁשאין ּפי על אף - ְְִִִֵֶַַָ
ּבעבֹודה אסּורה ׁשּתהיה עליה ּגזרּו הּתֹורה, מן ּבּה ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנֹוהגת
יׂשראל, ארץ יּניחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל; ּכארץ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּׁשביעית
- וׁשנער ּומצרים ּומֹואב עּמֹון אבל ׁשם. ויׁשּתּקעּו ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוילכּו
ׁשביעית אין מּדבריהם, ּבמעׂשרֹות חּיבין ׁשהן ּפי על ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָאף

ּבהן. ֶֶֶָנֹוהגת

.ÁÎ.מּדבריהם ּבּה נֹוהגת ׁשביעית הּירּדן, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעבר
ּבאכילה; מּתרין - סּוריה ּוספיחי הּירּדן עבר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻּוספיחי
ׁשהחזיקּו יׂשראל מארץ חמּורין אּלּו ארצֹות יהיּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹלא

מצרים. עֹולי ְִִֵַָּבּה
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.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶָָֹׁשֹומר,

קודש שבת
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ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
ּדבר מבּׁשל;ּומעׂשר: אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ּתרּומה,„. ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָואין
- מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול; לידי יביאּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹֻמּתר,

אֹותן‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה,
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
את[וחמץ]וׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא[בבשמים]הּׁשמן ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲֶֶֶַַָָָָֹ

ונכנס. ְְִִַָמּבחּוץ,

.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו וס הּמנעל. [טבלתולֹובׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .שיש

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

.Ëעל אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּפי
- ּבהמה מאכלי מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלבהמה

ּבהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין

.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ
ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ

ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת
מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא יין, לשרות -] ְְְְִִָָֹ

לכביסה.בפשתן] ולא ,ְְִִָֹ

.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה

מ עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים לאדם,ּכגֹון מלּוגמה הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,

.·Èּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר
אכלי ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל אדם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאכלי
אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם

.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות
לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואה; ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה ּתבּואתּה", את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּתאכלּו
ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן
מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמים,
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,

.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר
מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
הֹוציא ואם להפסד. ולא לאכלה", "לכם ונאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאכל,
ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
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.ËÎ- ּבּׁשביעית ּוזרעּה יׂשראל, ּבארץ קרקע ׁשּקנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגֹוי
עֹוברי מּפני אּלא הּספיחין, על ּגזרּו ׁשּלא מּתרין; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּפרֹותיה
עליהן. ׁשּנגזר ּכדי הּׁשביעית על מצּוין אינן והּגֹוים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻעברה,

.Ïעליהן מֹוׁשיבין - לּספר הּסמּוכֹות יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָעירֹות
ׁשביעית. ּפרֹות ויבּוזּו ּגֹוים יפּוצּו ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶָָֹׁשֹומר,

קודש שבת
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ּולסיכה,‡. ולׁשתּיה, לאכילה, נּתנּו ׁשביעית ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָּפרֹות
הּׁשמּועה מּפי ולצביעה; הּנר, ממשהּולהדלקת [מסורת ְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

צבע.רבינו] ּבּה ולצּבע הּנר להדלקת אף "ּתהיה", ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלמדּו:

לאכל·. ׁשּדרּכֹו ּדבר לאכל ּכיצד? ולׁשתּיה ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכילה
ׁשני. ּומעׂשר ּתרּומה ּכדין לׁשּתֹות, ׁשּדרּכֹו ּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָולׁשּתֹות

ּבתרּומה‚. מׁשּנה ׁשאינֹו ּכדר מּברּיתן, ּפרֹות יׁשּנה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹולא
ּדבר מבּׁשל;ּומעׂשר: אֹותֹו יאכל לא חי, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻ

,לפיכ חי. אֹותֹו אֹוכלין אין מבּׁשל, להאכל ׁשּדרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻודבר
ׁשּנפסד ּתבׁשיל לאכל מּטּפל אינֹו ּבהמה. אכלי ׁשֹולקין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאין
ּומעׂשר. ּבתרּומה אֹוכל ׁשאינֹו ּכדר ׁשעּפׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהּפת

ּתרּומה,„. ׁשל ּבׁשמן ׁשביעית ׁשל ירק מבּׁשלין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָואין
- מּיד ואכלֹו מעט ּבּׁשל ואם ּפסּול; לידי יביאּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפסּול. לידי לבֹוא ּכדי הּניחֹו לא ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֵֶָָֹֻמּתר,

אֹותן‰. מאכילין אין אדם, למאכל המיחדים ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֻּפרֹות
לתחת מאליה הּבהמה הלכה ּולעֹופֹות; לחּיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָלבהמה
ׁשּנאמר: להחזירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - ואכלה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתאנה,
לאכל". ּתבּואתּה כל ּתהיה ּבארצ אׁשר ולחּיה ולבהמּת"ְְְְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âיין יסּו לא ;לסּו ׁשּדרּכֹו ּדבר לסּו ּכיצד? ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹלסיכה
את[וחמץ]וׁשמן יפּטם ולא הּׁשמן. את הּוא ס אבל , ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
הּוא[בבשמים]הּׁשמן ס אבל ּבּמרחץ; יסּו ולא , ְְֲֶֶֶַַָָָָֹ

ונכנס. ְְִִַָמּבחּוץ,

.Êחֹוסמין אין - ׁשביעית ׁשל סותמים]וׁשמן [חוריםּבֹו[- ְְְִִִֵֶֶֶ
סכיןשל] ואין וסנּדל. מנעל ּבֹו סכין ואין וכירים, ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּתּנּור

ּבידים מׁשפׁשפֹו ּבׂשרֹו, על נפל טמאֹות; ּבידים ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָאֹותֹו
רגלֹו הּוא ס אבל הּמנעל, ּבתֹו רגלֹו יסּו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָֹטמאֹות.

קטבּוליא ּגּבי על ּומתעּגל ּגּופֹו וס הּמנעל. [טבלתולֹובׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
לסיכה] .שיש

.Áׁשביעית ּבׁשמן הּנר את ׁשּמדליק ּכיצד? הּנר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלהדלקת
ּבׁשמן ׁשמן ׁשהחליף אֹו אחר, ׁשמן ּבֹו ולקח מכרֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעצמֹו;
ׁשביעית. ּבדמי מדליקין ׁשאין ּבהדלקה; אסּורין ׁשניהן -ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבנר. מדליקֹו אּלא הּמדּורה, לתֹו הּׁשמן יּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹולא

.Ëעל אף - ּבהן לצּבע ׁשּדרּכן ּדברים ּכיצד? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלצביעה
צֹובעין לא אבל לאדם; ּבהן צֹובעין אדם, מאכלי ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּפי
- ּבהמה מאכלי מאכלי אפּלּו ׁשביעית, מּפרֹות ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָלבהמה

ּבהמה. צבעי על חלה ׁשביעית קדּׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשאין

.Èואהל ּברית ּכגֹון ּכבסים, צמחים]מיני קדּׁשת[מיני - ְְְְִִִֵַָָָֹֻ
ׁשּבת "והיתה ׁשּנאמר: ּבהן, ּומכּבסין עליהן, חלה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשביעית
ּבפרֹות מכּבסין אין אבל צרכיכם. לכל - לכם" ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהארץ

מלּוגמה עֹוׂשין ואין "והיתה[תרופה]ׁשביעית, ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָ

ולא לזּלּוף, ולא למלּוגמה, לא לאכלה", לכם הארץ ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹׁשּבת
מקיא]להקיא שע"י משקה למׁשרה[מין ולא יין, לשרות -] ְְְְִִָָֹ

לכביסה.בפשתן] ולא ,ְְִִָֹ

.‡Èמיחד ׁשהּוא ּכל ׁשביעית: ּבפרֹות אמרּו ּגדֹול ְְְְְִִֵֶָָָָֹֻּכלל
- ּבהן וכּיֹוצא וענבים ּותאנים חּטים ּכגֹון אדם, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָלמאכל
ואפּלּו ּבהן וכּיֹוצא רטּיה אֹו מלּוגמה מּמּנּו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָאין
לכם, מיחד ׁשהּוא ּכל לאכלה", "לכם ׁשּנאמר: ְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאדם,
אדם, למאכל מיחד ׁשאינֹו וכל לרפּואה; ולא לאכלה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיהיה

מ עֹוׂשין - הרּכים ודרּדרים קֹוצים לאדם,ּכגֹון מלּוגמה הן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
לבהמה, ולא לאדם לא מיחד ׁשאינֹו וכל לבהמה. לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹֹֹֹֻאבל
ּבמחׁשבּתֹו: ּתלּוי הּוא הרי - והּקרנית והאזֹוב הּסיאה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
לאכילה, עליו חׁשב ּכעצים; הּוא הרי לעצים, עליו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָחׁשב
ּבהמה ּולמאכל אדם למאכל עליו חׁשב ּכפרֹות; הּוא ְְְְֲֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָהרי
מהן עֹוׂשין ׁשאין אדם, מאכל חמרי עליו נֹותנין -ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אֹותן. ׁשֹולקין ׁשאין ּבהמה, מאכל וחמרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻמלּוגמה,

.·Èּבהם ולּקח ּבהמה, ואכלי אדם אכלי למּכר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֻמּתר
אכלי ּבהם לּקח ּבהמה, אכלי מֹוכרין אין אבל אדם. ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאכלי
אדם, אכלי מֹוכרין ׁשאין לֹומר צרי ואין אחרת, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהמה
אכלי החליף אֹו ּבהן, לקח ואם ּבהמה; אכלי ּבהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלּקח
עֹוׂשין ׁשאין אדם, ּכאכלי הם הרי - ּבהמה ּבאכלי ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָאדם

לאדם. מלּוגמה ְְְֵֶָָָמהם

.‚Èלחּוצה מהארץ אֹותן מֹוציאין אין - ׁשביעית ְְִִִִֵֵֵֶָָָָּפרֹות
לסּוריה ואפּלּו דוד]לארץ, שכבש מאכילין[מקומות ואין . ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָ

ׂשכיר אֹו ׁשּבת, ׂשכיר היה ואם לׂשכיר; ולא לגֹוי, ְְְְְְִִִִַָָָָָֹאֹותן
הּוא הרי - עליו מזֹונֹותיו ׁשּקּצץ אֹו חדׁש, ׂשכיר אֹו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשנה,
האכסניא את ּומאכילין אֹותֹו. ּומאכילין ּביתֹו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּכאנׁשי

ׁשביעית. ְִִֵּפרֹות

.„Èׁשּזה מּפני ׁשביעית, ּפרֹות לאּׁשה ּפֹוסקין ּדין ּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָאין
ּבעלּה. מּׁשל היא נּזֹונת אבל ׁשביעית; מּפרֹות חֹוב ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּכמׁשּלם

.ÂË:ׁשּנאמר - ּבסר ּכׁשהן ׁשביעית ּפרֹות אֹוספין ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַֹאין
ּתבּואה; ׁשּתעׂשה עד נאכלת אינּה ּתבּואתּה", את ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ"ּתאכלּו
ׁשאֹוכל ּכדר ּפּגין, ּכׁשהן ּבּׂשדה מעט מהן אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאבל
ׁשּיּגיעּו עד ּביתֹו, ּבתֹו לאכל יכנס ולא ׁשבּוע. ׁשני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשאר

הּמעׂשרֹות. ְְַַַַלעֹונת

.ÊËּבּׂשדה האילן ּפרֹות לאכל מּתר יהיה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּומאימתי
מּׁשּיזריחּו - ּתאנים ׁשל הּפּגין אֹוכל[יבהיקו]ּבּׁשביעית? , ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַ

מּׁשּיֹוציא - והּבסר ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; ּפּתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבהן
מּׁשּיכניסּו - הּזיתים ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּׂשדה; אכלֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹמים,
הכניסּו ּבּׂשדה; ואֹוכל ּפֹוצע ׁשמן, רביעית זיתים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָסאה
להכניס מּתר - ׁשליׁש הכניסּו ּבּׂשדה; וס ּכֹותׁש לג, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻחצי

הּמעׂשרֹות. לעֹונת הּגיעּו ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶַַַַלביתֹו,

.ÊÈ.ּפרי ׁשּיהיה קדם ּבּׁשביעית, לעצים אילנֹות לקץ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֻמּתר
מפסיד ׁשהרי אֹותֹו, יקץ לא - ּפרי לעׂשֹות מּׁשּיתחיל ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹאבל
הֹוציא ואם להפסד. ולא לאכלה", "לכם ונאמר: ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהאכל,
ׁשהרי אֹותֹו; לקץ מּתר - הּמעׂשרֹות לעֹונת והּגיעּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻּפרֹות

מּמּנּו. ׁשביעית ּדין ּובטל ּפרֹותיו, ְִִִִִֵֶַָָהֹוציא

.ÁÈ- החרּובין ּבּׁשביעית? האילן קֹוצצין אין ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומאימתי
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הענפים]מּׁשּיׁשלׁשלּו מּׁשּיּגרעּו[שיגדלו - והּגפנים [שיהיו, ְְְְְְִִִִֶֶַַָָ
גרעינים] מּׁשּינצּובהם - והּזיתים הניצנים], ּוׁשאר[שיראו , ְְִִֵֵֶַָָ

הּכפנּיֹות את קֹוצצין ואין ּבסר. מּׁשּיֹוציאּו - האילנֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל
בשלו] שלא ּפרי;[תמרים הפסד ׁשהּוא מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַּבּׁשביעית,

לקץ מּתר ׁשיצין, אּלא ּתמרים להעׂשֹות ּדרּכן אין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם
ּכפנּיֹות. ְִַָאֹותן

.ËÈׂשֹורפ ראּויאין ׁשהּוא מּפני ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּתבן ין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּובזּוגין ּבגפת מּסיקין אבל ּבהמה; פסולתלמאכל -] ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשביעית.ענבים] ְִִֶׁשל

.Îלרחץ מּתר ׁשביעית, ׁשל וקׁש ּבתבן ׁשהּסקה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻמרחץ
ׁשּמא - ּבּה לרחץ אסּור הּוא, חׁשּוב אדם ואם ּבׂשכר; ְְְִִֶָָָָָָָָָֹּבּה
ּבׁשבילֹו, נֹודף ריחּה להיֹות ּכדי אחרים ּדברים ּבּה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָיּסיקּו

ׁשביעית. ּפרֹות מפסידין ְְְְְִִִִִֵַונמצאּו

.‡Îאין לזרים, ּבתרּומה ׁשּמּתרין והּגרעינין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָֻהּקלּפין
ּכן אם אּלא ּכעצים, הן והרי עליהם; חלה ׁשביעית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻקדּׁשת

והּקֹור לצביעה. ראויראּויין רך ובעודו הדקל [ראש ְְְִִִַָ
עליו.לאכילה] חלה ׁשביעית קדּׁשת ,ְְִִַָָָָֻ

.·Î- הּתבׁשיל לתֹו ּונתנן ׁשביעית, ׁשל ּתבלין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּצֹורר
ּבהן נׁשאר ואם ּדבר; לכל מּתרין אּלּו הרי טעמן, ּבטל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻאם

ׁשביעית. ּבקדּׁשת הן עדין ְְֲִִִִֵַַַַֻטעם,

.‚Î,הּכר לתֹו לא ׁשביעית ׁשל וקׁש ּתבן נֹותנין ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאין
ּתּנּור ּכמבער. זה הרי נתן, ואם הּטיט; לתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹולא
ּומּׁשּתרד יּוצן; ׁשביעית, ׁשל ּובקׁש ּבתבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשהּסיקּוהּו

גשמים]רביעה וׂשֹורפין[- נהנין ׁשביעית, ּבמֹוצאי ׁשנּיה ְְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָ
ׁשביעית. ׁשל ּובקׁש ְְְִִֶֶֶַּבתבן

�
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ראשון יום

.‡Ï˘ .Ï˘ .‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Ï˘ .‚Ï˘ .·Ï˘
― הק"ה מּלּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ

minya)לבֹונה ur ly sxy oin),סֹוטה ּבמנחת ְְְִַָָ
לבנה" עליו "ולאֿיּתן יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹֹ

(eh ,dספרי my)ּולׁשֹון `yp)נתן ׁשאם "מּגיד : ְְִִִֵֶַַָ
ּכׁשם ּבלאֿתעׂשה, עֹובר ― לבֹונה אֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַָֹׁשמן
ּולפיכ לבֹונתֹו". על עֹובר ּכ ׁשמנֹו על ְְְִֵֵֶַַַָָָׁשעֹובר
ּובּמכלּתא: לֹוקה. ― זה לאו על העֹובר ְְִֵֶֶַַַָָָּגם
מּגיד ― לבנה עליו ולאֿיּתן ׁשמן עליו ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹ"לאֿיּצק

אזהרֹות". ׁשּתי ְְֵֵֶַָׁשהן

― הש"ל עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
ערותּה" תגּלה לא הוא אּמ" אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹהאם,

(f ,gi `xwie)ואם ּבכרת. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְִֵֵֶַָָָ
ואם מזיד; היה אם ―נסקל עליו העדּות ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג ְְִֵַַָָָָהיה

― השל"א מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא אׁשתֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא אב, אׁשת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

g)תגּלה" ,my)ואם ּבכרת זה על והעֹובר , ְְְְִֵֵֵֶַַָָ
מזיד; היה אם ּבסקילה ― העדּות עליו ְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָנתקּימה
ל נתּבאר הּנה קבּועה. חּטאת מקריב ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּובׁשֹוגג,
ּומּׁשּום אם מּׁשּום עליה חּיב אּמֹו על ִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּבא
אביו, מיתת לאחר ּבין אביו ּבחּיי ּבין ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאׁשתֿאב,

ּבסנהדרין ׁשּנתּבאר .(cp.)ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָ

― השל"ב מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אחֹות "ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האחֹות, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָעל

ערותן" תגּלה לא וגֹו' אבי h)בת ,my)והעֹובר ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ
― ּובׁשֹוגג ּכרת: חּיב ― ּבמזיד זה לאו ְְִֵֵֵֶַַָָָעל

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ג מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אחֹותֹו, היא אם האב אׁשת ּבת ְְֲִִֵֶַַָָָעל
אחֹות אבי מֹולדת אבי "ּבתֿאׁשת ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָיתעּלה:

ערותּה" תגּלה לא i`)הוא ,my)ּבא זה לאו ְְִֶֶֶַָָָָֹ
האב אׁשת ּבת עצמּה.(`xeqi)לעׂשֹות ּבפני ערוה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ

היא, עצמּה ּבפני ערוה האב אׁשת ׁשּבת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהראיה
אביו נׂשּואת ּבת אחֹותֹו על ezaׁשהּבא `ivedl) ְֲִֶַַַַָָ

(oi`eypd on `lyאחֹותֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְֲִִַַָחּיב
ׁשהּוא אּמֹו על הּבא ּכמֹו אביו, אׁשת ּבת ְִִִֵֶֶַַַָָּומּׁשּום
ּכמֹו אביו, אׁשת ּומּׁשּום אּמֹו מּׁשּום ׁשּתים: ְְִִִִִֵֶַַָָחּיב
מיבמֹות ב' ּבפרק אמרּו לׁשֹונם: וזה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבארנּו.

(:ak)אׁשת ּבת והיא אחֹותֹו על הּבא רּבנן: "ּתנּו :ְֲִֵֶַַַַָָָָ
אׁשת ּבת מּׁשּום וחּיב אחֹותֹו מּׁשּום חּיב ― ְֲִִִֵֶַַַָָָאביו
אּלא חּיב אינֹו אֹומר: יהּודה ּברּבי יֹוסי רּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאביו,

ּדרּבנן? טעמיהּו מאי ּבלבד. אחֹותֹו (dnמּׁשּום ְְְֲֲִִַַַַָָָ
miaiigne iqei iax lr miwlegd minkg ly mnrh

(mizyמּכדי e`x)אמרי: dpd)ערות" ּכתיב : ְְְְִִִֵֶַַ
אבי ּבתֿאׁשת "ערות ― וגֹו' "אבי בת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָאחֹות

מינּה ׁשמע לי? למה "אבי rnyn)מֹולדת o`kn) ְְִִִֶֶַַָָ
אביו". ּבתֿאׁשת ּומּׁשּום אחֹותֹו מּׁשּום ְְֲִִִֵֶַַָלחּיבֹו
נׂשּואת ּבת אחֹותֹו ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְֲֵֶַַַַָָוהעֹובר

iyily mei ,ipy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאביו
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ד מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ּבת ְְְְְִֵֶַַַַַָֹעל

i)תגּלה" ,my). ְֶַ

שני ,יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘
― השל"ו מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, הּבת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל
ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות לנּו: נאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ּפׁשטּות מחמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
יבמֹות ּובגמרא הּבת. ּכלֿׁשּכן ― הּבת ּובת ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבן

(.b)אתיא מדרׁשא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו (cnlpאמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ
(yxetna `le yxcnnרב לי אמר רבא: ּדאמר ,ֲֲִַַַַָָ

אתיא אבּדימי: ּבר dey")יצחק dxfb"a)הּנה הּנה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָואתיא

הּנה" ערות" ּבּת i)ּובת ,gi `xwie)ואמר , ְְְְִֵֶַַָָָ
"ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה אּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָּבאּסּור

הוא" זּמה fi)הּנה ,my)ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם , ְְִִִִֵֵֶַָָָ
ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּה
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובת
אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

ci)ואתהן" ,k my)ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלה(d.)ּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני(xeqi`),ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica) ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלה(minkg)למדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי epax)קּבלה dyn)ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,

אּלאּבפר מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר ezin`lמּפני la`) ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`k aygp xac lyוזהּו .ְֶ

ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא אמרם: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹענין
אמרם iehiad:)ּומסּפיק zernyn mb edf "גּוף(= ְְִַָָ

על ׁשהעֹובר ּכאן מּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה".
לא ואם ּבׂשרפה; ― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ְְְִִִִֵַַָֹּבּתֹו
אם ּבכרת ― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנֹודע
מקריב ― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ה מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ּבת ְְְְִֶַַַַַַָֹעל

הּנה" ערות ּכי ערותן i)תגּלה ,gi ,my). ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`k `yil)ערות" אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִֶַָָָ

תגּלה" לא ּובּתּה fi)אּׁשה ,my),זה על והעֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
האחרת על ּובא אׁשּתֹו מהן אחת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא
והּוא העדּות; עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ―ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ח מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, ּובת .(my)אּׁשה ְְְְִֶַַָָָָ

חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ּבׂשרפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגם
ׁשֹוגג. היה אם ְִֵָָָקבּועה

― השל"ט מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ואתּֿבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ּובת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּׁשה

תּקח" לא אם(my)ּבּתּה ּובׂשרפה ּבכרת והּוא . ְְְִִִִֵֵַָָָֹ
חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד ְְִִִֵֵַַָָָָָהיה

ְָקבּועה.

שלישי יום

.‡Ó˘ .Ó˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ó˘ .Ó„˘ .‚Ó˘ .·Ó˘

― הש"מ מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, אחֹות ְְְֲֲִֶַַָָָָעל

תגּלה" ai)לא ,gi `xwie)היה אם זה על והעֹובר ְְִֵֵֶַַָָָֹ
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ― ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמזיד

ְָקבּועה.
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ּובׁשֹוגג מזיד: היה אם ּבלבד ּבכרת, ― ְְְִִִִֵֵֵַָָָָאביו
קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השל"ד מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא וגֹו' ּבתּֿבנ "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, ּבת ְְְְְִֵֶַַַַַָֹעל

i)תגּלה" ,my). ְֶַ

שני ,יום

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘
― השל"ו מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ

הּתֹורה, ּבלׁשֹון נתּבאר לא וזה עצמּה, הּבת ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל
ׁשתק אּלא תגּלה; לא ּבּת ערות לנּו: נאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלא
ּבת אסר ׁשּכבר לפי הענין, ּפׁשטּות מחמת ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
יבמֹות ּובגמרא הּבת. ּכלֿׁשּכן ― הּבת ּובת ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבן

(.b)אתיא מדרׁשא אּסּורא עּקר "ּבּתֹו (cnlpאמרּו: ְְְִִִִַָָָָָָ
(yxetna `le yxcnnרב לי אמר רבא: ּדאמר ,ֲֲִַַַַָָ

אתיא אבּדימי: ּבר dey")יצחק dxfb"a)הּנה הּנה ְְְִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבנ ּבבת אמר ׁשהּוא ּכלֹומר: זּמה", זּמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָואתיא

הּנה" ערות" ּבּת i)ּובת ,gi `xwie)ואמר , ְְְְִֵֶַַָָָ
"ׁשארה ּבּתּה ּובת ּבנּה ּובת ּובּתּה אּׁשה ְְֲִִִִַַַָָָָָּבאּסּור

הוא" זּמה fi)הּנה ,my)ּובת אּׁשה ׁשּבאּסּור ּכׁשם , ְְִִִִֵֵֶַָָָ
ּבנֹו ּבת ּבאּסּור ּכ ּבּתּה, נאסרה ּבּתה ּובת ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּבנּה
יּקח "אׁשר ּבענׁש: ואמר ּבּתֹו. ּגם נאסרה ּבּתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּובת
אתֹו יׂשרפּו ּבאׁש הוא זּמה ואתֿאּמּה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹאתֿאּׁשה

ci)ואתהן" ,k my)ּובת ּבנּה ּובת אּׁשה. ּגם וכן , ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּולמדין "זּמה" ּבהן ׁשּנאמר לפי ּבׂשרפה, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבּתּה
ּובת לבּתֹו הּדין והּוא "זּמה". "זּמה" ׁשוה ְְְִִִִִֵַַָָָָָּבגזרה
ׁשל ׁשוה מּגזרה זאת ׁשּלמדין ענׁש, לענין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹו
ּכתּוב ּבּתֹו ּובת ּבנֹו ּבת ׁשּלגּבי "הּנה" ְְִֵֵֵֶַַַָָָ"הּנה"
ּולׁשֹון ּובּתּה. ּבאּׁשה "הּנה" ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ"הּנה",

ּכרתֹות קּלה(d.)ּגמרא ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל : ְְְְִֵֵַַָָָָָָ
ׁשהרי ,ּבעיני(xeqi`),ּתֹורה מּגּופי אחד "ּבּתֹו" ְֲִִֵֵֵֶֶֶָָ

הּנה אתיא ׁשוה: ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹולא
והתּבֹונן זּמה". זּמה אתיא oeyld)הּנה weica) ְְְִִִֵֵָָָָָ

"לא אמרּו ולא הּכתּוב", לּמדּה "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹּבאמרם:
האּלה(minkg)למדנּוה" ׁשּכלֿהּדברים לפי , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ

הּׁשליח מּפי epax)קּבלה dyn)ּפרּוׁש והּוא , ְִִִֵַַַָָָ
הּגדֹול חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֻמקּבל,

אּלאּבפר מּלהזּכירּה הּכתּוב ׁשתק ולא הּמׁשנה, ּוׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשוה ּבגזרה ללּמדּה ׁשאפׁשר ezin`lמּפני la`) ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`k aygp xac lyוזהּו .ְֶ

ׁשוה" ּבגזרה אּלא הּכתּוב לּמדה "לא אמרם: ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹענין
אמרם iehiad:)ּומסּפיק zernyn mb edf "גּוף(= ְְִַָָ

על ׁשהעֹובר ּכאן מּכלֿמהּֿׁשּקדם הּיֹוצא ִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה".
לא ואם ּבׂשרפה; ― ּבנֹו ּבת אֹו ּבּתֹו ּבת אֹו ְְְִִִִֵַַָֹּבּתֹו
אם ּבכרת ― העדּות עליו נתקּימה ׁשּלא אֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָנֹודע
מקריב ― מהן ּבאחת ׁשֹוגג היה ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהיה

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ה מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא ּבתּֿבּת "ערות אמרֹו: והּוא הּבת, ּבת ְְְְִֶַַַַַַָֹעל

הּנה" ערות ּכי ערותן i)תגּלה ,gi ,my). ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

― השל"ז מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(cg`k `yil)ערות" אמרֹו: והּוא ּובּתּה. אּׁשה ,ְְְִִֶַָָָ

תגּלה" לא ּובּתּה fi)אּׁשה ,my),זה על והעֹובר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
האחרת על ּובא אׁשּתֹו מהן אחת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּוא
והּוא העדּות; עליו נתקּימה אם ׂשרפה חּיב ―ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השל"ח מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבנּה" "אתּֿבת אמרֹו: והּוא ּבנּה, ּובת .(my)אּׁשה ְְְְִֶַַָָָָ

חּטאת אֹו מזיד, היה אם וכרת ּבׂשרפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוגם
ׁשֹוגג. היה אם ְִֵָָָקבּועה

― השל"ט מּלצרֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"ואתּֿבתֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּתּה, ּובת ְְְְִִִֶֶַַַָָָאּׁשה

תּקח" לא אם(my)ּבּתּה ּובׂשרפה ּבכרת והּוא . ְְְִִִִֵֵַָָָֹ
חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד ְְִִִֵֵַַָָָָָהיה

ְָקבּועה.

שלישי יום

.‡Ó˘ .Ó˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ó˘ .Ó„˘ .‚Ó˘ .·Ó˘

― הש"מ מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אחֹותֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, אחֹות ְְְֲֲִֶַַָָָָעל

תגּלה" ai)לא ,gi `xwie)היה אם זה על והעֹובר ְְִֵֵֶַַָָָֹ
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ― ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָמזיד

ְָקבּועה.
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― השמ"א מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
"ערות יתעּלה: אמרֹו והּוא האם, אחֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָעל

תגּלה" לא אחֹותֿאּמ(bi ,my)לאו על והעֹובר . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
― ׁשֹוגג היה ואם ּכרת; חּיב ― ּבמזיד ְְִִֵֵֵֶַָָָָזה

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השמ"ב מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא "אלֿאׁשּתֹו אמרֹו: והּוא האב, אחי אׁשת ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹעל

הוא" ּדדת ci)תקרב ,my),זה לאו על והעֹובר . ְְְִִֵֶַָָָָֹ
מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבכרת

קבּועה. ְַָָחּטאת

― השמ"ג מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא ּכּלת "ערות אמרֹו: והּוא הּבן, אׁשת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹעל

eh)תגּלה" ,my)ואם ּבסקילה. ― זה על והעֹובר . ְְְְִִִֵֵֶַַָָ
הּוא הרי ― נֹודע ׁשּלא אֹו העדּות נתקּימה ְְֲִֵֵֶַַָָֹלא
חּטאת מקריב ― ּובשֹוגג מזיד: היה אם ְְְִִִֵֵֵַַָָָָּבכרת

ְָקבּועה.

― השד"מ מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אׁשתֿאחי "ערות אמרֹו: והּוא האח, אׁשת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָעל

תגּלה" fh)לא ,my)ּבכרת זה, לאו על והעֹובר . ְְְֵֵֵֶַַָָָֹ
חּטאת מקריב ׁשֹוגג היה ואם מזיד; היה ְְִִִִֵֵַַָָָָָאם

ְָקבּועה.

― השמ"ה מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
האּׁשה אחֹות אמרֹועל והּוא האּׁשה, ּבחּיי ְְְֲִִֵַַָָָָָ

תּקח" לא אלֿאחתּה "ואּׁשה gi)יתעּלה: ,my), ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹ
היה ואם ּכרת; חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוהעֹובר

קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְִֵַַָָׁשֹוגג

רביעי יום
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― השמ"ח מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא נקבֹות, ּבין זכרים ּבין הּבהמה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָעל

"ׁשכבּת לאֿתּתן bk)"ּובכלּֿבהמה ,hi `xwie) ְְְְְִֵֵָָָֹ
לא ואם סקילה, חּיב ― ּבזדֹון זה על ְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהעֹובר
― ׁשֹוגג היה ואם ּבכרת; הּוא הרי ― ְְְֲִִֵֵֵַָָָנסקל

קבּועה. חּטאת ְְִַַָָמקריב

― השמ"ט הּנׁשיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהמֹות, עליהן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּלהביא
לרבעּה" בהמה לפני לאֿתעמד וגם(my)"ואּׁשה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ

ּבּמצוה נכללת ואינה עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו
על לבֹוא הּזכרים על ּבאסרֹו ּכי לּה. ְְְְִִֶַַַָָָָָָׁשּקדמה
ּבהמֹות להביא הּנׁשים על נאסר לא ְְְֱִִֵֵֶַַַַָָֹהּבהמֹות
ּובתחילת .ּבכ ׁשּבא המיחד הּלאו לּולא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻעליהן,
ּבּתֹורה יׁש ּכרתֹות וׁשׁש "ׁשלׁשים אמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָָֹּכרתֹות
ואּׁשה הּבהמה על הּבא ּבכללן אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָָָּומנּו

אףֿעלּֿפי עליה אתֿהּבהמה (zexnl)הּמביאה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
הענינים ּכללי ׁשם wxׁשּמנּו dpen dpyndy) ְְִִֵֶָָָָָ

(mihxtl zhxtn `le zxk iaiig ly zeillk zeveaw

ּבפרּוׁשנּו ׁשּבארנּו zeipynd")ּכמֹו yexit")הּנה ְְְִֵֵֵֵֶַ
מצות מּכלל עצמּה ּבפני מצוה ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹנתּבאר
ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹוברת ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.
אם ּבכרת היא הרי ― העדּות נתקּימה לא ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹואם
מקריבה ― ׁשֹוגגת היתה ואם מזידה; ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָהיתה

קבּועה. ְַָָחּטאת

― הש"נ עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
מׁשּכבי תׁשּכב לא "ואתֿזכר אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹהּזכר,

הוא" ּתֹועבה ak)אּׁשה ,my)הּלאו נכּפל ּוכבר ְְִִִֵַַָָָָ
מּבני קדׁש "ולאֿיהיה ואמר: ּבעצמֹו זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבענין

gi)יׂשראל" ,bk mixac)הּנכֹונה הּסברא וזֹוהי ְְְְִִֵַַָָָָ
לּנׁשּכב; אזהרה ׁשהּוא לא לחּזּוק, נכּפל זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלאו
לׁשֹוכב אזהרה נלמדה תׁשּכב" "לא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּומּמהּֿׁשאמר:

סנהדרין ּובגמרא ׁשרּבי(cp:)ונׁשּכב. נתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
אזהרה קדׁש" "לאֿיהיה ׁשעֹוׂשה הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁשמעאל
עליו זכּור והביא הּזכּור על הּבא ּולפיכ ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָלּנׁשּכב,

אחד zerh)ּבהעלם dze` Ð mlrd eze` gkn)― ְְֶֶֶָ
עקיבא ורּבי יׁשמעאל, רּבי לדעת ׁשּתים ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָחּיב

,צרי אינֹו lrאֹומר: e`l lihdl cgein weqt) ִֵֵָ
(akypdלא "ואתֿזכר ּבּתֹורה: אֹומר הּוא ְֲֵֵֶַָָָֹהרי

על הּבא לפיכ ּתּׁשכב, לא ּביּה: קרי ― ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹתׁשּכב"
לדעּתֹו ― אחד ּבהעלם עליו זכּור והביא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָהּזכּור
לא זה: ענין ּבטעם אמרּו אחת. אּלא חּיב ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹאינֹו
"לא ּבא ּולדעּתֹו היא, חדא ― ּתּׁשכב ולא ְְְְֲִִִֵַַָָָֹֹּתׁשּכב
והּוא ּתנאף" "לא ׁשאמר: ּכמֹו לחּזּוק, קדׁש" ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹיהיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו איׁש, לאׁשת fny)אזהרה devn), ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
wefigl)ואמר sqep weqt)עמית "ואלֿאׁשת : ְְְֲִֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו זה ּכמֹו ורּבים ,"ׁשכבּת ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹלאֿתּתן

iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּכלל
מזיד; היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹואם

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השא"נ מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹעל

(f ,gi `xwie),ּבסקילה ― זה לאו על העֹובר וגם ,ְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּתי חּיב אביו על הּבא ׁשּיהיה ׁשֹוכבעד מּׁשּום ם: ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּובגמרא אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר ְְְִִִִֶֶַַָָָָָעם
"ערות(cp.)סנהדרין ׁשּנאמר: ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא ְְְִִִֵַַָָָָֹאבי
נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ְְְְְִִֶַַָָָָָֹואמרּו:

("'eb xkf z`e"n z`f cenll xyt`):והׁשיבּו "?ְִֵ
על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה וכדרּבי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָ"לחּיבֹו
"מסּתּברא ואמרּו ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאביו

יהּודה ּדרּבי mixyt`zn)מּלתיּה dcedi iax ixac) ְְְִִֵַָ
לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּביׂשראל

diwpמעּליא" oeyl idef ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְַָ
(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly:ּכלֹומר ,ְַ

ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשאם
ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּׁשגג

`eia)ּדעלמא epi`y mzq xkf)אּלא מביא ׁשאינֹו , ְְִֵֵֶֶָָָ
אחת. ַַַָחּטאת

חמישי יום
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― השנ"ב מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹעל

ci)תגּלה" ,gi `xwie)אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

חּיב(ck.)סנהדרין ― אביו אחי על הּבא אמרּו: ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ
לא אחיֿאבי "ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹֹׁשּתים

ְֵַתגּלה".

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין `ixeqiודע* lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzk Ð zeixrׁשּיהיּו ְִֶהּוא

ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֵַָׁשם
נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּדין

ּבזמן זה ויהיה miiw,לפניהם, ycwnd ziay) ְְְְִִִֵֶֶֶַ
itqep mi`pze(m.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני

זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט
(mcew epxkfdy),הּתֹורה ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר

מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ׁשּמנן: אחר אמרֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
העׂשת" הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה (my,הּתֹועבת ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(hkעליו ׁשחּיבים מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנּוי אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית ְְֲִִִֵַַַָמיתת
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָמיני
ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק

ּוכבר(l"fg)ּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ
סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.

ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים

ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים ―wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ
(`hg m`חּטאת" אמרם וענין ּתלּוי. ְְְִַַָָָָָָאׁשם

ּכׂשּבה ּדוקא: מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָקבּועה"
אחת לאֿתעׂשה ּבכלֿמצות ּתעּין ואם ׂשעירה. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹאֹו
ּומצוה ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָאחת
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְִַַַַַָָָָָועל
זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָקבּועה,
ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת מהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿאחד

"עֹולהֿויֹורד" היא אּלא dpzyndקבּועה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itlהם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). ְְְְִַַָָָָֻֻ
לעזרה: ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּכּונתי

קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזדֹונּה

המגּדף והּוא: q)אחד, dyrz `l)ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
,ל יתּבאר וכן חּטאת. ׁשגגתֹו על חּיבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואין
מיתה איזֹו ― ּדין ּבית מיתת ׁשחּיב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאדם
לא אם ּכן ּגם ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּתהיה
חּוץ ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו ְִִֵֵֶָֹהמיתּו
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמעׂשרה
ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, עבֹודה ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָּבׁשם
ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, מּיׂשראל, נפׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוגֹונב
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ּבסקילה. ― זה לאו על והעֹובר הּתׁשיעי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבּכלל
מזיד; היה אם ּבכרת הּוא הרי ― נסקל לא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֹואם

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ְְְִִֵַַָָָָואם

― השא"נ מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
תגּלה" לא אבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹעל

(f ,gi `xwie),ּבסקילה ― זה לאו על העֹובר וגם ,ְְִִֵֶַַָָָ
ׁשּתי חּיב אביו על הּבא ׁשּיהיה ׁשֹוכבעד מּׁשּום ם: ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּובגמרא אביו. ערות מגּלה ּומּׁשּום זכר ְְְִִִִֶֶַַָָָָָעם
"ערות(cp.)סנהדרין ׁשּנאמר: ׁשּמּמה נתּבאר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשם והקׁשּו מּמׁש". אבי ― תגּלה לא ְְְִִִֵַַָָָָֹאבי
נפקא תׁשּכב" לא מ"ואתֿזכר "האי ְְְְְִִֶַַָָָָָֹואמרּו:

("'eb xkf z`e"n z`f cenll xyt`):והׁשיבּו "?ְִֵ
על הּבא ּגֹוי ּדאמר: יהּודה וכדרּבי ׁשּתים ְְְְְְֲִִִַַַַַַַָָ"לחּיבֹו
"מסּתּברא ואמרּו ּבארּו וׁשם ׁשּתים". חּיב ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָאביו

יהּודה ּדרּבי mixyt`zn)מּלתיּה dcedi iax ixac) ְְְִִֵַָ
לּׁשנא "ּגֹוי" ּדאמר והאי ּולקרּבן, ּובׁשֹוגג ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָּביׂשראל

diwpמעּליא" oeyl idef ik Ð "ieb" iehial mrhde) ְְַָ
(`hg ipipra icedi yxetna `hazdl `ly:ּכלֹומר ,ְַ

ּכמי חּטאֹות ׁשּתי יביא ― ּבאביו ׁשגג ְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשאם
ּבּזכּור הּׁשֹוגג ּכן ואין עריֹות; ּבׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּׁשגג

`eia)ּדעלמא epi`y mzq xkf)אּלא מביא ׁשאינֹו , ְְִֵֵֶֶָָָ
אחת. ַַַָחּטאת

חמישי יום
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― השנ"ב מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹעל

ci)תגּלה" ,gi `xwie)אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו חּטאֹות, ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב

חּיב(ck.)סנהדרין ― אביו אחי על הּבא אמרּו: ְְְֲִִִֶַַַַָָָָ
לא אחיֿאבי "ערות ּדכתיב: הּכל, לדברי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹֹׁשּתים

ְֵַתגּלה".

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין `ixeqiודע* lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzk Ð zeixrׁשּיהיּו ְִֶהּוא

ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ּכׁשרים עדים ׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֵַָׁשם
נגּבית ׁשהעדּות ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּדין

ּבזמן זה ויהיה miiw,לפניהם, ycwnd ziay) ְְְְִִִֵֶֶֶַ
itqep mi`pze(m.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני

זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט
(mcew epxkfdy),הּתֹורה ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר

מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ׁשּמנן: אחר אמרֹו ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
העׂשת" הּנפׁשֹות ונכרתּו האּלה (my,הּתֹועבת ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

(hkעליו ׁשחּיבים מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן ,ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּנּוי אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית ְְֲִִִֵַַַָמיתת
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָמיני
ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּבחנק

ּוכבר(l"fg)ּבּקּבלה ּבּכתּוב. מפרׁשים ּומהן ְְִֵֶַַַָָָָָֹ
סנהדרין ּבמּסכת האּלה ּכלֿהעריֹות ּדיני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתּבארּו
ּוכתּבֹות ּביבמֹות מקֹומֹות ּובכּמה ּכרתֹות ְְְְִֵֶֶַַָָֻּומּסכת

ְִִוקּדּוׁשין.

ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשּכלֿחטא ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ
קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשחּיבים

ׁשּלֹו" הֹודע "לא על חּיבים ―wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ
(`hg m`חּטאת" אמרם וענין ּתלּוי. ְְְִַַָָָָָָאׁשם

ּכׂשּבה ּדוקא: מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָקבּועה"
אחת לאֿתעׂשה ּבכלֿמצות ּתעּין ואם ׂשעירה. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹאֹו
ּומצוה ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן ְְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָָָאחת
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן
חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְִַַַַַָָָָָועל
זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָקבּועה,
ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת מהם ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלֿאחד

"עֹולהֿויֹורד" היא אּלא dpzyndקבּועה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itlהם החטאים ׁשני ואֹותם ;ְְֲִֵֵַָָ

קדׁשיו וטמאת מקּדׁש hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). ְְְְִַַָָָָֻֻ
לעזרה: ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻּכּונתי

קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכן
מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ּכרת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזדֹונּה

המגּדף והּוא: q)אחד, dyrz `l)ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
,ל יתּבאר וכן חּטאת. ׁשגגתֹו על חּיבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואין
מיתה איזֹו ― ּדין ּבית מיתת ׁשחּיב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכלֿאדם
לא אם ּכן ּגם ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשּתהיה
חּוץ ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו ְִִֵֵֶָֹהמיתּו
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻמעׂשרה
ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, עבֹודה ְְְֲֵֵֵֵֵֶַָָָָּבׁשם
ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, מּיׂשראל, נפׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוגֹונב



��iyiy mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

נתקּימה אם מאּלּו ּכלֿאחד ואּמֹו. אביו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּומקּלל
ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו לא ואם נהרג ― העדּות ְְֱִֵֶֶָָָָָֹֹעליו
מּתיר הּוא הרי ― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהיה
ּכללים ּדע ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָעצמֹו

וזכרם. ְְֵֵָאּלּו

― השמ"ז מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, אׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָעל

לזרע" ׁשכבּת k)לאֿתּתן ,hi `xwie)ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ
אׁשת היתה אם והּוא: הפרׁש, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעֹובר

מארׂשה נערה זֹו oi`eyp)איׁש iptl oiyeciw xg`) ְֲִַָָָֹ
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(`k ,ak mixac)היא ― ּכהן ּבת היתה ואם ;ְְִִֵַָָֹ
היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנׂשרפת,

ּבעּולה והיתה יׂשראל חּיבים(d`eyp)ּבת ― ְְְְִִֵַַָָָָָ
אם אבל העדּות; נתקּימה אם ּכלֿזה חנק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשניהם
ּדברים ּבּמה ּבכרת. הּוא הרי ― נתקּימה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלא
― ׁשֹוגג היה ואם מזיד, ּכׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶָָָָאמּורים?
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָמקריב
ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַָָֹזֹו

(fi ,d mixac ;ci ,k zeny)האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְֶַַָָָָָָ
המכלּתא ּולׁשֹון איׁש. אׁשת ּביאת (zyxtעל ְְְִִִֵֶַַַָ

(my exziׁשהּוא לפי נאמר? לּמה ּתנאף, "לא :ְְֱִִֶֶַָָָֹ
i)אֹומר: ,k `xwie)לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְֵֶַַָָָֹֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ְְְְְִִַַַָָָֹׁשמענּו
אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

וגֹו' zt`Pde")רעהּו" s`Pd znEiÎzFn")(my), ְֵֵ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤

לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹענׁש
עׂשּו ולא האּׁשה. ואחד האיׁש אחד ּתנאף", ְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֹ"לא

"ׁשכבּת לאֿתּתן עמית gi,"ואלֿאׁשת `xwie) ְְְְְֲִִֵֵֶֶָֹ
(kנֹואף ּכֹולל ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― ְְִֵֵֵֶֶַָָָאזהרה

ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָונֹואפת,
ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹהעריֹות

אמרּו ערוה"(xtq`)לאּׁשה, לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִֶַָָָָֹ
(e ,my)עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ּכאן הרי ―ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

ּובגמרא האיׁש". עלֿידי והאּׁשה ְְְִִִִֵַָָָָָָָהאּׁשה,
נֹואף(p`:)סנהדרין ּבכלל היּו "הּכל אמרּו: ְְְְִִֵֶַַַָָֹ

הּכתּוב הֹוציא cxtpa)ונֹואפת, hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֶֶַַָָֹ
קדם ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹלׂשרפה

s`epdלנּו znei zen .. s`pi xy`" :weqtd) ָ

("zt`epdeזה מאמר ּבהקּדמת זה ּדבר ְְֲֵֶֶַַַָָָָּפרּוׁש
(llkd) yxeyd).(השביעי

― השמ"ו מּלבֹואהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן הּנּדה ְְְְִִִַַַַַָָָָֻעל
טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה אמרֹו: והּוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֻהּימים.

תקרב" hi)לא ,gi `xwie)ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ; ְְְִֶַַַָֹֹ
על והעֹובר נּדה. היא הּימים ׁשבעת אחר ְְְִִִִִֵַַַַַָָָּתטּבֹול
חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָלאו

קבּועה. ְַָָחּטאת

שישי יום
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― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹּבּכֹופרים,

(b ,f mixac):ואמר היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְִִֵֵַַַַָ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו לבנֹו לאֿתּתן ּבּת"(my) ְְְִִִִִִֵֶַֹֹ

זרה עבֹודה ּבמּסכת אמרּו "ּדר(el:)ּובפרּוׁש : ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
יׁש זה לאו על העֹובר ּתֹורה". אסרה ְְֵֵֶַַָָָָָחתנּות
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּבענׁשֹו

(miax ipirl)עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶַָָ
ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָאתֿהעברה,

ּבזמרי g)ּפינחס ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq): ְְְְִִִָָ
ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ּפֹוגעין קּנאין ארמית ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָהּבֹועל
מעׂשה ּובׁשעת ּבפרהסיא ׁשּיבעֹול והם: ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשאמרּו,

ׁשהיה qgptּוכמעׂשה lv` ygxzdy itk weica) ְֲֶֶַָָ
(ixnfeׁשּפרׁש אֹו ּבפרהסיא, זה עׂשה לא אם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹאבל

אבל ּכרת. מחּיב הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ְְְֲֲִֵֵַָָָָָֹֻולא
"לא אמרּו: הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹלא
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּפגעּו
וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש ה' a,יכרת ik`ln) ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ
(aiÎ`iּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. מּכלל אמרּו: ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

לֹוקה ― והתראה ּבעדים ארמית ּבעל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאדם
ּכלֿ ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. ודע ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֹמּדאֹוריתא,

זרה ּבעבֹודה האּלה .(at:)ּובסנהדרין(el:)הּדברים ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

― הנ"ג מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ly)ּבזכרי mixab)אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב עּמֹון ְְְֲִִֵַַָָ

"לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנתּגּירּו, ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹאחר

ycew zay Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

ה'" ּבקהל ּומֹואבי c)עּמֹוני ,bk mixac)על העֹובר ְִִִֵַַַָָ
ּומֹואבי עּמֹוני ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה ְִִֵֶֶֶַַָָלאו
ׁשניהם לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשּבעל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמלקּות

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿהּמצרים
מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּירּו,

(g ,my),האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוכבר
ואדֹומי מצרי ּדיני dqtcpּכלֹומר: ,cp dxdf`) ְְֲִִִִֵַַ

(onwlמיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ד מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר עׂשו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻזרע
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן נתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבל
אחי ּכי אדמי "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹוהּוא

.(my)הּוא"

― השנ"ד הּממזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּלבֹוא

ה'" ּבקהל ממזר b)"לאֿיבא ,my)על והעֹובר . ְְְִֵֵַַַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(gr:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הש"ס עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבת
יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, לֹו אפׁשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשאי
ה'" ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות פצּועּֿדּכא ְְְְִַַַָָָָֹֹ"לאֿיבא

,my)(a― הּקּדּוׁשין אחרי יׂשראל ּבת ּבעל ואם .ְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָלֹוקה.

.(er.)מיבמֹות ִָ

― השס"א ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
מּכלֿ זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָמּלהׁשחית
וזּולתֹו, האדם ּבזה וׁשוה החּיים ּבעלי ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמין
וכתּות מעּו ׁשהזּכיר אחר יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָוהּוא

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ― וכרּות (xwie`ונתּוק ְְְְְֲֶַַָָֹ
(ck ,akהּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)לא "ּובכם : ֵֶַָָֹ

ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר ְְֲֵֶֶַַַָָתעׂשּו".
ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהמסרס

iw:)ׁשרצים zay)ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ְְְְֶֶַַַָֹׁשהּוא
ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָתעׂשּו".
מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא ֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבי
"לא ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבמחּמץ

חמץ" i)תאפה ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
(`i:ׁשּנאמר חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ְְִַַַָָָָָּומעּו
ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ּכלֿׁשּכן! ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּיב".

.(dr.)ויבמֹות(my)ּבׁשּבת ְִַָָ

קודש שבת

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ë�˜ .Á�˜
― הקס"א ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבלבד
יּקח" לא אתֿאּלה זנה וחללה ּוגרּוׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ"אלמנה

(ci ,`k `xwie)וכפל(lecb odkl cgein xeqi`a) ְַָ
וזֹונה וחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאזהרה
(heicd odk lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl)

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָארע
ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ּובעלּה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹוחללה,
ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֻמלקּיֹות;
ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. fr:)מלקּיֹות my)אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
ihxta dxzi dxneg siqen oexg` `ay xeq`dy)

(xeqi`dּכֹולל אּסּור אֹו :`ed oexg`d xeqi`y) ִֵ
lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi`

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור (mixeqi`dyאֹו ִַַַ
oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg
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ה'" ּבקהל ּומֹואבי c)עּמֹוני ,bk mixac)על העֹובר ְִִִֵַַַָָ
ּומֹואבי עּמֹוני ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה ְִִֵֶֶֶַַָָלאו
ׁשניהם לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָׁשּבעל
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָמלקּות

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿהּמצרים
מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנתּגּירּו,

(g ,my),האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּוכבר
ואדֹומי מצרי ּדיני dqtcpּכלֹומר: ,cp dxdf`) ְְֲִִִִֵַַ

(onwlמיבמֹות ח' ּבפרק ,(my)קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ד מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר עׂשו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻזרע
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן נתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָלבל
אחי ּכי אדמי "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹוהּוא

.(my)הּוא"

― השנ"ד הּממזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָמּלבֹוא

ה'" ּבקהל ממזר b)"לאֿיבא ,my)על והעֹובר . ְְְִֵֵַַַָָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(gr:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הש"ס עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבת
יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, לֹו אפׁשר ְְְְְִִִֶֶֶַָָׁשאי
ה'" ּבקהל ׁשפכה ּוכרּות פצּועּֿדּכא ְְְְִַַַָָָָֹֹ"לאֿיבא

,my)(a― הּקּדּוׁשין אחרי יׂשראל ּבת ּבעל ואם .ְְֲִִִִֵֵַַַַָָ
ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָלֹוקה.

.(er.)מיבמֹות ִָ

― השס"א ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
מּכלֿ זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָמּלהׁשחית
וזּולתֹו, האדם ּבזה וׁשוה החּיים ּבעלי ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמין
וכתּות מעּו ׁשהזּכיר אחר יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָוהּוא

תעׂשּו" לא "ּובארצכם ― וכרּות (xwie`ונתּוק ְְְְְֲֶַַָָֹ
(ck ,akהּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)לא "ּובכם : ֵֶַָָֹ

ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר ְְֲֵֶֶַַַָָתעׂשּו".
ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהמסרס

iw:)ׁשרצים zay)ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא אמרּו: ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

לא "ּובארצכם לֹומר: ּתלמּוד אסּור? ְְְְֶֶַַַָֹׁשהּוא
ּדאמר חּיב. ― מסרס אחר מסרס ואפּלּו ְְֲֲֲִֵֵַַַַַַַָָָתעׂשּו".
מֹודים הּכל יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא ֲִִִִַַַַַָָָָֹרּבי
"לא ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּבמחּמץ

חמץ" i)תאפה ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹ
(`i:ׁשּנאמר חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. וכתּות ְְִַַַָָָָָּומעּו
ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא אּלא ּכלֿׁשּכן! ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלא
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּיב".

.(dr.)ויבמֹות(my)ּבׁשּבת ְִַָָ

קודש שבת

.·Ò˜ .‡Ò˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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.Ë�˜ .Á�˜
― הקס"א ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, מּלּׂשא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּבלבד
יּקח" לא אתֿאּלה זנה וחללה ּוגרּוׁשה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ"אלמנה

(ci ,`k `xwie)וכפל(lecb odkl cgein xeqi`a) ְַָ
וזֹונה וחללה ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹאזהרה
(heicd odk lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl)

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָארע
ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ּובעלּה ְְֲֵֶַַַָָָָָֹוחללה,
ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ּכהן ּבעלּה ואם ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֻמלקּיֹות;
ּבזמן זֹונה וחללה ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: ְְְְְֲִַַַָָָָָָָָוׁשם
ּובארּו ואחת", ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשהן
ׁשחלּו "ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלּו
חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָאלמנה,
ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻואחרּֿכ
ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ּובבעילה אחת ְְְְִִִִַַַַַַַָָָאּׁשה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּלּו. fr:)מלקּיֹות my)אין : ְְְֵֵֵֶַָֻ
מֹוסיף אּסּור היה אּלאֿאםּֿכן אּסּור על חל ִִִִִֵֶַָָָָאּסּור
ihxta dxzi dxneg siqen oexg` `ay xeq`dy)

(xeqi`dּכֹולל אּסּור אֹו :`ed oexg`d xeqi`y) ִֵ
lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi`

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור (mixeqi`dyאֹו ִַַַ
oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg
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(micwn cg`ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
ּבפרּוׁשנּו dpynּכרתֹות b wxt "zeipynd yexit") ְְֵֵֵ

(cהּסדר על יהיּו ואם ;(df "xcq"a eply dnbeca), ְְִִֵֶַַ
אבל ׁשם. ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻיהיה

רּבים ּגּופים היּו zepey)אם miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְִִִֶַַָָ
אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ואּׁשה ְְִִֵֶֶַַָָָָזֹונה
ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לאו על לֹוקין אין אצלנּו: ׁשהּכלל ּכיון ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹותאמר:

לֹו מּדּוע ― ואחת,ׁשּבכללּות ּכלֿאחת על קה ְְִֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּבגלל ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוהרי
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹענין
ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָוזֹונה
ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה הדיֹוט ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּכהן
ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על מלקּות הדיֹוט ְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ּבלאו מהן אחת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּנתיחדה
יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: ְְְְִִִֵָָָָָֹוהּוא

(f ,`k my)הּוא והרי ּבלאו, הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל .ְְְֲִִֵֵַַָָ
זֹונה על לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפני

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשחלּוקה(fr:)אמרם "ּכׁשם ְְְֲִִִֵֶָָָָָ
חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה מחללה ְְְְֲֲֵֵֶָָָָָָֹּגרּוׁשה
ּגּופין הּנׁשים ׁשאם נתּבאר, וׁשם ּגדֹול". ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹּבכהן
על ׁשהיּו ּבין ואחת, ּכלֿאחת על לֹוקה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָֻמחּלקין
ׁשהּלאו ל נתּבאר הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּסדר
לֹוקה ּולפיכ עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעל

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת ּכהן(gr.)על ׁשאין נתּבאר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָהדיֹוט

(ycwi)לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ― dyexbeּבעל dpnl`" :miaezkde) ֵֶַָ

erxf llgi `le .. gwi `l dl` z` dpef dllge

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einraַַַמהּֿטעם
"לא(xnelk:)קאמר: מּׁשּום יּקח"? "לא מהּֿטעם ִִַַַַַָָֹֹ
oiyeciwd)יחּלל" lr dxdf` "llgi `l"a oi`e). ְֵַ

אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו (qwÎgpw`)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְֲִִִִִַַָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל יתעּלה: eh)אמרֹו ,my). ְְְְְְִֵֶַַַַָָֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו הדיֹוט ׁשּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּופרּוׁשֹו

odk lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a)

(heicd"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my)הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל seqaeׁשּבארנּו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְֵֵֶַ
(`qwׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו ּומזהר dycw")אסּור didz `l" cvn)ּופסלּה ְְָָָָָָֻ
(dnexzle dpedkl dllg d`yr)לֹוקה אינֹו ―ֵֶ

אבל .לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמּׁשּום
יּקח" "לא אחד* לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ְִִֵֵֶָָָָָֹֹּכהן
זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני** הּנּׂשּואין, אּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹוהּוא
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור ְְְֲִִִִִִִַָָָוהּוא

ּגדֹול(gr.)קּדּוׁשין ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְִִֵֶָָָָֹ
"ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹּבאלמנה,
וׁשם חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַַַָָָיחּלל
ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן ְְְְִֵֶַַָָָָֹאמרּו:
יחּלל". "לא מּׁשּום ולֹוקה יּקח", "לא מּׁשּום ְְִִִֵֶֶַָֹֹלֹוקה

ּבאלמנה זה נתיחד zehytayולא s` lr) ְְְִֵֶַַָָָֹ
(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkd

והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻאּלא
לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻֻּכׁשרה
ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה ְְְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָָָאבל
ּפסּולה מהן ׁשּכלֿאחת ּכלֹומר: הדיֹוט, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹּכהן

מּתחּלתּה lelgלּכהּנה lecbd odkd o`k dyr `le) ְְִִַָָָֻ
(exwirnּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,jxevl) ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi`

ל ׁשהזּכרּתי לענין cgiilאּלא ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶֶַָָָָ
(cg` lkl e`l.

― הל"ח ּכההּמצוה ׁשּנצטּוה ּגדֹולהּצּוּוי ן ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
בתּולה dlrap)לּׂשא `ly)אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְִִֶָָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא bi)יתעּלה: ,my) ְְְִִִִֶֶַָָָ
אמרּו l.)ּובפרּוׁש zeaezk)רּבי היה "עֹוׂשה ְְִֵֶַָָָ

אתֿזה, ּובארּו עׂשה". מחּיבי אפּלּו ממזר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעקיבא
― ּבתּולה ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ְְִֵֵֶֶַָָָָֹּכגֹון:
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָׁשהיא
הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא (zeixedנתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
(:`iּדיני נתּבארּו ּוכבר הּבתּולה". על "ּומצּוה :ְְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו ּובמקֹומֹות(hk.)מצוה , ְְְִִִֶֶָָ
.(gq.)וקּדּוׁשין(fv:)ּבכתּבֹות ְְִִִֻ
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― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִִֵַַַָָָהּמצוה
והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻהאזהרה

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה (my,אמרֹו: ְְְִִִֵָָָָָֹ
(fּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)― עליה ְֶָ¨§©¤¨ֶָָ

מלקּות. ְַַָחּיב

― הקנ"ח הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
זֹונה dlrapyמּלּׂשא e` l`xyi za dpi`y) ִִָָ

(dl xeq`d l`xyinזנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְִָָָֹ

יּקחּו" לא f)וחללה ,`k `xwie)ּוכׁשּבאyie) ְֲִֶַָָָָֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb.מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
חללה okeמּלּׂשא dpedkl mileqtd on dclepy) ֲִִָָָ

(zllgzn Ð dpedkn leqtl dlrapykוהּוא ,ְ
וחללה" זנה "אּׁשה ּוכׁשּבא(my)אמרֹו: ;yie) ְְֲִֶַָָָָָָֹ

(l"pk :oiqxeb.מלקּות חּיב ― ְֶַַָָָעליה

�

ycew zexb`
תשט"ז תשרי, כ"ה ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

הפ"נ וכן גערליצקי שי' אלי' משה מו"ה בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הרה"ח ע"י שלו פ"ש לקבל לי נעם

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על רצון בעת שיקרא שמסר,

לתקן, לעשות, אלקים ברא אשר וכמ"ש הדבר יפלא לא הנה משאו, תחת רובץ אשר שכותב ומה

בהחומר טוב בעיון תסתכל כאשר - חמור תראה כי ולכן וביצה"ר, ביצ"ט יודי"ן בשני ה"א וייצר ונאמר

תראה ועוד ורוחניות, לאלקות המתגעגעת הנשמה את שונא שהוא - שונאך - תראה הגוף, שהוא שלך

ואולי בקיומם, מתעצל והגוף ומצות תורה ע"י שיזדכך להגוף הקב"ה שנתן - משאו תחת רובץ - שהוא

החמריות, את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו, לקיים שיוכל - לו מעזוב וחדלת - בלבבך יעלה

לשברו ולא ולזככו הגוף את לברר - עמו תעזוב עזוב - אם כי התורה, אור ישכון הדרך בזו לא הנה

יום). בהיום הועתק הבעש"ט, מתורות (אחת בסיגופים

אינו הטוב תכלית השי"ת אשר הדבר שסיבת כיון מזה, ברוחו ליפול ח"ו שאין ופשוט מובן ומזה

נסתדר ולכן דכיסופא, נהמא בתור ברוחניות או בגשמיות לו המצטרך הישראלי איש שיקבל רוצה

בחיים, ובחרת מוסיפים ומיד תיכף כי וכו', הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה כמ"ש בהבריאה

לו ידוע ובודאי הבקשה, למילוי כח ותוספת כח נתינת ג"כ הוא מהקב"ה שבקשה בחסידות ומבואר

רוח נחת מיני ושני כ"ז בפרק ובפרט מקומות בכמה בתניא בהאמור הפעם עוד בזה שיתבונן וכדאי

עבודתו שתהי' מביאה שם האמור בכל שהתבוננות ואילך, ל"ד פרק שם וראה והשנית, למעלה לפניו

וכו'. רבה בשמחה ימיו כל

לאריכות זה אותם אכפול הנה לר"ה, במכתבי ברכתי על ונוסף לר"ה, כללי מכתבי העתק מוסג"פ

אמיתית. דעת והרחבת בריאות ומתוך בסביבתו היהדות והפצת בהחזקת להצליח טובות ושנים ימים

בברכה.
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― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה ְְְִִִִֵַַַָָָהּמצוה
והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ׁשהזהר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻהאזהרה

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּגרּוׁשה "ואּׁשה (my,אמרֹו: ְְְִִִֵָָָָָֹ
(fּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie)― עליה ְֶָ¨§©¤¨ֶָָ

מלקּות. ְַַָחּיב

― הקנ"ח הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
זֹונה dlrapyמּלּׂשא e` l`xyi za dpi`y) ִִָָ

(dl xeq`d l`xyinזנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְִָָָֹ

יּקחּו" לא f)וחללה ,`k `xwie)ּוכׁשּבאyie) ְֲִֶַָָָָֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb.מלקּות חּיב עליה― ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט הּכהןהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
חללה okeמּלּׂשא dpedkl mileqtd on dclepy) ֲִִָָָ

(zllgzn Ð dpedkn leqtl dlrapykוהּוא ,ְ
וחללה" זנה "אּׁשה ּוכׁשּבא(my)אמרֹו: ;yie) ְְֲִֶַָָָָָָֹ

(l"pk :oiqxeb.מלקּות חּיב ― ְֶַַָָָעליה

�

ycew zexb`
תשט"ז תשרי, כ"ה ב"ה,

ברוקלין.

וברכה! שלום

הפ"נ וכן גערליצקי שי' אלי' משה מו"ה בצ"צ עוסק נו"נ אי"א הרה"ח ע"י שלו פ"ש לקבל לי נעם

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק של הק' הציון על רצון בעת שיקרא שמסר,

לתקן, לעשות, אלקים ברא אשר וכמ"ש הדבר יפלא לא הנה משאו, תחת רובץ אשר שכותב ומה

בהחומר טוב בעיון תסתכל כאשר - חמור תראה כי ולכן וביצה"ר, ביצ"ט יודי"ן בשני ה"א וייצר ונאמר

תראה ועוד ורוחניות, לאלקות המתגעגעת הנשמה את שונא שהוא - שונאך - תראה הגוף, שהוא שלך

ואולי בקיומם, מתעצל והגוף ומצות תורה ע"י שיזדכך להגוף הקב"ה שנתן - משאו תחת רובץ - שהוא

החמריות, את לשבור בסיגופים תתחיל אם כי שליחותו, לקיים שיוכל - לו מעזוב וחדלת - בלבבך יעלה

לשברו ולא ולזככו הגוף את לברר - עמו תעזוב עזוב - אם כי התורה, אור ישכון הדרך בזו לא הנה

יום). בהיום הועתק הבעש"ט, מתורות (אחת בסיגופים

אינו הטוב תכלית השי"ת אשר הדבר שסיבת כיון מזה, ברוחו ליפול ח"ו שאין ופשוט מובן ומזה

נסתדר ולכן דכיסופא, נהמא בתור ברוחניות או בגשמיות לו המצטרך הישראלי איש שיקבל רוצה

בחיים, ובחרת מוסיפים ומיד תיכף כי וכו', הטוב ואת החיים את לפניך נתתי ראה כמ"ש בהבריאה

לו ידוע ובודאי הבקשה, למילוי כח ותוספת כח נתינת ג"כ הוא מהקב"ה שבקשה בחסידות ומבואר

רוח נחת מיני ושני כ"ז בפרק ובפרט מקומות בכמה בתניא בהאמור הפעם עוד בזה שיתבונן וכדאי

עבודתו שתהי' מביאה שם האמור בכל שהתבוננות ואילך, ל"ד פרק שם וראה והשנית, למעלה לפניו

וכו'. רבה בשמחה ימיו כל

לאריכות זה אותם אכפול הנה לר"ה, במכתבי ברכתי על ונוסף לר"ה, כללי מכתבי העתק מוסג"פ

אמיתית. דעת והרחבת בריאות ומתוך בסביבתו היהדות והפצת בהחזקת להצליח טובות ושנים ימים

בברכה.
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á,ò÷øwä ïî Leìzä øáãa äëàìî äNBòLk ,úaLa úBNòì éøëð ïìa÷ì çépäì øznL íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦¤ª¨§©¦©§©§¨¨§¦©£§©¨§¤¤§¨¨§¨¨©¨¦©©§©
ìàøNiä úeLø BðéàL øçà íB÷îa Bà Búéáa dúBNòì ìBëé éøëpäLaiìàøNiä úëàìî àéäL økð øácä ïéàå , ¤©¨§¦¨©£¨§¥§¨©¥¤¥§©¦§¨¥§¥©¨¨¦¨¤¦§¤¤©¦§¨¥

äãN øö÷ì Bà ìàøNéì úéa úBðáì åéìò ìawL ïBâk ,ò÷ø÷ì øaçîa äNBòLk ìáà .ïéòä úéàøî LLç ïàk ïéàå§¥¨£©©§¦¨©¦£¨§¤¤¦§ª¨§©§©§¤¦¥¨¨¦§©¦§¦§¨¥¦§Ÿ¨¤
ìàøNéìbiìL àéä äëàìnä íbL äàBø ìëì øácä økð ,ìàøNé ìL àéäL ìkì úîñøôîe äéeìb ò÷øwäL ïåék , §¦§¨¥¥¨¤©©§©§¨§ª§¤¤©Ÿ¤¦¤¦§¨¥¦¨©¨¨§¨¤¤©©§¨¨¦¤

äàBøäL ,ïéòä úéàøî éðtî úaLa äNòiL Bçépäì øeñà dîeçz CBúa Bà øéòä CBúa àeä íà Cëéôì ,ìàøNiä©¦§¨¥§¦¨¦§¨¦§§¨¨§©¦¤©£¤§©¨¦§¥©§¦¨©¦¤¨¤
ìöà íBé øéëN àeäL øîàé.ìàøNiä Ÿ©¤§¦¥¤©¦§¨¥

åéðëL ìL ïéòä úéàøîì Leçì Lé íB÷î ìkî ,ìàøNé ìL àéä Bæ ò÷øwL ìkì íñøôî øácä ïéà íà elôàå©£¦¦¥©¨¨§ª§¨©Ÿ¤©§©¦¤¦§¨¥¦¨¨¥¨§©§¦¨©¦¤§¥¨
.íBé øéëN àeäL eøîàé àlà ïìa÷ àeä äëàìîa ÷ñBòä éøëpäL íéòãBé ïðéàå BlL àéä Bæ ò÷øwL íéòãBé íäL¤¥§¦¤©§©¦¤§¥¨§¦¤©¨§¦¨¥¦§¨¨©§¨¤¨Ÿ§¤§¦
Lé øôkä íeçz CBúa äNBò íà íB÷î ìkî ,ìàøNé íéðëL íL Bì ïéàL íéøëpä ïéa øôka øc àeä íà elôàå©£¦¦¨©§¨¥©¨§¦¤¥¨§¥¦¦§¨¥¦¨¨¦¤§§©§¨¥
eäeãLçéå ìàøNiä ò÷ø÷a úaLa ÷ñBò éøëpä úà eàøéå Bìöà eúaLiL íéçøBà íL Bì eðncæé ànL Leçì̈¤¨¦§©§¨§¦¤¦§§¤§§¦§¤©¨§¦¥§©¨§©§©©¦§¨¥§©§§
àeä éøëpäL BúBà eãLçéå BlL àéä äëàìnäL íéòãBé íäL Búéá éðáì Leçì Lé íâå ,Bìöà íBé øéëN éøëpäL¤©¨§¦§¦¤§§©¥¨¦§¥¥¤¥§¦¤©§¨¨¦¤§©§§¤©¨§¦

.Bìöà íBé øéëN§¦¤§
íéòãBé ìàøNé úö÷nL óà ,Leìz øáãa äNBòLk ìáàciáøL ïåék ,íéîëç eøæb àG ,ìàøNé ìL àéä äëàìnäL £¨§¤¤§¨¨¨©¤¦§¨¦§¨¥§¦¤©§¨¨¦¤¦§¨¥¨§£¨¦¥¨¤Ÿ

àeäL ,øaçîa äNBòLk ïk ïéàM äî .ììk ìB÷ dì ïéà Leìz úëàìnL ,ììk íéøçàì òãBð øácä ïéà íéîòtä©§¨¦¥©¨¨¨©£¥¦§¨¤§¤¤¨¥¨§¨©¤¥¥§¤¤¦§ª¨¤
íà Cëéôì ,ìB÷ dì Lé øaçî úëàìnL ,íéaøì úîñøôîe äéeìb äëàìnä íéîòtä áøå ,íñøôîe éeìb íB÷îa§¨¨§ª§¨§Ÿ©§¨¦©§¨¨§¨§ª§¤¤¨©¦¤§¤¤§ª¨¥¨§¦¨¦

:íéîëç eøæb ìàøNé úö÷nî àlà ïéòä úéàøî LLç ïéà íéîòôì¦§¨¦¥£©©§¦¨©¦¤¨¦¦§¨¦§¨¥¨§£¨¦

âì Cìéì øéòä éLðà ïéìBëéL øéòä íeçz CBúa Bà øéòä CBúa äëàìnä äNBòLk äæ ìëåìáà .úaLa íL §¨¤§¤¤©§¨¨§¨¦§§¨¦¤§¦©§¥¨¦¥¥§¨§©¨£¨
øzî ,äëàìnä íB÷î ìL åéîeçz CBz da íéøc ìàøNiL úøçà øéò ïéà íâå ,íeçzì õeç äëàìnä äNBòLk§¤¤©§¨¨©§§©¥¦©¤¤¤¦§¨¥¨¦¨§¨¤§©§¨¨ª¨

:úaLa äNòiL Bçépäì§©¦¤©£¤§©¨

ã,íñøôîe éeìb íB÷îa úéNòð àéäå ,ìàøNé ìL àéäL íéaøì äòeãéå úîñøôî àéä íà ,Leìz úëàìî elôà£¦§¤¤¨¦¦§ª§¤¤¦¨¨©¦¤¦¤¦§¨¥§¦©£¥§¨¨§ª§¨
äðéôqä ïéða ïBâkehéðtî úaLa úBNòì Bçépäì øeñà ,àéñäøt íB÷î àeäL øäpä úôN ìò dúBðáì CøcL , §¦§©©§¦¨¤¤¤¦§¨©§©©¨¨¤¨©§¤§¨¨§©¦©£§©¨¦§¥

:ïéòä úéàøî©§¦¨©¦

mixe`ia

ìàøùé úåùø åðéàùכיון אסור ישראל רשות הוא ואם –
ישראל מלאכת שהוא הדבר .12שניכר

ìàøùéì äãù øåö÷ìלעיל לגבי13– זו הלכה הובאה
באריסות לו נתנה שאם שם והוסיף ו'קבלן', שנה' 'שכיר
במקום – מותר בפירות) חלק (שמקבל בשכירות או

בכך. שדרכם

íéòãåé ìàøùé úö÷îù óàלא אם בפרהסיא ואפילו –

חכמים גזרו לא – ישראל מלאכת שזו לרבים .14מפורסם

äðéôñä ïéðá åîëלהלן לדין15– דוגמא רבינו הביא
שהם ניכרים שהם אלו במדינות שלנו מהחלוקים זה
הנהר גבי על בשבת הנכרי כשמכבסן ישראל של

למחות. צריך

zexewn

ה.12) סעיף רנב סימן להלן
לענין13) במהדו"ב רבינו דעת שם וראה ח, סעיף רמג סימן

המלאכות. לכל שנה שכיר

ישראל14) כשמקצת בפרהסיא שיטות ב' הביא ב ס"ק בקו"א
בפנים. שהובאה כשיטה רבינו פסק ח סעיף רנב בסי' אבל יודעים,

ח.15) סעיף רנב סימן

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק

•
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הפרק: שממנותוכן לחול קודש בין המבדיל המסך

אחרא הסטרא כוחות נתהוו

.ïéìéãáîä íéëñî éðéî äîë ùé êà
דיש במסכים, חילוקים כמה יש שבגשמיות כשם
אור שנוצר תולדה", של "אור עכ"פ שמוליד דק מסך
וגס עב מסך ויש הראשון, האור של תולדה שהוא
מסך כמו כלל, אור שום מתוכו הרואה יראה שלא מאד

לגמרי, שמעלים גשמי עור של

ברוחניות הוא ומבאר:]כך שהולך [כפי

ìéãáîä ,úáù éàöåîá íéøîåàù ,äðéçá ãåò ùéù
.øåîâ ìéãáî êñî àåäù ,ìåçì ùã÷ ïéá

שנתבאר מבדיל) (מסך ה"פרסא" לסוג בניגוד
הוא הפרסא של השני הצד גם שבו הקודם, בפרק
שענינו לפי יותר, פחותה במדרגה שהוא אלא "קודש"
- לקודש הקדשים קודש בין המבדילה הפרוכת כמו
כענין והוא הקדושה, אור על לגמרי המעלים מסך יש

לחול. שבת בין ההבדלה

ùãå÷ì ùãå÷ä ïéá ÷éñôîù àñøôì äîåã åðéàå
åîöò øåà åúåà úåìùìúùä êøã åäæù ,íéùã÷ä
êøã ìòå) ùãå÷ àåä àñøôä øçàì íâå ,íùâúðù
ùã÷ ïéá ìéãáîä è"åéì úáù éàöåîá ïéìéãáîù

.(ùã÷ì
עצמו האור אותו שזהו פירושה "השתלשלות"
הירידות כל למרות אך למדריגה, ממדריגה שיורד

לגמרי. שישתנה אפשר אי והצמצומים

קודש בין המבדילה שהפרסא בעניננו, וכך
הקדושה אור את להוריד מועילה לקודש הקדשים
מכל אך בגשמיות, להתלבש שיוכל עד מדריגות, ריבוי

של אור במהותו נשאר האור כעניןקדושהמקום (והוא
"המבדיל אומרים שעלי' טוב, ליום שבת בין ההבדלה

לקודש"). קודש בין

øéúñîå íéìòîù êñî àåä ìåçì ùã÷ ïéá ë"àùî
.ùîî ãøôð äùòðù ãò øåàä

מסך הוא לחול" "קודש בין ההבדלה שורש
האלקילגמריהמסתיר שהאור דאף האלקי, האור על

והכחע האור מקום מכל ה"מסך", דרך ונמשך ובר
"גילוי", שום בו שאין עד ממקורו ממש" "נפרד נעשה

כח שהוא כלל בו נרגש שלא .אלקיהיינו

øîåì íîöò úà íéäéáâîä íéðåöéçä úåìëéä åîë
.'åë éøåàé éì

המסתיר כח (היינו לגמרי המבדיל מסך שיש מזה
החיצונים" "היכלות נוצרים האור), את בתכלית
הנק' והטומאה הרע כוחות של היכלות (היינו
ואני יאורי "לי ואומרים בה' כופרים שהם "חיצונים")
בכל וקיימים חיים הם שגם שאע"פ לפי עשיתני",
מקום, מכל תמיד, אותם המחדש האלקי מהכח רגע
ממקורו, ממש" נפרד "נעשה האלקי שהכח מאחר

כח שהוא בו נרגש שלא מתהווהאלקידהיינו לפיכך ,
מקור הוא שהקב"ה בכך הכופר כזה נברא ממנו

חיותו.

àäìà äéì åø÷å ,íìåë úà äéçî äúàåù àìà
.ùîî íéøôåë ïðéàå ,àéäìàã

החיצונים ההיכלות קיום גם סוף שסוף מאחר
תמיד, יום בכל אותם המחדש האלקי בכח תלוי

את מחי' "ואתה אפשרכולםוכמ"ש אי כן על ,"

קיים אינו שהוא (לומר לגמרי בה' לכפור להם
שאין האומות שגם רז"ל שאמרו וכפי ח"ו),
היחידי השליט (שהוא הקב"ה בהשגחת מכירין
כוכבים בידי העולם הנהגת מסר ושלא בעולם,
דאלהיא אלהא לי' קרו מקום מכל ומזלות),
אלוהות ולאותן האלהים, אלהי "שהוא (שאומרים
משגיח הוא ואין למטה וממשלה כח נתן שתחתיו

התחתון"). בעולם

íìåòìù ,åãñç íìåòì éë íé÷ìàä é÷ìàì åãåä åäæå
àåäù ãò ,íìåò ãòå íìåòî ,åúòôùäå åãñç

íé÷ìàä é÷ìà úðéçáá[אף]íìòää íå÷îá
.êùåçäå øúñääå

" הכתוב שהואכילשון מורה חסדו" לעולם
והפירוש האלקים", לאלקי "הודו על טעם נתינת
כל את מחי' שהקב"ה דמאחר הוא, בזה הפנימי
- חסדו" לעולם "כי פירוש שזהו הנבראים,
(מעולם כולם העולמות בכל נמשך ית' שחסדו
וההסתר ההעלם "במקום גם לפיכך עולם), ועד
ההעלם) בתכלית הוא האלקי הכח (ששם והחושך"
(אלהא האלקים" כ"אלקי עכ"פ בהקב"ה מכירים

כנ"ל). דאלהיא,

:'åëå úåøã÷ íéîù ùéáìà øîàð äæ ìéãáî êñî ìòå
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הפרק: שממנותוכן לחול קודש בין המבדיל המסך
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הירידות כל למרות אך למדריגה, ממדריגה שיורד

לגמרי. שישתנה אפשר אי והצמצומים

קודש בין המבדילה שהפרסא בעניננו, וכך
הקדושה אור את להוריד מועילה לקודש הקדשים
מכל אך בגשמיות, להתלבש שיוכל עד מדריגות, ריבוי

של אור במהותו נשאר האור כעניןקדושהמקום (והוא
"המבדיל אומרים שעלי' טוב, ליום שבת בין ההבדלה

לקודש"). קודש בין

øéúñîå íéìòîù êñî àåä ìåçì ùã÷ ïéá ë"àùî
.ùîî ãøôð äùòðù ãò øåàä

מסך הוא לחול" "קודש בין ההבדלה שורש
האלקילגמריהמסתיר שהאור דאף האלקי, האור על

והכחע האור מקום מכל ה"מסך", דרך ונמשך ובר
"גילוי", שום בו שאין עד ממקורו ממש" "נפרד נעשה

כח שהוא כלל בו נרגש שלא .אלקיהיינו

øîåì íîöò úà íéäéáâîä íéðåöéçä úåìëéä åîë
.'åë éøåàé éì

המסתיר כח (היינו לגמרי המבדיל מסך שיש מזה
החיצונים" "היכלות נוצרים האור), את בתכלית
הנק' והטומאה הרע כוחות של היכלות (היינו
ואני יאורי "לי ואומרים בה' כופרים שהם "חיצונים")
בכל וקיימים חיים הם שגם שאע"פ לפי עשיתני",
מקום, מכל תמיד, אותם המחדש האלקי מהכח רגע
ממקורו, ממש" נפרד "נעשה האלקי שהכח מאחר

כח שהוא בו נרגש שלא מתהווהאלקידהיינו לפיכך ,
מקור הוא שהקב"ה בכך הכופר כזה נברא ממנו

חיותו.

àäìà äéì åø÷å ,íìåë úà äéçî äúàåù àìà
.ùîî íéøôåë ïðéàå ,àéäìàã

החיצונים ההיכלות קיום גם סוף שסוף מאחר
תמיד, יום בכל אותם המחדש האלקי בכח תלוי

את מחי' "ואתה אפשרכולםוכמ"ש אי כן על ,"

קיים אינו שהוא (לומר לגמרי בה' לכפור להם
שאין האומות שגם רז"ל שאמרו וכפי ח"ו),
היחידי השליט (שהוא הקב"ה בהשגחת מכירין
כוכבים בידי העולם הנהגת מסר ושלא בעולם,
דאלהיא אלהא לי' קרו מקום מכל ומזלות),
אלוהות ולאותן האלהים, אלהי "שהוא (שאומרים
משגיח הוא ואין למטה וממשלה כח נתן שתחתיו

התחתון"). בעולם

íìåòìù ,åãñç íìåòì éë íé÷ìàä é÷ìàì åãåä åäæå
àåäù ãò ,íìåò ãòå íìåòî ,åúòôùäå åãñç

íé÷ìàä é÷ìà úðéçáá[אף]íìòää íå÷îá
.êùåçäå øúñääå

" הכתוב שהואכילשון מורה חסדו" לעולם
והפירוש האלקים", לאלקי "הודו על טעם נתינת
כל את מחי' שהקב"ה דמאחר הוא, בזה הפנימי
- חסדו" לעולם "כי פירוש שזהו הנבראים,
(מעולם כולם העולמות בכל נמשך ית' שחסדו
וההסתר ההעלם "במקום גם לפיכך עולם), ועד
ההעלם) בתכלית הוא האלקי הכח (ששם והחושך"
(אלהא האלקים" כ"אלקי עכ"פ בהקב"ה מכירים

כנ"ל). דאלהיא,

:'åëå úåøã÷ íéîù ùéáìà øîàð äæ ìéãáî êñî ìòå
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החיצונים" "היכלות והתהוות בריאת בשביל
עד במסך, ("שמים") האלקי הכח את הקב"ה מלביש
האור את חושך) ל' ("קדרות", לגמרי שמחשיך
ביאור גם וזהו קדרות". שמים "אלביש וזהו האלקי,

" הכתוב הואושקהמשך סתם דשק כסותם", אשים

והגמ'"), המשנה בלשון ("כידוע עור של [שק] מרצוף
על לגמרי שמסתיר ה"שמים", של ה"כסות" והוא

דקדושה. שמים בחינת

a wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c

•
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰�‰Âשנקרא חכמה בחי' על קאי בית יבנה בחכמה מ"ש
חח"נ ימין קו חסד שנק' חכמה בחי' על ולא דין
בג"ה, שמאל קו עוד ג"כ יש כי שלימות נקרא אין זה כי
בחי' דין שנק' בחכ' רק זע"ז ומנגדים סותרים שהם ועוד
רק להשפיע היינו ושמאל ימין קווין ב' התכללות תיקון
אם כן ראוי אם שכלו במאזני שישקול וטעם שכל עפ"י
בעין ולפקח לעיין דהיינו דין בחי' נקרא זו וחכמה לאו,
וקיום תיקון בחי' ונקרא לאו, אם להשפיע צריך אם השכל
משפט שע"י ארץ יעמיד במשפט מלך כמ"ש להעולם
קיום בשביל שהוא מלך עד"מ והעמדה, קיום יהי' דייקא
הכל ישפיע שאם להתנהג איך בשכלו לפקח וצריך המדינה
ביותר אימה יטיל ואם בלעו חיים רעהו את איש חסד
רק וכדומה רוצחים יהיו אזי וגבורה דין בבחי' רק שיתנהג
לאוהבו חסד משפיע אם כמו המיצוע, להיות שצריך
לו יהי' מדי יותר חסד לו משפיע שאם שכלו בעין ורואה
אם לשונאו להיפך או דין, לו משפיע אזי החסד מזה רעה
באהבה מקרבו לכן לגמרי הגדר יפרוץ אזי לגמרי ירחיקהו
כאחיך הוא הרי שלקה כיון לעיניך אחיך ונקלה וכמו וחסד
ראוי שהוא בשביל רק אותו שמכה זו הכאה ואין
הוא ההכאה עיקר שכל אלא רע שעשה מחמת לההכאות
ונמצא בתשובה יחזור שאח"כ שלו הטובה בשביל רק
לברך אדם חייב ארז"ל ולכן ממש, טובתו היא שההכאה
שיקבל בזה מספיק ואין הטובה על שמברך כשם הרעה על
שאינו מפני והיינו ג"כ לברך שצריך אלא בשמחה הרעה
ומה רעתו מה יודע אדם אין כי טובה ומהו רעה מהו יודע
ארץ ותיקון היסוד שעיקר ארץ יסד בחכמה וזהו טובתו.
אשתכלל בי' הזוהר וכמאמר המדה קו שנקרא חכמה ע"י
שכל עפ"י נעשית שהמדה הוא תיקון שבחי' ונמצא עלמא,

משפיע אזי חסד להשפיע שצריך מורה שכלו שאם היינו
לו משפיע אזי דין להשפיע שצריך מורה השכל ואם חסד
מוצא שרוצה שכמו המדה, עפ"י נעשה שהשכל ולא דין
חסד ולא דין לא כלל רוצה אינו שהוא אלא כזה שכל ג"כ
כנ"ל, המדה תעשה ככה שכלו בעין מפקח שהוא איך רק
המדה קו דין שנקרא חכמה בחי' ג"כ היא התורה ובחי'
לשמה שעוסקים היינו בה למיימינים ארז"ל כי תיקון בחי'
רק לשמה שלא שעוסקים בה למשמאילים דחיי סמא
ודבר מתוק דבר למשל כמו דמותא, סמא ולהתייהר לקנטר
אם מתוק שאוהב אדם בתכלית, הפכים שני שהם מר
יש ברפואה אך אצלו, כלום אינו מר דבר לו נותנים
ונותנים שונים מינים כמה שמרכיבים הפכים מב' התכללות
סמא לו הוא אז החולאת משיג הרופא אם להחולה אותו
שרפואה ונמצא דמותא, סמא לו הוא אזי לאו ואם דחיים
כנ"ל, דמותא וסמא דחיים סמא להיות יכול עצמה זו
כנ"ל. דחיים וסמא דמותא סמא ג"כ היא התורה כמו"כ

‰Ê·Âחכמה בחי' על דקאי בעלי' תחי' והחכמה מ"ש יובן
יש שבכתר מפני כתר בחי' למקורה שתחי' דתיקון
להיות ויכול משמאל בג"ה מימין חח"נ קוין התחלקות
בחי' רק ויהי' שמאל קו ויופסק שמאל על ימין קו שתגבר
דין, בחי' הכל ויהי' ימין על שמאל שתגבר להיפך או חסד
ומתנהג משניהם התכללות בחי' שהוא תיקון בחי' משא"כ
ואם חסד משפיע לחסד צריך שאם השכל הוראת עפ"י רק
יחד, שניהם נכללים אזי לשניהם צריך ואם דין משפיע דין
ששרש מפני בעלי' תחי' החכמה ולכן לעולם יופסק לא אז
הקוין התחלקות שלפני דכולא משלימותא הוא דתיקון
הארת שכשמאיר בחכמה ולא ימותו מ"ש יובן ובזה דכתר.

כנ"ל. והפסק מיתה בחי' בו אין דתיקון חכמה
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עלÂ‰�‰לט) משכיל כל יוכל למעלה האמור כל ע"פ
כי ית' הבורא בגדולת בדעתו להעמיק דבר
העולמות כל של החיות כל שמקור איך להתבונן לבו יתן
א"ס אור זו הארה שנק' ית' ממהו"ע והארה זיו רק הוא
ח"ו שינוי פועל שאינו בלבד וזיו אור רק שהוא דהיינו
הי' לא א"ס בבחי' להיותה זו והארה ית', במהו"ע
שהם, ע"ד העולמות התהוות ממנה שיהי' כלל באפשרי
והעלם הסתלקות שהוא ומקו"פ צמצום בחי' הי' לכן
מכל וגדול לגמרי דילוג הוא זה צמצום ובחי' זו. הארה
אותיות והיא רשימו רק ונשאר שאח"כ הצמצומים מיני
כו', דק קו אח"כ ונמשך כנ"ל שערים רל"א ונק' דטה"ע
א"ס לגבי מאין יש בריאה שהוא א"ק בחי' נברא ומזה
התהוות להיות יוכל שיהי' מספיק כ"ז הי' לא ועכ"ז ב"ה,
א"ק צמצום להיות מוכרח הי' לכן הא"ק שאחר עולמות
עיניים ומבחי' מצחא מבחי' ממנו הארה נמשך ואח"כ
בעצמו א"ק למהות וכלל כלל ערוך שאינה הארה שהיא
ועצמותו מהותו לגבי האדם מעיני היוצא הראי' אור כערך
נקודים עולמות בחי' נתהוו ומזה שבאדם, הנפש של
אלו צמצומים מספיקים הי' לא ועכ"ז וא"א, ע"י והתהוות
צמצום להיות הוצרך שאח"כ עד האצי', עולם להתהוות
וכמשל שערות מבחי' רק האור שנמשך דהיינו הדיקנא
חיות לגבי כלל ערוך שאינה השערה שבחלל החיות ערך
ומבחי' לו יכאב לא השערה בהחתך שהרי שבמוחין
הח"ע התהוות הוא עליון מכתר הנמשכים אלו שערות
כו' שערות ע"י דהיינו למו משעיר וזרח במ"ת כמ"ש
יש החכמה התהוות נק' ולכן נפקת, מחכמה ואורייתא
השתלשלות בחי' כמה יש ואח"כ כנ"ל הכתר לגבי מאין
ח"ע, מבחי' ה' דבר אותיות דאצי' המל' התהוות עד עו"ע
אין כי מאין יש דילוג בבחי' בי"ע מתהוה המל' ומבחי'
כמש"ל ופרסא מסך ע"י והיינו לאצי' בריאה כלל ערוך
בכל השתלשלות רבבות רבוא ג"כ יש ושם י"ב) (אות
לעשי' יצירה בין וכן פרסא יש ליצי' בריאה ובין עולם
ג"כ הוא מהרוחניו' דעוה"ז הגשמיות התהוות ואח"כ
מריש העולמות וכל ממש למהות ממהות גדול יותר דילוג
מהו"ע לגבי במציאות בטילים דרגין כל סוף עד דרגין כל
והארה זיו מן רק הוא התהוותם כל שרש שגם מאחר ית'
ביטול למעלה ממטה ג"כ יתבונן ואח"כ כנ"ל, כו' בעלמא
עולם רוחניו' לגבי בכלל ונפשו וגופו העוה"ז כללות
פסולת בחי' רק הוא בכלל שבעוה"ז החיות כי העשי'

ע"פ במ"א כמ"ש התחתון שבג"ע חיות לגבי יחשב וצואה
שהם קרביים הנק' מלאכים שיש קדשו שם את קרבי וכל
כמשל לחיצוניו' פנימי' בין ומבדילים השפע מבררים
הלב לחיזוק נמשך והפנימי' המאכל שמבררים הקרביים
הדוחה, כח ע"י לחוץ יוצא והפסולת הגוף ושאר והמוח
והמובחר הנ"ל מלאכים ע"י מתבררת אלקי' השפע כן
מזיו נהנים ומלאכים נשמות תענוג שיהי' לג"ע נמשך
התהוות ממנה לחוץ הנדחה השפע ופסולת השכינה
כמו רק עוה"ז תענוגי כל בכלל הם נמצא עוה"ז תענוגי
התחתון בג"ע הנשמות תענוג לגבי יחשבו צואה
חיי מכל בעוה"ב רוח קורת של א' שעה יפה וזשארז"ל
אינו התחתון וג"ע כו', דלידייני' מוטב ואמרו העוה"ז
מהגוף בפטירתה שהנפש דכמו העליון ג"ע לגבי ערוך
בגעה"ת לעלות שתוכל עד דעוה"ז חיזו על לשכוח צריכה
התחתון ג"ע להשיג תוכל ולא שם אותה מבלבל דאל"כ
להשיג לגעה"ע מגעה"ת העולה לנשמה א"א כמ"כ כלל
תענוג על לשכוח דינור בנהר שתטבול עד דגה"ע האור
מעלות ויש כו' מ"ז כמו בגעה"ע שמבלבל דגעה"ת
ילכו וכמ"ש מגעה"ע שגבוהים ממש קץ לאין ומדריגות
וכולם סלה יהללוך יום בכל וקדושים חיל אל מחיל
הכ"ע לגבי חשיבא כלא והחכמה עדן הנק' מח"ע נמשכים
לגבי חשיב כלא וכ"ע כנ"ל לבד שערות מבחי' ונמשכת
ממש חשיב וכלא מאין יש בריאה הוא וא"ק כנ"ל א"ק
א"ק בחי' ממש שוה ב"ה א"ס דלגבי עד ב"ה הא"ס לגבי
לא וכלל כלל ערוך אין שם כי דעשיה גשמי דומם עם
עד כו' א"ק לגבי הדומם ערוך שאין מהערך ולא מיני'
ממש מלבדו עוד אין כי ית' אצלו ממש שוים ששניהם
וזיו הארה ע"י המצאו מאמתת נמצאו זולתו הנמצאי' וכל
כמ"ש דהארה דהארה והארה דהארה הארה וע"י בעלמא
תכלית, לאין רבים צמצומים וע"י כו' וחיוהי איהו במאמר
כנ"ל בשמש הזיו מביטול קץ לאין יותר ממש ובטילים
לא ועמך לבחי' האדם יבוא זו ומהתבוננות באריכות,
געה"ע ואפי' ורוחני גשמי תענוג שום לחפוץ שלא חפצתי
חפצתי לא ועמך וזהו לבד ית' למהו"ע רק ממנו ושלמעלה
חיים מקור בחי' אפי' דהיינו ועמך בחי' שהוא מה ר"ל

חיים מקור עמך כי כמ"ש עמך לגבינק' בטל שהוא
ית' אצלו ובטל הטפל דבר שהוא עמך נק' לכן ית' מהו"ע
וכענין לבד ית' למהו"ע רק חפצתי לא ועמך הנה

שבזוה"ק: דמלכא בגופא לאשתאבא
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עלÂ‰�‰לט) משכיל כל יוכל למעלה האמור כל ע"פ
כי ית' הבורא בגדולת בדעתו להעמיק דבר
העולמות כל של החיות כל שמקור איך להתבונן לבו יתן
א"ס אור זו הארה שנק' ית' ממהו"ע והארה זיו רק הוא
ח"ו שינוי פועל שאינו בלבד וזיו אור רק שהוא דהיינו
הי' לא א"ס בבחי' להיותה זו והארה ית', במהו"ע
שהם, ע"ד העולמות התהוות ממנה שיהי' כלל באפשרי
והעלם הסתלקות שהוא ומקו"פ צמצום בחי' הי' לכן
מכל וגדול לגמרי דילוג הוא זה צמצום ובחי' זו. הארה
אותיות והיא רשימו רק ונשאר שאח"כ הצמצומים מיני
כו', דק קו אח"כ ונמשך כנ"ל שערים רל"א ונק' דטה"ע
א"ס לגבי מאין יש בריאה שהוא א"ק בחי' נברא ומזה
התהוות להיות יוכל שיהי' מספיק כ"ז הי' לא ועכ"ז ב"ה,
א"ק צמצום להיות מוכרח הי' לכן הא"ק שאחר עולמות
עיניים ומבחי' מצחא מבחי' ממנו הארה נמשך ואח"כ
בעצמו א"ק למהות וכלל כלל ערוך שאינה הארה שהיא
ועצמותו מהותו לגבי האדם מעיני היוצא הראי' אור כערך
נקודים עולמות בחי' נתהוו ומזה שבאדם, הנפש של
אלו צמצומים מספיקים הי' לא ועכ"ז וא"א, ע"י והתהוות
צמצום להיות הוצרך שאח"כ עד האצי', עולם להתהוות
וכמשל שערות מבחי' רק האור שנמשך דהיינו הדיקנא
חיות לגבי כלל ערוך שאינה השערה שבחלל החיות ערך
ומבחי' לו יכאב לא השערה בהחתך שהרי שבמוחין
הח"ע התהוות הוא עליון מכתר הנמשכים אלו שערות
כו' שערות ע"י דהיינו למו משעיר וזרח במ"ת כמ"ש
יש החכמה התהוות נק' ולכן נפקת, מחכמה ואורייתא
השתלשלות בחי' כמה יש ואח"כ כנ"ל הכתר לגבי מאין
ח"ע, מבחי' ה' דבר אותיות דאצי' המל' התהוות עד עו"ע
אין כי מאין יש דילוג בבחי' בי"ע מתהוה המל' ומבחי'
כמש"ל ופרסא מסך ע"י והיינו לאצי' בריאה כלל ערוך
בכל השתלשלות רבבות רבוא ג"כ יש ושם י"ב) (אות
לעשי' יצירה בין וכן פרסא יש ליצי' בריאה ובין עולם
ג"כ הוא מהרוחניו' דעוה"ז הגשמיות התהוות ואח"כ
מריש העולמות וכל ממש למהות ממהות גדול יותר דילוג
מהו"ע לגבי במציאות בטילים דרגין כל סוף עד דרגין כל
והארה זיו מן רק הוא התהוותם כל שרש שגם מאחר ית'
ביטול למעלה ממטה ג"כ יתבונן ואח"כ כנ"ל, כו' בעלמא
עולם רוחניו' לגבי בכלל ונפשו וגופו העוה"ז כללות
פסולת בחי' רק הוא בכלל שבעוה"ז החיות כי העשי'

ע"פ במ"א כמ"ש התחתון שבג"ע חיות לגבי יחשב וצואה
שהם קרביים הנק' מלאכים שיש קדשו שם את קרבי וכל
כמשל לחיצוניו' פנימי' בין ומבדילים השפע מבררים
הלב לחיזוק נמשך והפנימי' המאכל שמבררים הקרביים
הדוחה, כח ע"י לחוץ יוצא והפסולת הגוף ושאר והמוח
והמובחר הנ"ל מלאכים ע"י מתבררת אלקי' השפע כן
מזיו נהנים ומלאכים נשמות תענוג שיהי' לג"ע נמשך
התהוות ממנה לחוץ הנדחה השפע ופסולת השכינה
כמו רק עוה"ז תענוגי כל בכלל הם נמצא עוה"ז תענוגי
התחתון בג"ע הנשמות תענוג לגבי יחשבו צואה
חיי מכל בעוה"ב רוח קורת של א' שעה יפה וזשארז"ל
אינו התחתון וג"ע כו', דלידייני' מוטב ואמרו העוה"ז
מהגוף בפטירתה שהנפש דכמו העליון ג"ע לגבי ערוך
בגעה"ת לעלות שתוכל עד דעוה"ז חיזו על לשכוח צריכה
התחתון ג"ע להשיג תוכל ולא שם אותה מבלבל דאל"כ
להשיג לגעה"ע מגעה"ת העולה לנשמה א"א כמ"כ כלל
תענוג על לשכוח דינור בנהר שתטבול עד דגה"ע האור
מעלות ויש כו' מ"ז כמו בגעה"ע שמבלבל דגעה"ת
ילכו וכמ"ש מגעה"ע שגבוהים ממש קץ לאין ומדריגות
וכולם סלה יהללוך יום בכל וקדושים חיל אל מחיל
הכ"ע לגבי חשיבא כלא והחכמה עדן הנק' מח"ע נמשכים
לגבי חשיב כלא וכ"ע כנ"ל לבד שערות מבחי' ונמשכת
ממש חשיב וכלא מאין יש בריאה הוא וא"ק כנ"ל א"ק
א"ק בחי' ממש שוה ב"ה א"ס דלגבי עד ב"ה הא"ס לגבי
לא וכלל כלל ערוך אין שם כי דעשיה גשמי דומם עם
עד כו' א"ק לגבי הדומם ערוך שאין מהערך ולא מיני'
ממש מלבדו עוד אין כי ית' אצלו ממש שוים ששניהם
וזיו הארה ע"י המצאו מאמתת נמצאו זולתו הנמצאי' וכל
כמ"ש דהארה דהארה והארה דהארה הארה וע"י בעלמא
תכלית, לאין רבים צמצומים וע"י כו' וחיוהי איהו במאמר
כנ"ל בשמש הזיו מביטול קץ לאין יותר ממש ובטילים
לא ועמך לבחי' האדם יבוא זו ומהתבוננות באריכות,
געה"ע ואפי' ורוחני גשמי תענוג שום לחפוץ שלא חפצתי
חפצתי לא ועמך וזהו לבד ית' למהו"ע רק ממנו ושלמעלה
חיים מקור בחי' אפי' דהיינו ועמך בחי' שהוא מה ר"ל

חיים מקור עמך כי כמ"ש עמך לגבינק' בטל שהוא
ית' אצלו ובטל הטפל דבר שהוא עמך נק' לכן ית' מהו"ע
וכענין לבד ית' למהו"ע רק חפצתי לא ועמך הנה
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אשירהÔÈ�Ú‰Â[כד)] נאמר שבקרי"ס מה בהקדם יובן
שכל בנבראים רואים אנו דהנה הוא והענין להוי'.

לחבירו משל רק הוא א' כל הרי שנברא הארי'1מה וכמו ,
הוא הרי מ"מ ודורס, וטורף טמאה חי' הוא כי אם שלמטה
מחיים ארי' אותיות עכ"פ שהרי שלמעלה, הארי' לגבי משל

ושבירה נפילה בדרך שזהו והגם איך2אותו, יהי' מ"מ
בחי' יש וכן אותו, מחיים הם דארי' אלו אותיות הרי שיהי'
שהוא הימין אל ארי' פני בחי' דמרכבה מארי' הגבוה ארי'
דאצי' חסד בחי' והיינו באצי' דוגמתו ויש דבריא', במרכבה
ג"כ ה"ה זה חסד לבחי' מרכבה הי' החסד איש שאברהם
עילאה מרכבתא מבחי' שזהו רק הימין, אל ארי' בחי'

המרכבה הן הן שבמרכבה3שהאבות הארי' בחי' אשר ,

שרש הרי ומ"מ דאצי', זה ארי' לבחי' משל רק הוא דבריאה
דאצי', זה ארי' מבחי' נלקח שבמרכבה הארי' התהוות
מבחי' ולכן דע"ס, המל' מבחי' הוא דאצי' המל' בנין שהרי
הנה דאצי', ארי' בחי' הוא שהחסד דאצי' דחסד המל'
שבמל', חסד דאצי' במל' נעשה הזה החסד של המל' מבחי'
חסד כי נמצא דבי"ע, הנבראים כל מהוה הוא המל' ובחי'
שבמרכבה הארי' לבחי' למקור מקור הוא דאצי' ארי' בחי'
זה ענין שנת' כמו מאין יש בריאה בדרך שזהו רק דבריאה,

ה' באלים כמוכה מי בד"ה .4באריכות

ÔÎÂג"כ נק' דאצי' שחכ' וכמו המעלות רום עד יש עד"ז
בחי' הוא ראשית לו, ראשית וירא כמ"ש ארי', בשם
ראי' והיינו ארי', אותיות וירא חכ', ראשית כמ"ש חכ',

ארי' הוא5אותיות דחסד ארי' בחי' אשר וירא, ענין וכמו"כ ,
בהפרש במ"א ממ"ש וכנודע דחכ', ארי' לבחי' משל רק
תורה קדמה שנה אלפים שלכן כו', למדות המוחין שבין

שנברא6לעולם קודם הי' זה שהרי בזמן אינה קדמה פי' ,

ג"כ הזמן הי' לא מקום בחי' ומקום7העולם זמן שהרי ,

כא' שוה ובריאתן מחודשי' שנה8שניהם אלפים ענין אלא ,

אלפי' ונק' בינה, אאלפך חכ' אאלפך בחי' על הוא הכוונה
האלפים מספר כי אלפים, הוא אח"כ הנברא הזמן ע"ש שנה
ואלפים בבינה ומאות בז"א ועשירות במל' שיחידות בחכ',
וחכם בחי' היינו שנה, אלף הבינה נגד גם (ומ"ש בחכ'

במ"א ד"ז ביאור כמ"ש חכ' ג"כ שזהו כי9בבינה ונמצא .(
במעלה הם המוחין שבחי' ומדריגה, במעלה הוא קדמה פי'
ולהיות המדות, בחי' על עז ויתר שאת ביתר גבוה ומדרגה
שהרי בפעולתם, ג"כ משונים ה"ה במעלתם משונים הם כי
לזולתו השפעה ובלא לזולתו השפעה שיומשך המדות טבע
לגמרי הפכי' הם המוחין משא"כ לגמרי, המדה מתבטל
מזדווגי' שהיו דסנהדרין פ"ד במשנה ממארז"ל וכנודע
המפרשים ופי' הלילה, כל ונותנים נושאין והיו זוגות זוגות
אצלו שיונח בכדי כי והיינו יחד, כולם ולא עצמן, לבין בינן
ונותן נושא כשהוא דוקא זהו כך ולא כך שהוא השכל הנחת
כי ונמצא ההוא, דבר משפט בשכלו ושופט עצמו לבין בינו
הארי' ולכן ובפעולתם. בטבעם הפכי' הם ומדות המוחין
מבחי' ומ"מ זל"ז, כמשל רק ה"ה דחכ' הארי' לגבי דמדות
מטיפת נוצר הולד הנה בגשמיות כמו המדות, נתהוו החכ'
דחכ' הארי' כי ונמצא כו', זו"נ מולידי' או"א כן האב, מוח
למעלה עוד יובן ועד"ז כו'. דחסד הארי' לבחי' מקור הוא
לא מי שאג ארי' כמ"ש ארי' ג"כ נק' הכתר כי והוא יותר

אנכי דבור שזהו ואיתא וגו', דיבר אלקי' ה' נמצא10יירא ,
גימ' שהוא רי"ו גימ' ארי' כי והיינו לארי', נמשל הכתר שגם
כי ונמצא כו', במו"ס שמלובש דע"י גבו' בחי' והוא גבורה,

המעלות. רום עד יש הארי' התהוות פרט

`"lxz jhn z` mxd dz`e d''c xn`n

(1exiagl lyn wx `ed '` lk . .mi`xapa mi`ex ep` . .oaei oiprde:

וארא אוה"ת ראה אשירה) ענין צ"ל ומעתה פיסקא: (עד לקמן בהבא
קמז ע' תרכ"ח צח. ע' תרכ"ז סה"מ ג'מ. ע' ח) (כרך משפטים ריז. ע'
ואילך. ערב ע' ח"א תרל"ב ואילך. קנז ואילך. צד ע' תרכ"ט ואילך.

חוקת. זאת ד"ה לעיל
(2dxiaye dlitp jxca . .dlrnly 'ix`d iabl . .dhnly 'ix`d:

ואילך. סא ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. כה, וישלח תו"א ראה
קסד. ע' וארא אוה"ת ובארוכה ד. נ, לאדהאמ"צ ביאוה"ז

(3od od zea`dy d`lir `zakxn . .'iv`a . .d`ixac dakxna

dakxnd.ואילך ד. עב, ואילך. ב עב, ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א ראה :
(4'd mil`a dkenk in d"ca.קס ע' שם תרכ"ט סה"מ :

(5'ix` zeize` 'i`x.ובכ"מ ד. עא, יתרו א. מה, ויחי תו"א ראה :
(6dpy mitl` . .zecnl oigend oiay yxtda `"na y"nn rcepke

mlerl dxez dncwד ע' תרכ"ח סה"מ רע"א. צג, מסעי לקו"ת ראה :
ואילך. נד ע' תרל"ד תקמ-מא. ע' ח"ב תרל"ג ט. ע' תרכ"ט ואילך.

ובכ"מ. ואילך. 272 ע' תש"ח ואילך. קסח ס"ע עזר"ת

(7k"b onfd 'id `l . .mlerd `xapy mcewדא"ח עם סידור ראה :
שער אמ"ב א. סא, לר"ה דרושים ג. ע, בלק לקו"ת ואילך. סע"ד עה,
ואילך. מא ע' תרס"ו המשך ואילך. א נז, דרמ"צ ואילך. פל"ז הק"ש
רכד. ע' ח"ב ואילך. רצג ס"ע ח"א זי"ע אדמו"ר כ"ק אג"ק וראה

(8'`k dey oz`ixae 'iycegn mdipy mewne onfברכה לקו"ת ראה :
א. צח,
(9`"na f"c xe`ia y"nk 'kg k"b edfy dpiaa mkgeביאוה"ז ראה :

בינה אמרי ב. ב, לאדהאמ"צ היחוד שער ואילך. ב לט, לאדהאמ"צ
ע' ח"ה במדבר אדהאמ"צ מאמרי ואילך). א (נו, פנ"ט הק"ש שער
ע' א) (כרך שה"ש ואילך. תשפח ע' ג) (כרך ויקרא אוה"ת א'תשנ.
תרע"ח וש"נ. ואילך. עג ס"ע תרנ"ט כב. ע' תרמ"ו סה"מ ואילך. רכ

יד. ע'
(10ikp` xeac edfy `zi`e . .b`y 'ix`:ט פכ"ט, שמו"ר ראה :

דרושים באוה"ת ונת' הובא יירא. לא מי שאג ארי' הה"ד ה"א אנכי
גם וראה תמז. ע' נ"ך א'תכח. ע' לר"ה דרושים רכא. ע' לחה"ש

תתקלא. ע' יתרו אוה"ת

"c"ag i`iyp" zxezn

.d

a"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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‰p‰Âהּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבּכלים אֹורֹות התלּבׁשּות והיינּו ּפנימי, אֹור ְְְְְְִִִִִֵַַַַּבחינת
ּדר על ּוכמֹו החכמה, ּבבחינת הּוא הּכלים וראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדוקא,
הראׁשֹון הּכח הּוא החכמה ּכח הרי למּטה, ּבאדם ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹמׁשל
מהחכמה ׁשּלמעלה ּדהרצֹון הּגּוף, ואברי ּבּכלים ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמלּוּבׁש
הּגּוף ּבכל נמצא והּוא הּגּוף ּבאברי מיּוחדת ּכלי לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאין
מה היינּו ׁשּבראׁש, ּבּמֹוח יֹותר נרּגׁש ׁשהּוא ואף ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשוה,
יֹותר ּפנימי ּבהרּגׁש הרצֹון את מרּגיׁש ׁשּבּמֹוח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּׁשהּׂשכל
בראׁש, ּכמֹו ברגל נמצא עצמֹו מּצד הרצֹון אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמהרגל,
מנענע הּוא ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו ּכׁשעֹולה ׁשהרי ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהראיה
ׁשהרצֹון נאמר ואם ּכלל, זמן ׁשהּית ׁשּום ּבלי ּומּיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתכף
היה ּבראׁש) ׁשּמׁשּכנֹו הּׂשכל (ּכמֹו ׁשּבראׁש ּבּמֹוח ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמׁשּכנֹו
ּבהרגל, לפעֹול הּמֹוח מן ׁשּיבֹוא עד זמן ׁשהּית להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָצרי
רגליו איּמּון ּכמֹו ּברגל, הּׂשכל ּכח ׁשּמן ּבפעּוּלֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו
ּתנּועת לפי הּׂשכל ּכּוונת ּפי על ּבריּקּוד ּכמֹו אֹו יׁשר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבהיּלּו
ּבדר יבא ולא ואיּמּון זמן ׁשהּית צרי וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּניּגּון
ּבדר ּבהתלּבׁשּות הׁשּתלׁשלּות ּדר ׁשּבא לפי וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּמילא,
התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשּבראׁש ׁשּבּמֹוח והיינּו ּפנימי, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹאֹור

מן ּכמֹו לּכח מּכח ּומׁשּתלׁשל הּׂשכל מׁשּכן ׁשּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמּמׁש,
והּכל ׁשּברגל, הּתנּועה ּכח אל ׁשּבא עד הּמּדֹות אל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׂשכל
הּתנּועה ּבכח מּמׁש מתלּבׁש הּׂשכל ׁשאֹור התלּבׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבדר
ּוׁשהּית והתעּסקּות הׁשּתּדלּות לזה צריכים ולזאת ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּברגל,
צריכים היּו כלי ּבאיזה מלּוּבׁש ּכן ּגם הרצֹון היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָזמן,
ואנּו ּברגל, ׁשּיפעֹול עד זמן ּוׁשהּית התעּסקּות ּכן גם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלזה
ׁשהּית ׁשּום ּבלי ּתיכף ּבהרגל הּתנּועה ּפֹועל ׁשהרצֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרֹואין
לֹו אין ׁשהרצֹון לפי והיינּו ּכלל, התעּסקּות ׁשּום ּובלי ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָזמן
הראׁשֹון והּכח בראׁש, ּכמֹו ברגל ונמצא ּבּגּוף מיּוחד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכלי
ּותלת ּבּמֹוח, ׁשּמתלּבׁש החכמה ּכח הּוא ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמתלּבׁש
חכמה-ּבינה-ּדעת, ּכחֹות לג' ּכלים ׁשהם איּנּון ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמֹוחין
ּכלים להם יׁש הּכחֹות ּכל וכן ּבּלב, מׁשּכנם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוהּמּדֹות

מיּוחדים. ְְִִֵָָואברים
.¯evÈ˜ּובאים ּפרטים ּבכלים מתלּבׁשים ּפנימים ּכחֹות ƒְְְְְִִִִִִִֵַָָֹ

ּכח החכמה, ּכח הּוא הראׁשֹון וכח ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֹֹּבהׁשּתלׁשלּות
ּבא ואינֹו האברים ּבכל ׁשּנמצא מּקיף ּכח הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרצֹון
ונמׁש ּבהתעּסקּות ּבאה הּׂשכל ּפעּוּלת לכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּות,
זמן. ׁשהּית ּובלי התעּסקּות ּבלי הרצֹון ּופעּוּלת זמן ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָׁשהּית
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ספרÂ‰�‰מג) בחי' בהג' למעלה יובן מכ"ז הדוגמא
דאצי' הע"ס הם בכלל דסיפור וסיפור, וסופר
באו דכבר להיות בפרט דבי"ע ונבראים ועולמו' בכלל,
דוקא, וכך כך באופן ומוגבל ידוע מספר בבחי' בהתגלות
מוגבלים וכלים באורות ע"ס בחי' שהם האצי' בעולם וכמו

עשר אחד ולא עשר תשע, ולא עשר וכנ"ל1במספר דהנה2,
דלא עדיין, העלם בבחי' הוא הכל הרי מאצי' למעלה
עתיק אפי' אלא העלם, בבחי' שהם נקודים עקודים מיבעי
ה"ה ומ"מ דאצי' פרטי אור והם דאצי' כתר שהם ואריך
או"כ שהם מאצי' הוא הגילוי והתחלת עדיין, העלם בבחי'
היא הבינה וספי' כזה באופן הוא החכ' דספי' מוגבלים,
בעולמות ובפרט בפרט, וספי' ספי' בכל וכן כזה באופן
בעצמו מוגבל שכאו"א וגבול מדה בבחי' שהן בי"ע
מגלים שהן דברים בסיפור הנה וממילא מזולתו, ומחולק
אופן לפי וגבול מדה בבחי' ג"כ הוא הבורא גדולת

אור גילוי והיינו המדה, קו ע"י היא והמדידה התהוותם,
מדידת המודד הקו בחי' שהוא ב"ה מאוא"ס שנמשך הקו
כולם דכללות ערכו, לפי ועולם עולם בכל והכלים האורות
וכנ"ל דא"ק, במחה"ק שהוא מכמו הפועל אל יציאה הם
הנותן הוא והמספר דברים הסיפור כתוב בו אשר דהספר
הוא וכן בהעלם, הוא עצמו הוא אבל בההתגלות, מדה
האופן אותו כפי הוא דא"ק שמחה"ק דהגם א"ק בפרצוף
מחה"ק שבין בההפרש וכנ"ל בעולמות, אח"כ בגילוי שבא
ב"ה בהאוא"ס שהיא כמו בכח לההשערה דא"ק
עדיין העלם בחי' הוא א"ק פרצוף הרי ומ"מ שלפנה"צ,
הוא זה ועם כנ"ל, גילוי בגדר ואינו מצ"ע סתום שהוא
הוא האלו הגילוים בכל אשר בהתגלות, מדה הנותן הספר
שחפץ א"ס ועצמות דפנימי' העליון ורצון ענג המשכת
ית' לו להיות הקב"ה נתאוה וכמא' העולמות, בבריאת
את הכותב סופר בבחי' בא אשר כפי בתחתונים, דירה

מ"ד.1) פ"א יצירה ואילך).2)ספר סה ע' (לעיל כו פרק
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‰p‰Âהּוא הׁשּתלׁשלּות ּדסדר ידּוע ּדהּנה הּוא, הענין ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבּכלים אֹורֹות התלּבׁשּות והיינּו ּפנימי, אֹור ְְְְְְִִִִִֵַַַַּבחינת
ּדר על ּוכמֹו החכמה, ּבבחינת הּוא הּכלים וראׁשית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדוקא,
הראׁשֹון הּכח הּוא החכמה ּכח הרי למּטה, ּבאדם ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹמׁשל
מהחכמה ׁשּלמעלה ּדהרצֹון הּגּוף, ואברי ּבּכלים ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּמלּוּבׁש
הּגּוף ּבכל נמצא והּוא הּגּוף ּבאברי מיּוחדת ּכלי לֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָאין
מה היינּו ׁשּבראׁש, ּבּמֹוח יֹותר נרּגׁש ׁשהּוא ואף ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבׁשוה,
יֹותר ּפנימי ּבהרּגׁש הרצֹון את מרּגיׁש ׁשּבּמֹוח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּׁשהּׂשכל
בראׁש, ּכמֹו ברגל נמצא עצמֹו מּצד הרצֹון אבל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמהרגל,
מנענע הּוא ּברגלֹו לנענע ּברצֹונֹו ּכׁשעֹולה ׁשהרי ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהראיה
ׁשהרצֹון נאמר ואם ּכלל, זמן ׁשהּית ׁשּום ּבלי ּומּיד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּתכף
היה ּבראׁש) ׁשּמׁשּכנֹו הּׂשכל (ּכמֹו ׁשּבראׁש ּבּמֹוח ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמׁשּכנֹו
ּבהרגל, לפעֹול הּמֹוח מן ׁשּיבֹוא עד זמן ׁשהּית להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָצרי
רגליו איּמּון ּכמֹו ּברגל, הּׂשכל ּכח ׁשּמן ּבפעּוּלֹות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו
ּתנּועת לפי הּׂשכל ּכּוונת ּפי על ּבריּקּוד ּכמֹו אֹו יׁשר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבהיּלּו
ּבדר יבא ולא ואיּמּון זמן ׁשהּית צרי וכּדֹומה, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּניּגּון
ּבדר ּבהתלּבׁשּות הׁשּתלׁשלּות ּדר ׁשּבא לפי וזהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָמּמילא,
התלּבׁשּות ּבדר הּוא ׁשּבראׁש ׁשּבּמֹוח והיינּו ּפנימי, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹאֹור

מן ּכמֹו לּכח מּכח ּומׁשּתלׁשל הּׂשכל מׁשּכן ׁשּׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹמּמׁש,
והּכל ׁשּברגל, הּתנּועה ּכח אל ׁשּבא עד הּמּדֹות אל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּׂשכל
הּתנּועה ּבכח מּמׁש מתלּבׁש הּׂשכל ׁשאֹור התלּבׁשּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבדר
ּוׁשהּית והתעּסקּות הׁשּתּדלּות לזה צריכים ולזאת ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּברגל,
צריכים היּו כלי ּבאיזה מלּוּבׁש ּכן ּגם הרצֹון היה ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָזמן,
ואנּו ּברגל, ׁשּיפעֹול עד זמן ּוׁשהּית התעּסקּות ּכן גם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלזה
ׁשהּית ׁשּום ּבלי ּתיכף ּבהרגל הּתנּועה ּפֹועל ׁשהרצֹון ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרֹואין
לֹו אין ׁשהרצֹון לפי והיינּו ּכלל, התעּסקּות ׁשּום ּובלי ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָזמן
הראׁשֹון והּכח בראׁש, ּכמֹו ברגל ונמצא ּבּגּוף מיּוחד ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹּכלי
ּותלת ּבּמֹוח, ׁשּמתלּבׁש החכמה ּכח הּוא ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמתלּבׁש
חכמה-ּבינה-ּדעת, ּכחֹות לג' ּכלים ׁשהם איּנּון ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹמֹוחין
ּכלים להם יׁש הּכחֹות ּכל וכן ּבּלב, מׁשּכנם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוהּמּדֹות

מיּוחדים. ְְִִֵָָואברים
.¯evÈ˜ּובאים ּפרטים ּבכלים מתלּבׁשים ּפנימים ּכחֹות ƒְְְְְִִִִִִִֵַָָֹ

ּכח החכמה, ּכח הּוא הראׁשֹון וכח ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֹֹּבהׁשּתלׁשלּות
ּבא ואינֹו האברים ּבכל ׁשּנמצא מּקיף ּכח הּוא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרצֹון
ונמׁש ּבהתעּסקּות ּבאה הּׂשכל ּפעּוּלת לכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבהׁשּתלׁשלּות,
זמן. ׁשהּית ּובלי התעּסקּות ּבלי הרצֹון ּופעּוּלת זמן ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָׁשהּית

` wxt h xn`n
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ספרÂ‰�‰מג) בחי' בהג' למעלה יובן מכ"ז הדוגמא
דאצי' הע"ס הם בכלל דסיפור וסיפור, וסופר
באו דכבר להיות בפרט דבי"ע ונבראים ועולמו' בכלל,
דוקא, וכך כך באופן ומוגבל ידוע מספר בבחי' בהתגלות
מוגבלים וכלים באורות ע"ס בחי' שהם האצי' בעולם וכמו

עשר אחד ולא עשר תשע, ולא עשר וכנ"ל1במספר דהנה2,
דלא עדיין, העלם בבחי' הוא הכל הרי מאצי' למעלה
עתיק אפי' אלא העלם, בבחי' שהם נקודים עקודים מיבעי
ה"ה ומ"מ דאצי' פרטי אור והם דאצי' כתר שהם ואריך
או"כ שהם מאצי' הוא הגילוי והתחלת עדיין, העלם בבחי'
היא הבינה וספי' כזה באופן הוא החכ' דספי' מוגבלים,
בעולמות ובפרט בפרט, וספי' ספי' בכל וכן כזה באופן
בעצמו מוגבל שכאו"א וגבול מדה בבחי' שהן בי"ע
מגלים שהן דברים בסיפור הנה וממילא מזולתו, ומחולק
אופן לפי וגבול מדה בבחי' ג"כ הוא הבורא גדולת

אור גילוי והיינו המדה, קו ע"י היא והמדידה התהוותם,
מדידת המודד הקו בחי' שהוא ב"ה מאוא"ס שנמשך הקו
כולם דכללות ערכו, לפי ועולם עולם בכל והכלים האורות
וכנ"ל דא"ק, במחה"ק שהוא מכמו הפועל אל יציאה הם
הנותן הוא והמספר דברים הסיפור כתוב בו אשר דהספר
הוא וכן בהעלם, הוא עצמו הוא אבל בההתגלות, מדה
האופן אותו כפי הוא דא"ק שמחה"ק דהגם א"ק בפרצוף
מחה"ק שבין בההפרש וכנ"ל בעולמות, אח"כ בגילוי שבא
ב"ה בהאוא"ס שהיא כמו בכח לההשערה דא"ק
עדיין העלם בחי' הוא א"ק פרצוף הרי ומ"מ שלפנה"צ,
הוא זה ועם כנ"ל, גילוי בגדר ואינו מצ"ע סתום שהוא
הוא האלו הגילוים בכל אשר בהתגלות, מדה הנותן הספר
שחפץ א"ס ועצמות דפנימי' העליון ורצון ענג המשכת
ית' לו להיות הקב"ה נתאוה וכמא' העולמות, בבריאת
את הכותב סופר בבחי' בא אשר כפי בתחתונים, דירה

מ"ד.1) פ"א יצירה ואילך).2)ספר סה ע' (לעיל כו פרק
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שרש שהוא וכנ"ל ב"ה, שבא"ס הגבול כח בחי' האותיות,
ע"י היש ביטול שיהי' כנ"ל והדרגה בסדר היש התחלת
הוא דבי"ע דהביטול לפי הוא הדבר וטעם דוקא, עבודה
ושלמעלה דאצי' מהביטול יותר הרבה ונעלה גבוה ביטול
בחינות ב' יש הרי הביטול דבענין ידוע דהנה מאצי'.

חשיבא כלא קמי' דכולא הביטול הא' והב'3ומדריגות, ,

מלבדו עוד דאין הוא4הביטול מלבדו עוד דאין דהביטול ,

כל"ח קמי' דכולא מהביטול יותר הרבה דהנה5למעלה .

המציאות דהעדר הביטול זה אין הרי חשיבא דכלא הביטול
אינו הרי אז לגמרי המציאות העדר בבחי' הי' דאם לגמרי,
שיאמר כלל מציאות שום כאן אין דהרי חשיבי, כלא שייך
העדר בחי' הוא חשיבא דכלא דהביטול אלא כו', כלא עליו
אלא לעצמו מציאות איזה הוא דבעצם והיינו מקום, תפיסת
אליו, ובטל מקום תופס אינו ממנו שלמעלה דלגבי

הוא6וכמאמר אוכם מצוחצח אור צח אור דאיהו אע"ג כ"ע
תפיסת העדר בבחי' וביטול שחרות הוא דאוכם עה"ע, קדם
מצוחצח ואור צח אור הוא ומ"מ עה"ע, לגבי לגמרי מקום
אוכם וזהו"ע מקום, תופס אינו הוא עה"ע דקדם אלא
דהנר בטיהרא, שרגא כמו בזה והמשל האור. העדר שהוא
אור ה"ה ומ"מ לאבוקה דומה אינו דנר והגם להאיר, ענינו
גדול באור מאיר כשאינו וגם לו, מסביב להאיר המתפשט
זו לא אז הנה היום ובאור למרחוק, גם נראה הוא ומ"מ
היות ועם כלל, נראה אינו דגם אלא מאיר שאינו בלבד
כלל, במציאות שאינו זה אין הרי נראה ואינו מאיר שאינו
הוא וכן ובטל, מקום תופס אינו היום אור דלגבי אלא
כלא וזהו שבטל, אלא מציאות שהוא קמי' דכולא בהביטול

ממש לא ולא הדמיון קמי'7בכף דכולא דהביטול זאת ועוד ,
והיינו עכ"פ, שייכות איזה לו שיש וענין בדבר הוא כלא
בטל הוא זה ועם ושייכות ערך לו יש בכללותו דכאשר
ערך לו שאין בדבר אבל מקום, תופס דאינו לומר שייך
תפיסת דהעדר הענין ע"ז לומר אפשר אי הלא כלל ושייכות

תופס אינו ואבן דזבוב לומר שייך שאינו וכמו כלל, מקום
במין כ"א כלל, ומהותו מערכו אינו שהרי אדם לגבי מקום
מקום תופס אינו קטן דאדם לומר שייך הרי גופא האדם
אינו ואבן בזבוב אבל ממהותו, להיותו גדול אדם לגבי
מזה והדוגמא מקום. תפיסת דהעדר הענין גם לומר שייך
דאור בהמדריגות שייך כל"ח קמי' דכולא למעל' יובן
אור צח אור וכמו עכ"פ, מציאות בבחי' הוא האור להיות
תופס דאינו לומר שייך ממנו למעלה לגבי הנה מצוחצח
העצמות לגבי אבל דכלא, בהביטול בטל והוא לגבי' מקום
מקום תפיסת בהעדר להיות כלל בערך אינו האור הרי
שום יש שלא הוא עוד דאין הביטול אמנם הנ"ל, וכמשל
זאך קיין נאך פראן ניט גאר איז עס מלבדו, כלל ַַָָמציאות
מציאות שהוא באור שייך אינו הרי זה ביטול הנה כלל,
הוא עוד דאין והביטול דכלא, הביטול הוא ושם עכ"פ
שום אינם דהנבראים וכנ"ל דוקא, שלמטה בהנבראי'
ובמילא העצמות הוא מציאותם וכל לעצמן כלל מציאות
אין כזה דביטול מלבדו, עוד אין בבחי' הוא הביטול הרי
בנבראים רק דכלא הביטול הוא דבכולם העולמות בכל
עוד. דאין הביטול הוא בפרט התחתון ועולם בכלל דבי"ע
עוד אין האלקים הוא הוי' כי לדעת הראת אתה וזהו
לדעת הראת ויתעלה, ית' העצמות בחי' הוא דאתה מלבדו,

ויסין קאנען דיך זאל מיא אז אנגיהייבין האסט ,8דוא ַָָָָ
מראשית הוא דכ"ז אלקים, הוא הוי' כי הוא והידיעה
דאצי', הגילוי עד שלפה"צ שבא"ס הבל"ג דכח ההתגלות
מלבדו, עוד דאין הביטול שיהי' בכדי הוא הכל ותכלית

אמרז"ל והנה דוקא. למטה הוא זה (הובא9וביטול
עולם,10בילקוט של בחללו אפילו עוד אין רס"ט) רמז

דהתחלת11וידוע וכנ"ל הרשימה, הו"ע עולם של דחללו
משם הנה ולכן מהרשימה, הוא ליש למקור מקור התהוות
עוד דאין דהביטול דלהיות עוד, דאין הביטול התחלת הוא

דוקא. בהיש הוא

(bn) daizl dyrz xdv d"c

ב.3) יא, זח"א לב. ד, דניאל ע"פ
עוד"4) "אין :1 שבהערה תרס"א ולקחתם בד"ה לה. ד, ואתחנן

202 ע' כה חלק שיחות לקוטי וראה לט). שם, ואתחנן הפסוק (לשון
.86 ובהערה

עקב5) והי' ד"ה מאמר שסג. ע' ח"א תער"ב המשך גם ראה
וראה .(280 ע' ח"ב תשי"א התוועדויות מנחם (תורת ספ"ג תשי"א

א'תמב. ע' ח"ג הנ"ל המשך

ע"ב).6) ריש (קלה, לסופו קרוב ת"ע תקו"ז
א.7) סב, להצ"צ סהמ"צ גם ראה
ואילך.8) 227 ס"ע תרפ"ט המאמרים ספר גם ראה
כח.9) פ"ב, דב"ר
יתרו.10) פ'
ובכ"מ.11) פי"ב. תרל"ו רבים מים המשך ראה
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.„ÂÈנקצרת היתה שצערבינער זלמן ר' של בשדותיו

בחירת לגבי � בכך קבוע סדר והיה שמורה, למצה החטה

בחירת לגבי ביותר המעולה החטה את שהניבה השדה

הקצירה. יום

זורחת בו וצח, בהיר שיהא היו: הקצירה יום תנאי

ירדו לא לפניו ימים כששלושה תקפה, בכל השמש

עשרה השתים מן היו לקצירה הקבועות השעות גשמים.

וחצי. שתים או שתים עד בצהרים

לליובאוויטש בא זלמן ר' היה הקצירה זמן כשהתקרב

שאי מאחר בכך: התבטא הסידור הקצירה. סידורי לשם

כיוון לקצירה, האפשרות תהיה מתי מראש לדעת אפשר

לליובאוויטש מביא היה האמורים, בתנאים צורך שיש

את לשצערבינא להסיע כדי משלו מספר מרכבות

שיהיו כדי החטים, את לקצור רגילים שהיו האנשים

העיקריים שהמתעסקים (למרות לכך ומזומנים מוכנים

תושבי והיהודים ביתו ובני זלמן ר' היו החטים בקצירת

"יושבים" מספר להצטרף נוהגים היו � האחוזה

בליובאוויטש). בזמן בו ששהו אורחים וכן מליובאוויטש

בהיר ליום הצפיה ימים שבוע אורכת היתה לעתים

ל"שמורה". החטים לקצירת הנדרשים התנאים בעל

כפולה רבה בשמחה עבודה זלמן לר' זו היתה

בשביל ל"שמורה" חטים קצירת � ראשית ומשולשת:

ימים. מספר למשך אורחים קבלת � לכך נוסף הרבי,

מיוחד בחוש שחונן זלמן ר' על מאד חביב שהיה דבר

באים היו אבי, � ובזמני שסבא, העובדה � הכל ועל לכך,

לו מעניק שהיה ענין הקצירה, אל ובעצמם בכבודם

מספר. לשנים "חיות"

ועד המצוה שלוחי בליווי זלמן ר' נסע שבו היום למן

כל שיחת היתה � ה"שמורה" את קצרו שבו הבהיר היום

אם השמים, אל מביטים היו האויר, למזג מוקדשת יום

עשרות באויר. רטיבות מורגשת אין ואם יבשה הרוח

להיות העתיד האויר מזג על יום מדי הובעו השערות

המיוחד השליח לבוא ציפו יום בכל המחרת. ביום

הקצירה. תתקיים היום כי שיבשר משצערבינא

וכן כשעתיים, שארכה לשצערבינא, הנסיעה

אז בגילי (כילד עלי גדול רושם עשו שמסביב, הדברים

בתנ"ך דומה סיפור � מאורע לכל במחשבתי מצאתי �

יותר או פחות רשומים והם שידעתי), רז"ל באגדות או

ילדותי. בזכרונות

.‡Èיחד רבה, בשמחה נערכות היו והדישה הקצירה

היו כולם פנים. כל על שפוכה שהיתה רצינות עם

באבנטים החוםחגורים וכיפות. עליונים כובעים וחבשו

אלה היו כאילו כזו, במהירות התנהלה והעבודה יקד

שדה. לעבודת מכבר רגילים

המהודר הרחב הזקן בעל הישיש, זלמן ר' החסיד

זריז היה � בידו והמקצרה והעליז, המאיר הפנים וסבר

שהשמחה בעליל נראה מאד. צעיר כאברך תנועה ומהיר

בצורה מרחפות הלבן וגרבי הסנדלים אותו. מקפיצה

להיות שיכול דבר אלקית, בשליחות נפתלי כרגלי רוחנית

העונג את חשים עקביו שאפילו אלקים, עובד באדם רק

הלב שבתשוקת הפנימי הרצון ואת שבמוח הגדול

זו. שבעבודה

היתה מזמר. אחר וחלק קוצר היה האנשים מן חלק

ומהדהדת מיוחדת בעריבות בחלל משתפכת הזמרה

רב. במרחק

הנשים כולו, השטח על שפוכה היתה קודש הדרת

עומדים היו בשצערבינא שדרו המשפחות של והילדים

בגדי לבושים כולם הגדולה. בשמחה ומתבוננים מרחוק

מתרחש אכן כי לקרוא אפשר היה פנים כל ומעל שבת,

רגיל. בלתי דבר היום

חלק הלך והדישה הקצירה מלאכת סיום לאחר מיד

מבית בחזרה להתרחץ. ביניהם, זלמן ור' הקהל, מן

תפלת והחלה שבת בגדי לובש זלמן ר' היה המרחץ

ודוקא עצמו, זלמן ר' היה התיבה לפני העובר מנחה.

אומרים. היו לא תחנון תורה. שמחת של בניגון

משמיע זלמן ר' היה לשבח" "עלינו תפלת את

הקדישים של שלום" ול"עושה מיוחדת, עליזה במנגינה

("איבערקוליען") שיגלגלוהו ממתין זלמן ר' כבר היה

ארץ דרך יחס משום לכך, מסרבים היו אם הידוע. כמנהג

צעדי ג' בפסיעת וממתין "נו" הפצרות משמיע היה כלפיו,

זלמן ר' היה ואז לגלגלו, נאלצים שהיו עד שלום" "עושה

הציבור. כל עם בריקוד יוצא

הפסוקים את מזמר זלמן ר' היה הריקוד בשעת

מושכת ובנעימה רם בקול "עלינו", לאחר הנאמרים

הפסוק לסיום מגיע וכשהיה הניגון, "אך1כקצב

שלוש ומתגלגל קפיצה מבצע היה פניך", צדיקים..את

השמחה, לסעודת כולם הסבו אז ושוב. הלוך פעמים

חלב מאכלי מלא גדול שולחן הפרי: בגן ערוכה שהיתה

בהרחבה. הסוגים מכל

חסידות מאמר אומר אבי היה הסעודה בשעת

התפללו מכן לאחר הקהל. עם מספר שעות ומתוועד

שהוכן מיוחד בחדר לנוח הולך היה אבי ערבית. תפלת

כל בהתוועדות ממשיך היה כולו הציבור ואילו עבורו

נוסעים עשר ובשעה בציבור התפללו למחרת הלילה.

לליובאוויטש. הביתה

איתם ומביאים בערב רק באים היו והחבריא זלמן ר'

מיוחד. בחדר השמורה" "יתד על שנתלה החטה שק את
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.„ÂÈנקצרת היתה שצערבינער זלמן ר' של בשדותיו

בחירת לגבי � בכך קבוע סדר והיה שמורה, למצה החטה

בחירת לגבי ביותר המעולה החטה את שהניבה השדה

הקצירה. יום

זורחת בו וצח, בהיר שיהא היו: הקצירה יום תנאי

ירדו לא לפניו ימים כששלושה תקפה, בכל השמש

עשרה השתים מן היו לקצירה הקבועות השעות גשמים.

וחצי. שתים או שתים עד בצהרים

לליובאוויטש בא זלמן ר' היה הקצירה זמן כשהתקרב

שאי מאחר בכך: התבטא הסידור הקצירה. סידורי לשם

כיוון לקצירה, האפשרות תהיה מתי מראש לדעת אפשר

לליובאוויטש מביא היה האמורים, בתנאים צורך שיש

את לשצערבינא להסיע כדי משלו מספר מרכבות

שיהיו כדי החטים, את לקצור רגילים שהיו האנשים

העיקריים שהמתעסקים (למרות לכך ומזומנים מוכנים

תושבי והיהודים ביתו ובני זלמן ר' היו החטים בקצירת

"יושבים" מספר להצטרף נוהגים היו � האחוזה

בליובאוויטש). בזמן בו ששהו אורחים וכן מליובאוויטש

בהיר ליום הצפיה ימים שבוע אורכת היתה לעתים

ל"שמורה". החטים לקצירת הנדרשים התנאים בעל

כפולה רבה בשמחה עבודה זלמן לר' זו היתה

בשביל ל"שמורה" חטים קצירת � ראשית ומשולשת:

ימים. מספר למשך אורחים קבלת � לכך נוסף הרבי,

מיוחד בחוש שחונן זלמן ר' על מאד חביב שהיה דבר

באים היו אבי, � ובזמני שסבא, העובדה � הכל ועל לכך,

לו מעניק שהיה ענין הקצירה, אל ובעצמם בכבודם

מספר. לשנים "חיות"

ועד המצוה שלוחי בליווי זלמן ר' נסע שבו היום למן

כל שיחת היתה � ה"שמורה" את קצרו שבו הבהיר היום

אם השמים, אל מביטים היו האויר, למזג מוקדשת יום

עשרות באויר. רטיבות מורגשת אין ואם יבשה הרוח

להיות העתיד האויר מזג על יום מדי הובעו השערות

המיוחד השליח לבוא ציפו יום בכל המחרת. ביום

הקצירה. תתקיים היום כי שיבשר משצערבינא

וכן כשעתיים, שארכה לשצערבינא, הנסיעה

אז בגילי (כילד עלי גדול רושם עשו שמסביב, הדברים

בתנ"ך דומה סיפור � מאורע לכל במחשבתי מצאתי �

יותר או פחות רשומים והם שידעתי), רז"ל באגדות או

ילדותי. בזכרונות

.‡Èיחד רבה, בשמחה נערכות היו והדישה הקצירה

היו כולם פנים. כל על שפוכה שהיתה רצינות עם

באבנטים החוםחגורים וכיפות. עליונים כובעים וחבשו

אלה היו כאילו כזו, במהירות התנהלה והעבודה יקד

שדה. לעבודת מכבר רגילים

המהודר הרחב הזקן בעל הישיש, זלמן ר' החסיד

זריז היה � בידו והמקצרה והעליז, המאיר הפנים וסבר

שהשמחה בעליל נראה מאד. צעיר כאברך תנועה ומהיר

בצורה מרחפות הלבן וגרבי הסנדלים אותו. מקפיצה

להיות שיכול דבר אלקית, בשליחות נפתלי כרגלי רוחנית

העונג את חשים עקביו שאפילו אלקים, עובד באדם רק

הלב שבתשוקת הפנימי הרצון ואת שבמוח הגדול

זו. שבעבודה

היתה מזמר. אחר וחלק קוצר היה האנשים מן חלק

ומהדהדת מיוחדת בעריבות בחלל משתפכת הזמרה

רב. במרחק

הנשים כולו, השטח על שפוכה היתה קודש הדרת

עומדים היו בשצערבינא שדרו המשפחות של והילדים

בגדי לבושים כולם הגדולה. בשמחה ומתבוננים מרחוק

מתרחש אכן כי לקרוא אפשר היה פנים כל ומעל שבת,

רגיל. בלתי דבר היום

חלק הלך והדישה הקצירה מלאכת סיום לאחר מיד

מבית בחזרה להתרחץ. ביניהם, זלמן ור' הקהל, מן

תפלת והחלה שבת בגדי לובש זלמן ר' היה המרחץ

ודוקא עצמו, זלמן ר' היה התיבה לפני העובר מנחה.

אומרים. היו לא תחנון תורה. שמחת של בניגון

משמיע זלמן ר' היה לשבח" "עלינו תפלת את

הקדישים של שלום" ול"עושה מיוחדת, עליזה במנגינה

("איבערקוליען") שיגלגלוהו ממתין זלמן ר' כבר היה

ארץ דרך יחס משום לכך, מסרבים היו אם הידוע. כמנהג

צעדי ג' בפסיעת וממתין "נו" הפצרות משמיע היה כלפיו,

זלמן ר' היה ואז לגלגלו, נאלצים שהיו עד שלום" "עושה

הציבור. כל עם בריקוד יוצא

הפסוקים את מזמר זלמן ר' היה הריקוד בשעת

מושכת ובנעימה רם בקול "עלינו", לאחר הנאמרים

הפסוק לסיום מגיע וכשהיה הניגון, "אך1כקצב

שלוש ומתגלגל קפיצה מבצע היה פניך", צדיקים..את

השמחה, לסעודת כולם הסבו אז ושוב. הלוך פעמים

חלב מאכלי מלא גדול שולחן הפרי: בגן ערוכה שהיתה

בהרחבה. הסוגים מכל

חסידות מאמר אומר אבי היה הסעודה בשעת

התפללו מכן לאחר הקהל. עם מספר שעות ומתוועד

שהוכן מיוחד בחדר לנוח הולך היה אבי ערבית. תפלת

כל בהתוועדות ממשיך היה כולו הציבור ואילו עבורו

נוסעים עשר ובשעה בציבור התפללו למחרת הלילה.

לליובאוויטש. הביתה

איתם ומביאים בערב רק באים היו והחבריא זלמן ר'

מיוחד. בחדר השמורה" "יתד על שנתלה החטה שק את
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אימה זה כרוז ובהישמע לישן, שכב הגיע, השינה מועד השינה, מועד הגיע לישן, שכב יוצא, כרוז ט)

יכול נתמלאה, לא עוד לישן" "שכב ּפקודתו כי בהאשנב ויביט המבקר יבוא כאשר כי האסירים, על נופלת

שאלת מבלי קל משּפט לחרוץ הלזה הּפשוט השומר ברשות כי לעונש, יותר מסוגל הלילה וזמן לענוש, הוא
ועכברים. תולעים ובחברת מעוּפש, אויר ורטוב, חשוך במרתף ללון הוא הקל והמשּפט המערכה, ּפקיד

אצבע רמיזת כעין ישרה, הנהגה בשביל בהדרכה קל רמז רק והוא קל, לעונש נחשב כזה עונש
ממנו. להקטן מרמז הגדול אשר החוטם על

ס. האסיר של סיּפורו הוא דעת90מעניין לו אין כי לשקר, יכול אינו זה אנוש כי לתומו, המסּפר ָ
לו קרה אשר את לגזם או לפאר כיוון איזה ומכלֿשכן ּפירוש שום בלי שיודע מה מסּפר ובטבעו כלל,

הראשון: ביום הנה בבואו

האסורים בית חוקי ידעתי לא אנכי

מקטרת, ואקטר לי ואשב לישן עוד חפצתי ולא זה בחדר יחידי אז והייתי לישן, עלי ּפקדו וכאשר
במלה לו ועניתי לנוח, אשכב כי ברוגז עלי ויצו בידו) מראה הוא (כן הלזה בהאשנב הביט השומר
ללכת עלי מצוה והשומר נפתחה, והדלת מקטרתי, לגמור גמרתי לא ועוד הרוסים) בין (הנהוג משולשת
ויפתח הבית מרתף לפרוזדור ירדנו אשר עד סולם, אחר סולם אנחנו והולכים אחריו, ואלך ואקום אחריו
נסגרת. הדלת אשר שמעתי כרגע אך אחרי, הוא הולך כי ואדמה נכנסתי שמה, לכנוס לי ויצו הדלתות ֶַַָאחד

גדול חדר כי ואראה גפרית עץ ואצית מחניק והאויר ברפש, והנני אחת ּפסיעה - מסּפר - ּפסעתי
שחורים לבנים גדולים תולעים מרחשים ועליהם רטובים הכתלים אמות, חמש על אמות כחמש הוא
אשר הגדולים העכברים לגרש בידי נעניתי לזמן ומזמן קרסולי עד בביצה עמדתי הלילה וכל ארוכים,

אותי. ומפחד מבהיל הי' וקולם עלי, קפצו

ק. האסיר (שואל ואכילה? במרתף, יושב הנני שלם יום וודאי זה אשר לי הי' טאם91נדמה ניע92) ַ
טשטא סלישו ּפאטאם חאטשעטסיא, ניע ניטשעווא חאטשעטסיא, ניע קוריט אי טאם - ַַָָָָָָָחאטשעטסיא
אטוועטיל סיודא, חאדי קריק, סלישו ּפאוועזוט, ראסטרעל נא טיעּפער דומאיו אטקריוואיוט, ַַַַַָָָָדווער
קאיקא אי טאם אווידיעל, סוויעט דאל נאטשלאניק טאגדא וואט איטי, קודא ויזשו ניע ַַַַָָָָניטשעווא
ּפריקאזאל - סיודא אט וואן אידי סטראשנא, קאק מאי, באזשע נא זדיעס, קאק יעסט ַַַַָָָָָָזשעלעזשנאיא
טיעבע סלאווא - נאטשלאניק ּפריקאזאל - ליעסניצו נא סטוּפאי ווישאל, סייטשאס - ָנאטשלאניק
קאק זנאט בודעש - נאטשאלניק גאוואריט - טיעּפער - ראסטרעל ניע ניעט דומאיו - האסּפאדי
יא א ארעסטאוואני טי דיעלאט, ניעלזיא נאטשאלניקו ּפא באלשע נאטשאלסטוואם, ַַַַַַַַַַַָָָָָָזדאראוואטסיא
נאטשאלניק סּפראשיוואיעט - ספאט? בודיעש ספאט, פאוועדו טיעבע יא טיעפער אי נאטשאלניק, ַַַַַַַַַָָטוואי
ּפאטשעמו זנאיו ניע אדורעל יא דאל, פיזאנאמיו ּפא דווא ראז טיוח, בודו, בלאגאראדיע, וואשע בודו, -ַַָָ
סלוגא, ביעלי - טי מערזאוויעץ - נאטשאלניק גאוואריט - בלאגאראדיע טיעבע יא קאקאי טשטא, זא אי

טיעּפער. קאק טשאסא טרי נא ניע ּפאסאזשו, ּפאגרעב אוו סוטקי טרי נא טיעבע יא שּפיאן,

(90273-272 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה - סייטין.
שם.91) תרפ"ז השיחות ספר ראה - קוטייניק.
אינך92) שם לעשן. חפץ אין אפילו שם לאכילה. תאווה אין שם

עכשו - אני חושב דלת. שפותחים אני שומע כן אחרי דבר. שום מתאווה
רואה "איני עונה: אני הנה!" "בא שריקה. שומע הנני לירי'. יובילוני
כאן, כמו ברזל, מטת והנה וארא, הפקיד, האיר אז ללכת". לאן כלום,

יצאתי. תיכף הפקיד. השמיע מכאן!" "צא נורא! מה דעלמא! מרא אבל

בירי'. למות לא אני. חושב לשם, תודה הפקיד. ציוה המעלות!" על "עלה
את לגדף פקיד. עם לדבר כיצד תדע - הפקיד אומר - "עכשו"
תישן? לישון. אובילך כעת פקידך. ואני האסיר, אתה אסור. הפקיד
מכת הכני פתאום אישן". מעלתך, מעלות רום "אישן הפקיד. שואל
רום "איזה" הכני. מה ועל למה יודע איני נתבלבלתי, ושתים. פעם לחי,
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גאסּפאדין מאי, מיליענקי באטיושקא, מאי באטשיושקא ּפראסיטסיא, אי ּפלאקאט, נאטשאל ַַַַַָיא
אטשע טא באלנא ּפאדראד, ראזא טרי, פיזאנאמיו, ּפא טיוחניט אּפיאט ּפאסלושנים, בודו ןנאטשאלניק ַָָָָָָ
ּפערעד סליעדויעט קאק דיערזשוס סטאיו ווסיאטאקי ּפאשאל, נאסא איז קראוו דראזיאט זובי ַַָָָָָבאלנא,

סטאיאט. ַַַַָנאטשאלניקאם

ביוואלי, טשעלאוועק ווסיאטאקי יא דיסציּפלינו, סאלדאטסקויו סטארויו יעשטשא ַַָָָּפאמניו
זנאיו ווידאל, גענעראלאוו אי ביל, וואינע יאּפאנסקאי נא ּפאסלוזשיל, גאסודארא גאדא ַטשעטירי
וויערנים א זדאחנוט מאזשעס שוטקא, ניע דיסציּפלינא א ּפאריאדאק, טא ּפאריאדאק ַַַַַָָטשטא
ּפאיוט, טאלקא קאטאריע מאלטשוגאני טיעּפערעשניע קאק ניע אסטאוואטסיא דאלזשען סאלדאטאם

ניעט. טאלקו א ליעווא נא ּפראווא נא וואראטיאט ַָיאזיקאם

טיעּפער93קאקאי נאזיוואט, ניזשנא טאווארישטט - נאטשאלניק גאוואריט - גאסּפאדין טיעבע יא ַַַַַַַָָָָָָָ
טאווארישטשי. ווסיע ניעט, ַָָָגאסּפאד

קולאקאם אודארא דווא טראח טראח בודו, ניע באלשע טאווארישטש - גאווארו - חאראשא ַָָָָָָָנו
טאק ניעלזיא טאווארישטש? טיעבע יא קאקאי נאטשאלניקא, אט ּפאלוטשיל ּפליעטשא ַָָאוו
נוזשנא נאטשאלניק, טוואי יא א ארעסטאוואני, טי טשטא זנאט דאלזשען טי נאוואטי, ַַַַַַַַַַַָָָָָנאטשאלניקא
זובי א חאטעלאס, קוריט חאטעלאס, סּפאט ראזביטי, אידו יא נאטשלאניק, טאווארישטש ַַָָָָָסקאזאט
טא א זאביטס ניע באיוס נאטשאלניק, טאווארישטש דומאיו, אי אידו באליאט, באקא אי ַַָָָָָָבאליאט,

קאמנאטע. אוו סיעבע או קאיעטשקו נא לאזשיטסיא בילא ּפריאטנא קאק אח בודעט, ָָָָּפלאחא

* * *

מרגל*, ללבנים, עבד שכמותך, "מנובל הפקיד, נוהם לך? אני מעלתך
עכשו". כמו שעות שלש על רק ולא במרתף, ימים שלשה על אושיבך
אציית". אני הפקיד, אדוני יקירי, אתה, "אבי ולהתחנן. לבכות התחלתי
דם רועדות, השנים מאד, כואב רצופות. פעמים שלש פני, על הכני ושוב
לפקיד. כיאות כבוד בדרך לעמוד משתדל מתאּפק, אני זאת בכל מהאף. שותת
ארבע אדם. הייתי בצבא. הישנה הדיסציפלינה את עדיין אני זוכר
גנרלים. ראיתי הייתי. היאּפאנית במלחמה מלכי. את עבדתי ַַשנים
חיל אתה נשאר היתולים. לא ודיסציפלינה סדר, הוא שסדר אני מכיר
רק אשר שבימינו, הבחורים כמו לא האחרונה, נשימתך עד נאמן

מבוכה. רק שמאלה, ימינה, בלשונם, מנענים מזמרים,

(חבר),93) "טאווארישטש הפקיד. אומר לך?" אני אדון ָ"איזה
טוב, "נו, חברים!". כלם עכשו אדונים, אין עכשו לקראני. צריך
באגרופו הכני שוב טראח, טראח, עוד". אוסיף "לא אני. אומר חבר",
עליך לפקיד. קוראים כך לא לך?" אני חבר "איזה בשכמי. פעמים
הפקיד". "חברי לומר: צריך שלך. הפקיד ואני אתה, אסיר כי לדעת
כואבות, השנים לעשן, חפצתי לישון, חפצתי הלאה. אני צועד שבור
אני ירא הפקיד", "חברי במחשבתי וחוזר אני צועד כואבות. המתנים
על לשכב עכשו הי' נעים מה אך, אשכח. אם לי ואוי אשכח, פן

בחדרי. מטתי
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(Ë)˜Ècˆ LÈ‡ Á� Á� ˙„ÏBz ‰l‡.הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ

ׁשּנאמר: ּבׁשבחֹו, סּפר י)והזּכירֹו, צּדיק(משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ

ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלברכה".

טֹובים מעׂשים קח).ÂÈ˙¯„a:צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ

היה ׁשאּלּו ׁשּכן ּכל לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו

אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר, צּדיק היה צּדיקים ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשללגנאי, ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ

לכלּום: נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œאברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ
Á�ŒCl‰˙‰.:אֹומר הּוא כד)ּובאברהם (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֵַָָ

סעד צרי היה נח לפניו", התהּלכּתי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ"אׁשר

ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלתמכֹו,

ל',לׁשֹון.‰˙‰Clמאליו:. ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו עבר, ֵֵָƒ¿«∆ְְִֶֶַָ

ּכבד אחד:ּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא מׁשּמׁשת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יג) נח",(שם התהּל" להּבא, ,"התהּל ְְְִִֵֶַַַַָֹ"קּום

יב)לׁשעבר, א עבדי",(שמואל ּבעד "התּפּלל ְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ח)להּבא, א הּזה",(מלכים הּבית אל והתּפּלל "ּובא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, להּבא:לׁשֹון הֹופכֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָֹ

(‡È)˙ÁMzÂ.ּכֹוכבים ועבֹודת ערוה לׁשֹון «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ

נז) ּכל(סנהדרין הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: (ספרים ,ְְְֲִִִִִֵֶָָָ

ּכמֹו: ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ז)ּבׂשר (דברים ְְֲִֶַַַָָָ

ּתׁשחיתּון"): ÒÓÁ"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ.ספרים] ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: אׁשר(יונה החמס "ּומן ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָ

NaŒÏk¯(È·)ּבכּפיהם"]: ˙ÈÁL‰ŒÈk.אפּלּו ְֵֶַƒƒ¿ƒ»»»ֲִ

מינן: לׁשאינן נזקקין ועֹוף חּיה ˜ı(È‚)ּבהמה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ≈
¯NaŒÏk.ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל »»»ְֲֵֶַַַָָָ

טֹובים והֹורגת לעֹולם ּבאה אנּדרלמּוסיא ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָּכֹוכבים,

ÒÓÁורעים: ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk.ּגזר נחּתם לא ְִָƒ»¿»»»∆»»ְְֶַַֹ
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ּכאן אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק חזקאֹותֹו מּפני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומחּוץ: מּבית זּפתּה יׁש.ˆ‰¯(ÊË)הּמים, ְִִִִִַַַָ…«ֵ

חּלֹון, הּמאירהאֹומרים טֹובה אבן אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

שם)להם רבה plÎz‰:(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ֶָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ.קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמלמעלה

אינֹו): אחרים (ּבספרים ּומּכאן ÌÈNzמּכאן dcˆa. ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒ
הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLeּבּה:ׁשּלא Ìi�L ÌizÁz. ְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָָג'

לזבל ּתחּתּיים ‰��È(ÊÈ):(שם)למדֹור, È�‡Â ְְְִִֶֶַָ«¬ƒƒ¿ƒ
‡È·Ó.ׁשּזרזּוניהנני אֹותם עם להסּכים מּוכן ≈ƒְְְְִִִִִֵֶַָָ

ּכבר: לפני ח)ואמרּו ּכיֿ(תהלים "מהֿאנֹוׁש ְְְְֱִַָָָָ

הּכל,.ÏeaÓתזּכרּנּו": את ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את לׁשֹוןׁשהֹוביל וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹאּונקלֹוס,

ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהביאם

מימי, אחרים: (ספרים מּבּול, מתי ּכל ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשּננערּו

ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוכן

È˙È¯a(ÁÈ)ׁשּבת): ˙‡ È˙Ó˜‰Â.(רבה :(בראשית ַָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ
הּפרֹות על צרי היה ויעפׁשּו,ּברית ירקבּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יהרגּוהּו ׁשּבּדֹור:וׁשּלא EÈ�·eרׁשעים ‰z‡ ְְְִֶֶַַַָֹ«»»∆
EzL‡Â.מּכאן לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים ¿ƒ¿¿ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּמּטה ּבתׁשמיׁש .ÈÁ‰ŒÏkÓe(ËÈ):(שם)ׁשּנאסרּו ְְְִִֶֶֶַַָƒ»»«
ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ:(חגיגה ÌÈ�L.הּפחּות מן ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מּׁשנים: ּפחתּו לא נקבה:ׁשּבהם ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(Î)e‰�ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó.(רבה ׁשּדבקּו(בראשית אֹותן ≈»¿ƒ≈ְֶָָ
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.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את לׁשֹוןׁשהֹוביל וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹאּונקלֹוס,

ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהביאם

מימי, אחרים: (ספרים מּבּול, מתי ּכל ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשּננערּו

ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוכן

È˙È¯a(ÁÈ)ׁשּבת): ˙‡ È˙Ó˜‰Â.(רבה :(בראשית ַָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ
הּפרֹות על צרי היה ויעפׁשּו,ּברית ירקבּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יהרגּוהּו ׁשּבּדֹור:וׁשּלא EÈ�·eרׁשעים ‰z‡ ְְְִֶֶַַַָֹ«»»∆
EzL‡Â.מּכאן לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים ¿ƒ¿¿ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּמּטה ּבתׁשמיׁש .ÈÁ‰ŒÏkÓe(ËÈ):(שם)ׁשּנאסרּו ְְְִִֶֶֶַַָƒ»»«
ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ:(חגיגה ÌÈ�L.הּפחּות מן ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מּׁשנים: ּפחתּו לא נקבה:ׁשּבהם ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

(Î)e‰�ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó.(רבה ׁשּדבקּו(בראשית אֹותן ≈»¿ƒ≈ְֶָָ
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úBéçäìi''yx:àëìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå §©«£«§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ
éìà zôñàå ìëàé øLàíäìå Eì äéäå E £¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−

:äìëàìáëBúà äeö øLà ìëk çð Nriå §¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²
äùr ïk íéýìûi''yx:ìåçá ë''òéðùæàýåýé øîàiå ¡Ÿ¦−¥¬¨¨«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

Eúà-ék äázä-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤©¥¨®¦«Ÿ§¬
äfä øBca éðôì ÷écö éúéàøi''yx:á| ìkî ¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«¦´Ÿ

äráL äráL Eì-çwz äøBähä äîäaä©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬

BzLàå Léà íéðL àåäi''yx:âóBòî íb ¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

õøàä-ìë éðt-ìri''yx:ãäráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈
íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî éëðà̈«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½
Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéraøàåø §©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´

äîãàä éðt ìrî éúéùri''yx:äìëk çð Nriå ¨¦½Ÿ¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ
ýåýé eäeö-øLài''yx:åúBàî LL-ïa çðå £¤¦−̈§Ÿ̈«§¾Ÿ©¤¥¬¥−

:õøàä-ìr íéî äéä ìeanäå äðLæçð àáiå ¨¨®§©©´¨½̈©−¦©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©
ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáei''yx: Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«

:‡Ói˜ÏכאÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â ¿«»»¿«¿«»ƒ»

C˙ÂÏ LB�Î˙Â ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿¿»»

:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂכב„·ÚÂ ƒ≈»¿¿≈»«¬«

:„·Ú Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á�…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

‡�Lא ÏÎÂ z‡ ÏeÚ Á�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«

È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï C˙Èa≈»¿≈»¬≈»»¬≈ƒ

:ÔÈ„‰ ‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊבÏkÓ ««√»«¿»»»≈ƒ…

‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»

‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜�Â ¯Îc ‡Ú·L«¿»¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»

¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ ‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïcƒ»ƒ»»«¿»ƒ¿≈¿«

:‡a˜�Âג‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡ ¿»¿»«≈»ƒ¿«»

‡Ói˜Ï ‡a˜�Â ¯Îc ‡Ú·L ‡Ú·L«¿»«¿»¿«¿»¿»¿«»»

:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯ÊדÈ¯‡ «¿»««≈»«¿»¬≈

˙ÁÓ ‡�‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈

ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ

Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»¿∆¿≈»»

Èt‡ ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È¿»ƒ«¿≈≈««≈

:‡Ú¯‡הÈc ÏÎk Á� „·ÚÂ «¿»«¬«…«¿…ƒ

:ÈÈ d„wÙו‰‡Ó zL ¯a Á�Â «¿≈¿»¿…««ƒ¿¿»

ÏÚ ‡iÓ ‰Â‰ ‡�ÙBËÂ ÔÈ�L¿ƒ¿»»¬»«»«

:‡Ú¯‡זÈ‰B�·e Á� Ï‡ÚÂ «¿»¿»…«¿ƒ

‡˙B·˙Ï dnÚ È‰B�· ÈL�e d˙z‡Â¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈¿≈»

é"ùø

וכל ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם הׁשחיתּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמיניהם,

ּבּה: הכניס קֹולטּתּו �Á(Î·)ׁשהּתבה NÚiÂ.זה ְְִִֵֶַַָָ«««…«ֶ

הּתיבה קח)ּבנין ˆÈc˜(‡):(סנהדרין È˙È‡¯.ולא ְִֵַַָ»ƒƒ«ƒְֹ

ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָנאמר

ּבפניו ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם :(ב"ר)ׁשל ְְְֶֶָָָָָָֹֻ

(·)‰¯B‰h‰.,ליׂשראל טהֹורה להיֹות העתידה «¿»ְְְְֲִִִֵָָָָ

ּתֹורהלמדנּו נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰:(עירובין ‰Ú·L. ְֶַַַָָָֹƒ¿»ƒ¿»
ּבצאתֹו: קרּבן מהם ׁשּיקריב ÛBÚÓ(‚)ּכדי Ìb ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ«≈

'B‚Â ÌÈÓM‰.סתּום ּולמד מדּבר, הּכתּוב ּבּטהֹורים «»«ƒ¿ְְְִֵַַַַָָ

הּמפרׁש: Ú·L‰(„)מן „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk.סנהדרין) ְִַָֹƒ¿»ƒƒ¿»
הּצּדיק,קח) מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו ימי ז' ׁשחסאּלּו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּפרענּות. את ועּכב ּכבֹודֹו על הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַָָָֻהּקדֹוׁש

ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצא

נח: לחּיי ׁשנה מאֹות ׁשׁש BÚ„ּבׁשנת ÌÈÓÈÏ Èk. ְְִֵֵֵַַַָָֹƒ¿»ƒ
ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, זמן אחר זמן עֹוד? ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָמהּו

ÌBÈׁשנה: ÌÈÚa¯‡.ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ּכנגד ָָ«¿»ƒְְְְִִֶֶֶַַָָ

ממזרים: צּורת לצּור ליֹוצרם NÚiÂ(‰)להטריח ְְְְְִִֵַַַַָָ«««
Á�.:לּתבה ּביאתֹו ÂÈ�·e(Ê)זה Á�.לבד האנׁשים …«ִֵֶַָָ…«»»ְֲִַָָ

הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו לפי לבד, מּפניוהּנׁשים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבצער: ׁשרּוי ‰Ïeanׁשהעֹולם ÈÓ È�tÓ.נח אף ְֶַַָָָƒ¿≈≈««ַַֹ

ׁשּיבא מאמין ואינֹו מאמין היה, אמנה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמּקטּני

הּמים: ׁשּדחקּוהּו עד לּתבה נכנס ולא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול,
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çøLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬
-ìr Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©

:äîãàäè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤

çði''yx:éì éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úráL «Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìràéçð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa ©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©

íBia Lãçì íBé øùr-äráLa éðMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬Ÿ−©®Ÿ¤©´
úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ

eçzôð íéîMäi''yx:áéõøàä-ìr íLbä éäéå ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤
äìéì íéraøàå íBé íéraøài''yx:âéíöra ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨§¤̧¤

çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤

äázäi''yx:ãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîì-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨
ðkói''yx:åèBa-øLà øùaä-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå ¨¨«©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈Ÿ£¤−

:‡�ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓח‡¯ÈÚa ÔÓ ƒ√»≈»»ƒ¿ƒ»

‡ÈÎc ‡‰˙ÈÏ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»«¿»

ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓeƒ»¿…ƒ»≈«

:‡Ú¯‡טÁ� ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z «¿»¿≈¿≈«¿«…«

È„ ‡Ók ‡a˜�Â ¯Îc ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«¿»¿»¿»ƒ

:Á� ˙È ÈÈ „È˜tיÔÓÊÏ ‰Â‰Â «ƒ¿»»…««¬»ƒ¿«

ÏÚ BÂ‰ ‡�ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ≈»»¬«

:‡Ú¯‡יאÔÈ�L ‰‡Ó zL ˙�La «¿»ƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ

˙Ú·La ‡�È�z ‡Á¯Èa Á� ÈiÁÏ¿«≈…«¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«

ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿»»≈

‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ƒ¿¿»»«≈¿»«»

‡iÓL ÈeÎÂ:eÁzt˙‡יב‰Â‰Â ¿«≈¿«»ƒ¿«»«¬»

ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á� ‡¯ËÓƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ

:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈיגÔ¯Îa ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»ƒ¿«

ÌÁÂ ÌLÂ Á� Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈»…«¿≈¿»

ÈL� ‡˙Ï˙e Á� ˙z‡Â Á� È�a ˙ÙÈÂ»∆∆¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈

:‡˙B·˙Ï ÔB‰nÚ È‰B�·ידÔep‡ ¿ƒƒ¿¿≈»ƒ

d�ÊÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ d�ÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«

‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

¯tˆ Ïk È‰B�ÊÏ ‡ÙBÚ ÏÎÂ È‰B�ÊÏƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ…ƒ«

:Á¯Ùc ÏkטוÁ� ÌÚ elÚÂ »¿»»¿«ƒ…«

‡¯Na ÏkÓ ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï¿≈»¿≈¿≈ƒ»ƒ¿»

é"ùø

(Ë)Á� Ï‡ e‡a.:מאליהןÌÈ�L ÌÈ�L.ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒָֻ

ׁשנים: היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין ְְְְִִִֶַַָָָֻהׁשוּו

(‡È)È�M‰ L„Áa.זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒֱִִֵֶֶֶַ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי קח)מרחׁשון, :(סנהדרין ְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

eÚ˜·�.:מימיהן ¯a‰להֹוציא ÌB‰z.ּכנגד מּדה ƒ¿¿ְִֵֵֶ¿«»ְִֶֶָ

ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה חטאּו הם ְְְִֵַַָָָָָָָָמּדה,

רּבה": ı¯‡‰ŒÏÚ(È·)ּב"תהֹום ÌLb‰ È‰ÈÂ. ְִַָ«¿ƒ«∆∆«»»∆
ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּולהּלן

ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָהֹורידן

למּבּול: היּו חזרּו B‚Â'ּוכׁשּלא ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.אין ְְְֶַָָֹ«¿»ƒ¿ֵ

ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ראׁשֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָיֹום

נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ְְְְְְְִִִֶַַַָּכתיב:

אליעזר, לרּבי ּבכסלו ּבכ"ח ּכלים יֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָארּבעים

חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהחדׁשים

מּכסלו: וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב ÌˆÚa(È‚)הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ¿∆∆
‰f‰ ÌBi‰.:אֹומרים ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ««∆ְְְִִֵֶֶַָָ

ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו ְְִִִִֵַָָָָ'אּלּו

'אניאֹותּה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְֲִִַַָָָָ

יקּום': מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻמכניסֹו

(„È)Û�k Ïk ¯Btˆ.מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, ּדבּוק ƒ»»»ִִֶָָ

ּכמֹו: נֹוצה, לׁשֹון זה, [ּכנף חגבים לרּבֹות ְְְֲִֶַָָָָָָּכנף,

א) נֹוצתּה(ויקרא ׁשאפּלּו ּבכנפיו", אֹותֹו ְְֲִִִֶַָָָָ"וׁשּסע
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çøLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬
-ìr Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè äpðéà¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©

:äîãàäè-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL ¨«£¨¨«§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤
-úà íéýìû äeö øLàk äá÷ðe øëæ äázä©¥−̈¨¨´§¥¨®©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤

çði''yx:éì éäéåeéä ìeanä éîe íéîiä úráL «Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−
:õøàä-ìràéçð-éiçì äðL úBàî-LL úðLa ©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©

íBia Lãçì íBé øùr-äráLa éðMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬Ÿ−©®Ÿ¤©´
úaøàå äaø íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ

eçzôð íéîMäi''yx:áéõøàä-ìr íLbä éäéå ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤
äìéì íéraøàå íBé íéraøài''yx:âéíöra ©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨§¤̧¤

çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤

äázäi''yx:ãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîì-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨
ðkói''yx:åèBa-øLà øùaä-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå ¨¨«©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨©¨½̈Ÿ£¤−

:‡�ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓח‡¯ÈÚa ÔÓ ƒ√»≈»»ƒ¿ƒ»

‡ÈÎc ‡‰˙ÈÏ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»«¿»

ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓeƒ»¿…ƒ»≈«

:‡Ú¯‡טÁ� ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z «¿»¿≈¿≈«¿«…«

È„ ‡Ók ‡a˜�Â ¯Îc ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«¿»¿»¿»ƒ

:Á� ˙È ÈÈ „È˜tיÔÓÊÏ ‰Â‰Â «ƒ¿»»…««¬»ƒ¿«

ÏÚ BÂ‰ ‡�ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ≈»»¬«

:‡Ú¯‡יאÔÈ�L ‰‡Ó zL ˙�La «¿»ƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ

˙Ú·La ‡�È�z ‡Á¯Èa Á� ÈiÁÏ¿«≈…«¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«

ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿»»≈

‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ƒ¿¿»»«≈¿»«»

‡iÓL ÈeÎÂ:eÁzt˙‡יב‰Â‰Â ¿«≈¿«»ƒ¿«»«¬»

ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á� ‡¯ËÓƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ

:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈיגÔ¯Îa ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»ƒ¿«

ÌÁÂ ÌLÂ Á� Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈»…«¿≈¿»

ÈL� ‡˙Ï˙e Á� ˙z‡Â Á� È�a ˙ÙÈÂ»∆∆¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈

:‡˙B·˙Ï ÔB‰nÚ È‰B�·ידÔep‡ ¿ƒƒ¿¿≈»ƒ

d�ÊÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÂ d�ÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«

‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

¯tˆ Ïk È‰B�ÊÏ ‡ÙBÚ ÏÎÂ È‰B�ÊÏƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ…ƒ«

:Á¯Ùc ÏkטוÁ� ÌÚ elÚÂ »¿»»¿«ƒ…«

‡¯Na ÏkÓ ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï¿≈»¿≈¿≈ƒ»ƒ¿»

é"ùø

(Ë)Á� Ï‡ e‡a.:מאליהןÌÈ�L ÌÈ�L.ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒָֻ

ׁשנים: היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין ְְְְִִִֶַַָָָֻהׁשוּו

(‡È)È�M‰ L„Áa.זה אֹומר: אליעזר רּבי «…∆«≈ƒֱִִֵֶֶֶַ

אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי קח)מרחׁשון, :(סנהדרין ְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

eÚ˜·�.:מימיהן ¯a‰להֹוציא ÌB‰z.ּכנגד מּדה ƒ¿¿ְִֵֵֶ¿«»ְִֶֶָ

ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה חטאּו הם ְְְִֵַַָָָָָָָָמּדה,

רּבה": ı¯‡‰ŒÏÚ(È·)ּב"תהֹום ÌLb‰ È‰ÈÂ. ְִַָ«¿ƒ«∆∆«»»∆
ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָּולהּלן

ּברכה, ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָהֹורידן

למּבּול: היּו חזרּו B‚Â'ּוכׁשּלא ÌBÈ ÌÈÚa¯‡.אין ְְְֶַָָֹ«¿»ƒ¿ֵ

ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ראׁשֹון ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָיֹום

נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ְְְְְְְִִִֶַַַָּכתיב:

אליעזר, לרּבי ּבכסלו ּבכ"ח ּכלים יֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָארּבעים

חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהחדׁשים

מּכסלו: וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב ÌˆÚa(È‚)הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָ¿∆∆
‰f‰ ÌBi‰.:אֹומרים ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ««∆ְְְִִֵֶֶַָָ

ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו ְְִִִִֵַָָָָ'אּלּו

'אניאֹותּה הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', והֹורגין ְְֲִִַַָָָָ

יקּום': מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻמכניסֹו

(„È)Û�k Ïk ¯Btˆ.מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, ּדבּוק ƒ»»»ִִֶָָ

ּכמֹו: נֹוצה, לׁשֹון זה, [ּכנף חגבים לרּבֹות ְְְֲִֶַָָָָָָּכנף,

א) נֹוצתּה(ויקרא ׁשאפּלּו ּבכנפיו", אֹותֹו ְְֲִִִֶַָָָָ"וׁשּסע
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:íéiç çeøæèøNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå ¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ
ýåýé øbñiå íéýìû Búà äeö øLàk eàä½©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−

Bãrai''yx:éùéìùæéíBé íéraøà ìeanä éäéå ©«£«©§¦¯©©²©§¨¦¬−
äázä-úà eàNiå íénä eaøiå õøàä-ìr©¨¨®¤©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈

õøàä ìrî íøzåi''yx:çéeaøiå íénä eøaâiå ©−̈¨¥©¬¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬
éðt-ìr äázä Cìzå õøàä-ìr ãàî§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈©§¥¬

íénäi''yx:èé-ìr ãàî ãàî eøáb íénäå ©¨«¦§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©
úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk eqëéå õøàä̈®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©

:íéîMä-ìkëäìrîìî änà äøNr Lîç ¨©¨¨«¦£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨
íéøää eqëéå íénä eøábi''yx:àëòåâiå ¨«§−©¨®¦©§ª−¤«¨¦«©¦§©º

äîäaáe óBòa õøàä-ìr Nîøä | øùa-ìk̈¨¨Ÿ́¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³©§¥¨Æ
ìëå õøàä-ìr õøMä õøMä-ìëáe äiçáe©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàäáëåétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈
eúî äáøça øLà ìkîi''yx:âëçîiå ¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©

äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
íéîMä óBò-ãrå ùîø-ãr äîäa-ãr íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤̧¤ŸÆ§©´©¨©½¦
Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî eçniå©¦¨−¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−

:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„טז‡iÏÚÂ ƒ≈»¿«≈¿»«»

‡Ók elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜�Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»

ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»

:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa)יז‰Â‰Â ¿≈¿≈¬ƒ«¬»

‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡�ÙBË»»«¿¿ƒƒ««¿»

‡˙B·z ˙È eÏË�e ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ˙Ó¯z‡ÂיחeÙÈ˜˙e ¿ƒ»»«≈««¿»¿ƒ

‡Ú¯‡ ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ«»¿ƒ«¬»««¿»

:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

ÏÚיט ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»«

‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¬ƒ»«»

:‡iÓL Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ»̄«»ƒ¿»¿«»

lÚÏÓ‡כ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»

:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â ‡iÓ eÙÈ˜z¿ƒ«»¿ƒ¿¬ƒ«»

ÏÚכא LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈«

‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··e ‡ÙBÚa ‡Ú¯‡«¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»

‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

:‡L�‡ ÏÎÂכב‡˙ÓL� Èc Ïk ¿…¬»»…ƒƒ¿¿»

Èc ÏkÓ È‰BÙ�‡a ÔÈiÁc ‡Áe¯»¿«ƒ¿«¿ƒƒ…ƒ

:e˙ÈÓ ‡zLaÈaכגÏk ˙È ‡ÁÓe ¿«∆¿»ƒ¿»»»

‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒ««≈«¿»≈¬»»

‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»

‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»

¯a ¯‡zL‡ÂdnÚ È„Â Á� Ì ¿ƒ¿»«¿«…«¿ƒƒ≈

é"ùø

נֹוצה]: מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף ְִִִַַָָָָעֹולה.

(ÊË)B„Úa '‰ ¯bÒiÂ.,ׁשברּוה ׁשּלא עליו הגן «ƒ¿…«¬ְֵֵֶָָָָֹ

ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּקיף

ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו סגר מקרא: ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּופׁשּוטֹו

הּוא: ּכנגד לׁשֹון ׁשּבּמקרא כ)ּבעד "ּבעד(בראשית ְְְְְִֶֶֶַַַָ

ד)ּכלֿרחם", ב בני",(מלכים ּובעד איוב"בעד) ְֲִֵֶֶַַַָָ

עֹור",ב) ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים (שמואל"מגן ְֲִֵַַָ

יב) עבדי:א ּכנגד ,"עבדי ּבעד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ"התּפּלל

(ÊÈ)ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ.ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְִַַַַָָֻ

הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׁשרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָאחת

יֹוכיחּו: ׁשּלפנינּו ּומקראֹות ּבּמים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָמקצתּה

(ÁÈ)e¯a‚iÂ.:מאליהן(Î)‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ «ƒ¿¿ֲֵֵֶ¬≈∆¿≈«»
‰ÏÚÓÏÓ.,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל לאחרלמעלה ƒ¿«¿»ְְְִֶֶַַַַָָָָֹ

ההרים: לראׁשי הּמים �Áe¯Œ˙ÓL(Î·)ׁשהׁשוּו ְְִִֵֶֶַַָָֻƒ¿««
ÌÈiÁ.חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰:נׁשימה ¯L‡.ולא «ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְֹ

ׁשּבּים קח)ּדגים וּיפעל.ÁÓiÂ(Î‚):(סנהדרין לׁשֹון ִֶַָָ«ƒ«ְְִַַ

"וּיפן",הּוא, מּגזרת והּוא וּיּפעל, לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָואינֹו

מחה, ּבנה, ּכגֹון: ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל ְִֵֵֶֶַָָָָָָָ"וּיבן".

נקּוד ּבראׁשּה, יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא ְְֵֶָָָָָֹקנה,

הּיּו"ד: ּתחת �Áּבחירי"ק C‡.זהּו נח, לבד ְִִַַַ«…«ְֶַַֹ

אּגדה: ּומדרׁש ּדם(ב"ר)ּפׁשּוטֹו, וכֹוהה ּגֹונח ְְְִֵֶַַַָָָ

ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַֹמּטרח
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ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹעׂשירי

אחד מּיֹום וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעל

יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ּבאב אחד עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבסיון

חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹהרי

למדּת, הּמחרת, ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ד' ְְְֳֵֶַַַַָָָָָָָָאּלא

ׁשעל ּבּמים אּמה עׁשרה אחת מׁשּקעת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻׁשהיתה

ההרים: ¯‡ÈL(‰)ראׁשי e‡¯� 'B‚Â È¯ÈNÚa ִֵֶָָ»¬ƒƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯‰‰.ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, זה ∆»ƒְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָ

אלּול, הּוא ּתאמר ואם לכסלוהּגׁשם, ועׂשירי ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַֹ

"ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּפסק

אפׁש אי להפסקה, ׁשביעי והּוא סיון, רהּׁשביעי", ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָ

אּלא מֹונה אּתה אי ׁשביעי ,ּכרח על ּכן, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָלֹומר

ירידת ׁשל יֹום ארּבעים ּכלּו לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹלהפסקה,

אחד עד הּמים ּתגּברת ׁשל וחמּׁשים ּומאה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּגׁשמים,

סיון. זה אין לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָּבסיון,
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:‡Ú¯‡חd˙ÂlÓ ‰�BÈ ˙È ÁlLÂ «¿»¿««»»ƒ¿»≈
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ÛÈÒB‡Â ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ

:‡˙B·z ÔÓ ‰�BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

¯LÓ‡יא ÔcÚÏ ‰�BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»

˙ÈÁ� ¯È·z ‡˙ÈÊ Û¯Ë ‡‰Â¿»¿«≈»¿ƒ»ƒ

‡ÈÓ e‡Èl˜ È¯‡ Á� Ú„ÈÂ dÓeÙa¿«ƒ«…«¬≈«ƒ«»

é"ùø

אּתה ׁשאם לירידה, אּלא למנֹות אפׁשר אי ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָוהעׂשירי

מֹוצא אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה ְְֱִֵֵַַָָָָאֹומר

הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ּבאחד ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ּבראׁשֹון

ׁשלח ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהרי

הרי הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, ְְֲִִִֵֵֶַָָאת

ההרים ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ּפניׁשּׁשים ׁשחרבּו עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ׁשחרבּו נמצא נראּו, ּבאלּול ּתאמר ואם ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹהאדמה.

אּלא זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבמרחׁשון

יהֹוׁשע ּולרּבי עֹולם, לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָֻּתׁשרי,

ניסן: ÌBÈ(Â)הּוא ÌÈÚa¯‡ ıwÓ.ראׁשי מּׁשּנראּו ִָƒ≈«¿»ƒְִִֵֶָ

NÚ‰ההרים: ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ,(ב"ר)לצהר.‡˙ ִֶָ∆««≈»¬∆»»ְַֹ

ויציאה: לביאה העׂשּוי הּתבה ּפתח זה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹולא

(Ê)·BLÂ ‡BˆÈ.ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְִִֵֵַַָֹ

ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, ְְְִִֶַַַָָָהל

חלק ּבאּגדת קח)ׁשּׁשנינּו L·È˙:(סנהדרין „Ú ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆
ÌÈn‰.מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו ««ƒְְְְֲִַַַָָָָָ

ּבימי ּגׁשמים ּבעצירת אחרת, לׁשליחּות העֹורב ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיה

ׁשּנאמר יז)אלּיהּו, א מביאי(מלכים "והעֹורבים ם: ְְְֱִִִִֵֶֶַָָ

ּובׂשר": לחם ‡˙Bi‰Œ�‰(Á)לֹו ÁlLÈÂ.'ז לסֹוף ֶֶָָ«¿««∆«»ְ

ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ּכתיב: ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָימים,

ּבראׁשֹונה ׁשאף למד אּתה זה מּכלל ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחרים".

ימים: ז' ׁשליחּות,.ÁlLÈÂהֹוחיל לׁשֹון זה אין ִִָ«¿««ְְִֵֶ

יראה ּובזֹו לדרּכּה, ללכת ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאּלא

אליו: ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאם

(È)ÏÁiÂ.וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ׁשמעּו(איוב "לי : «»∆ְְְְִֵַָָָ

ּבּמקרא: יׁש והרּבה ÈÙa‰(È‡)ויחּלּו", Û¯Ë. ְְְְִִֵֵֵַַָ»»¿ƒ»
זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָאֹומר

לׁשֹון ׁשּבּמקרא יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּופעמים

ּכמֹו ה)נקבה, השירים מים(שיר אפיקי על "ּכיֹונים : ְְְֲִִִֵֵַַָ

ז)רֹוחצֹות", הֹומֹות",(יחזקאל ּכּלם הּגאיֹות "ּכיֹוני : ְֲֵֵַָָֻ

ז) ּפֹותה":(הושע "ּכיֹונה :Û¯Ë.ּומדרׁש חטף, ְָָ»»ְֲִַָ

ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון יח)אּגדה: לׁשֹון(עירובין ּבפיה, : ְְְְְִַָָָָָ

ׁשל ּבידֹו ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָמאמר.

ּבׂשר ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּוא, ּברּו ְְְִִִֵַָָָָָֹהּקדֹוׁש
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é"ùø

ׁשּזה.ÏÁiiÂ(È·)ודם': אּלא וּיחל, לׁשֹון הּוא ָָ«ƒ»∆ְֶֶֶֶַָָ

וּימּתן, וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלׁשֹון

וּיתמּתן: הּוא.ÔBL‡¯a(È‚)וּיּיחל, אליעזר לרּבי ְִִֵֶַַַָ»ƒְֱִִֶֶַ

ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי יב)ּתׁשרי, השנה :(ראש ְְְִִִֵַַָֻ

e·¯Á.:מעלה ׁשל ּפניה ׁשּקרמּו טיט, ּכמין נעׂשה »¿ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

(„È)ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La.הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒִִִֵֶַַָָֹ

הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבי"ז,

היה: ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור .L·È‰ׁשּמׁשּפט ְְִִֶַַָָָָָָ»¿»
ּכהלכתּה: ּגריד B‚Â'(ÊË)נעׂשה EzL‡Â ‰z‡. ְְֲִִַָָָָ«»¿ƒ¿¿¿

הּמּטה: ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, ְְְִִִִִִֶַַָָָאיׁש

(ÊÈ)‡ˆÂ‰.,היצא קרי. היצא ּכתיב, אמרהֹוצא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָלהם

אּתה: ı¯‡aהֹוציאם eˆ¯LÂ.מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש: נאסרּו והעֹוף הּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשאף

(ËÈ)Ì‰È˙ÁtLÓÏ.לּדבק מנת על עליהם קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְֲִִֵֵֶַַָ

‰h‰¯‰(Î)ּבמינן: ‰Ó‰a‰ ÏkÓ.צּוה לא אמר: ְִָƒ…«¿≈»«¿…»ִַָָֹ

ׁשבעה, ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלי

מהם קרּבן להקריב ּכדי פרשהאּלא רבה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
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áéçlLéå íéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ
ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úài''yx: ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ
øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì ãçàa§¤¨´©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà çð̧Ÿ©Æ¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

äîãàäi''yx:ãéäráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯
õøàä äLáé Lãçì íBé íéøNråi''yx:ñéòéáø §¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

åè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæè-ïî àö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−¦
éðáe EzLàå äzà äázäéðá-éLðe EE ©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

Czài''yx:æéøùa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈Ÿ
-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe óBòä¯©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©

õøàäáéúëàöåäéø÷õøàá eöøLå Czà àöéä ¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤
õøàä-ìr eáøå eøôei''yx:çéåéðáe çð-àöiå ¨¬§¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²

:Bzà åéðá-éLðe BzLàåèé-ìk äiçä-ìk §¦§¬§¥«¨−̈¦«¨©«©À̈¨
NîBø ìk óBòä-ìëå ùîøäõøàä-ìr ¨¤̧¤ŸÆ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤
äázä-ïî eàöé íäéúçtLîìi''yx:ëçð ïáiå §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©

ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä | ìkî çwiå ýåýéì çaæî¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©

:‡Ú¯‡ ÏÚÓיב„BÚ CÈ¯B‡Â ≈««¿»¿ƒ

˙È ÁlLÂ ÔÈ�¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««»

d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰�BÈ»¿»≈«¿ƒ¿»≈

:„BÚיג„ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«

e·e‚� ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜a ÔÈ�L¿ƒ¿«¿»»¿«¿«¿»¿

˙È Á� ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»

e·e‚� ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿

:‡Ú¯‡ Èt‡יד‡�È�z ‡Á¯È·e «≈«¿»¿«¿»ƒ¿»»

‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«¿»

:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈטוÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «ƒ««¿»«ƒ¿»ƒ

:¯ÓÈÓÏ Á�טז‡˙B·z ÔÓ ˜et …«¿≈»ƒ≈»

:CnÚ C�· ÈL�e C�·e C˙z‡Â z‡«¿¿ƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ»

Na¯‡יז ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»

‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»

CnÚ ˜Èt‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»«≈ƒ»

ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚיחÈ‰B�·e Á� ˜Ù�e ««¿»¿«…«¿ƒ

:dnÚ È‰B�· ÈL�e d˙z‡ÂיטÏk ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈»

Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ«¿»»ƒ¬»¿»»…

e˜Ù� ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»¿«¿¬»¿¿»

:‡˙B·z ÔÓכ‡Áa„Ó Á� ‡�·e ƒ≈»¿»…«ƒ¿¿»

‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓ ·ÈÒ�e ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒƒ…¿ƒ»«¿»

ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓeƒ…»¿≈¿«≈¬»»

é"ùø

ׁשּזה.ÏÁiiÂ(È·)ודם': אּלא וּיחל, לׁשֹון הּוא ָָ«ƒ»∆ְֶֶֶֶַָָ

וּימּתן, וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלׁשֹון

וּיתמּתן: הּוא.ÔBL‡¯a(È‚)וּיּיחל, אליעזר לרּבי ְִִֵֶַַַָ»ƒְֱִִֶֶַ

ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי יב)ּתׁשרי, השנה :(ראש ְְְִִִֵַַָֻ

e·¯Á.:מעלה ׁשל ּפניה ׁשּקרמּו טיט, ּכמין נעׂשה »¿ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ

(„È)ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La.הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒִִִֵֶַַָָֹ

הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבי"ז,

היה: ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור .L·È‰ׁשּמׁשּפט ְְִִֶַַָָָָָָ»¿»
ּכהלכתּה: ּגריד B‚Â'(ÊË)נעׂשה EzL‡Â ‰z‡. ְְֲִִַָָָָ«»¿ƒ¿¿¿

הּמּטה: ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, ְְְִִִִִִֶַַָָָאיׁש

(ÊÈ)‡ˆÂ‰.,היצא קרי. היצא ּכתיב, אמרהֹוצא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָלהם

אּתה: ı¯‡aהֹוציאם eˆ¯LÂ.מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש: נאסרּו והעֹוף הּבהמה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשאף

(ËÈ)Ì‰È˙ÁtLÓÏ.לּדבק מנת על עליהם קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְֲִִֵֵֶַַָ

‰h‰¯‰(Î)ּבמינן: ‰Ó‰a‰ ÏkÓ.צּוה לא אמר: ְִָƒ…«¿≈»«¿…»ִַָָֹ

ׁשבעה, ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלי

מהם קרּבן להקריב ּכדי פרשהאּלא רבה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַָָָ
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çaæna úìòi''yx:àëçéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧
áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà ãBò³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯
úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø íãàä̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

éúéùr øLàk éç-ìk-úài''yx:áëéîé-ìk ãò ¤¨©−©«£¤¬¨¦«Ÿ¦−Ÿ¨§¥´
íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä̈®̈¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬

eúaLé àì äìéìåi''yx:èàíéýìû Cøáéå ¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ©§¨´¤¡Ÿ¦½
eáøe eøt íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²§¬§−

:õøàä-úà eàìîeáäéäé íëzçå íëàøBîe ¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½
ìëa íéîMä óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ
íëãéa íiä éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

eðzði''yx:âäéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk ¦¨«¨¤̧¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−

:‡Áa„Óaכא‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»¿«¬»

‡Ï d¯ÓÈÓa ÈÈ ¯Ó‡Â d�a¯e˜ ˙È»¿»≈«¬«¿»¿≈¿≈»

ÏÈ„a ‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡≈¿≈«»«¿»¿ƒ

‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L�‡ È·BÁ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»

ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈa ‡L�‡„∆¡»»ƒƒ¿ƒ≈¿»≈

‡Ók ÈÁc Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ¿ƒ¿≈»»¿«¿»

:˙È„·Ú„כב‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ ¿»»ƒ»≈«¿»

‡ÓBÁÂ ‡¯B˜Â ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê¿»«¬»»¿»¿»

‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èא˙ÈÂ Á� ˙È ÈÈ CÈ¯·e ƒ¿¿»ƒ¿»»…«¿»

e‚Òe eLet ÔB‰Ï ¯Ó‡Â È‰B�a¿ƒ«¬«¿¿

:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓeבÔBÎ˙ÏÁ„Â ¿»«¿»¿«¬«¿

‡Ú¯‡ ˙ÂÁ Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈«¿¿≈«»≈««¿»

Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ

‡nÈ È�e� ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»

:ÔÈ¯ÈÒÓ ÔB‰È ÔBÎ„ÈaגÏk ¿∆¿¿¿ƒƒ»

ÏÎÈÓÏ È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁƒ̄¬»ƒ«¿¿≈¿≈»

˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»

é"ùø

ל"ד) ופרשה ּכתיב,.ÂÈ¯ÚpÓ(Î‡):כ"ו מנעריו ƒ¿À»ְְִִָָ

הרע: יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת Ï‡מּׁשּננער ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ…
ÛÒ‡.ÛÒ‡Œ‡ÏÂ.ׁשּכתּוב הּוא לׁשבּועה, הּדבר ּכפל …ƒ¿……ƒְִֶַַָָָָָ

נד) מצינּו(ישיה ולא נח", מי מעבר נׁשּבעּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹ"אׁשר

ׁשבּועה, והיא ּדבריו, ׁשּכפל זֹו, אּלא ׁשבּועה ְְְְִֶֶַָָָָָָָּבּה

ׁשבּועֹות ּבמּסכת חכמים ּדרׁשּו לו)וכן :(דף ְְְְֲִֵֶֶַָָ

(·Î)e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú.עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ

ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,

ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

קֹור ׁשבט, וחצי מציעאוטבת ּבבבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ

ּכמֹו ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ(ספרים

יט) ּבֹו"):(במדבר טמאתֹו מחרף,.˜¯"עֹוד קׁשה ְָֻ…ֵֶֶָֹ

Û¯Á.להתּבּׁשל החריפין וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת …∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַ

ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי הּוא קר, ְֲֲֲִִִֵַַַָָָֹמהר,

סיון:(מהרש"ל) וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, .ıÈ˜. ְֲֲִִִִִִַָָָָ«ƒ
אֹותן ׁשּמיּבׁשים ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו טז)ּבּׂשדֹות, ב "והּלחם(שמואל : ְְְִֶֶַַַָ

הּנערים"והּקיץ ימֹות.ÌÁÂ:לאכל סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְ

חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב חצי ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהחּמה

קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּביֹותר,

מּקיטא': e˙aLÈקׁשי ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ.מּכלל ְִִַָָ¿»«¿»…ƒ¿…ְִָ

הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ְְְִֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשבתּו

לילה ּובין יֹום ּבין נּכר כ"הולא פרשה רבה (בראשית ְְִֵֵַָָֹ
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é"ùø

(„)BÓ„ BLÙ�a ¯Na.,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר:ּכלֹומר ּתאכלּו לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ

BÓ„ BLÙ�a.:ּבֹו נפׁשֹו Ï‡ּבעֹוד BLÙ�a ¯Na ¿«¿»ְְַ»»¿«¿…
eÏÎ‡˙.לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי …≈ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ

החי: מן ּדם הרי ÌÎÓc(‰)תאכלּו" ˙‡ C‡Â. ֲִֵֵַַָֹ¿«∆ƒ¿∆
ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי ּפי על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאף

עצמֹו: ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ"את

ÌÎÈ˙LÙ�Ï.יצא ׁשּלא ּפי על אף עצמֹו, החֹונק אף ¿«¿…≈∆ְִֵֶַַַַַָָֹ

ּדם: iÁ‰מּמּנּו Ïk „iÓ.הּמּבּול ּדֹור ׁשחטאּו לפי ִֶָƒ«»«»ְְִֶַַָ

ׁשּנאמר ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֻוהפקרּו

מט) הצר(תהלים לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל :ְְְְְִִִֵַַַָֻ

החּיֹות את עליהן ‰‡„Ì:להזהיר „iÓe.מּיד ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ִַ

אדרׁש: אני עדים, ואין ּבמזיד ‡LÈההֹורג „iÓ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹƒ«ƒ
ÂÈÁ‡.,ׁשֹוגג והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא [מי] מּיד »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ

לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאני

לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה, צרי הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאף

ּדֹורׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נכנע, אינֹו והּוא ְְִֵֵַָָָָּגלּות,

לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

לפּונדק מזּמנן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּכֹות: ְְְְְֶֶַַַַָָָָּבמּסכת

וכּו': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.עדים יׁש אם ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

אּתם, וגֹו'"המיתּוהּו ּבצלם "ּכי ‡˙:לּמה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמקרא: הרּבה וכן האדם, את Ìz‡Â(Ê)העֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
e·¯e e¯t.(ה הראׁשֹונה(כתובות ּפׁשּוטֹו, לפי : ¿¿ְְִִָָ

ׁשאינֹולברכה מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

(Ë)È��‰ È�‡Â.ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה, וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונההּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר

אֹות: ל ואּתן ‡ÌÎz(È)להבטחתי, ı¯‡‰ ˙iÁ. ְְְְִֵֶַָָ««»»∆ƒ¿∆
הּברּיֹות: עם הּמתהּלכים ‰z·‰הם È‡ˆÈ ÏkÓ. ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»

ׁשקצים ‰‡¯ıמׂשים:ּורלהביא ˙iÁ ÏÎÏ.להביא ְְְִִִָָָ¿…««»»∆ְִָ

ׁשאין אּתכם, אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּזיקין,
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וכּו': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.עדים יׁש אם ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

אּתם, וגֹו'"המיתּוהּו ּבצלם "ּכי ‡˙:לּמה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמקרא: הרּבה וכן האדם, את Ìz‡Â(Ê)העֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
e·¯e e¯t.(ה הראׁשֹונה(כתובות ּפׁשּוטֹו, לפי : ¿¿ְְִִָָ

ׁשאינֹולברכה מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

(Ë)È��‰ È�‡Â.ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֵֶַַָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹלעסק

עׂשה, וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא ּובאחרֹונההּוא ְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּברית וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: ְְְְֲִִִִִֶַַַָאמר

אֹות: ל ואּתן ‡ÌÎz(È)להבטחתי, ı¯‡‰ ˙iÁ. ְְְְִֵֶַָָ««»»∆ƒ¿∆
הּברּיֹות: עם הּמתהּלכים ‰z·‰הם È‡ˆÈ ÏkÓ. ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»

ׁשקצים ‰‡¯ıמׂשים:ּורלהביא ˙iÁ ÏÎÏ.להביא ְְְִִִָָָ¿…««»»∆ְִָ

ׁשאין אּתכם, אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּזיקין,



��gphiyy meiqelwpe`

õøàä úiç ìëì äázäi''yx:àé-úà éúî÷äå ©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤
énî ãBò øùa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²Ÿ−¦¥´

ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanäúçL ©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬
õøàäi''yx:áéúéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå ¨¨«¤©´Ÿ¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ

äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈
íìBò úøãì íëzà øLài''yx:âéézL÷-úà £¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤©§¦¾

ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð̈©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬
:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬

ïðra úLwäi''yx:åèøLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³
øùa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®Ÿ

ì ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå-ìk úçL §Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨
:øùaæèøkæì äéúéàøe ïðra úLwä äúéäå ¨¨«Ÿ§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ

äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa íìBò úéøa§¦´½̈¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈
õøàä-ìr øLà øùa-ìëai''yx:æéøîàiå §¨¨−̈Ÿ£¤¬©¨¨«¤©¬Ÿ¤

øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
øLà øùa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈Ÿ£¤¬

õøàä-ìri''yx:ôéùùçéíéàöiä çð-éðá eéäiå ©¨¨«¤©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ
éáà àeä íçå úôéå íçå íL äázä-ïî¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤§¾̈−£¦¬

ïrðëi''yx:èéìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äLëçð ìçiå §¨«©§¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁיאÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ≈««¿»¿»≈»¿»ƒ

‡¯Na ÏÎ ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚƒ¿¿»ƒ¿≈≈»ƒ¿»

„BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡�ÙBË ÈnÓ „BÚƒ≈»»¿»¿≈

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ ‡�ÙBËיב¯Ó‡Â »»¿«»»«¿»«¬«

ÔÈa ·‰È ‡�‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈

‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚ Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒƒ¿¿»≈«¿»

È‰˙eיג ‡��Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï¿»¿»≈≈¿ƒ≈«¿»

‡¯Ú‡יד ÏÚ ‡��Ú È˙e��Úa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»

:‡��Úa ‡zL˜ ÈÊÁ˙˙Â¿ƒ¿¬≈«¿»«¬»»

·ÔÈטו Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡�¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈

‡LÙ� Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈ�È·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»

„BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

ÁÏ ‡�ÙBËÏ ‡iÓ:‡¯Na ÏÎ ‡Ïa «»¿»»¿«»»»ƒ¿»

dpÊÁ‡Âטז ‡��Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«

ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ ÌÈ˜ ¯k„ÓÏ¿ƒ¿«¿«»»≈≈¿»«¿»

‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ� Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÈcיזÁ�Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ƒ««¿»«¬«¿»¿…«

È¯ÓÈÓ ÔÈa ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c»»¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿ƒ

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÔÓיח e˜Ù� Èc Á� È�· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ

‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ ÌÁÂ ÌL ‡˙B·z≈»≈¿»»»∆¿»

:ÔÚ�Î„ È‰e·‡יטÔÈl‡ ‡˙Ïz ¬ƒƒ¿»«¿»»ƒ≈

Ïk e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á� È�a¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»

:‡Ú¯‡כÁÏt ¯·b Á� È¯LÂ «¿»¿»≈…«¿«»«

é"ùø

הּברּיֹות: עם קּיּום.È˙Ó˜‰Â(È‡)הּלּוכן אעׂשה ְִִִַָ«¬ƒ…ƒֱִֶֶ

ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַלבריתי,

:והֹול(·È)ÌÏBÚ ˙¯„Ï.ׁשּיׁש חסר, נכּתב ְֵ¿……»ְִֵֵֶַָ

לאֹות, הצרכּו ׁשּלא ּגמּוריםּדֹורֹות ׁשּצּדיקים לפי ְְְְְִִִִֶֶַֹֻ

ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל חזקּיהּו ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶָָָהיּו,

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רבה)רּבי È��Úa(È„):(בראשית ְִִֶַַ¿«¿ƒ
Ô�Ú.ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה ּכׁשּתעלה »»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

iÁ‰(ÊË)לעֹולם: LÙ� Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa.ּבין ָָ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ֵ

לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ׁשל הּדין ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּדת

ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ּכלֿנפׁש ּובין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביני

רֹואה אני אתכם), (לחּייב עליכם לקטרג הּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַמּדת

ונזּכר: האֹות ‰È¯a˙(ÊÈ)את ˙B‡ ˙‡Ê.הראהּו ְְִֶָָ…«¿ƒְֶָ

ׁשאמרּתי: האֹות הרי לֹו: ואמר ÌÁÂ(ÁÈ)הּקׁשת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ¿»
ÔÚ�Î È·‡ ‡e‰.לפי ּכאן? לֹומר הצר למה ¬ƒ¿»«ְְִַַָָָֻ

ׁשּקלקל נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּפרׁשה

ּכתב לא ועדין ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל חם ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹּבּה

הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות

כנען": אבי הּוא "וחם ּכאן: .ÏÁiÂ(Î)לֹומר ְְֲִַַָָָ«»∆

gphiyy mei qelwpe`

íøk òhiå äîãàä Léài''yx:àëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨®̈©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
äìäà CBúa ìbúiå økLiåi''yx:áëíç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
õeçai''yx:âëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈

eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéùiå©¨¦̧ŸÆ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾
úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør úà¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬

eàø àì íäéáài''yx:ãëòãiå Bðéiî çð õ÷éiå £¦¤−¬Ÿ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©
ïèwä Bða Bì äNr-øLà úài''yx:äëøîàiå ¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«©−Ÿ¤

åéçàì äéäé íéãár ãár ïrðk øeøài''yx: ¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©

Bîì ãári''yx:æëïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ

:‡Ó¯k ·Èˆ�e ‡Ú¯‡aכאÈ˙Le ¿«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

B‚a ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

:d�kLÓכבÈ‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ «¿¿≈«¬»»¬ƒ

ÈeÁÂ È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È ÔÚ�Î„ƒ¿««»∆¿¿»«¬ƒ¿«ƒ

:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ïכג·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿»¿≈

ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL≈»∆∆»¿»¿«ƒ«

ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z Û˙k¿««¿≈«¬»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ«¬ƒ»∆¿¿»«¬

‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»

:BÊÁ ‡Ï ÔB‰e·‡„כדÁ� ¯Úz‡Â «¬»¬¿ƒ¿«…«

d¯a dÏ „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈¿≈

:‡¯ÈÚÊכה„·Ú ÔÚ�k ËÈÏ ¯Ó‡Â ¿≈»«¬«ƒ¿»«∆∆

:È‰BÁ‡Ï È‰È ÔÈ„·Ú ÁÏt»««¿ƒ¿≈«¬ƒ

ÌLcכו d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂכזÈzÙÈ ƒ≈¿«««¿»¿«¿≈

d�kLÓa dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈

é"ùø

רבה) לעסקעׂשה(בראשית לֹו ׁשהיה חּלין, עצמֹו ְֲִֶַַָָָָֹֻ

אחרת: ּבנטיעה ‰‡„Ó‰ּתחּלה LÈ‡.אדֹוני ְְִִִֶֶַָָƒ»¬»»ֲֵ

ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯kנעמי":: ÚhiÂ. ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆
זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ּתאניםּכׁשּנכנס ויחּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

רבה) וּיתּפעל:.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית לׁשֹון «ƒ¿«ְְִֵַָ

‰Ï‰‡.הׁשבטים לעׁשרת רמז ּכתיב, אהלה »√…ְְְֲֳִִֶֶֶֶַָָָ

על ׁשּגלּו אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנקראּו

ׁשּנאמר הּיין, ו)עסקי ּבמזרקי(עמוס "הּׁשֹותים : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַ

ÔÚ�Î(Î·)יין": È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ.(רבה יׁש(בראשית ִַ««¿»¬ƒ¿««ֵ

לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמרּבֹותינּו

ונתקּלל: הּדבר על ‡·ÂÈהזּכר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ.יׁש ְְְִֵַַַַָָֻ««¿≈∆¿«»ƒֵ

סרסֹו ע)אֹומרים: רבעֹו(סנהדרין אֹומרים: ויׁש ְְְְְִִֵֵָ

רבה) ÙÈÂ˙(Î‚):(בראשית ÌL ÁwiÂ.ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְִֵ

"וּיּקח" אּלא ע)'וּיקחּו' ׁשם(סנהדרין על לּמד , ְִִִֵֵֶַַַַָ

לטּלית ּבניו זכּו לכ מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתאּמץ

לקבּורה זכה ויפת ציצית, ׁשּנאמרׁשל לבניו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

לט) וחם(יחזקאל קבר", מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן :ְְְֵֶֶֶָָ

ּבזרעֹו נאמר אביו את כ)ׁשּבּזה ינהג(ישעיה "ּכן : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

נערים ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור

וגֹו'": ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום Ì‰È�Ùeּוזקנים ְְְֲִֵֵֵַַָָ¿≈∆
˙Èp¯Á‡.ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּפניהם הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

‰ÔËw(Î„)אחֹורּנית: B�a.,והּבזּוי ּכמֹוהּפסּול ֲִַ¿«»»ְְַַָָ

מט) ּבזּוי(ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה ::" ְִִִֵַַָָֹ

(‰Î)ÔÚ�k ¯e¯‡.ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ

לׁשּמׁשני, אחר להיֹותרביעי רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמׁשּמׁש

אמר ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרח

והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלהם

ג' לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻזה

רביעי?!: ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ‰'(ÂÎ)ּבנים Ce¯a ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡.,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר לתתׁשעתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנען ארץ את עֹובד:.È‰ÈÂ:להם למס ּכנען להם ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ

(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפּת, מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,ּביׂשראל ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ

ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על אף חכמים: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹּומדרׁש

ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבנה

ׁשּבנה ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָּבֹו



�� gphiyy mei qelwpe`

íøk òhiå äîãàä Léài''yx:àëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨®̈©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
äìäà CBúa ìbúiå økLiåi''yx:áëíç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë éáàåéçà-éðL £¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈
õeçai''yx:âëäìîOä-úà úôéå íL çwiå ©«©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈

eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL-ìr eîéùiå©¨¦̧ŸÆ©§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾
úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà úåør úà¥−¤§©´£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬

eàø àì íäéáài''yx:ãëòãiå Bðéiî çð õ÷éiå £¦¤−¬Ÿ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©
ïèwä Bða Bì äNr-øLà úài''yx:äëøîàiå ¥²£¤¨¬¨−§¬©¨¨«©−Ÿ¤

åéçàì äéäé íéãár ãár ïrðk øeøài''yx: ¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«
åëïrðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©

Bîì ãári''yx:æëïkLéå úôéì íéýìû zôé ¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ

:‡Ó¯k ·Èˆ�e ‡Ú¯‡aכאÈ˙Le ¿«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ

B‚a ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

:d�kLÓכבÈ‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ «¿¿≈«¬»»¬ƒ

ÈeÁÂ È‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È ÔÚ�Î„ƒ¿««»∆¿¿»«¬ƒ¿«ƒ

:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ïכג·ÈÒ�e ƒ¿≈¬ƒ¿»¿≈

ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL≈»∆∆»¿»¿«ƒ«

ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z Û˙k¿««¿≈«¬»¿«¿ƒ

ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ«¬ƒ»∆¿¿»«¬

‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»

:BÊÁ ‡Ï ÔB‰e·‡„כדÁ� ¯Úz‡Â «¬»¬¿ƒ¿«…«

d¯a dÏ „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈¿≈

:‡¯ÈÚÊכה„·Ú ÔÚ�k ËÈÏ ¯Ó‡Â ¿≈»«¬«ƒ¿»«∆∆

:È‰BÁ‡Ï È‰È ÔÈ„·Ú ÁÏt»««¿ƒ¿≈«¬ƒ

ÌLcכו d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂכזÈzÙÈ ƒ≈¿«««¿»¿«¿≈

d�kLÓa dz�ÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈

é"ùø

רבה) לעסקעׂשה(בראשית לֹו ׁשהיה חּלין, עצמֹו ְֲִֶַַָָָָֹֻ

אחרת: ּבנטיעה ‰‡„Ó‰ּתחּלה LÈ‡.אדֹוני ְְִִִֶֶַָָƒ»¬»»ֲֵ

ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯kנעמי":: ÚhiÂ. ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆
זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ּתאניםּכׁשּנכנס ויחּורי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

רבה) וּיתּפעל:.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית לׁשֹון «ƒ¿«ְְִֵַָ

‰Ï‰‡.הׁשבטים לעׁשרת רמז ּכתיב, אהלה »√…ְְְֲֳִִֶֶֶֶַָָָ

על ׁשּגלּו אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנקראּו

ׁשּנאמר הּיין, ו)עסקי ּבמזרקי(עמוס "הּׁשֹותים : ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַ

ÔÚ�Î(Î·)יין": È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ.(רבה יׁש(בראשית ִַ««¿»¬ƒ¿««ֵ

לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמרּבֹותינּו

ונתקּלל: הּדבר על ‡·ÂÈהזּכר ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ.יׁש ְְְִֵַַַַָָֻ««¿≈∆¿«»ƒֵ

סרסֹו ע)אֹומרים: רבעֹו(סנהדרין אֹומרים: ויׁש ְְְְְִִֵֵָ

רבה) ÙÈÂ˙(Î‚):(בראשית ÌL ÁwiÂ.ּכתיב אין «ƒ«≈»∆∆ְִֵ

"וּיּקח" אּלא ע)'וּיקחּו' ׁשם(סנהדרין על לּמד , ְִִִֵֵֶַַַַָ

לטּלית ּבניו זכּו לכ מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתאּמץ

לקבּורה זכה ויפת ציצית, ׁשּנאמרׁשל לבניו, ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָָָָ

לט) וחם(יחזקאל קבר", מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן :ְְְֵֶֶֶָָ

ּבזרעֹו נאמר אביו את כ)ׁשּבּזה ינהג(ישעיה "ּכן : ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

נערים ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמלֿאּׁשּור

וגֹו'": ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום Ì‰È�Ùeּוזקנים ְְְֲִֵֵֵַַָָ¿≈∆
˙Èp¯Á‡.ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¬…«ƒְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּפניהם הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו ְְְְְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֻאצלֹו

‰ÔËw(Î„)אחֹורּנית: B�a.,והּבזּוי ּכמֹוהּפסּול ֲִַ¿«»»ְְַַָָ

מט) ּבזּוי(ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה ::" ְִִִֵַַָָֹ

(‰Î)ÔÚ�k ¯e¯‡.ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה »¿»«ְִִֵֶַַָָָֹ

לׁשּמׁשני, אחר להיֹותרביעי רביעי ּבנ ארּור ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָ

עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמׁשּמׁש

אמר ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹטרח

והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלהם

ג' לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֻזה

רביעי?!: ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ‰'(ÂÎ)ּבנים Ce¯a ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡.,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר לתתׁשעתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנען ארץ את עֹובד:.È‰ÈÂ:להם למס ּכנען להם ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ

(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפּת, מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,ּביׂשראל ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ

ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על אף חכמים: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹּומדרׁש

ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבנה

ׁשּבנה ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָּבֹו
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Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàai''yx:çë-éçéå §¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©«§¦
ìL ìeanä øçà çðíéMîçå äðL úBàî L −Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−

:äðLèëäðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈
:úîiå äðL íéMîçåôéàúãìBz älàå ©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ«§´Ÿ

øçà íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−©©¬
:ìeanäáìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨΅§ª¨®

ñøéúå CLîei''yx:âúôéøå æðkLà øîb éðáe ¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈
ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−¨®

:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ
äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈

:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½
õøàa øab úBéäìi''yx:èãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦

ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦
ýåýé éðôìi''yx:éìáa Bzëìîî úéLàø éäzå ¦§¥¬§Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½

:ørðL õøàa äðìëå ãkàå Cøàåàéõøàä-ïî §¤−¤§©©´§©§¤®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤
úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ

çìk-úàå øéri''yx:áéïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå ¦−§¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´

:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚ�Î È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

Ïz˙כח ‡�ÙBË ¯˙a Á� ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«

�L ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó:ÔÈכטÏÎ BÂ‰Â ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«¬»

ÔÈ�L ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÚLz Á� ÈÓBÈ≈…«¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ

:˙ÈÓeאÁ� È�a ˙„Ïez ÔÈl‡Â ƒ¿ƒ≈¿«¿≈…«

ÔÈ�a ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â ˙ÙÈÂ ÌÁ ÌL≈»»»∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

:‡�ÙBË ¯˙aב¯ÓBb ˙ÙÈ È�a »«»»¿≈∆∆∆

CLÓe Ï·e˙Â ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe»»«¿»»¿»∆∆

:Ò¯È˙ÂגÊ�kL‡ ¯ÓBb È�·e ¿ƒ»¿≈∆«¿¿«

:‰Ó¯‚B˙Â ˙ÙÈ¯ÂדÔÂÈ È�·e ¿ƒ«¿«¿»¿≈»»

:ÌÈ�„„Â ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

iÓÓÚ‡ה ˙Â‚� eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»

d�LÈÏÏ ¯·b ÔB‰Ú¯‡a¿«¿¬¿«¿ƒ»≈

:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏוÈ�·e ¿«¿¬»¿¿«¿≈¿≈

:ÔÚ�Îe ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ»ƒ¿«ƒ¿»«

z·ÒÂ‰ז ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È�·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»

‡·L ‰ÓÚ¯ È�·e ‡Îz·ÒÂ ‰ÓÚ¯Â¿«¿»¿«¿¿»¿≈«¿»¿»

:Ô„„eח„¯Ó� ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ ¿»¿ƒ»ƒ¿…

ÛÈwz ¯a‚ ÈÂ‰ÓÏ È¯L ‡e‰»≈¿≈¬≈ƒ««ƒ

:‡Ú¯‡aטÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰ ¿«¿»¬»ƒ««ƒ

¯ab „¯Ó�k ¯Ó‡˙È Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈ƒ¿««¿ƒ¿…ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙יLÈ¯ ‰Â‰Â «ƒ√»¿»«¬»≈

‰�ÏÎÂ „k‡Â C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ«¿≈»∆¿∆∆¿««¿«¿≈

:Ï··„ ‡Ú¯‡aיא) ‡Ú¯‡ ÔÓנ"א ¿«¿»¿»∆ƒ«¿»

‡�·e ‰‡¯e˙‡ ˜Ù� ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ≈»«ƒ¿«¬»»¿»

) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰Â�È� ˙Èנ"א(È·BÁ¯ »ƒ¿≈¿»¿……¿≈

:ÁÏk ˙ÈÂ ‡z¯˜יבÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ «¿»¿»»«¿»∆∆≈

‡z¯˜ ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰Â�È�ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»

é"ùø

ׁשם מּבני ׁשהיה Ú·„:ׁשלמה, ÔÚ�Î È‰ÈÂ.אף ְְִֵֵֶָָֹֹƒƒ¿««∆∆ַ

ּכנען:מּׁשּיגלּו מּבני עבדים להם יּמכרּו ׁשם, ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(·)Ò¯È˙Â.רבה)ּפרסזֹו BÈ‰Ï˙(Á):(בראשית ¿ƒ»ָָƒ¿
¯Bab.,הּוא ּברּו הּקדֹוׁש על העֹולם ּכל להמריד ƒְְִַַַָָָָָ

הּפּלגה: ּדֹור ˆÈ„(Ë)ּבעצת ¯Bab.ׁשל ּדעּתן צד ֲַַַַָָƒ«ƒְֶַָָ

ּבּמקֹום למרד ּומטען ּבפיו, ‰':ּברּיֹות È�ÙÏ. ְְְְִִִַַָָֹƒ¿≈

ּפניו:מתּכּון על Ó‡È¯להקניטֹו Ôk ÏÚ.ּכל על ְְְִִֵַַַָָ«≈≈»«ַָ

ּומתּכּון רּבֹונֹו יֹודע ּפנים, ּבעּזּות מרׁשיע ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָאדם

ציד' ּגּבֹור ּכנמרד 'זה יאמר: ּבֹו, (בראשיתלמרד ְְְִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבניו.ı¯‡‰ŒÔÓ(È‡):רבה) את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ֵֶֶַָָָָָ

יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹׁשֹומעין

רבה)מּתֹוכם ‰Ï„b‰(È·):(בראשית ¯ÈÚ‰.היא ִָ»ƒ«¿…»ִ

gpiiyy mei qelwpe`

äìãbä øérä àåä çìki''yx:âéãìé íéøöîe ¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º
-úàå íéáäì-úàå íéîðr-úàå íéãeì-úà¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−§¤

íéçzôði''yx:ãéíéçìñk-úàå íéñøút-úàå ©§ª¦«§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À
ìt íMî eàöé øLàíézL £¤̧¨«§¬¦¨²§¦§¦−

íéøzôk-úàåi''yx:ñåèïãéö-úà ãìé ïrðëe §¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²¤¦¬Ÿ
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È‰BÓBÈa È¯‡ ‚Ït „Á ÌeL«∆∆¬≈¿ƒ

é"ùø

ג)ׁשּנאמרנינוה, ּגדֹולה(יונה עיר היתה "ונינוה : ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

ללהב:.ÌÈ·‰Ï(È‚)":לאלהים ּדֹומים ׁשּפניהם ִֵֹ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(„È)ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»
ÌÈzLÏt.וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¿ƒ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻֻ

לאּלּו, אּלּו נׁשֹותיהם מׁשּכב מהםמחליפין ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

�eˆÙ(ÁÈ)ּפלׁשּתים: ¯Á‡Â.נפצּו מאּלה ְְִִ¿««»…ֵֵֶָֹ

הרּבה: ּגבּול.Ïe·b(ËÈ)מׁשּפחֹות ּכל ארצֹו, סֹוף ְְִֵַָ¿ְְַָ

וקצה: סֹוף ּכאדם.Î‡a‰לׁשֹון נראה ולי ּדבר. ׁשם ְְֶָ…¬»ְְְִִֵֶָָָָ

'ּגבּול לחברֹו: ּתבאהאֹומר אׁשר עד מּגיע זה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּפלֹוני': Ì˙ˆ¯‡a(Î)למקֹום Ì˙�LÏÏ.על אף ְְִָƒ¿……»¿«¿…»ַַ

הם: חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻּפי

(‡Î)¯·ÚŒÈ�aŒÏk È·‡.ׁשם:הּנהר היה -ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ.?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא

ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמּבּול",

ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהיה

ּבן היה ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמאֹות

למאה הּגיע לא וׁשם ׁשנה, אחרמאה ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙הּמּבּול: ÈÁ‡.ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ

ּבּזהּו: וזה אביהם, את .�ÏÙ‚‰(Î‰)ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָƒ¿¿»
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לאּלּו, אּלּו נׁשֹותיהם מׁשּכב מהםמחליפין ויצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

�eˆÙ(ÁÈ)ּפלׁשּתים: ¯Á‡Â.נפצּו מאּלה ְְִִ¿««»…ֵֵֶָֹ

הרּבה: ּגבּול.Ïe·b(ËÈ)מׁשּפחֹות ּכל ארצֹו, סֹוף ְְִֵַָ¿ְְַָ

וקצה: סֹוף ּכאדם.Î‡a‰לׁשֹון נראה ולי ּדבר. ׁשם ְְֶָ…¬»ְְְִִֵֶָָָָ

'ּגבּול לחברֹו: ּתבאהאֹומר אׁשר עד מּגיע זה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּפלֹוני': Ì˙ˆ¯‡a(Î)למקֹום Ì˙�LÏÏ.על אף ְְִָƒ¿……»¿«¿…»ַַ

הם: חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻּפי

(‡Î)¯·ÚŒÈ�aŒÏk È·‡.ׁשם:הּנהר היה -ÈÁ‡ ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ
ÏB„b‰ ˙ÙÈ.?ׁשם אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ∆∆«»ִִִֵֵֵֶֶַַָ

אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכׁשהּוא

ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמּבּול",

ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ּכׁשהתחיל נח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹהיה

ּבן היה ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹמאֹות

למאה הּגיע לא וׁשם ׁשנה, אחרמאה ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ÙÈ˙הּמּבּול: ÈÁ‡.ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ַַ¬ƒ∆∆ְְֲִֵֵֶֶָֹ

ּבּזהּו: וזה אביהם, את .�ÏÙ‚‰(Î‰)ּכּבדּו ְְֲִִִֶֶֶָƒ¿¿»



���gp`iiriay meiqelwpe`

åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−
ïè÷éi''yx:åëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤

çøé-úàå úåîøöç-úàåi''yx:æëíøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬
:äì÷c-úàå ìæeà-úàåçë-úàå ìáBò-úàå §¤−̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤
:àáL-úàå ìûîéáàèë-úàå øôBà-úàå £¦«¨¥−§¤§¨«§¤¦¬§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåçìéäéå £¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬
:íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

àììì íúçtLîì íL-éðá älàíúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®
:íäéBâì íúöøàaáìçð-éða úçtLî älà §©§Ÿ−̈§«¥¤«¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©

íéBbä eãøôð älàîe íäéBâa íúãìBúì§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤¦§§¯©¦²
:ìeanä øçà õøàaôéòéáùàéà-ìë éäéå ¨−̈¤©©¬©©«©§¦¬¨

íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàäi''yx:áéäéå ¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«©§¦−
ørðL õøàa är÷á eàöîiå íãwî írñða§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈

íL eáLiåi''yx:âäáä eärø-ìà Léà eøîàiå ©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨

È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜Èכו˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ »¿»¿»¿»ƒ»

˙ÂÓ¯ˆÁ ˙ÈÂ ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡«¿»¿»»∆¿»¬«¿»∆

:Á¯È ˙ÈÂכזÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ ¿»»«¿»¬»¿»»

:‰Ï˜c ˙ÈÂכח˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ ¿»ƒ¿»¿»»¿»

:‡·L ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡כט¯ÙB‡ ˙ÈÂ ¬ƒ»≈¿»¿»¿»ƒ

È�a ÔÈl‡ Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈¿≈

:ÔË˜Èל‡LnÓ ÔB‰�·˙BÓ ‰Â‰Â »¿»«¬»¿»¿ƒ≈»

:‡Á�È„Ó ¯eË ¯ÙÒÏ ÈËÓ»≈ƒ¿«»ƒ¿»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏלא ÌL È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿

‰˙Ú¯‡Ï ÔB‰�LÈÏÏ:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB ¿ƒ»¿¿«¿»¿¿«¿≈

�Áלב È�a ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«

ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿»¿¿«¿≈≈ƒ≈

¯˙a ‡Ú¯‡a ‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ƒ«¿»«¿«»¿«¿»»«

:‡�ÙBËאÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â »»«¬»»«¿»ƒ»

:„Á ÏÏÓÓe „Áב‰Â‰Â »«¿«»«¬»

eÁkL‡Â ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»

e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ

:Ôn˙גe·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â «»«¬»¿«¿«¿≈»

‡¯e�a ÔepÙ¯N�Â ÔÈ�·Ï ÈÓ¯�ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»

) ‡z„˜BÈנ"יÔB‰Ï ˙Â‰Â (‡¯e�a «¿»¿»«¬«¿

é"ùø

ּבכל ונתּפּלגּו הּבקעה, מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹנתּבלּבלּו

על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר ׁשהיה למדנּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם.

ימיו ׁשּבסֹוף עֹולם, ּבסדר וׁשנינּו העתיד, ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשם

אחיונתּפּלגּו, יקטן הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹצעיר

כ "ויהי ּכ ואחר וגֹו'", ילד "ויקטן לׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם וגֹו'". ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹהארץ

מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, אּלא לסּתם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב

נתּפּלגּו: עצמֹו,.ÔË˜Èּפלג ּומקטין ענו לכׁשהיה ְְִֶֶַ»¿»ְְְִֶַַָָָָָ

הּללּו: הּמׁשּפחֹות ּכל להעמיד ְְֲִִַַַָָָָָזכה

(ÂÎ)˙ÂÓ¯ˆÁ.אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם על ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

רבה) ‡Á˙(‡):(בראשית ‰ÙN.הּקדׁש:לׁשֹון »»∆»ְֶַֹ

ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e.ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו ¿»ƒ¬»ƒְְְֵַַָָָָֹ

ונעׂשה לרקיע נעלה העליֹונים. את לֹו ׁשּיבר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהימּנּו

ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר: ּדבר מלחמה. ְְִִִֵֶַַָָָָָָָעּמֹו

ּדברים אחרים: (ספרים אחדים", "ּודברים ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָאחר:

הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: ְְְִִִֶֶַַַַָָָָחּדים).

ונעׂשה ּבאּו הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמתמֹוטט,

סמֹוכֹות רבה)לֹו Ì„wÓ(·):(בראשית ÌÚÒ�a. ָ¿»¿»ƒ∆∆
למעלה: ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו "ויהי(לעיל ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

להם לתּור מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' ְְְִֶֶֶַַָָָָָָמֹוׁשבם

ׁשנער: אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻמקֹום

(‚)e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡.:לאּמה לכּוׁשאּמה מצרים ƒ∆≈≈ְְְִִַָָֻֻ

לכנען: ּופּוט לפּוט ּכל.‰·‰וכּוׁש עצמכם. הזמינּו ְְְִַַ»»ְְְִֶַַָ

עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון ְְְְִִֶַַָָָָָ'הבה',

למּׂשא: אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ‰·‰.ּומתחּברים ְְְְְִִִֵַַָָָָ»»
ּבלע"ז: אפקרליי"ר אבנים.ÌÈ�·Ïהזמינּו, ׁשאין ְְִַַַ¿≈ƒֲִֵֶָ

ּבקעה: ׁשהיא Ù¯NÏ‰ּבבבל, ‰Ù¯N�Â.עֹוׂשין ּכ ְְִִֶֶָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ִָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים (ציגעלהּלבנים, ְִִֵֶַ

ּבכבׁשן:דאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,¯ÓÁÏ.לטּוח ְְְִִָָ«…∆ַָ

gp`iiriay mei qelwpe`

íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³
øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðáläi''yx: ©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤

ãBLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬

õøàä-ìëi''yx:äøérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−
íãàä éða eða øLà ìcânä-úàåi''yx:åøîàiå §¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©´Ÿ¤

äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
ìk íäî øöaé-àì äzrå úBùrì ílçä©«¦¨´©«£®Ÿ§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ

úBùrì eîæé øLài''yx:æäìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«Ÿ¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL̈−§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

eärøi''yx:çéðt-ìr íMî íúà ýåýé õôiå ¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´
øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìëi''yx:èïk-ìr ¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º

úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿

:ÚÈLÏד‡�Ï È�·� e·‰ e¯Ó‡Â ¿ƒ««¬»»ƒ¿≈»»

„Ú ÈËÓ dLÈ¯Â ‡Ïc‚Óe ‡z¯«̃¿»«¿¿»¿≈≈»≈«

ÌeL ‡�Ï „ÈaÚ�Â ‡iÓL ˙È≈̂¿«»¿«¿≈»»

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙� ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿««««≈»

:‡Ú¯‡ה‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â «¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»

B�· Èc ‡Ïc‚Óe ‡z¯˜ È„·BÚ ÏÚ«»≈«¿»«¿¿»ƒ¿

:‡L�‡ È�aו‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¬»»«¬«¿»»«»

ÔÈ„Â ÔB‰lÎÏ „Á ÔLÈÏÂ „Á«¿ƒ»«¿»¿¿≈

Ú�ÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk ÔB‰pÓƒ¿…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ônzז ÏaÏ·�e ÈÏb˙� e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»

(¯·b) ÔeÚÓLÈ ‡Ïc ÔB‰�LÈÏƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«

:d¯·Á ÔLÈÏ L�‡חÈÈ ¯c·e ¡«ƒ««¿≈««¿»

‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ«»««≈»«¿»

) È�·ÓÏ eÚ�ÓeeÚ�Ó˙‡Â È"� ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»

:‡z¯˜ (È�·ÓlÓט‡¯˜ Ôk ÏÚ ƒ¿ƒ¿≈«¿»«≈¿»

ÈÈ ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»

ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»

é"ùø

מּכה.ıeÙ�ŒÔt(„)הּקיר: ׁשּום עלינּו יביא ׁשּלא ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מּכאן: B‡¯Ï˙(‰)להפיצנּו '‰ „¯iÂ.הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ְַֹֻ

הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ

ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו È�aעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?ּוגמּלים חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ג) ּכפּו(לעיל אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"האּׁשה

מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹּבּטֹובה

‡Á„(Â)הּמּבּול: ÌÚ Ô‰.,עּמהן יׁש זֹו טֹובה ּכל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשעם

עׂשֹותם,.‰ÌlÁ:לעׂשֹות אמרם, להתחילּכמֹו: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לעׂשֹות: BNÚÏ˙הם 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, לׁשֹון יּבצר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּבתמיהה,

נגידים" רּוח עו)"יבצר �¯„‰(Ê):(תהלים ‰·‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנּותֹו נמל ּדינֹו מּדה.‰·‰ּבבית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

ּכנגּדם והּוא נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָּכנגד

נרדה": "הבה ואמר: נּו"ן.Ï·�Â‰מדד ּונבלּבל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמׁשּמׁש

נרדה eÚÓLÈ:ׁשל ‡Ï.מביא וזה לבנה ׁשֹואל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מחֹו: את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ "ּפן.‰' ּׁשאמרּו: מה הּזה, ּבעֹולם »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים י)נפּוץ" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ

תבֹואּנּו היא רׁשע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מגֹורת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»
קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלּמד

ּפׁשטּו לא אּלּו הּפּלגה, ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ְֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָיד

ׁשּדֹור אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנׁשטפּו

לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמּבּול

ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבדּו,

למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:



��� gp`iiriay mei qelwpe`

íäì éäzå äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³
øîçì íäì äéä øîçäå ïáàì äðáläi''yx: ©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−©«Ÿ¤

ãBLàøå ìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬

õøàä-ìëi''yx:äøérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−
íãàä éða eða øLà ìcânä-úàåi''yx:åøîàiå §¤©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©´Ÿ¤

äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír ïä ýåýé§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−
ìk íäî øöaé-àì äzrå úBùrì ílçä©«¦¨´©«£®Ÿ§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ

úBùrì eîæé øLài''yx:æäìáðå äãøð äáä £¤¬¨«§−©«£«Ÿ¨µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬
úôN Léà eòîLé àì øLà íúôN íL̈−§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½¦−§©¬

eärøi''yx:çéðt-ìr íMî íúà ýåýé õôiå ¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´
øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìëi''yx:èïk-ìr ¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º

úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡�·‡Ï ‡z�·Ï¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿

:ÚÈLÏד‡�Ï È�·� e·‰ e¯Ó‡Â ¿ƒ««¬»»ƒ¿≈»»

„Ú ÈËÓ dLÈ¯Â ‡Ïc‚Óe ‡z¯«̃¿»«¿¿»¿≈≈»≈«

ÌeL ‡�Ï „ÈaÚ�Â ‡iÓL ˙È≈̂¿«»¿«¿≈»»

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙� ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿««««≈»

:‡Ú¯‡ה‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â «¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»

B�· Èc ‡Ïc‚Óe ‡z¯˜ È„·BÚ ÏÚ«»≈«¿»«¿¿»ƒ¿

:‡L�‡ È�aו‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â ¿≈¬»»«¬«¿»»«»

ÔÈ„Â ÔB‰lÎÏ „Á ÔLÈÏÂ „Á«¿ƒ»«¿»¿¿≈

Ú�ÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk ÔB‰pÓƒ¿…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ônzז ÏaÏ·�e ÈÏb˙� e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»

(¯·b) ÔeÚÓLÈ ‡Ïc ÔB‰�LÈÏƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«

:d¯·Á ÔLÈÏ L�‡חÈÈ ¯c·e ¡«ƒ««¿≈««¿»

‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È»¿ƒ«»««≈»«¿»

) È�·ÓÏ eÚ�ÓeeÚ�Ó˙‡Â È"� ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»

:‡z¯˜ (È�·ÓlÓט‡¯˜ Ôk ÏÚ ƒ¿ƒ¿≈«¿»«≈¿»

ÈÈ ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»

ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»

é"ùø

מּכה.ıeÙ�ŒÔt(„)הּקיר: ׁשּום עלינּו יביא ׁשּלא ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מּכאן: B‡¯Ï˙(‰)להפיצנּו '‰ „¯iÂ.הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ְַֹֻ

הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ

ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו È�aעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?ּוגמּלים חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ג) ּכפּו(לעיל אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"האּׁשה

מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹּבּטֹובה

‡Á„(Â)הּמּבּול: ÌÚ Ô‰.,עּמהן יׁש זֹו טֹובה ּכל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשעם

עׂשֹותם,.‰ÌlÁ:לעׂשֹות אמרם, להתחילּכמֹו: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לעׂשֹות: BNÚÏ˙הם 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, לׁשֹון יּבצר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּבתמיהה,

נגידים" רּוח עו)"יבצר �¯„‰(Ê):(תהלים ‰·‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנּותֹו נמל ּדינֹו מּדה.‰·‰ּבבית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

ּכנגּדם והּוא נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָּכנגד

נרדה": "הבה ואמר: נּו"ן.Ï·�Â‰מדד ּונבלּבל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמׁשּמׁש

נרדה eÚÓLÈ:ׁשל ‡Ï.מביא וזה לבנה ׁשֹואל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מחֹו: את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ "ּפן.‰' ּׁשאמרּו: מה הּזה, ּבעֹולם »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים י)נפּוץ" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ

תבֹואּנּו היא רׁשע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מגֹורת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»
קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלּמד

ּפׁשטּו לא אּלּו הּפּלגה, ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ְֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָיד

ׁשּדֹור אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנׁשטפּו

לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמּבּול

ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבדּו,

למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:



���gp`iiriay meiqelwpe`

õøàä-ìki''yx:ôéíL íL úãìBz älà ¨¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ
íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå äðL úàî-ïa¤§©´¨½̈©−¤¤©§©§¨®§¨©−¦

ìeanä øçài''yx:àéBãéìBä éøçà íL-éçéå ©©¬©©«©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´
íéða ãìBiå äðL úBàî Lîç ãLëtøà-úà¤©§©§½̈£¥¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−

:úBðáeñáéìLe Lîç éç ãLëtøàåíéL ¨«§©§©§©´©½¨¥¬§¦−
:çìL-úà ãìBiå äðLâééøçà ãLëtøà éçéå ¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´©§©§©À©«£¥Æ
ìL çìL-úà BãéìBäúBàî òaøàå íéðL L «¦´¤¤½©¨´¨¦½§©§©¬¥−

:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãééç çìLå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«§¤¬©©−
ìL:øár-úà ãìBiå äðL íéLåèçìL-éçéå §¦´¨¨®©−¤¤¥«¤©«§¦¤À©

ìL øár-úà BãéìBä éøçàòaøàå íéðL L ©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½§©§©¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñæèøár-éçéå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¥¾¤

ìLe òaøà:âìt-úà ãìBiå äðL íéLæé-éçéå ©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤©«§¦
ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáräðL íéL ¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´
ìLe íézL eòø:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL §½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

àëòáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe íéðLñ ¨¦−¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

áëìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«
âëíéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦

:úBðáe íéða ãìBiå äðLñãëãìBiå äðL íéøNrå òLz øBçð éçéå ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤

:‡Ú¯‡ Ïk Èt‡ ÏÚיÔÈl‡ ««≈»«¿»ƒ≈

ÔÈ�L ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez¿«≈≈«¿»¿ƒ

ÔÈ�L ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ

:‡�ÙBË ¯˙aיא¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ »«»»«¬»≈»«

‰‡Ó LÓÁ „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»«¿«¿»¬≈¿»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

LÓÁÂיב ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈

:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lיג‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»»««¬»

ÁÏL ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡«¿«¿«»«¿ƒ»∆«

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aידÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ ¿ƒ¿»¿∆«¬»¿»ƒ

:¯·Ú ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lטו‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»≈∆«¬»

Úa¯‡ ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«

ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·eטזÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ ¿»«¬»≈∆¿»ƒ

:‚Ït ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L Úa¯‡Â¿«¿«¿ƒ¿ƒ»»∆

È˙יז „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»

ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ‚Ït∆∆«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
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‡·ÂÈ(ÁÎ)הּמּבּול: Á¯z È�tŒÏÚ.אביו ּבחּיי ַַ«¿≈∆«»ƒְִֵַָ

רבה) ידי(בראשית ׁשעל אֹומרים יׁש אּגדה: ּומדרׁש .ְְְִִֵֵֶַַַָָ

על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ּתרח ׁשּקבל מת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאביו

והרן האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּכּתת

ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח אברם אם ּבלּבֹו: ואֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָיֹוׁשב

לֹו אמרּו אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנמרד

אברם מּׁשל הרן: להם אמר אּתה? מי מּׁשל ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָלהרן:

אּור וזהּו ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָאני.

וכן ּבקעה, אּור, ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּכׂשּדים.

כד) וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים יא): :(שם ְְִֵַָֻ

אּור: קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". ְְִִֶַַָָָֹ"מאּורת

(ËÎ)‰kÒÈ.,ׂשרה ּברּוחזֹו ׁשסכתה ׁשם על ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָ

ּכמֹו אחרים: (ספרים ּביפיּה סֹוכין וׁשהּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקדׁש,

יסּכה, ועֹוד ּפרעה"). ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

נסיכּות להדיא)לׁשֹון ל"ט בסנהדרין הוא ּכמֹו(וכן , ְְְִ

ׂשררה: לׁשֹון ‡Ìz(Ï‡)ׂשרה e‡ˆiÂ.ּתרח וּיצאּו ְְָָָָ«≈¿ƒ»ְֵֶַַ

וׂשרי: לֹוט עם Ô¯Áa(Ï·)ואברם Á¯z ˙ÓiÂ. ְְְִַַָָ«»»∆«¿»»
והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָלאחר

ּכתיב: ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר יב)ׁשם (לקמן ְֲִִִִֵֵֶָָָ

ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"ואברם

אברם, ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמחרן",

נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהרי

ׁשל מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשנֹותיו

מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא אברם? ׁשל ליציאתֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּתרח
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
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