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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  י"ג ניסן, תשי"ח

ברוקלין

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' ניסן, בו שואל:

א( הקדיש זמנו ללמוד תוה"ק, ובמילא אין לומד כדבעי השפה האנגלית, ושואל אם נכון סדר 

זה, והוא בן י"ז שנה.

בודאי שנכון הדבר, והרי תורתנו הק' נקראת תורת חיים לא רק ע"ש החיים בעולם הבא אלא 

גם על החיים בעולם הזה, ז.א. שעל ידי תוספת התמדה ושקידה בלימוד התורה )וגדול תלמוד שמביא 

לידי מעשה, הוא קיום המצות( הרי זה הכנה הכי נכונה ומתאימה בחיים של פרנסה כשיבוא הזמן, 

ובודאי ימצא אותיות מתאימות איך להסביר הדבר להוריו שיחיו.

ב( כיון שלכל דבר צריכים סייעתא דשמיא, הנה מהנכון אשר בכל יום חול קודם תפלת הבקר 

יפריש איזה מטבע לצדקה, וכל יום גם בש"ק ויום טוב לאחרי תפלת הבקר, יאמר השיעור תהלים 

חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי החדש - ומה טוב שישמור גם על שיעורי חומש ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט ולתלמוד תורה ביראת שמים וקיום המצות בהידור ולחג הפסח כשר ושמח,

 בשם כ"ק האדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. בשאלתו השני' שמזמן שינו שמו מ... ל... ושואל אם להחזיר השם ליושנו, - לפלא הדבר - 

כי למה לשנות שמו דעתה שהוא בלה"ק.



ד

 מפתח  כללי

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

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

    כמה מעלות טובות למקום עלינוה "מאמר ד  )ג

ה  .................................  ז"כתש'ה, הפסח דחג' ליל ב

טז   ................  ז"תשכ'ה, דחג הפסח' ליל בשיחת   )ד

  חג הפסח –לקוטי שיחות   )ה

כח ..............................................  ביכרך ) ק"בלה(

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

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

לה  ................... חג הפסח –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לו  ..................  חג הפסחלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

סז  .....................  חג הפסחבוע לששיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סח  ........................................  חג הפסחלשבוע  

עח  .............  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יא

עח  ...................  חג הפסחלשבוע " היום יום"לוח   )יב

אפ ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פד   .................  חג הפסחלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

טוק   ...............  חג הפסחוע לשבפרק אחד ליום  –  )טו

בכק  .................  חג הפסחלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  מסכת סוטה עם ביאורים  )יז

קל .............................................  'ד דף עד' מדף ב

  נביאים וכתובים   )יח

מוק  ...............................  טיקתהלים פרק , יפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יט

מחק  ...............................................    ביאור קהתי

 נהק  .................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  עם ביאורים  הביצמסכת   )כא

נוק  ................................................  כף עד ד ידמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

קפה  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כד

פזק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

פחק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

צק  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

צק  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

צאק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כט

צבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

צגק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

צדק  ...................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )לא

  אגרות קודש   )לב

צהק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

זצק  ...........................  חג הפסחלשבוע לוח זמנים   )לג

צטק  ......  ק"לחג הפסח ושת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

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

,gqtd bgc 'a lil .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰nk1איּלּו וכּו' עלינּו לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות «»ְֲִֵַַָָ

ּבתֹוכֹו העבירנּו ולא הּים את לנּו ְְֱִֶֶַַָָָָֹקרע

ּדּינּו ּבזה 2ּבחרבה הּתֹועלת מהי להבין, וצרי . ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבתֹוכֹו. העבירנּו לא איּלּו הּים, את לנּו ְֱִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּקרע

ההּגדה  מפרׁשי ולא 3והּנה הּוא ׁשהּדּיּוק ּפירׁשּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

אֹו מים ּבמעט אּלא ּבחרבה  ּבתֹוכֹו ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהעבירנּו

עלּֿפיֿזה  ׁשהרי מּובן, ואינֹו ּדּינּו. אז ּגם ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָטיט,

ּבּיּבׁשה  ּבתֹוכֹו העבירנּו ולא ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹהוהֿליּהֿלמימר

על  מֹורה יּבׁשה הּלׁשֹון ׁשהרי ּבחרבה), ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חרבה, הּלׁשֹון מאׁשר יֹותר 4יֹובׁש ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשני  ּובחֹודׁש האדמה, ּפני חרבּו גֹו' ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבראׁשֹון

היא  ההּגדה ּבעל ּכונת ואם הארץ, יבׁשה ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָגֹו'

אֹו מים ּבמעט העבירנּו ׁשּלא הּׁשבח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹלהדּגיׁש

ּבחרבה) (ולא ּבּיּבׁשה לכּתֹוב צרי היה ְְִִִֶַַָָָָָָָָֹטיט,

לגמרי  הּיֹובׁש על לֹומר 5להֹורֹות צרי ּכן ועל , ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

ּבפניֿעצמֹו ׁשבח ליּתן היא ההּגדה ּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּכּונת

לא  איּלּו אפילּו הּים, את לנּו ׁשּקרע זה ֲִִֶֶֶַַַָָָֹעל

הּתֹועלת  מהי להבין וצרי ּכלל. ּבתֹוכֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָהעבירנּו

ׁשעל  ּבתֹוכֹו, יׂשראל העברת ללא הּים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבקריעת

העבירנּו ולא הּים את לנּו קרע איּלּו אֹומרים ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹזה

ּדינּו. כּו' ְֵַּבתֹוכֹו

ּבֹוקע p‰Â‰ב) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו האמצעי אדמו"ר כ"ק מדיק זה ּדּיּוק ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

גֹו' מׁשה לפני ּׁשּכתּוב 6ים מה ׁשּמביא ּכי 7, לגזרים סּוף ים לגֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

היא  הּכתּוב ׁשּמׁשמעּות חסּדֹו, לעֹולם ּכי ּבתֹוכֹו יׂשראל והעביר חסּדֹו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלעֹולם

ּבפניֿעצמֹו, חסד הּוא לגזרים סּוף ים לגֹוזר ּבפניֿעצמֹו, חסד הּוא ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
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מבה"ח 1) קדושים, דש"פ תהיו קדושים וד"ה פסח, של דאחרון ליבשה ים הפך (ד"ה שלאחריו מאמרים וב' זה, מאמר

במאמרי  ואח"כ ה'תשכ"ז. אייר, ט' - בפ"ע בקונטרס (י"ל האמצעי לאדמו"ר משה לפני ים בוקע ד"ה על מיוסדים - אייר)

ואילך). שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי פסח.2)אדמו"ר של פסח 3)הגדה של הגדה גם וראה ומהר"ל. אבודרהם פסח, זבח

קסו. ע' וכו' טעמים לקוטי יגֿיד.4)עם ח, כח.5)נח ע' הנ"ל פסח של הגדה קה"ת,6)ראה - בפ"ע בקונטרס לאור יצא

ואילך. שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס ואח"כ האמונה 7)תשכ"ז. שער ג"כ וראה יגֿיד. קלו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעשה  והניסים הטובות על הוא ברוך הקדוש את משבחים פסח של בהגדה

ואומרים: מצרים יציאת בעת ישראל לבני

‰nk1'eÎÂ eÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ וכמה כמה ומפרטים «»«¬«»»≈¿
כך  על להודות ועלינו הוא ברוך הקדוש עימנו שעשה ˜¯Úטובות elÈ‡ƒ»«

Ìi‰ ˙‡ eÏ סוף ים ÏÂ‡בקריעת »∆«»¿…
‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ביובש ∆¡ƒ»¿∆»»»

eic2 ֿ עלֿאחת אומרים ובהמשך «≈
וגם  הים את לנו קרע שגם כמהֿוכמה

עלינו  שבוודאי בחרבה בתוכו העבירנו

כך. על ולשבח להודות

˙ÏÚBz‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«∆∆
elÈ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL ‰Êa»∆∆»«»∆«»ƒ

BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡Ï קריעת והרי …∆¡ƒ»¿
יוכלו  ישראל שבני כדי נועדה סוף ים

בו.? לעבור

‰„b‰‰ ÈL¯ÙÓ ‰p‰Â3 ¿ƒ≈¿»¿≈««»»
‡ÏÂ ‡e‰ ˜eic‰L eL¯Èt≈¿∆«ƒ¿…

‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ביובש ∆¡ƒ»¿∆»»»
Ìb ,ËÈË B‡ ÌÈÓ ËÚÓa ‡l‡∆»ƒ¿««ƒƒ«

eic Ê‡ מים במעט מעבר גם כי »«≈
שהיו  מהמצרים הצלה הוא טיט או

לפניהם. שהיה ומהים מאחוריהם

,Ô·eÓ BÈ‡Â יש זה פירוש על אך ¿≈»
‰Œ‰Âלהקשות ‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L∆¬≈«ƒ∆¬»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏ,ההגדה לבעל לו, היו ≈¿≈«
BÎB˙aלומר  e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ»¿

È¯‰L ,(‰·¯Áa ‡ÏÂ) ‰Laia««»»¿…∆»»»∆¬≈
L·BÈ ÏÚ ‰¯BÓ ‰LaÈ ÔBLl‰«»«»»∆«∆
,‰·¯Á ÔBLl‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«»»»»

·e˙kL BÓk4 מי התייבשות לגבי ¿∆»
Ètהמבול  e·¯Á 'B‚ ÔBL‡¯a»ƒ»¿¿≈

„BÁ·e ,‰Ó„‡‰'B‚ ÈM‰ L »¬»»«∆«≈ƒ
,ı¯‡‰ ‰L·È היא הרי ש"חרבה" »¿»»»∆

ולכן  "יבשה", מאשר יבש יותר מצב

האדמה  פני "חרבו"בתחילה רק

"יבשה" הארץ כך Âk˙ואחר Ì‡Â¿ƒ«»«
LÈb„‰Ï ‡È‰ ‰„b‰‰ ÏÚa««««»»ƒ¿«¿ƒ

Á·M‰ הוא ברוך lL‡לקדוש «∆«∆…
B‡ ÌÈÓ ËÚÓa e¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ¿««ƒ

,ËÈË,מוחלט ביובש (ÏÂ‡אלא ‰Laia ·BzÎÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ƒ»»»ƒƒ¿««»»¿…
È¯Ó‚Ï L·Bi‰ ÏÚ ˙B¯B‰Ï (‰·¯Áa5¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ , ∆»»»¿««∆¿«¿≈¿«≈»ƒ«

BÓˆÚŒÈÙa Á·L ÔzÈÏ ‡È‰ ‰„b‰‰ ÏÚa ˙ekL מיוחד שבח ∆«»«««««»»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«¿
e¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ eÏÈÙ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«»∆«»¬ƒƒ…∆¡ƒ»

ÏÏk BÎB˙a במעט בין ובין ביובש ¿¿»
È‰Óרטיבות. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

‡ÏÏ Ìi‰ ˙ÚÈ¯˜aL ˙ÏÚBz‰«∆∆∆ƒ¿ƒ««»¿…
ÏÚL ,BÎB˙a Ï‡¯NÈ ˙¯·Ú‰«¬»«ƒ¿»≈¿∆«
eÏ Ú¯˜ elÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒƒ»«»
BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ Ìi‰ ˙‡∆«»¿…∆¡ƒ»¿

eÈc 'eÎ לכאורה כאמור, והרי, «≈
היא  יםֿסוף בקריעת המעלה עיקר

וניצלו  עברו ישראל בני כך ידי שעל

היו  לא ואם ומהמים, מהמצרים

בקריעת  התועלת מה בתוכו עוברים

כשלעצמה.? הים

‰Ê ˜eic ‰p‰Â זו ·) שאלה ¿ƒ≈ƒ∆
ההגדה  בלשון דיוק על המבוססת

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˜È„Ó¿«≈»∆¿»ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

LÓ‰במילים  ÈÙÏ ÌÈ Ú˜Ba≈«»ƒ¿≈…∆
'B‚6‡È·nL האמצעי , אדמו"ר ∆≈ƒ

הנזכר  e˙kM·במאמר ‰Ó7 «∆»
Èk ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï¿≈«ƒ¿»ƒƒ

,BcÒÁ ÌÏBÚÏ נאמר מכן ולאחר ¿»«¿
Èkגם  BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒƒ¿»≈¿ƒ

˙eÚÓLnL ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿∆«¿»
¯·c ÏkL ‡È‰ ·e˙k‰ מהדברים «»ƒ∆»»»

כאן  ŒÈÙaהנמנים „ÒÁ ‡e‰∆∆ƒ¿≈
,BÓˆÚ האחרים החסדים ללא גם «¿

‡e‰ ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï¿≈«ƒ¿»ƒ
BÓˆÚŒÈÙa „ÒÁ העובדה ועצם ∆∆ƒ¿≈«¿

חסד, היא לגזרים נקרע «¿ÛÒBÂשהים
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ה

 מפתח  כללי

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

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

    כמה מעלות טובות למקום עלינוה "מאמר ד  )ג

ה  .................................  ז"כתש'ה, הפסח דחג' ליל ב

טז   ................  ז"תשכ'ה, דחג הפסח' ליל בשיחת   )ד

  חג הפסח –לקוטי שיחות   )ה

כח ..............................................  ביכרך ) ק"בלה(

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

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

לה  ................... חג הפסח –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לו  ..................  חג הפסחלשבוע שיעור יומי חומש   )ח

סז  .....................  חג הפסחבוע לששיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סח  ........................................  חג הפסחלשבוע  

עח  .............  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יא

עח  ...................  חג הפסחלשבוע " היום יום"לוח   )יב

אפ ..........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

  

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

פד   .................  חג הפסחלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יד

טוק   ...............  חג הפסחוע לשבפרק אחד ליום  –  )טו

בכק  .................  חג הפסחלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  מסכת סוטה עם ביאורים  )יז

קל .............................................  'ד דף עד' מדף ב

  נביאים וכתובים   )יח

מוק  ...............................  טיקתהלים פרק , יפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יט

מחק  ...............................................    ביאור קהתי

 נהק  .................................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  עם ביאורים  הביצמסכת   )כא

נוק  ................................................  כף עד ד ידמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כב

קפה  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כג

פוק  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  תורהלקוטי   )כד

פזק  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

פחק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

צק  .........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

צק  ............................................... ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

צאק  ...........................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )כט

צבק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )ל

צגק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

צדק  ...................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )לא

  אגרות קודש   )לב

צהק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

זצק  ...........................  חג הפסחלשבוע לוח זמנים   )לג

צטק  ......  ק"לחג הפסח ושת הדלקת נרות צוסדר מ  )לד

,gqtd bgc 'a lil .c"qa
f"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰nk1איּלּו וכּו' עלינּו לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות «»ְֲִֵַַָָ

ּבתֹוכֹו העבירנּו ולא הּים את לנּו ְְֱִֶֶַַָָָָֹקרע

ּדּינּו ּבזה 2ּבחרבה הּתֹועלת מהי להבין, וצרי . ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבתֹוכֹו. העבירנּו לא איּלּו הּים, את לנּו ְֱִִֶֶֶַַָָָָֹׁשּקרע

ההּגדה  מפרׁשי ולא 3והּנה הּוא ׁשהּדּיּוק ּפירׁשּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

אֹו מים ּבמעט אּלא ּבחרבה  ּבתֹוכֹו ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָהעבירנּו

עלּֿפיֿזה  ׁשהרי מּובן, ואינֹו ּדּינּו. אז ּגם ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָטיט,

ּבּיּבׁשה  ּבתֹוכֹו העבירנּו ולא ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹהוהֿליּהֿלמימר

על  מֹורה יּבׁשה הּלׁשֹון ׁשהרי ּבחרבה), ְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ולא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו חרבה, הּלׁשֹון מאׁשר יֹותר 4יֹובׁש ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

הּׁשני  ּובחֹודׁש האדמה, ּפני חרבּו גֹו' ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבראׁשֹון

היא  ההּגדה ּבעל ּכונת ואם הארץ, יבׁשה ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָגֹו'

אֹו מים ּבמעט העבירנּו ׁשּלא הּׁשבח ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָֹלהדּגיׁש

ּבחרבה) (ולא ּבּיּבׁשה לכּתֹוב צרי היה ְְִִִֶַַָָָָָָָָֹטיט,

לגמרי  הּיֹובׁש על לֹומר 5להֹורֹות צרי ּכן ועל , ְְְְִֵֵֶַַַַַָ

ּבפניֿעצמֹו ׁשבח ליּתן היא ההּגדה ּבעל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּכּונת

לא  איּלּו אפילּו הּים, את לנּו ׁשּקרע זה ֲִִֶֶֶַַַָָָֹעל

הּתֹועלת  מהי להבין וצרי ּכלל. ּבתֹוכֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָהעבירנּו

ׁשעל  ּבתֹוכֹו, יׂשראל העברת ללא הּים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבקריעת

העבירנּו ולא הּים את לנּו קרע איּלּו אֹומרים ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹזה

ּדינּו. כּו' ְֵַּבתֹוכֹו

ּבֹוקע p‰Â‰ב) ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו האמצעי אדמו"ר כ"ק מדיק זה ּדּיּוק ¿ƒ≈ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

גֹו' מׁשה לפני ּׁשּכתּוב 6ים מה ׁשּמביא ּכי 7, לגזרים סּוף ים לגֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

היא  הּכתּוב ׁשּמׁשמעּות חסּדֹו, לעֹולם ּכי ּבתֹוכֹו יׂשראל והעביר חסּדֹו, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלעֹולם

ּבפניֿעצמֹו, חסד הּוא לגזרים סּוף ים לגֹוזר ּבפניֿעצמֹו, חסד הּוא ּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
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מבה"ח 1) קדושים, דש"פ תהיו קדושים וד"ה פסח, של דאחרון ליבשה ים הפך (ד"ה שלאחריו מאמרים וב' זה, מאמר

במאמרי  ואח"כ ה'תשכ"ז. אייר, ט' - בפ"ע בקונטרס (י"ל האמצעי לאדמו"ר משה לפני ים בוקע ד"ה על מיוסדים - אייר)

ואילך). שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי פסח.2)אדמו"ר של פסח 3)הגדה של הגדה גם וראה ומהר"ל. אבודרהם פסח, זבח

קסו. ע' וכו' טעמים לקוטי יגֿיד.4)עם ח, כח.5)נח ע' הנ"ל פסח של הגדה קה"ת,6)ראה - בפ"ע בקונטרס לאור יצא

ואילך. שסז ע' ח"א ויקרא האמצעי אדמו"ר במאמרי נדפס ואח"כ האמונה 7)תשכ"ז. שער ג"כ וראה יגֿיד. קלו, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שעשה  והניסים הטובות על הוא ברוך הקדוש את משבחים פסח של בהגדה

ואומרים: מצרים יציאת בעת ישראל לבני

‰nk1'eÎÂ eÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ וכמה כמה ומפרטים «»«¬«»»≈¿
כך  על להודות ועלינו הוא ברוך הקדוש עימנו שעשה ˜¯Úטובות elÈ‡ƒ»«

Ìi‰ ˙‡ eÏ סוף ים ÏÂ‡בקריעת »∆«»¿…
‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ביובש ∆¡ƒ»¿∆»»»

eic2 ֿ עלֿאחת אומרים ובהמשך «≈
וגם  הים את לנו קרע שגם כמהֿוכמה

עלינו  שבוודאי בחרבה בתוכו העבירנו

כך. על ולשבח להודות

˙ÏÚBz‰ È‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«∆∆
elÈ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL ‰Êa»∆∆»«»∆«»ƒ

BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡Ï קריעת והרי …∆¡ƒ»¿
יוכלו  ישראל שבני כדי נועדה סוף ים

בו.? לעבור

‰„b‰‰ ÈL¯ÙÓ ‰p‰Â3 ¿ƒ≈¿»¿≈««»»
‡ÏÂ ‡e‰ ˜eic‰L eL¯Èt≈¿∆«ƒ¿…

‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ביובש ∆¡ƒ»¿∆»»»
Ìb ,ËÈË B‡ ÌÈÓ ËÚÓa ‡l‡∆»ƒ¿««ƒƒ«

eic Ê‡ מים במעט מעבר גם כי »«≈
שהיו  מהמצרים הצלה הוא טיט או

לפניהם. שהיה ומהים מאחוריהם

,Ô·eÓ BÈ‡Â יש זה פירוש על אך ¿≈»
‰Œ‰Âלהקשות ‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L∆¬≈«ƒ∆¬»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏ,ההגדה לבעל לו, היו ≈¿≈«
BÎB˙aלומר  e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒ»¿

È¯‰L ,(‰·¯Áa ‡ÏÂ) ‰Laia««»»¿…∆»»»∆¬≈
L·BÈ ÏÚ ‰¯BÓ ‰LaÈ ÔBLl‰«»«»»∆«∆
,‰·¯Á ÔBLl‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ≈≈¬∆«»»»»

·e˙kL BÓk4 מי התייבשות לגבי ¿∆»
Ètהמבול  e·¯Á 'B‚ ÔBL‡¯a»ƒ»¿¿≈

„BÁ·e ,‰Ó„‡‰'B‚ ÈM‰ L »¬»»«∆«≈ƒ
,ı¯‡‰ ‰L·È היא הרי ש"חרבה" »¿»»»∆

ולכן  "יבשה", מאשר יבש יותר מצב

האדמה  פני "חרבו"בתחילה רק

"יבשה" הארץ כך Âk˙ואחר Ì‡Â¿ƒ«»«
LÈb„‰Ï ‡È‰ ‰„b‰‰ ÏÚa««««»»ƒ¿«¿ƒ

Á·M‰ הוא ברוך lL‡לקדוש «∆«∆…
B‡ ÌÈÓ ËÚÓa e¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ¿««ƒ

,ËÈË,מוחלט ביובש (ÏÂ‡אלא ‰Laia ·BzÎÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ ƒ»»»ƒƒ¿««»»¿…
È¯Ó‚Ï L·Bi‰ ÏÚ ˙B¯B‰Ï (‰·¯Áa5¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ , ∆»»»¿««∆¿«¿≈¿«≈»ƒ«

BÓˆÚŒÈÙa Á·L ÔzÈÏ ‡È‰ ‰„b‰‰ ÏÚa ˙ekL מיוחד שבח ∆«»«««««»»ƒƒ≈∆«ƒ¿≈«¿
e¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ eÏÈÙ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«»∆«»¬ƒƒ…∆¡ƒ»

ÏÏk BÎB˙a במעט בין ובין ביובש ¿¿»
È‰Óרטיבות. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

‡ÏÏ Ìi‰ ˙ÚÈ¯˜aL ˙ÏÚBz‰«∆∆∆ƒ¿ƒ««»¿…
ÏÚL ,BÎB˙a Ï‡¯NÈ ˙¯·Ú‰«¬»«ƒ¿»≈¿∆«
eÏ Ú¯˜ elÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê∆¿ƒƒ»«»
BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ Ìi‰ ˙‡∆«»¿…∆¡ƒ»¿

eÈc 'eÎ לכאורה כאמור, והרי, «≈
היא  יםֿסוף בקריעת המעלה עיקר

וניצלו  עברו ישראל בני כך ידי שעל

היו  לא ואם ומהמים, מהמצרים

בקריעת  התועלת מה בתוכו עוברים

כשלעצמה.? הים

‰Ê ˜eic ‰p‰Â זו ·) שאלה ¿ƒ≈ƒ∆
ההגדה  בלשון דיוק על המבוססת

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˜È„Ó¿«≈»∆¿»ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

LÓ‰במילים  ÈÙÏ ÌÈ Ú˜Ba≈«»ƒ¿≈…∆
'B‚6‡È·nL האמצעי , אדמו"ר ∆≈ƒ

הנזכר  e˙kM·במאמר ‰Ó7 «∆»
Èk ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï¿≈«ƒ¿»ƒƒ

,BcÒÁ ÌÏBÚÏ נאמר מכן ולאחר ¿»«¿
Èkגם  BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒƒ¿»≈¿ƒ

˙eÚÓLnL ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿∆«¿»
¯·c ÏkL ‡È‰ ·e˙k‰ מהדברים «»ƒ∆»»»

כאן  ŒÈÙaהנמנים „ÒÁ ‡e‰∆∆ƒ¿≈
,BÓˆÚ האחרים החסדים ללא גם «¿

‡e‰ ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï¿≈«ƒ¿»ƒ
BÓˆÚŒÈÙa „ÒÁ העובדה ועצם ∆∆ƒ¿≈«¿

חסד, היא לגזרים נקרע «¿ÛÒBÂשהים
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f"kyz'dו ,gqtd bgc 'a lil

חסד  ׁשּזהּו ּבתֹוכֹו יׂשראל והעביר לזה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָונֹוסף

מה  ּגם ׁשּזהּו ּבּמאמר, ּומֹוסיף ְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבפניֿעצמ ֹו.

לּמקֹום  טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ּבהּגדה ְֲִֶַַַַַָָָָּׁשאֹומרים

העבירנּו ולא הּים את לנּו קרע איּלּו כּו' ְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹעלינּו

על  לּמקֹום ׁשבח ׁשּנֹותנים ּדמּזה ּבחרבה, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבתֹוכֹו

יםֿסּוף  ׁשּקריעת מׁשמע ּבפניֿעצמּה, טֹובה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּכל

העברת  לּולי ּגם וטֹובה, חסד היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּלעצמּה

לתרץ  ׁשאיֿאפׁשר מּובן מּזה וגם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל.

איּלּו הּוא ׁשהּפירּוׁש הּנ"ל הּמפרׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַָּכתירּוץ

מים  ּבמעט אּלא ּבחרבה ּבתֹוכֹו העבירנּו לא ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹכּו'

יׂשראל  והעביר נאמר ּבּפסּוק ׁשהרי טיט, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו

יׂשראל  ׁשהעביר ּכלל נזּכר ולא סתם, ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹּבתֹוכֹו

להדיא  מּוכח ּומּזה ּדוקא, ּבחרבה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבתֹוכֹו

חסד, ׁשל ענין הּוא לגזרים סּוף ים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּלגֹוזר

וזהּו ּכלל, ּבתֹוכֹו יׂשראל העביר לא איּלּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָֹאפילּו

את  לנּו ׁשּקרע זה על לּמקֹום ׁשבח ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹותנים

ּכלל. ּבתֹוכֹו העבירנּו לא איּלּו אפילּו ְְֱֲִִִֶַָָָֹהּים,

LÈÂ ּבּכתּוב ּגם זה ּולדיק ים 8להֹוסיף הפ ¿≈ְְִֵֶַַַַָָָ

גֹו' ּברגל יעברּו ּבּנהר אחד 9ליּבׁשה ׁשּלפי , ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

יםֿסּוף.10הּפירּוׁשים  קריעת על הּפסּוק ּכל קאי ְִִֵֵַַַַַָָָ

ליּבׁשה  ים ׁשהפ מׁשמע זה ּבפסּוק ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

סּוף  ים לגֹוזר  עלּֿדר) ּבפניֿעצמֹו ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּוא

ּברגל  יעברּו ּבּנהר יׂשראל, ּבני ּדהעברת הענין יׁשנֹו לזה ונֹוסף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלגזרים),

ּדהפ ׁשּבהענין הּתֹועלת מהי להבין וצרי ּבתֹוכֹו). יׂשראל והעביר עלּֿדר)ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדבּנ הענין מּלבד לגזרים) סּוף ים (לגֹוזר ליּבׁשה (והעביר ים ּברגל יעברּו הר ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבתֹוכֹו). ְְִֵָיׂשראל

ים 11ּבּמאמר CÈLÓÓeג) ׁשּבין החילּוק ּכללּות ּתחילה להקּדים ׁשּיׁש , «¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ים  ׁשּבין החילּוק ּובדּוגמת עלּֿדר ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָליּבׁשה

ּבגׁשמּיּות  אתּגלין 12ליּבׁשה ּדלא סתימין עלמין על קאי ויּבׁשה ים ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ
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ואילך. א) (עב, פמ"ג האמצעי י"א 8)לאדמו"ר סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל - ו. סו, ַתהלים

וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ואילך.9)ניסן שפג ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי סע"ב.10)ראה סד, ד. סב, בשלח תו"א

ואילך). 337 ע' מט חלק התוועדויות - מנחם (תורת פסח של דאחרון ליבשה ים הפך ד"ה וראה שסט.11)ובכ"מ. ע'

ואילך.12) ג מב, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי פנ"ב. האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ב. יד, צו לקו"ת גם ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚŒÈÙa „ÒÁ e‰fL BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â ‰ÊÏ נפרד כדבר ¿∆¿∆¡ƒƒ¿»≈¿∆∆∆∆ƒ¿≈«¿

לגזרים. הים ÌÈ¯ÓB‡Mמקריעת ‰Ó Ìb e‰fL ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆∆««∆¿ƒ
‰„b‰a לעיל eÎ'כמוזכר eÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk ««»»«»«¬«»»≈

‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯˜ elÈ‡ בחסד די ƒ»«»∆«»¿…∆¡ƒ»¿∆»»»
כך, על לה' להודות כדי ∆fÓc¿ƒ‰זה

Ïk ÏÚ ÌB˜nÏ Á·L ÌÈ˙BpL∆¿ƒ∆««»«»
ÚÓLÓ ,dÓˆÚŒÈÙa ‰·BË»ƒ¿≈«¿»«¿«
dÓˆÚlLk ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««¿∆¿«¿»

‰·BËÂ „ÒÁ ‡È‰ שראוי שלימה ƒ∆∆¿»
כך, על ‰Ú·¯˙להודות ÈÏeÏ Ìb«≈«¬»«

‰fÓ Ì‚Â .Ï‡¯NÈ אלו מדברים ƒ¿»≈¿«ƒ∆
במאמר  האמצעי אדמו"ר «Ô·eÓשל

ıe¯È˙k ı¯˙Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿»≈¿≈
Le¯Èt‰L Ï"p‰ ÌÈL¯Ùn‰«¿»¿ƒ««∆«≈
e¯È·Ú‰ ‡Ï 'eÎ elÈ‡ ‡e‰ƒ…∆¡ƒ»
ËÚÓa ‡l‡ ‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»∆»ƒ¿«
˜eÒta È¯‰L ,ËÈË B‡ ÌÈÓ«ƒƒ∆¬≈«»
("כי  החסדים את המונה שבפרק

חסדו") È·Ú‰Â¯לעולם ¯Ó‡∆¡«¿∆¡ƒ
‡ÏÂ ,Ì˙Ò BÎB˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿…
Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰L ÏÏk ¯kÊƒ¿»¿»∆∆¡ƒƒ¿»≈
‰fÓe ,‡˜Âc ‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»«¿»ƒ∆

‡È„‰Ï ÁÎeÓ במפורש¯ÊB‚lL »¿∆¿»∆¿≈
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ«ƒ¿»ƒƒ¿»∆
¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ eÏÈÙ‡ ,„ÒÁ∆∆¬ƒƒ…∆¡ƒ
e‰ÊÂ ,ÏÏk BÎB˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿∆

לכך  Á·Lהטעם ÌÈ˙BpL∆¿ƒ∆«
ÌB˜nÏ הוא ברוך Ê‰לקדוש ÏÚ «»«∆

eÏÈÙ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL∆»«»∆«»¬ƒ
ÏÏk BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ƒ…∆¡ƒ»¿¿»
מה  – מתחזקת השאלה כן ואם

היו  לא אם סוף ים בקריעת התועלת

בתוכו.? עוברים

e ÛÈÒB‰Ï LÈÂ‰Ê ˜È„Ï זו שאלה ¿≈¿ƒ¿«≈∆
סוף  ים בקריעת התועלת מה עצמה,

ביבשה  בים שעברו מבלי »Ìbלבדה
·e˙ka8¯‰pa ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ «»»«»¿«»»«»»

'B‚ Ï‚¯a e¯·ÚÈ9„Á‡ ÈÙlL , ««¿¿»∆∆¿ƒ««
ÌÈLe¯Èt‰10È‡˜ מכווןÏk «≈ƒ»≈»

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ ˜eÒt‰ של הראשון שחציו מהפירוש (בשונה «»«¿ƒ««
לבוא). לעתיד על מדבר השני חציו ואילו יםֿסוף, קריעת על מדבר הפסוק

ÔÈÚ ‡e‰ ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰L ÚÓLÓ ‰Ê ˜eÒÙa Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»∆«¿«∆»«»¿«»»ƒ¿»
BÓˆÚŒÈÙa בנפרד כך על לה' ולהודות לשבח ÊB‚Ï¯וראוי C¯cŒÏÚ) ƒ¿≈«¿«∆∆¿≈

ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ"חסדו לעולם "כי «ƒ¿»ƒ
הים  קריעת על שבח שהוא

BLÈכשלעצמה  ‰ÊÏ ÛÒBÂ ,(¿»»∆∆¿
,Ï‡¯NÈ Èa ˙¯·Ú‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»«¿≈ƒ¿»≈
C¯cŒÏÚ) Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa«»»««¿¿»∆«∆∆

BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â כי" ¿∆¡ƒƒ¿»≈¿
ההעברה  על שבח שהוא חסדו" לעולם

È‰Óעצמה בפני  ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .(¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰aL ˙ÏÚBz‰«∆∆∆¿»ƒ¿»¿»«»
ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï) ‰LaÈÏ¿«»»¿≈«
¯‰p·c ÔÈÚ‰ „·lÓ (ÌÈ¯Ê‚Ïƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»¿«»»
Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â) Ï‚¯a e¯·ÚÈ««¿¿»∆¿∆¡ƒƒ¿»≈

(BÎB˙a ובני והרי נקרע היה הים אם ¿
היתה  לא בתוכו עוברים היו לא ישראל

בכך.? והצלה תועלת להם

¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר ,11‚) «¿ƒ««¬»
האמצעי, אדמו"ר ≈∆LiLשל

˙eÏÏk ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדלÌÈ ÔÈaL «ƒ∆≈»

ŒÏÚ ‡e‰L ,˙eiÁe¯a ‰LaÈÏ¿«»»¿»ƒ∆«
ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„·e C¯c∆∆¿¿««ƒ∆≈

˙eiÓL‚a ‰LaÈÏ ÌÈ12 כפי »¿«»»¿«¿ƒ
ומבאר. שהולך

ÏÚ È‡˜ ‰LaÈÂ ÌÈ ,‰p‰c¿ƒ≈»¿«»»»≈«
ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»

.ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚÂ הכתוב על ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
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סתימין, עלמין על קאי ים ּדאתּגלין. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָועלמין

נּוני  ׁשּנקראים הּמלאכים הם ׁשּבֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּברּואים

ׁשּנמצאים 13יּמא  ׁשּבּים ּדגים ּבדּוגמת להיֹותם , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ויתירה  חּיּותם, מקֹום ׁשהּוא הּים ּבתֹו ְְִִִֵֶַָָָָּתמיד

מקֹום  הּוא ׁשה ּים ּומרּגיׁשים יֹודעים ׁשּגם ְְְִִִִֶֶֶַַַָמּזה,

ּבּגמרא  (ּכדאיתא הּדגים 14חּיּותם מּמענה הּמׁשל ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ׁשעֹולין  וכיון כּו'), חּיּותנּו ּבמקֹום ּומה ְְִִִֵֵֶַַָָלּׁשּועל

מתים  מּיד ּבּמלאכים,15לּיּבׁשה ועלּֿדרֿזה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

האלקי  האֹור לגּבי ּבביטּול ּתמיד ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹׁשעֹומדים

ּבגילּוי. ּבהם ונרּגׁש ׁשּמאיר מקֹורם ְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשהּוא

ׁשהּברּואים  ּדאתּגלין, עלמין על קאי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָויּבׁשה

ׁשהם  ׁשּבּיּבׁשה, הּברּואים ּבדּוגמת הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבהם

(ּכמאמר  העפר ׁשהּוא חּיּותם מּמקֹום 16ּבפירּוד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבעֹופֹות, ּביֹותר וכּמּודגׁש העפר), מן היה ְְְִֵֶַַָָָָָָֹהּכל

ּבהם  ּפני 17ׁשּנאמר על הארץ על יעֹופף ועֹוף ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

העפר  ּבתֹו ׁשאינם ּומּכלֿׁשּכן הּׁשמים, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרקיע

ׁשמכּוסים  ׁשּבּים ּדגים (ּכמֹו ּבעפר ְְְִִִֶֶֶַָָָָּומכּוסים

ׁשּבעלמין  ּבּנבראים ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמים),

ׁשהּוא  האלקי להאֹור ּבטלים ׁשאינם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדאתּגלין,

ה  מּצד ׁשּזהּו כּו'.מקֹורם, האֹור ּגילּוי עּדר ְְִִֵֶֶֶַָָ

ׁשהיא  הּמלכּות, ׁשּבמּדת ּבזה, הענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּוכללּות

ּב' יׁש והּנבראים, העֹולמֹות ּדכל ההתהּוּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָמקֹור

הא', ּבחינה ויּבׁשה. ים ּבׁשם הּנקראֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבחינֹות
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ובמ 13) ב מח, זח"ב ובכ"מ.ראה שם. מלך ב.14)קדש סא, ב.15)ברכות ג, כ.16)ע"ז ג, כ.17)קהלת א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"מעלמא  בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך

כך  על מוסבר גלוי)". (עולם דאתגלייא לעלמא מכוסה) (עולם דאתכסייא

שבו  שהנבראים עולם שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת

למעלה, זה דרך על גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים

שבגלל  גבוהות דרגות יש להבדיל,

ומכוסות  נעלמות הן שלהם הרוממות

"עלמין  או דאתכסיא" "עלמא ונקראות

ונסתרים, 'סתומים' עולמות סתימין",

שיורד  המצומצם האלוקי האור ואילו

"עלמא  נקרא לנבראים ומתגלה

ומבאר. שהולך וכפי «ÌÈדאתגליא",
ÔÈÓÏÚמכוון ˜‡Èברוחניות  ÏÚ »≈«»¿ƒ

,ÔÈÓÈ˙Ò'ה'סתומים העולמות ¿ƒƒ
‰Ìונעלמים  BaL ÌÈ‡e¯a‰L∆«¿ƒ∆≈

Èe ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈
‡nÈ13,הים Ì˙BÈ‰Ïדגי «»ƒ¿»

ÌiaL ÌÈ‚c ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ∆«»
Ìi‰ CB˙a „ÈÓz ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»
‰¯È˙ÈÂ ,Ì˙eiÁ ÌB˜Ó ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ≈»
ÌÈLÈb¯Óe ÌÈÚ„BÈ ÌbL ,‰fÓƒ∆∆«¿ƒ«¿ƒƒ
Ì˙eiÁ ÌB˜Ó ‡e‰ Ìi‰L∆«»¿ƒ»

‡˙È‡„k) שמובא Óba14¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
ÏLn‰ לעניין עקיבא רבי שאמר «»»

התורה  ‰ÌÈ‚cלימוד ‰ÚnÓƒ«¬∆«»ƒ
e˙eiÁ ÌB˜Óa ‰Óe ÏÚeMÏ«»«ƒ¿ƒ≈

'eÎ:רבנן "תנו הגמרא: לשון וזה

שלא  הרשעה מלכות גזרה אחת פעם

בן  פפוס בא בתורה. ישראל יעסקו

שהיה  עקיבא לרבי ומצאו יהודה

בתורה. ועוסק ברבים קהילות מקהיל

מתיירא  אתה אי עקיבא, ליה: אמר

אמשול  לו: אמר הרשעה? מלכות מפני

לשועל  דומה, הדבר למה משל לך

אמר  למקום. ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך שהיה

בני  עלינו שמביאין רשתות מפני לו: אמרו בורחים? אתם מה מפני להם:

אבותיי  שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם: אמר אדם.

את  לו: אמרו אבותיכם? פקח עם לא שבחיות, פקח עליך שאומרים הוא ה 

על  מיתתנו במקום מתייראין, אנו חיותנו במקום ומה אתה. טיפש אלא אתה

שכתוב  בתורה, ועוסקים יושבים שאנו עכשיו אנחנו: אף וכמה. כמה אחת

אחת  על ממנה ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך ואורך חייך הוא כי בה

וכמה"), ÌÈ˙Óכמה „iÓ ‰LaiÏ ÔÈÏBÚL ÔÂÈÎÂ15, שהדגים הרי ¿≈»∆ƒ««»»ƒ«≈ƒ
שלהם  החיות מקור הוא שהים ומרגישים מכירים וגם חיותם למקום מחוברים

Èa‚Ï ÏeËÈ·a „ÈÓz ÌÈ„ÓBÚL ,ÌÈÎ‡Ïna ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈
.ÈeÏÈ‚a Ì‰a Lb¯Â ¯È‡nL Ì¯B˜Ó ‡e‰L È˜Ï‡‰ ¯B‡‰»»¡…ƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆¿ƒ

È‡˜ ‰LaÈÂמכוון,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ ÏÚ המתגלים העולמות ¿«»»»≈«»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
,‰LaiaL ÌÈ‡e¯a‰ ˙Ó‚e„a Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰L בעולם ∆«¿ƒ∆»∆≈¿¿««¿ƒ∆««»»

הגשמי ‰ÙÚ¯הזה ‡e‰L Ì˙eiÁ ÌB˜nÓ „e¯ÈÙa Ì‰L∆≈¿≈ƒ¿ƒ»∆∆»»
¯Ó‡Ók)16,(¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰ אינם העפר מן שנבראו ואף ¿«¬««…»»ƒ∆»»

ומכירים  יודעים ואינם תמיד מחוברים

חיותם מקור BÈa˙¯את L‚„enÎÂ¿«¿»¿≈
והגלוי  התמידי החיבור אי של זה  עניין

ומודגש  בולט מקורו, עם הנברא של

מן BÙBÚa˙,במיוחד  נבראו הם שגם »
הם  זאת ובכל הברואים, כל כמו העפר

כמו  מהעפר וניתוק בריחוק חיים

Ì‰a ¯Ó‡pL17ÛÙBÚÈ ÛBÚÂ ∆∆¡«»∆¿¿≈
ÚÈ˜¯ Èt ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈ‡L ÔkLŒÏkÓe ,ÌÈÓM‰«»»ƒƒ»∆≈∆≈»

נמצאים  העופות ‰ÙÚ¯שאין CB˙a¿∆»»
ÌÈ‚c BÓk) ¯ÙÚa ÌÈÒeÎÓe¿ƒ∆»»¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÒeÎÓL ÌiaL והקשר ∆«»∆¿ƒ¿«ƒ
וגלוי, ניכר הוא חיותם למקור שלהם

השועל  במשל מודגש שהדבר כפי

ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰והדגים  ,(¿«∆∆∆
,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚaL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
דומים  הרוחניים הנגלים העולמות

קשורים  שלא לעופות זה בעניין

בגלוי  בעפר «≈∆ÌÈ‡Lלמקורם
ÌÈÏËa העולמות של נבראים אותם ¿≈ƒ
B‡‰Ï‡e‰L¯הגלויים  È˜Ï‡‰ ¿»»¡…ƒ∆

¯cÚ‰ „vÓ e‰fL ,Ì¯B˜Ó¿»∆∆ƒ«∆¿≈
'eÎ ¯B‡‰ ÈeÏÈb בשונה כי ƒ»

יש  בהם הנעלים המכוסים מהעולמות

(שאינה  אלוקי אור של גדולה הארה

ומכוסה], נעלמת נשארת אלא יורדת

בדרגה  הם דאתגליין לעלמין ביחס הרי

בהם  מאיר האלוקי והאור נעלית

שיתגלה, אפשר ולכן יחסית, מועט האור דאתגלייא בעלמא ואילו בתוקף,

סתימין" "עלמין נקראות עליונות בחינות אלו בפרטיות להלן שיתבאר וכפי

דאתגליין". "עלמין נקראות ואלו

¯B˜Ó ‡È‰L ,˙eÎÏn‰ ˙cÓaL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«««¿∆ƒ¿
,ÌÈ‡¯·p‰Â ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎc ˙ee‰˙‰‰ שהאור בחסידות כמבואר «ƒ¿«¿»»»¿«ƒ¿»ƒ

ספירת  באמצעות בא התחתונים העולמות את לברוא ונמשך היורד האלוקי

ונבראים  עולמות לברוא שיוכל כדי וצמצום מיעוט בו שפועלת המלכות

יורד  האלוקי האור שדרכה האחרונה הספירה היא שהמלכות (וכיוון מוגבלים

התוכן  את לאדם מחוץ ומוציא שמגלה לדיבור נמשלה היא למטה, ונמשך

שלו  והרגש השכל BÈÁa˙של 'a LÈ בספירת ) דרגות שתי שהן שונות ≈¿ƒ
העליונה  ‰‡'המלכות ‰ÈÁa .‰LaÈÂ ÌÈ ÌLa ˙B‡¯˜p‰ בספירת «ƒ¿»¿≈»¿«»»¿ƒ»»
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חסד  ׁשּזהּו ּבתֹוכֹו יׂשראל והעביר לזה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָונֹוסף

מה  ּגם ׁשּזהּו ּבּמאמר, ּומֹוסיף ְְֲִִֵֶֶַַַַַָּבפניֿעצמ ֹו.

לּמקֹום  טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ּבהּגדה ְֲִֶַַַַַָָָָּׁשאֹומרים

העבירנּו ולא הּים את לנּו קרע איּלּו כּו' ְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹעלינּו

על  לּמקֹום ׁשבח ׁשּנֹותנים ּדמּזה ּבחרבה, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבתֹוכֹו

יםֿסּוף  ׁשּקריעת מׁשמע ּבפניֿעצמּה, טֹובה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָּכל

העברת  לּולי ּגם וטֹובה, חסד היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּכׁשּלעצמּה

לתרץ  ׁשאיֿאפׁשר מּובן מּזה וגם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל.

איּלּו הּוא ׁשהּפירּוׁש הּנ"ל הּמפרׁשים ְְְִִֵֵֶַַַַָּכתירּוץ

מים  ּבמעט אּלא ּבחרבה ּבתֹוכֹו העבירנּו לא ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹכּו'

יׂשראל  והעביר נאמר ּבּפסּוק ׁשהרי טיט, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאֹו

יׂשראל  ׁשהעביר ּכלל נזּכר ולא סתם, ְְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָֹּבתֹוכֹו

להדיא  מּוכח ּומּזה ּדוקא, ּבחרבה ְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבתֹוכֹו

חסד, ׁשל ענין הּוא לגזרים סּוף ים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּלגֹוזר

וזהּו ּכלל, ּבתֹוכֹו יׂשראל העביר לא איּלּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָֹאפילּו

את  לנּו ׁשּקרע זה על לּמקֹום ׁשבח ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנֹותנים

ּכלל. ּבתֹוכֹו העבירנּו לא איּלּו אפילּו ְְֱֲִִִֶַָָָֹהּים,

LÈÂ ּבּכתּוב ּגם זה ּולדיק ים 8להֹוסיף הפ ¿≈ְְִֵֶַַַַָָָ

גֹו' ּברגל יעברּו ּבּנהר אחד 9ליּבׁשה ׁשּלפי , ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָ

יםֿסּוף.10הּפירּוׁשים  קריעת על הּפסּוק ּכל קאי ְִִֵֵַַַַַָָָ

ליּבׁשה  ים ׁשהפ מׁשמע זה ּבפסּוק ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

סּוף  ים לגֹוזר  עלּֿדר) ּבפניֿעצמֹו ענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָהּוא

ּברגל  יעברּו ּבּנהר יׂשראל, ּבני ּדהעברת הענין יׁשנֹו לזה ונֹוסף ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלגזרים),

ּדהפ ׁשּבהענין הּתֹועלת מהי להבין וצרי ּבתֹוכֹו). יׂשראל והעביר עלּֿדר)ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדבּנ הענין מּלבד לגזרים) סּוף ים (לגֹוזר ליּבׁשה (והעביר ים ּברגל יעברּו הר ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבתֹוכֹו). ְְִֵָיׂשראל

ים 11ּבּמאמר CÈLÓÓeג) ׁשּבין החילּוק ּכללּות ּתחילה להקּדים ׁשּיׁש , «¿ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ים  ׁשּבין החילּוק ּובדּוגמת עלּֿדר ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָליּבׁשה

ּבגׁשמּיּות  אתּגלין 12ליּבׁשה ּדלא סתימין עלמין על קאי ויּבׁשה ים ּדהּנה, . ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָֹ
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ואילך. א) (עב, פמ"ג האמצעי י"א 8)לאדמו"ר סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל - ו. סו, ַתהלים

וש"נ). ואילך. 1 ע' ח"א ואילך.9)ניסן שפג ע' שם האמצעי אדמו"ר מאמרי סע"ב.10)ראה סד, ד. סב, בשלח תו"א

ואילך). 337 ע' מט חלק התוועדויות - מנחם (תורת פסח של דאחרון ליבשה ים הפך ד"ה וראה שסט.11)ובכ"מ. ע'

ואילך.12) ג מב, בשלח האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי פנ"ב. האמצעי לאדמו"ר האמונה שער ב. יד, צו לקו"ת גם ראה

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓˆÚŒÈÙa „ÒÁ e‰fL BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â ‰ÊÏ נפרד כדבר ¿∆¿∆¡ƒƒ¿»≈¿∆∆∆∆ƒ¿≈«¿

לגזרים. הים ÌÈ¯ÓB‡Mמקריעת ‰Ó Ìb e‰fL ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆∆««∆¿ƒ
‰„b‰a לעיל eÎ'כמוזכר eÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk ««»»«»«¬«»»≈

‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡ÏÂ Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯˜ elÈ‡ בחסד די ƒ»«»∆«»¿…∆¡ƒ»¿∆»»»
כך, על לה' להודות כדי ∆fÓc¿ƒ‰זה

Ïk ÏÚ ÌB˜nÏ Á·L ÌÈ˙BpL∆¿ƒ∆««»«»
ÚÓLÓ ,dÓˆÚŒÈÙa ‰·BË»ƒ¿≈«¿»«¿«
dÓˆÚlLk ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««¿∆¿«¿»

‰·BËÂ „ÒÁ ‡È‰ שראוי שלימה ƒ∆∆¿»
כך, על ‰Ú·¯˙להודות ÈÏeÏ Ìb«≈«¬»«

‰fÓ Ì‚Â .Ï‡¯NÈ אלו מדברים ƒ¿»≈¿«ƒ∆
במאמר  האמצעי אדמו"ר «Ô·eÓשל

ıe¯È˙k ı¯˙Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿»≈¿≈
Le¯Èt‰L Ï"p‰ ÌÈL¯Ùn‰«¿»¿ƒ««∆«≈
e¯È·Ú‰ ‡Ï 'eÎ elÈ‡ ‡e‰ƒ…∆¡ƒ»
ËÚÓa ‡l‡ ‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»∆»ƒ¿«
˜eÒta È¯‰L ,ËÈË B‡ ÌÈÓ«ƒƒ∆¬≈«»
("כי  החסדים את המונה שבפרק

חסדו") È·Ú‰Â¯לעולם ¯Ó‡∆¡«¿∆¡ƒ
‡ÏÂ ,Ì˙Ò BÎB˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿…
Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰L ÏÏk ¯kÊƒ¿»¿»∆∆¡ƒƒ¿»≈
‰fÓe ,‡˜Âc ‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»«¿»ƒ∆

‡È„‰Ï ÁÎeÓ במפורש¯ÊB‚lL »¿∆¿»∆¿≈
ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ«ƒ¿»ƒƒ¿»∆
¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ eÏÈÙ‡ ,„ÒÁ∆∆¬ƒƒ…∆¡ƒ
e‰ÊÂ ,ÏÏk BÎB˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿∆

לכך  Á·Lהטעם ÌÈ˙BpL∆¿ƒ∆«
ÌB˜nÏ הוא ברוך Ê‰לקדוש ÏÚ «»«∆

eÏÈÙ‡ ,Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯wL∆»«»∆«»¬ƒ
ÏÏk BÎB˙a e¯È·Ú‰ ‡Ï elÈ‡ƒ…∆¡ƒ»¿¿»
מה  – מתחזקת השאלה כן ואם

היו  לא אם סוף ים בקריעת התועלת

בתוכו.? עוברים

e ÛÈÒB‰Ï LÈÂ‰Ê ˜È„Ï זו שאלה ¿≈¿ƒ¿«≈∆
סוף  ים בקריעת התועלת מה עצמה,

ביבשה  בים שעברו מבלי »Ìbלבדה
·e˙ka8¯‰pa ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰ «»»«»¿«»»«»»

'B‚ Ï‚¯a e¯·ÚÈ9„Á‡ ÈÙlL , ««¿¿»∆∆¿ƒ««
ÌÈLe¯Èt‰10È‡˜ מכווןÏk «≈ƒ»≈»

ÛeÒŒÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÏÚ ˜eÒt‰ של הראשון שחציו מהפירוש (בשונה «»«¿ƒ««
לבוא). לעתיד על מדבר השני חציו ואילו יםֿסוף, קריעת על מדבר הפסוק

ÔÈÚ ‡e‰ ‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰L ÚÓLÓ ‰Ê ˜eÒÙa Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»∆«¿«∆»«»¿«»»ƒ¿»
BÓˆÚŒÈÙa בנפרד כך על לה' ולהודות לשבח ÊB‚Ï¯וראוי C¯cŒÏÚ) ƒ¿≈«¿«∆∆¿≈

ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒ ÌÈ"חסדו לעולם "כי «ƒ¿»ƒ
הים  קריעת על שבח שהוא

BLÈכשלעצמה  ‰ÊÏ ÛÒBÂ ,(¿»»∆∆¿
,Ï‡¯NÈ Èa ˙¯·Ú‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«¬»«¿≈ƒ¿»≈
C¯cŒÏÚ) Ï‚¯a e¯·ÚÈ ¯‰pa«»»««¿¿»∆«∆∆

BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â כי" ¿∆¡ƒƒ¿»≈¿
ההעברה  על שבח שהוא חסדו" לעולם

È‰Óעצמה בפני  ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .(¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
ÌÈ CÙ‰c ÔÈÚ‰aL ˙ÏÚBz‰«∆∆∆¿»ƒ¿»¿»«»
ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï) ‰LaÈÏ¿«»»¿≈«
¯‰p·c ÔÈÚ‰ „·lÓ (ÌÈ¯Ê‚Ïƒ¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»¿«»»
Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â) Ï‚¯a e¯·ÚÈ««¿¿»∆¿∆¡ƒƒ¿»≈

(BÎB˙a ובני והרי נקרע היה הים אם ¿
היתה  לא בתוכו עוברים היו לא ישראל

בכך.? והצלה תועלת להם

¯Ó‡na CÈLÓÓe הנזכר ,11‚) «¿ƒ««¬»
האמצעי, אדמו"ר ≈∆LiLשל

˙eÏÏk ‰ÏÈÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדלÌÈ ÔÈaL «ƒ∆≈»

ŒÏÚ ‡e‰L ,˙eiÁe¯a ‰LaÈÏ¿«»»¿»ƒ∆«
ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰ ˙Ó‚e„·e C¯c∆∆¿¿««ƒ∆≈

˙eiÓL‚a ‰LaÈÏ ÌÈ12 כפי »¿«»»¿«¿ƒ
ומבאר. שהולך

ÏÚ È‡˜ ‰LaÈÂ ÌÈ ,‰p‰c¿ƒ≈»¿«»»»≈«
ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»

.ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚÂ הכתוב על ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
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סתימין, עלמין על קאי ים ּדאתּגלין. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָועלמין

נּוני  ׁשּנקראים הּמלאכים הם ׁשּבֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּברּואים

ׁשּנמצאים 13יּמא  ׁשּבּים ּדגים ּבדּוגמת להיֹותם , ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ויתירה  חּיּותם, מקֹום ׁשהּוא הּים ּבתֹו ְְִִִֵֶַָָָָּתמיד

מקֹום  הּוא ׁשה ּים ּומרּגיׁשים יֹודעים ׁשּגם ְְְִִִִֶֶֶַַַָמּזה,

ּבּגמרא  (ּכדאיתא הּדגים 14חּיּותם מּמענה הּמׁשל ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָ

ׁשעֹולין  וכיון כּו'), חּיּותנּו ּבמקֹום ּומה ְְִִִֵֵֶַַָָלּׁשּועל

מתים  מּיד ּבּמלאכים,15לּיּבׁשה ועלּֿדרֿזה , ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

האלקי  האֹור לגּבי ּבביטּול ּתמיד ְְְֱִִִִֵֶַָָָֹׁשעֹומדים

ּבגילּוי. ּבהם ונרּגׁש ׁשּמאיר מקֹורם ְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשהּוא

ׁשהּברּואים  ּדאתּגלין, עלמין על קאי ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָויּבׁשה

ׁשהם  ׁשּבּיּבׁשה, הּברּואים ּבדּוגמת הם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבהם

(ּכמאמר  העפר ׁשהּוא חּיּותם מּמקֹום 16ּבפירּוד ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ּבעֹופֹות, ּביֹותר וכּמּודגׁש העפר), מן היה ְְְִֵֶַַָָָָָָֹהּכל

ּבהם  ּפני 17ׁשּנאמר על הארץ על יעֹופף ועֹוף ְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

העפר  ּבתֹו ׁשאינם ּומּכלֿׁשּכן הּׁשמים, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרקיע

ׁשמכּוסים  ׁשּבּים ּדגים (ּכמֹו ּבעפר ְְְִִִֶֶֶַָָָָּומכּוסים

ׁשּבעלמין  ּבּנבראים ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָּבמים),

ׁשהּוא  האלקי להאֹור ּבטלים ׁשאינם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדאתּגלין,

ה  מּצד ׁשּזהּו כּו'.מקֹורם, האֹור ּגילּוי עּדר ְְִִֵֶֶֶַָָ

ׁשהיא  הּמלכּות, ׁשּבמּדת ּבזה, הענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּוכללּות

ּב' יׁש והּנבראים, העֹולמֹות ּדכל ההתהּוּות ְְְְְִִִֵַַַָָָָמקֹור

הא', ּבחינה ויּבׁשה. ים ּבׁשם הּנקראֹות ְְְְְִִִֵַַָָָָָָּבחינֹות
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ובמ 13) ב מח, זח"ב ובכ"מ.ראה שם. מלך ב.14)קדש סא, ב.15)ברכות ג, כ.16)ע"ז ג, כ.17)קהלת א, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"מעלמא  בזוהר: אמרו העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי ה' "ברוך

כך  על מוסבר גלוי)". (עולם דאתגלייא לעלמא מכוסה) (עולם דאתכסייא

שבו  שהנבראים עולם שהוא "ים" יש הזה שבעולם כשם כי החסידות בתורת

למעלה, זה דרך על גלויים, שבו שהנבראים עולם שהיא "יבשה" ויש מכוסים

שבגלל  גבוהות דרגות יש להבדיל,

ומכוסות  נעלמות הן שלהם הרוממות

"עלמין  או דאתכסיא" "עלמא ונקראות

ונסתרים, 'סתומים' עולמות סתימין",

שיורד  המצומצם האלוקי האור ואילו

"עלמא  נקרא לנבראים ומתגלה

ומבאר. שהולך וכפי «ÌÈדאתגליא",
ÔÈÓÏÚמכוון ˜‡Èברוחניות  ÏÚ »≈«»¿ƒ

,ÔÈÓÈ˙Ò'ה'סתומים העולמות ¿ƒƒ
‰Ìונעלמים  BaL ÌÈ‡e¯a‰L∆«¿ƒ∆≈

Èe ÌÈ‡¯˜pL ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ≈
‡nÈ13,הים Ì˙BÈ‰Ïדגי «»ƒ¿»

ÌiaL ÌÈ‚c ˙Ó‚e„a¿¿«»ƒ∆«»
Ìi‰ CB˙a „ÈÓz ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»
‰¯È˙ÈÂ ,Ì˙eiÁ ÌB˜Ó ‡e‰L∆¿ƒ»ƒ≈»
ÌÈLÈb¯Óe ÌÈÚ„BÈ ÌbL ,‰fÓƒ∆∆«¿ƒ«¿ƒƒ
Ì˙eiÁ ÌB˜Ó ‡e‰ Ìi‰L∆«»¿ƒ»

‡˙È‡„k) שמובא Óba14¯‡כפי ƒ¿ƒ»«¿»»
ÏLn‰ לעניין עקיבא רבי שאמר «»»

התורה  ‰ÌÈ‚cלימוד ‰ÚnÓƒ«¬∆«»ƒ
e˙eiÁ ÌB˜Óa ‰Óe ÏÚeMÏ«»«ƒ¿ƒ≈

'eÎ:רבנן "תנו הגמרא: לשון וזה

שלא  הרשעה מלכות גזרה אחת פעם

בן  פפוס בא בתורה. ישראל יעסקו

שהיה  עקיבא לרבי ומצאו יהודה

בתורה. ועוסק ברבים קהילות מקהיל

מתיירא  אתה אי עקיבא, ליה: אמר

אמשול  לו: אמר הרשעה? מלכות מפני

לשועל  דומה, הדבר למה משל לך

אמר  למקום. ממקום מתקבצים שהיו דגים וראה הנהר גב על מהלך שהיה

בני  עלינו שמביאין רשתות מפני לו: אמרו בורחים? אתם מה מפני להם:

אבותיי  שדרו כשם ואתם אני ונדור ליבשה שתעלו רצונכם להם: אמר אדם.

את  לו: אמרו אבותיכם? פקח עם לא שבחיות, פקח עליך שאומרים הוא ה 

על  מיתתנו במקום מתייראין, אנו חיותנו במקום ומה אתה. טיפש אלא אתה

שכתוב  בתורה, ועוסקים יושבים שאנו עכשיו אנחנו: אף וכמה. כמה אחת

אחת  על ממנה ומבטלים הולכים אנו אם כך, ימיך ואורך חייך הוא כי בה

וכמה"), ÌÈ˙Óכמה „iÓ ‰LaiÏ ÔÈÏBÚL ÔÂÈÎÂ15, שהדגים הרי ¿≈»∆ƒ««»»ƒ«≈ƒ
שלהם  החיות מקור הוא שהים ומרגישים מכירים וגם חיותם למקום מחוברים

Èa‚Ï ÏeËÈ·a „ÈÓz ÌÈ„ÓBÚL ,ÌÈÎ‡Ïna ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆««¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈
.ÈeÏÈ‚a Ì‰a Lb¯Â ¯È‡nL Ì¯B˜Ó ‡e‰L È˜Ï‡‰ ¯B‡‰»»¡…ƒ∆¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆¿ƒ

È‡˜ ‰LaÈÂמכוון,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ ÏÚ המתגלים העולמות ¿«»»»≈«»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
,‰LaiaL ÌÈ‡e¯a‰ ˙Ó‚e„a Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰L בעולם ∆«¿ƒ∆»∆≈¿¿««¿ƒ∆««»»

הגשמי ‰ÙÚ¯הזה ‡e‰L Ì˙eiÁ ÌB˜nÓ „e¯ÈÙa Ì‰L∆≈¿≈ƒ¿ƒ»∆∆»»
¯Ó‡Ók)16,(¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰ אינם העפר מן שנבראו ואף ¿«¬««…»»ƒ∆»»

ומכירים  יודעים ואינם תמיד מחוברים

חיותם מקור BÈa˙¯את L‚„enÎÂ¿«¿»¿≈
והגלוי  התמידי החיבור אי של זה  עניין

ומודגש  בולט מקורו, עם הנברא של

מן BÙBÚa˙,במיוחד  נבראו הם שגם »
הם  זאת ובכל הברואים, כל כמו העפר

כמו  מהעפר וניתוק בריחוק חיים

Ì‰a ¯Ó‡pL17ÛÙBÚÈ ÛBÚÂ ∆∆¡«»∆¿¿≈
ÚÈ˜¯ Èt ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆«¿≈¿ƒ«
ÌÈ‡L ÔkLŒÏkÓe ,ÌÈÓM‰«»»ƒƒ»∆≈∆≈»

נמצאים  העופות ‰ÙÚ¯שאין CB˙a¿∆»»
ÌÈ‚c BÓk) ¯ÙÚa ÌÈÒeÎÓe¿ƒ∆»»¿»ƒ

ÌÈÓa ÌÈÒeÎÓL ÌiaL והקשר ∆«»∆¿ƒ¿«ƒ
וגלוי, ניכר הוא חיותם למקור שלהם

השועל  במשל מודגש שהדבר כפי

ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰והדגים  ,(¿«∆∆∆
,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚaL ÌÈ‡¯·pa«ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
דומים  הרוחניים הנגלים העולמות

קשורים  שלא לעופות זה בעניין

בגלוי  בעפר «≈∆ÌÈ‡Lלמקורם
ÌÈÏËa העולמות של נבראים אותם ¿≈ƒ
B‡‰Ï‡e‰L¯הגלויים  È˜Ï‡‰ ¿»»¡…ƒ∆

¯cÚ‰ „vÓ e‰fL ,Ì¯B˜Ó¿»∆∆ƒ«∆¿≈
'eÎ ¯B‡‰ ÈeÏÈb בשונה כי ƒ»

יש  בהם הנעלים המכוסים מהעולמות

(שאינה  אלוקי אור של גדולה הארה

ומכוסה], נעלמת נשארת אלא יורדת

בדרגה  הם דאתגליין לעלמין ביחס הרי

בהם  מאיר האלוקי והאור נעלית

שיתגלה, אפשר ולכן יחסית, מועט האור דאתגלייא בעלמא ואילו בתוקף,

סתימין" "עלמין נקראות עליונות בחינות אלו בפרטיות להלן שיתבאר וכפי

דאתגליין". "עלמין נקראות ואלו

¯B˜Ó ‡È‰L ,˙eÎÏn‰ ˙cÓaL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«««¿∆ƒ¿
,ÌÈ‡¯·p‰Â ˙BÓÏBÚ‰ ÏÎc ˙ee‰˙‰‰ שהאור בחסידות כמבואר «ƒ¿«¿»»»¿«ƒ¿»ƒ

ספירת  באמצעות בא התחתונים העולמות את לברוא ונמשך היורד האלוקי

ונבראים  עולמות לברוא שיוכל כדי וצמצום מיעוט בו שפועלת המלכות

יורד  האלוקי האור שדרכה האחרונה הספירה היא שהמלכות (וכיוון מוגבלים

התוכן  את לאדם מחוץ ומוציא שמגלה לדיבור נמשלה היא למטה, ונמשך

שלו  והרגש השכל BÈÁa˙של 'a LÈ בספירת ) דרגות שתי שהן שונות ≈¿ƒ
העליונה  ‰‡'המלכות ‰ÈÁa .‰LaÈÂ ÌÈ ÌLa ˙B‡¯˜p‰ בספירת «ƒ¿»¿≈»¿«»»¿ƒ»»
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f"kyz'dח ,gqtd bgc 'a lil

נקראת  ׁשאז האצילּות, ּבעֹולם היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכׁשהּמלכּות

סתימין  עלמין להתהּוּות מקֹור והיא ים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָּבׁשם

יּמא, נּוני הם ׁשּבהם ׁשהּברּואים אתּגלין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדלא

ּובחינה  כּו'. למקֹורם ּבביטּול ּתמיד ְְְְִִִִִֶָָָׁשעֹומדים

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, יֹורדת ּכׁשהּמלכּות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּב',

ׁשּכתּוב  ּבׁשם 18ּכמֹו נקראת ׁשאז יּפרד, ּומּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּדאתּגלין, עלמין להתהּוּות מקֹור והיא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָיּבׁשה,

כּו'. מּמקֹורם ּבפירּוד הם ׁשּבהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּברּואים

ÌÓ‡ ּביּבׁשּתא ּדאזלין יּמא נּוני ּגם ,19יׁש »¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּירדּו ּכפי הּנׁשמֹות מעלת ְְְֲִִֶֶַַַָָׁשּזֹוהי

יׂשראל  נׁשמֹות ּדהּנה, ּבגּופים. ונתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָלמּטה

יּמא  נּוני ּבבחינת הם הרי למעלה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבהיֹותם

ּתמיד  ׁשעֹומדים אתּגלין, ּדלא סתימין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹׁשּבעלמין

למּטה  ׁשּירדּו אּלא מקֹורם. לגּבי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבביטּול

ּוכמאמר  ּבגּופים, ּבי 20ונתלּבׁשּו ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

אּתה  בראתּה אּתה (ואףֿעלּֿפיֿכן) היא, ְְְִִֵַַַַָָָָָטהֹורה

ׁשהם  מּכמֹו ׁשּירדּו ּבי, נפחּתּה אּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָיצרּתּה

ּדר21ּבאצילּות  היא, טהֹורה ּבבחינת , ְְֲִִִִֶֶַָָ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  עֹולמֹות ְְְְְֲִִִִַָָָָהׁשּתלׁשלּות

הּגׁשמי, הּזה לעֹולם עד כּו') יצרּתּה ְְְְִֶַַַַַָָָָָ(בראתּה

הם  הרי ּבגּופים להתלּבׁש למּטה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּובירידתן

(עלמין  ׁשּבּיּבׁשה הּברּואים ׁשאר ְְְְְִִֶַַַַָָָָּבדּוגמת

,ּכ ּכדי ועד מּמקֹורם, ּבפירּוד ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּדאתּגלין)

ּבחּיים  ּובחרּת ּבּצּוּוי צֹור ׁשּיׁש22ׁשּיׁש ּכיון , ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

רצֹון  היפ ׁשהּוא ּבאֹופן לּבחירה מקֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָנתינת

ענין  ּכללּות הּוא זה ועל חסֿוׁשלֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָהעליֹון

ּגם ה  אׁשר למּטה, יׂשראל ּדנׁשמֹות עבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
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קל.18) ע' אב סה"מ תו"מ וראה יו"ד. ב, א.19)בראשית קפח, זח"ג השחר.20)ראה בברכת נשמה" ראה 21)"אלקי

ועוד. א. כז, ראה לקו"ת במקומו. האריז"ל יט.22)סידור ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ˜¯‡˙המלכות Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰ ˙eÎÏn‰Lk ,¿∆««¿ƒ¿»»¬ƒ∆»ƒ¿≈

‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ˙ee‰˙‰Ï ¯B˜Ó ‡È‰Â ,ÌÈ ÌLa¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒƒ¿…
,ÔÈÏb˙‡ מתגלים שלא מגילוי) למעלה (נעלמים, 'סתומים' עולמות ƒ¿«¿»

,‡nÈ Èe Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰Lשבים דגים ÌÈ„ÓBÚLכמו ∆«¿ƒ∆»∆≈≈«»∆¿ƒ
'eÎ Ì¯B˜ÓÏ ÏeËÈ·a „ÈÓz»ƒ¿ƒƒ¿»
בחיות  שמכירים נבראים היינו ובנמשל

וחיותם  קיומם מקור שהיא האלוקית

לה. ‰a',ומודעים ‰ÈÁ·e¿ƒ»«
˙„¯BÈ ˙eÎÏn‰Lk מעולם ¿∆««¿∆∆

למטה  להאיר «Œ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒהאצילות
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שלמטה העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות e˙kL·מעולם BÓk18 ¿∆»
,„¯tÈ ÌMÓe המשקה הנהר לגבי ƒ»ƒ»≈

בראשית  בפרשת נאמר גןֿעדן את

אבל  אחד נהר הוא בגןֿעדן שבהיותו

נהרות  לארבעה נפרד הוא בצאתו

שספירת  שכפי בענייננו גם וכך שונים,

האור  האצילות, בעולם היא המלכות

בבחינת  והיא בה, ונרגש ניכר האלוקי

בעולמות  להאיר בירידתה אבל "ים",

לאחר  זה הרי בריאהֿיצירהֿעשיה,

וצמצום  מיעוט עבר האלוקי שהאור

,‰LaÈ ÌLa ˙‡¯˜ Ê‡L והיא ∆»ƒ¿≈¿≈«»»
שהברואים  כשם ממקורה, בפירוד

הארץ  מעפר בפירוד הם È‰Â¿ƒ‡ביבשה
 ֿ בבריאה שהיא כפי המלכות ספירת

ee‰˙‰Ï˙יצירהֿעשיה ¯B˜Ó»¿ƒ¿«
,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ הגלויים עולמות »¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰L∆«¿ƒ∆»∆≈
.'eÎ Ì¯B˜nÓ „e¯ÈÙa¿≈ƒ¿»

Ìb LÈ ÌÓ‡ מן יוצא מיוחד, סוג »¿»≈«
הנקראים  רוחניים נבראים של הכלל,

ÔÈÏÊ‡cבזוהר  ‡nÈ Èe≈«»¿»¿ƒ
‡zLaÈa19, ההולכים הים דגי ¿«∆¿»

שהם  סתם הים מדגי (השונים ביבשה

שהם  סתם היבשה ומנבראי המלאכים

הגשמיים) ÏÚÓ˙הנבראים È‰BfL∆ƒ«¬«
ÌÈÙe‚a eLaÏ˙Â ‰hÓÏ e„¯iL ÈÙk ˙BÓLp‰ הם אחד שמצד «¿»¿ƒ∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿¿ƒ

שני  ומצד בגלוי בהם ניכרת שהאלוקות נעלים רוחניים נבראים ימא", "נוני

בגופים  להתלבש הזה לעולם למטה ירדו הנשמות כי ביבשה", "מתהלכים הם

ומפרט. שממשיך כפי גשמיים,

‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL ,‰p‰c הזה לעולם שירדו לפני ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»
בגופים  ÔÈÓÈ˙Òלהתלבש ÔÈÓÏÚaL ‡nÈ Èe ˙ÈÁ·a Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ«≈«»∆¿»¿ƒ¿ƒƒ

,ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc מתגלים שאינם (נעלמים) סתומים שבעולמות הים דגי ¿…ƒ¿«¿»
Ì¯B˜Ó Èa‚Ï ÏeËÈ·a „ÈÓz ÌÈ„ÓBÚL מכירות הנשמות תמיד כי ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿»

(כמבואר  לפניו מתבטלות וממילא לו, ומודעות האלוקי מקורן את ומרגישות

העליונים). המלאכים לגבי גם eLaÏ˙Âלעיל ‰hÓÏ e„¯iL ‡l‡∆»∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿
¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈÙe‚a20 כפי ¿ƒ¿«¬«

השחר  בברכות ««¿ÓL‰שאומרים
‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL ובאה ∆»«»ƒ¿»ƒ

באלוקות, ונעלה גבוה »¿(ŒÛ‡Âממקור
ÔÎŒÈtŒÏÚ הנעלה מקורה למרות «ƒ≈

‡z‰מאד  d˙‡¯· ‰z‡ («»¿»»«»
,Èa dzÁÙ ‰z‡ dz¯ˆÈ¿«¿»«»¿«¿»ƒ
פי  על הללו הלשונות ומשמעות

התהליך  היא הדברים פנימיות

מלמעלה  בירידתן הנשמות שעוברות

Ì‰Lלמטה BÓkÓ e„¯iL∆»¿ƒ¿∆≈
˙eÏÈˆ‡a21‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a , »¬ƒƒ¿ƒ«¿»

˙eÏLÏzL‰ C¯c ,‡È‰ƒ∆∆ƒ¿«¿¿
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

בלשונות ( שמרומז ««¿·¯‡˙dכפי
הבריאה לעולם הירידה «¿»¿dz¯ˆÈכנגד

היצירה לעולם הירידה Ú„כנגד ('eÎ«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿ƒ
LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ Ô˙„È¯È·eƒƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈
˙Ó‚e„a Ì‰ È¯‰ ÌÈÙe‚a¿ƒ¬≈≈¿¿«
‰LaiaL ÌÈ‡e¯a‰ ¯‡L¿»«¿ƒ∆««»»
Ì‰L (ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ)»¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆≈

Ì¯B˜nÓ „e¯ÈÙa לאחר שהרי ¿≈ƒ¿»
האדם  גשמי, בגוף ונתלבשה שירדה

מקורו  את מרגיש לא בקרבו שהנשמה

לכל  דומה הוא ובזה בגלוי, האלקי

יש  שבכולם הגשמיים הנבראים שאר

ומחיה  מקיים שמהווה, אלוקי כוח

ולא  מכירים לא הם אבל אותם

אותו, Ck,מרגישים È„k „ÚÂ¿«¿≈»
Èeeva C¯Bˆ LiL האדם על ∆≈∆«ƒ

ÌÈiÁa z¯Á·e22LiL ÔÂÈk , »«¿»««ƒ≈»∆≈
ÔÙB‡a ‰¯ÈÁaÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»«¿ƒ»¿∆

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙÈ‰ ‡e‰L האלוקי שהאור כיון ∆≈∆¿»∆¿«¿»
והסתר, בהעלם היא הגשמי הזה בעולם הנבראים כל של האלוקית והחיות

שיש  כיוון העליון לרצון בניגוד שהוא דבר לעשות יבחר שהאדם מצב יתכן

מזה, הפוך לנהוג או ה' רצון ולעשות ובחיים בטוב לבחור חופשית בחירה לו

בחיים" "ובחרת עליו מצווה התורה ÔÈÚולכן ˙eÏÏk ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰הרוחנית ה' Ï‡¯NÈעבודת ˙BÓLc שירדו hÓÏ‰לאחר »¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»
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הּביטּול  אצלם יהיה ּבּיּבׁשה, למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבהיֹותן

יּמא. ּדנּוני הּביטּול ּובדּוגמת עלּֿדר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמקֹורם

ים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּדהפ הענין יתּבאר ¿«ƒ∆ְְְִִֵַָָָָָ

האלקי 10ליּבׁשה  ׁשהאֹור , ְֱִֶַָָָָֹ

נמׁש ים, ענין ׁשּזהּו סתימין, ּבעלמין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּמאיר

יּבׁשה, ענין ׁשּזהּו ּדאתּגלין, ּבעלמין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָונתּגּלה

סתימין, ּבעלמין ּומתּגּלה ׁשּמאיר אֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָּבאֹותֹו

ים  הפ) ּכׁשּלעצמֹו זה ענין והרי ים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת

סתימין  ׁשּבעלמין האלקי ׁשהאֹור ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹליּבׁשה,

ּפלא, ּדבר הּוא ּדאתּגלין) ּבעלמין ּבגילּוי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָיּומׁש

לגֹוזר  ואֹומרים זה על והֹודיה ׁשבח נֹותנים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָולכן

לנּו קרע אילּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי לגזרים סּוף ְְְִִִִַַַָָָָים

האלקי  האֹור ּכאׁשר אמנם, ּדינּו. כּו' הּים ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

ּבּברּואים  ּבגילּוי מאיר סתימין ְְְְְִִִִִִֵֶַָׁשּבעלמין

הּביטּול  ּבהם להיֹות צרי ּדאתּגלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָׁשּבעלמין

ּבאֹור  ּודבקּות ּבהתּכּללּות להיֹות ְְְְְְִִִֵַַָָוהּכּליֹון

כן  ּוכמֹו ׁשּבּים. הּברּואים ּבדּוגמת ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹהאלקי,

ׁשּגילּוי  למּטה, ׁשּנמצאים ּכפי יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבנׁשמֹות

הענין  ּבהם לפעֹול  צרי סתימין, ּדעלמין ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָהאֹור

ּבּכתּוב  ּומֹוסיף ממׁשי זה ועל הּנפׁש. ְְְִִִֶֶֶַַַַָּדכלֹות

ּבתֹוכֹו (והעבירנּו ּבתֹוכֹו יׂשראל ְְְְְֱֱִִִֵֶֶָָוהעביר

 ֿ ּבפני חסד ׁשּזהּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבחרבה)

סתימין  ׁשּבעלמין האלקי ׁשהאֹור ׁשאף ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹעצמֹו,

נתּבּטלּו לא מּכלֿמקֹום למּטה, ונתּגּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹנמׁש

ּבּנהר  ּבּיּבׁשה, הּים ּבתֹו עברּו אּלא ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָמּמציאּותם ,

(לא  הּוא זה וענין ּבגּופים. נׁשמֹות ּברגל, ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹיעברּו

יֹותר  נעלה חסד ּגם) אּלא נֹוסף, חסד ֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָרק

ּדבּנהר  הענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּכי ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלאיןֿערֹו

ׁשּגם  ּבתֹוכֹו, יׂשראל והעביר ּברגל, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָיעברּו

ׁשּבעלמין  האלקי האֹור ּומתּגּלה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשּמאיר

ּבגּו נׁשמֹות ּבמציאּותם יּׁשארּו ּבתֹוסתימין פים ְְְְְֲִִִִִִָָָ
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וחומרי, גשמי בגוף והתלבשו הזה hÓÏ‰,לעולם Ô˙BÈ‰a Ìb ¯L‡¬∆«ƒ¿»¿«»

,‰Laia ויש אותם המחייה האלוקי במקור גלויה הכרה להם אין כאשר ««»»
ה', מרצון הפוך ולעשות והטוב החיים בהיפך לבחור אפשרות אפילו להם

"מהלכים  הם הרי המלאכים), (כמו ימא" "נוני היותם עם שבו המצב וזהו

הגשמיים  הנבראים (כשאר ביבשה"

זאת בכל הזה) ∆¿È‰Èƒ‰שבעולם
ŒÏÚ Ì¯B˜ÓÏ ÏeËÈa‰ ÌÏˆ‡∆¿»«ƒƒ¿»«
Èec ÏeËÈa‰ ˙Ó‚e„·e C¯c∆∆¿¿««ƒ¿≈

‡nÈ,העליונים הרוחניים בעולמות «»
המלאכים. כמו

ÔÈÚ‰ ¯‡a˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿»
‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰c10, שהוא ¿»«»¿«»»

סוף, ים קריעת של הפנימי התוכן

המאמר, נפתח שבו «∆B‡‰L¯הנושא
ÔÈÓÏÚa ¯È‡nL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ

,ÌÈ ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÓÈ˙Ò יורד ¿ƒƒ∆∆ƒ¿«»
למטה  lb˙Â‰מלמעלה CLÓƒ¿»¿ƒ¿«∆

ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚa¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
¯È‡nL ÔÙB‡ B˙B‡a ,‰LaÈ«»»¿∆∆≈ƒ
,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿»¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ ˙ÈÁa העליון שה"ים" כך ¿ƒ«»
גלויה. "יבשה" להיות הופך הנעלם

CÙ‰) BÓˆÚlLk ‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆¿∆¿«¿»«
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ,‰LaÈÏ ÌÈ»¿«»»∆»»¡…ƒ

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL,כלל שבדרך ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
הוא  כי "סתום" נקרא רגיל, במצב

מגילוי  ÈeÏÈ‚aלמעלה CLÓeÈ¿«¿ƒ
ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚa כלל שבדרך ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

האור  להתגלות ראויים כלים אינם

הזה  Ït‡הנעלה ¯·c ‡e‰ (¿«∆∆
אחרים  דברים לולי גם מיוחד וחידוש

ממנו, ÌÈ˙Bשמסתעפים ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ
‰Ê ÏÚ ‰È„B‰Â Á·L בלבד ∆«¿»»«∆

ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¿≈«
eÏÈ‡ ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈ¯Ê‚Ïƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ

eÈc 'eÎ Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯˜ ובכך »«»∆«»«≈
המאמר  שבתחילת השאלה מיושבת

יםֿסוף  בקריעת יש תועלת איזו

בתוכו", העבירנו לא "אילו כשלעצמה,

גילוי  עצם על הם וההודיה השבח כי

שבדרך  הנעלה האלוקי האור והמשכת

מתגלה. אינו כלל

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ¯L‡k ,ÌÓ‡"ים" בחינת »¿»«¬∆»»¡…ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚaL ÌÈ‡e¯aa ÈeÏÈ‚a ¯È‡Ó,"יבשה" ˆ¯CÈבחינת ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»ƒ

ÔBÈlk‰Â ÏeËÈa‰ Ì‰a ˙BÈ‰Ï כך כדי עד מקורם אל להתקרב הרצון ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ»
שביבשה  ברואים היותם שעם כך תכלה שלהם העצמית האישית שהמציאות

וישתוקקו ‰‡È˜Ï,ישאפו ¯B‡a ˙e˜·„e ˙eÏlk˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿«¿¿≈»»¡…ƒ
,ÌiaL ÌÈ‡e¯a‰ ˙Ó‚e„a והמופלאה הנעלית האלוקית שההארה היינו ¿¿««¿ƒ∆«»

במציאותם. שינוי ותפעל בהם תחדור אכן כרגיל שלא בהם שמאירה

ÔÎ BÓÎe,סוף ים קריעת של המיוחדת בשעה ה"יבשה" בכללות שהיה כפי ¿≈
"יבשה" בבחינת שהם הברואים שגם

בחינת  של הנעלה האור את קיבלו

לאלוקות  ביטול בהם פעל והדבר "ים"

צריך  כך ביותר, ופנימי עמוק באופן

ÈÙkלהיות  Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
,‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓpL שכמבואר ∆ƒ¿»ƒ¿«»

בגופים  כנשמות מציאותם כל לעיל

ו"יבשה" "ים" בין חיבור היא

ÔÈÓÏÚc ¯B‡‰ ÈeÏÈbL∆ƒ»¿»¿ƒ
Ì‰a ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ,ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ»ƒƒ¿»∆

LÙp‰ ˙BÏÎc ÔÈÚ‰ רצון »ƒ¿»ƒ¿«∆∆
כדי  עד באלוקות להיכלל ותשוקה

המציאות. ואבדן כיליון

‰Ê ÏÚÂ לאלוקות להתבטל הרצון על ¿«∆
הנפש כלות ÛÈÒBÓeעד CÈLÓÓ«¿ƒƒ

·e˙ka לקריעת המיוחד השבח לאחר «»
יםֿסוף  "לגוזר – כשלעצמה סוף ים

BÎB˙aלגזרים", Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒƒ¿»≈¿
ההגדה ( בלשון «e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒוכן

ÌÏBÚÏ Èk (‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»ƒ¿»
ŒÈÙa „ÒÁ e‰fL ,BcÒÁ«¿∆∆∆∆ƒ¿≈

,BÓˆÚ,הים קריעת מעצם נפרד «¿
הוא ‰‡È˜Ïותוכנו ¯B‡‰L Û‡L∆«∆»»¡…ƒ

CLÓ ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL∆¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿»
‰hÓÏ ‰lb˙Â הגדולה וההתגלות ¿ƒ¿«∆¿«»

לכלות  להם לגרום אמורה הייתה הזו

eÏha˙הנפש, ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…ƒ¿«¿
CB˙a e¯·Ú ‡l‡ ,Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»∆»»¿¿
e¯·ÚÈ ¯‰pa ,‰Laia Ìi‰«»««»»«»»««¿

BÓL ,Ï‚¯a.ÌÈÙe‚a ˙ ¿»∆¿»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ התבטלו שלא החסד ¿ƒ¿»∆

הנפש  כלות מפני ‰e‡ממציאותם
(Ìb ‡l‡ ,ÛÒB „ÒÁ ˜¯ ‡Ï)…«∆∆»∆»«
,CB¯ÚŒÔÈ‡Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚ „ÒÁ∆∆«¬∆≈¿≈¬
לעומת  שיעור לאין נעלה חסד כלומר,

עצמה, הים קריעת של החסד

ההתגלות  עצם – הרוחנית ובמשמעותו

העליונים  בעולמות המאיר האור של

התחתונים  בעולמות p·c‰¯למטה  ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k Èkƒ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»¿«»»
,BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ הרוחנית משמעותו לפי ««¿¿»∆¿∆¡ƒƒ¿»≈¿

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ‰lb˙Óe ¯È‡nLk ÌbL∆«¿∆≈ƒƒ¿«∆»»¡…ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
e¯‡MÈ ישראל ‰Ìiבני CB˙a ÌÈÙe‚a ˙BÓL Ì˙e‡ÈˆÓa ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿«»
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ט f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

נקראת  ׁשאז האצילּות, ּבעֹולם היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּכׁשהּמלכּות

סתימין  עלמין להתהּוּות מקֹור והיא ים, ְְְְְְִִִִִֵַָָָּבׁשם

יּמא, נּוני הם ׁשּבהם ׁשהּברּואים אתּגלין, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדלא

ּובחינה  כּו'. למקֹורם ּבביטּול ּתמיד ְְְְִִִִִֶָָָׁשעֹומדים

לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, יֹורדת ּכׁשהּמלכּות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּב',

ׁשּכתּוב  ּבׁשם 18ּכמֹו נקראת ׁשאז יּפרד, ּומּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּדאתּגלין, עלמין להתהּוּות מקֹור והיא ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָיּבׁשה,

כּו'. מּמקֹורם ּבפירּוד הם ׁשּבהם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשהּברּואים

ÌÓ‡ ּביּבׁשּתא ּדאזלין יּמא נּוני ּגם ,19יׁש »¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָ

ׁשּירדּו ּכפי הּנׁשמֹות מעלת ְְְֲִִֶֶַַַָָׁשּזֹוהי

יׂשראל  נׁשמֹות ּדהּנה, ּבגּופים. ונתלּבׁשּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָלמּטה

יּמא  נּוני ּבבחינת הם הרי למעלה ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבהיֹותם

ּתמיד  ׁשעֹומדים אתּגלין, ּדלא סתימין ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹׁשּבעלמין

למּטה  ׁשּירדּו אּלא מקֹורם. לגּבי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבביטּול

ּוכמאמר  ּבגּופים, ּבי 20ונתלּבׁשּו ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָ

אּתה  בראתּה אּתה (ואףֿעלּֿפיֿכן) היא, ְְְִִֵַַַַָָָָָטהֹורה

ׁשהם  מּכמֹו ׁשּירדּו ּבי, נפחּתּה אּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָיצרּתּה

ּדר21ּבאצילּות  היא, טהֹורה ּבבחינת , ְְֲִִִִֶֶַָָ

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה  עֹולמֹות ְְְְְֲִִִִַָָָָהׁשּתלׁשלּות

הּגׁשמי, הּזה לעֹולם עד כּו') יצרּתּה ְְְְִֶַַַַַָָָָָ(בראתּה

הם  הרי ּבגּופים להתלּבׁש למּטה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָּובירידתן

(עלמין  ׁשּבּיּבׁשה הּברּואים ׁשאר ְְְְְִִֶַַַַָָָָּבדּוגמת

,ּכ ּכדי ועד מּמקֹורם, ּבפירּוד ׁשהם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּדאתּגלין)

ּבחּיים  ּובחרּת ּבּצּוּוי צֹור ׁשּיׁש22ׁשּיׁש ּכיון , ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

רצֹון  היפ ׁשהּוא ּבאֹופן לּבחירה מקֹום ְְְְִִֵֶֶֶַַָָנתינת

ענין  ּכללּות הּוא זה ועל חסֿוׁשלֹום, ְְְְְִֶֶַַַָָָהעליֹון

ּגם ה  אׁשר למּטה, יׂשראל ּדנׁשמֹות עבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָ
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קל.18) ע' אב סה"מ תו"מ וראה יו"ד. ב, א.19)בראשית קפח, זח"ג השחר.20)ראה בברכת נשמה" ראה 21)"אלקי

ועוד. א. כז, ראה לקו"ת במקומו. האריז"ל יט.22)סידור ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היא  ˜¯‡˙המלכות Ê‡L ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‡È‰ ˙eÎÏn‰Lk ,¿∆««¿ƒ¿»»¬ƒ∆»ƒ¿≈

‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ˙ee‰˙‰Ï ¯B˜Ó ‡È‰Â ,ÌÈ ÌLa¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿ƒƒ¿…
,ÔÈÏb˙‡ מתגלים שלא מגילוי) למעלה (נעלמים, 'סתומים' עולמות ƒ¿«¿»

,‡nÈ Èe Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰Lשבים דגים ÌÈ„ÓBÚLכמו ∆«¿ƒ∆»∆≈≈«»∆¿ƒ
'eÎ Ì¯B˜ÓÏ ÏeËÈ·a „ÈÓz»ƒ¿ƒƒ¿»
בחיות  שמכירים נבראים היינו ובנמשל

וחיותם  קיומם מקור שהיא האלוקית

לה. ‰a',ומודעים ‰ÈÁ·e¿ƒ»«
˙„¯BÈ ˙eÎÏn‰Lk מעולם ¿∆««¿∆∆

למטה  להאיר «Œ‰‡È¯·Ïƒ¿ƒהאצילות
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שלמטה העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
האצילות e˙kL·מעולם BÓk18 ¿∆»
,„¯tÈ ÌMÓe המשקה הנהר לגבי ƒ»ƒ»≈

בראשית  בפרשת נאמר גןֿעדן את

אבל  אחד נהר הוא בגןֿעדן שבהיותו

נהרות  לארבעה נפרד הוא בצאתו

שספירת  שכפי בענייננו גם וכך שונים,

האור  האצילות, בעולם היא המלכות

בבחינת  והיא בה, ונרגש ניכר האלוקי

בעולמות  להאיר בירידתה אבל "ים",

לאחר  זה הרי בריאהֿיצירהֿעשיה,

וצמצום  מיעוט עבר האלוקי שהאור

,‰LaÈ ÌLa ˙‡¯˜ Ê‡L והיא ∆»ƒ¿≈¿≈«»»
שהברואים  כשם ממקורה, בפירוד

הארץ  מעפר בפירוד הם È‰Â¿ƒ‡ביבשה
 ֿ בבריאה שהיא כפי המלכות ספירת

ee‰˙‰Ï˙יצירהֿעשיה ¯B˜Ó»¿ƒ¿«
,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ הגלויים עולמות »¿ƒ¿ƒ¿«¿»

Ì‰ Ì‰aL ÌÈ‡e¯a‰L∆«¿ƒ∆»∆≈
.'eÎ Ì¯B˜nÓ „e¯ÈÙa¿≈ƒ¿»

Ìb LÈ ÌÓ‡ מן יוצא מיוחד, סוג »¿»≈«
הנקראים  רוחניים נבראים של הכלל,

ÔÈÏÊ‡cבזוהר  ‡nÈ Èe≈«»¿»¿ƒ
‡zLaÈa19, ההולכים הים דגי ¿«∆¿»

שהם  סתם הים מדגי (השונים ביבשה

שהם  סתם היבשה ומנבראי המלאכים

הגשמיים) ÏÚÓ˙הנבראים È‰BfL∆ƒ«¬«
ÌÈÙe‚a eLaÏ˙Â ‰hÓÏ e„¯iL ÈÙk ˙BÓLp‰ הם אחד שמצד «¿»¿ƒ∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿¿ƒ

שני  ומצד בגלוי בהם ניכרת שהאלוקות נעלים רוחניים נבראים ימא", "נוני

בגופים  להתלבש הזה לעולם למטה ירדו הנשמות כי ביבשה", "מתהלכים הם

ומפרט. שממשיך כפי גשמיים,

‰ÏÚÓÏ Ì˙BÈ‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL ,‰p‰c הזה לעולם שירדו לפני ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»
בגופים  ÔÈÓÈ˙Òלהתלבש ÔÈÓÏÚaL ‡nÈ Èe ˙ÈÁ·a Ì‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ«≈«»∆¿»¿ƒ¿ƒƒ

,ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc מתגלים שאינם (נעלמים) סתומים שבעולמות הים דגי ¿…ƒ¿«¿»
Ì¯B˜Ó Èa‚Ï ÏeËÈ·a „ÈÓz ÌÈ„ÓBÚL מכירות הנשמות תמיד כי ∆¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈¿»

(כמבואר  לפניו מתבטלות וממילא לו, ומודעות האלוקי מקורן את ומרגישות

העליונים). המלאכים לגבי גם eLaÏ˙Âלעיל ‰hÓÏ e„¯iL ‡l‡∆»∆»¿¿«»¿ƒ¿«¿
¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈÙe‚a20 כפי ¿ƒ¿«¬«

השחר  בברכות ««¿ÓL‰שאומרים
‡È‰ ‰¯B‰Ë Èa z˙pL ובאה ∆»«»ƒ¿»ƒ

באלוקות, ונעלה גבוה »¿(ŒÛ‡Âממקור
ÔÎŒÈtŒÏÚ הנעלה מקורה למרות «ƒ≈

‡z‰מאד  d˙‡¯· ‰z‡ («»¿»»«»
,Èa dzÁÙ ‰z‡ dz¯ˆÈ¿«¿»«»¿«¿»ƒ
פי  על הללו הלשונות ומשמעות

התהליך  היא הדברים פנימיות

מלמעלה  בירידתן הנשמות שעוברות

Ì‰Lלמטה BÓkÓ e„¯iL∆»¿ƒ¿∆≈
˙eÏÈˆ‡a21‰¯B‰Ë ˙ÈÁ·a , »¬ƒƒ¿ƒ«¿»

˙eÏLÏzL‰ C¯c ,‡È‰ƒ∆∆ƒ¿«¿¿
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

בלשונות ( שמרומז ««¿·¯‡˙dכפי
הבריאה לעולם הירידה «¿»¿dz¯ˆÈכנגד

היצירה לעולם הירידה Ú„כנגד ('eÎ«
,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿ƒ
LaÏ˙‰Ï ‰hÓÏ Ô˙„È¯È·eƒƒ»»¿«»¿ƒ¿«≈
˙Ó‚e„a Ì‰ È¯‰ ÌÈÙe‚a¿ƒ¬≈≈¿¿«
‰LaiaL ÌÈ‡e¯a‰ ¯‡L¿»«¿ƒ∆««»»
Ì‰L (ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ)»¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆≈

Ì¯B˜nÓ „e¯ÈÙa לאחר שהרי ¿≈ƒ¿»
האדם  גשמי, בגוף ונתלבשה שירדה

מקורו  את מרגיש לא בקרבו שהנשמה

לכל  דומה הוא ובזה בגלוי, האלקי

יש  שבכולם הגשמיים הנבראים שאר

ומחיה  מקיים שמהווה, אלוקי כוח

ולא  מכירים לא הם אבל אותם

אותו, Ck,מרגישים È„k „ÚÂ¿«¿≈»
Èeeva C¯Bˆ LiL האדם על ∆≈∆«ƒ

ÌÈiÁa z¯Á·e22LiL ÔÂÈk , »«¿»««ƒ≈»∆≈
ÔÙB‡a ‰¯ÈÁaÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»«¿ƒ»¿∆

,ÌBÏLÂŒÒÁ ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ CÙÈ‰ ‡e‰L האלוקי שהאור כיון ∆≈∆¿»∆¿«¿»
והסתר, בהעלם היא הגשמי הזה בעולם הנבראים כל של האלוקית והחיות

שיש  כיוון העליון לרצון בניגוד שהוא דבר לעשות יבחר שהאדם מצב יתכן

מזה, הפוך לנהוג או ה' רצון ולעשות ובחיים בטוב לבחור חופשית בחירה לו

בחיים" "ובחרת עליו מצווה התורה ÔÈÚולכן ˙eÏÏk ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»ƒ¿«
‰„B·Ú‰הרוחנית ה' Ï‡¯NÈעבודת ˙BÓLc שירדו hÓÏ‰לאחר »¬»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»
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הּביטּול  אצלם יהיה ּבּיּבׁשה, למּטה, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבהיֹותן

יּמא. ּדנּוני הּביטּול ּובדּוגמת עלּֿדר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָלמקֹורם

ים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּדהפ הענין יתּבאר ¿«ƒ∆ְְְִִֵַָָָָָ

האלקי 10ליּבׁשה  ׁשהאֹור , ְֱִֶַָָָָֹ

נמׁש ים, ענין ׁשּזהּו סתימין, ּבעלמין ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּמאיר

יּבׁשה, ענין ׁשּזהּו ּדאתּגלין, ּבעלמין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָונתּגּלה

סתימין, ּבעלמין ּומתּגּלה ׁשּמאיר אֹופן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָּבאֹותֹו

ים  הפ) ּכׁשּלעצמֹו זה ענין והרי ים. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּבחינת

סתימין  ׁשּבעלמין האלקי ׁשהאֹור ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹליּבׁשה,

ּפלא, ּדבר הּוא ּדאתּגלין) ּבעלמין ּבגילּוי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָיּומׁש

לגֹוזר  ואֹומרים זה על והֹודיה ׁשבח נֹותנים ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָולכן

לנּו קרע אילּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי לגזרים סּוף ְְְִִִִַַַָָָָים

האלקי  האֹור ּכאׁשר אמנם, ּדינּו. כּו' הּים ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָֹאת

ּבּברּואים  ּבגילּוי מאיר סתימין ְְְְְִִִִִִֵֶַָׁשּבעלמין

הּביטּול  ּבהם להיֹות צרי ּדאתּגלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָׁשּבעלמין

ּבאֹור  ּודבקּות ּבהתּכּללּות להיֹות ְְְְְְִִִֵַַָָוהּכּליֹון

כן  ּוכמֹו ׁשּבּים. הּברּואים ּבדּוגמת ְְְְֱִִֵֶַַַָָֹהאלקי,

ׁשּגילּוי  למּטה, ׁשּנמצאים ּכפי יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבנׁשמֹות

הענין  ּבהם לפעֹול  צרי סתימין, ּדעלמין ְְְְְִִִִִִֶָָָָָָהאֹור

ּבּכתּוב  ּומֹוסיף ממׁשי זה ועל הּנפׁש. ְְְִִִֶֶֶַַַַָּדכלֹות

ּבתֹוכֹו (והעבירנּו ּבתֹוכֹו יׂשראל ְְְְְֱֱִִִֵֶֶָָוהעביר

 ֿ ּבפני חסד ׁשּזהּו חסּדֹו, לעֹולם ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבחרבה)

סתימין  ׁשּבעלמין האלקי ׁשהאֹור ׁשאף ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹעצמֹו,

נתּבּטלּו לא מּכלֿמקֹום למּטה, ונתּגּלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹנמׁש

ּבּנהר  ּבּיּבׁשה, הּים ּבתֹו עברּו אּלא ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָמּמציאּותם ,

(לא  הּוא זה וענין ּבגּופים. נׁשמֹות ּברגל, ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹיעברּו

יֹותר  נעלה חסד ּגם) אּלא נֹוסף, חסד ֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָרק

ּדבּנהר  הענין להיֹות ׁשּיּוכל ּכדי ּכי ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלאיןֿערֹו

ׁשּגם  ּבתֹוכֹו, יׂשראל והעביר ּברגל, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָיעברּו

ׁשּבעלמין  האלקי האֹור ּומתּגּלה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשּמאיר

ּבגּו נׁשמֹות ּבמציאּותם יּׁשארּו ּבתֹוסתימין פים ְְְְְֲִִִִִִָָָ
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וחומרי, גשמי בגוף והתלבשו הזה hÓÏ‰,לעולם Ô˙BÈ‰a Ìb ¯L‡¬∆«ƒ¿»¿«»

,‰Laia ויש אותם המחייה האלוקי במקור גלויה הכרה להם אין כאשר ««»»
ה', מרצון הפוך ולעשות והטוב החיים בהיפך לבחור אפשרות אפילו להם

"מהלכים  הם הרי המלאכים), (כמו ימא" "נוני היותם עם שבו המצב וזהו

הגשמיים  הנבראים (כשאר ביבשה"

זאת בכל הזה) ∆¿È‰Èƒ‰שבעולם
ŒÏÚ Ì¯B˜ÓÏ ÏeËÈa‰ ÌÏˆ‡∆¿»«ƒƒ¿»«
Èec ÏeËÈa‰ ˙Ó‚e„·e C¯c∆∆¿¿««ƒ¿≈

‡nÈ,העליונים הרוחניים בעולמות «»
המלאכים. כמו

ÔÈÚ‰ ¯‡a˙È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿»
‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰c10, שהוא ¿»«»¿«»»

סוף, ים קריעת של הפנימי התוכן

המאמר, נפתח שבו «∆B‡‰L¯הנושא
ÔÈÓÏÚa ¯È‡nL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆≈ƒ¿»¿ƒ

,ÌÈ ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÓÈ˙Ò יורד ¿ƒƒ∆∆ƒ¿«»
למטה  lb˙Â‰מלמעלה CLÓƒ¿»¿ƒ¿«∆

ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚa¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«
¯È‡nL ÔÙB‡ B˙B‡a ,‰LaÈ«»»¿∆∆≈ƒ
,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚa ‰lb˙Óeƒ¿«∆¿»¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ ˙ÈÁa העליון שה"ים" כך ¿ƒ«»
גלויה. "יבשה" להיות הופך הנעלם

CÙ‰) BÓˆÚlLk ‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»∆¿∆¿«¿»«
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L ,‰LaÈÏ ÌÈ»¿«»»∆»»¡…ƒ

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL,כלל שבדרך ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
הוא  כי "סתום" נקרא רגיל, במצב

מגילוי  ÈeÏÈ‚aלמעלה CLÓeÈ¿«¿ƒ
ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚa כלל שבדרך ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

האור  להתגלות ראויים כלים אינם

הזה  Ït‡הנעלה ¯·c ‡e‰ (¿«∆∆
אחרים  דברים לולי גם מיוחד וחידוש

ממנו, ÌÈ˙Bשמסתעפים ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ
‰Ê ÏÚ ‰È„B‰Â Á·L בלבד ∆«¿»»«∆

ÛeÒ ÌÈ ¯ÊB‚Ï ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¿≈«
eÏÈ‡ ,BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈ¯Ê‚Ïƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ

eÈc 'eÎ Ìi‰ ˙‡ eÏ Ú¯˜ ובכך »«»∆«»«≈
המאמר  שבתחילת השאלה מיושבת

יםֿסוף  בקריעת יש תועלת איזו

בתוכו", העבירנו לא "אילו כשלעצמה,

גילוי  עצם על הם וההודיה השבח כי

שבדרך  הנעלה האלוקי האור והמשכת

מתגלה. אינו כלל

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ¯L‡k ,ÌÓ‡"ים" בחינת »¿»«¬∆»»¡…ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚaL ÌÈ‡e¯aa ÈeÏÈ‚a ¯È‡Ó,"יבשה" ˆ¯CÈבחינת ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»ƒ

ÔBÈlk‰Â ÏeËÈa‰ Ì‰a ˙BÈ‰Ï כך כדי עד מקורם אל להתקרב הרצון ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ»
שביבשה  ברואים היותם שעם כך תכלה שלהם העצמית האישית שהמציאות

וישתוקקו ‰‡È˜Ï,ישאפו ¯B‡a ˙e˜·„e ˙eÏlk˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿«¿¿≈»»¡…ƒ
,ÌiaL ÌÈ‡e¯a‰ ˙Ó‚e„a והמופלאה הנעלית האלוקית שההארה היינו ¿¿««¿ƒ∆«»

במציאותם. שינוי ותפעל בהם תחדור אכן כרגיל שלא בהם שמאירה

ÔÎ BÓÎe,סוף ים קריעת של המיוחדת בשעה ה"יבשה" בכללות שהיה כפי ¿≈
"יבשה" בבחינת שהם הברואים שגם

בחינת  של הנעלה האור את קיבלו

לאלוקות  ביטול בהם פעל והדבר "ים"

צריך  כך ביותר, ופנימי עמוק באופן

ÈÙkלהיות  Ï‡¯NÈ ˙BÓLa¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ
,‰hÓÏ ÌÈ‡ˆÓpL שכמבואר ∆ƒ¿»ƒ¿«»

בגופים  כנשמות מציאותם כל לעיל

ו"יבשה" "ים" בין חיבור היא

ÔÈÓÏÚc ¯B‡‰ ÈeÏÈbL∆ƒ»¿»¿ƒ
Ì‰a ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ ,ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ»ƒƒ¿»∆

LÙp‰ ˙BÏÎc ÔÈÚ‰ רצון »ƒ¿»ƒ¿«∆∆
כדי  עד באלוקות להיכלל ותשוקה

המציאות. ואבדן כיליון

‰Ê ÏÚÂ לאלוקות להתבטל הרצון על ¿«∆
הנפש כלות ÛÈÒBÓeעד CÈLÓÓ«¿ƒƒ

·e˙ka לקריעת המיוחד השבח לאחר «»
יםֿסוף  "לגוזר – כשלעצמה סוף ים

BÎB˙aלגזרים", Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒƒ¿»≈¿
ההגדה ( בלשון «e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒוכן

ÌÏBÚÏ Èk (‰·¯Áa BÎB˙a¿∆»»»ƒ¿»
ŒÈÙa „ÒÁ e‰fL ,BcÒÁ«¿∆∆∆∆ƒ¿≈

,BÓˆÚ,הים קריעת מעצם נפרד «¿
הוא ‰‡È˜Ïותוכנו ¯B‡‰L Û‡L∆«∆»»¡…ƒ

CLÓ ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL∆¿»¿ƒ¿ƒƒƒ¿»
‰hÓÏ ‰lb˙Â הגדולה וההתגלות ¿ƒ¿«∆¿«»

לכלות  להם לגרום אמורה הייתה הזו

eÏha˙הנפש, ‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»…ƒ¿«¿
CB˙a e¯·Ú ‡l‡ ,Ì˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ»∆»»¿¿
e¯·ÚÈ ¯‰pa ,‰Laia Ìi‰«»««»»«»»««¿

BÓL ,Ï‚¯a.ÌÈÙe‚a ˙ ¿»∆¿»¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ התבטלו שלא החסד ¿ƒ¿»∆

הנפש  כלות מפני ‰e‡ממציאותם
(Ìb ‡l‡ ,ÛÒB „ÒÁ ˜¯ ‡Ï)…«∆∆»∆»«
,CB¯ÚŒÔÈ‡Ï ¯˙BÈ ‰ÏÚ „ÒÁ∆∆«¬∆≈¿≈¬
לעומת  שיעור לאין נעלה חסד כלומר,

עצמה, הים קריעת של החסד

ההתגלות  עצם – הרוחנית ובמשמעותו

העליונים  בעולמות המאיר האור של

התחתונים  בעולמות p·c‰¯למטה  ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„k Èkƒ¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿»¿«»»
,BÎB˙a Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Â ,Ï‚¯a e¯·ÚÈ הרוחנית משמעותו לפי ««¿¿»∆¿∆¡ƒƒ¿»≈¿

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚaL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ‰lb˙Óe ¯È‡nLk ÌbL∆«¿∆≈ƒƒ¿«∆»»¡…ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒƒ
e¯‡MÈ ישראל ‰Ìiבני CB˙a ÌÈÙe‚a ˙BÓL Ì˙e‡ÈˆÓa ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¿«»
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f"kyz'dי ,gqtd bgc 'a lil

התּגּלּות  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּבּיּבׁשה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּים

עלמין  ויּבׁשה, (ים מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחינה

יחד, ּגם ּדאתּגלין) ועלמין אתּגלין ּדלא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹסתימין

ׁשּנקרא  ,יתּבר ועצמּותֹו ּדמהּותֹו הּגילּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

סתימין, עלמין לגּבי ּגם סתימין ּדכל ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסתימא

ועלמין  אתּגלין ּדלא סתימין ׁשעלמין ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹועד

אצלֹו מּמׁש ּבהׁשואה הם ויּבׁשה, ים ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּדאתּגלין,

למעלה  ׁשהּוא העצמּות ּגילּוי ּומּצד ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָיתּבר

הּגילּוי  להיֹות יכֹול וגילּוי, ּדהעלם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמהּגדרים

ים  הפ) ּדאתּגלין ּבעלמין סתימין ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָּדעלמין

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּים), את לנּו קרע ְְִֵֶַַַַַָָָָָליּבׁשה,

יעברּו (ּבּנהר ּבגּופים נׁשמֹות ּבמציאּותם ְְְְֲִִִִַַַָָָָָיּׁשארּו

ּבחרבה). ּבתֹוכֹו העבירנּו ְְֱִֶֶֶָָָָָּברגל,

ּגם p‰Â‰ה) יּובן לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַַַָָָ

טֹובֹות  מעלֹות ּכּמה הּפסקא ְְֲִֵֶַַַָָהמׁש

ּומּכה  מּכה ׁשּכל ׁשּלפניֿזה להּפיסקא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָכּו'

ׁשל  היתה ּבמצרים הּמצרים על הּקּב"ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהביא

מּכֹות  ּׁשּכתּוב 23חמׁש מה ידּוע ּדהּנה, . ְִֵֵֶַַַָָָ

ורּבי 24ּבספרים  אליעזר ּדרּבי הּפלּוגּתא ּבביאּור ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ

אֹו25עקיבא  מּכֹות ארּבע ׁשל היתה מּכה ּכל אם , ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּכל  סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי מּכֹות, חמׁש ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּדם  מּכת [ּוכמֹו הּיסֹודֹות ד' ּבכל היתה ְְְְַַַַָָָָָמּכה

ּבּמים  רק לא היתה הּמּכה אׁשר ּבּמים, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה

הּיסֹודֹות  ּבג' ּגם אּלא ּבגילּוי, ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָעצמם

ורּבי  ּבהעלם]. ּבּמים ׁשּכלּולים ועפר רּוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁש

ּבד' רק לא היתה ׁשהּמּכה מֹוסיף, ְְֲִִֶַַַָָָָֹעקיבא

והּנה, העצמי. הּיּולי ּבבחינת ּגם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּיסֹודֹות,
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חמש 23) של היתה כו' ומכה מכה "כל רע"ק מאמר סיום הוא כו'" מעלות "כמה אשר משמע פסח' שב'זבח ולהעיר,

לקו"ש 24)מכות". בארוכה וראה להגש"פ. ריטב"א ופירושה. הגדה סדר אבודרהם ההגדה. בפירוש חיים ארחות כלבו,

וש"נ. ואילך. 87 ע' לא.25)חט"ז יד, בשלח מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,‰Laia««»»¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¿»

) Ì‰ÈMÓ סוף ים שבקריעת האמורות הבחינות משתי יותר שנעלית בחינה ƒ¿≈∆
לעיל  כמבואר שהן וחיבור קשר ביניהן ÔÈÓÏÚנוצר ,‰LaÈÂ ÌÈ»¿«»»»¿ƒ

,„ÁÈ Ìb (ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚÂ ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò אור רק כי ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»«««
ביניהן, לחבר יכול ביחד משתיהן נעלה

e‰fL הבחינות משתי הנעלה האור ∆∆
הוא יחד B˙e‰Ócגם ÈeÏÈb‰«ƒ¿«

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ של התגלות ¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו הוא ברוך «¿pL∆ƒ˜¯‡הקדוש
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò של (נעלם ¿ƒ»¿»¿ƒƒ

הנעלמים) ÔÈÓÏÚכל Èa‚Ï Ìb«¿«≈»¿ƒ
,ÔÈÓÈ˙Ò האלוקי מהאור בשונה ¿ƒƒ

נעלם  שהוא סתימין" ב"עלמין המאיר

ל"עלמין  ביחס מגילוי ולמעלה

יתברך  ומהותו עצמותו הרי דאתגליין",

ל"לעלמין  ביחס גם ונעלם "סתים" הוא

הם  אליו שביחס עצמם, סתימין"

"גלויים" ÔÈÓÏÚLנחשבים „ÚÂ¿«∆»¿ƒ
ÔÈÓÏÚÂ ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ì‰ ,‰LaÈÂ ÌÈ ,ÔÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»»¿«»»≈
,C¯a˙È BÏˆ‡ LnÓ ‰‡ÂL‰a¿«¿»»«»∆¿ƒ¿»≈
ומהותו  עצמותו של וההפלאה והעילוי

מ"עלמין  אפילו הדרגות, מכל יתברך

שתי  שלגביו כך כדי עד היא סתימין"

האמורות סתימין"הבחינות ("עלמין

דאתגליין" ו"עלמין "ים" הנקראים

אחת  בדרגה הם "יבשה") הנקראים

מרוחק  אמיתי שבליֿגבול (כשם שווה

בלבד  מאחד באיןֿערוך ומופלא

ממש) מידה באותה רבבות ומריבוא

‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓeƒ«ƒ»«¿∆
ÌÏÚ‰c ÌÈ¯„b‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»ƒ¿∆¿≈

,ÈeÏÈ‚Â הוא ומהות' ש'עצמות כיוון ¿ƒ
שום  בו ואין הגדרים מכל למעלה

כשם  הרי שהוא, סוג מכל הגבלות

מבחינת  (בשונה מגילוי למעלה שהוא

כך  הגילוי) בגדרי שמוגדרת "יבשה"

כנעלם  מוגדר מלהיות למעלה גם הוא

ומהות' ה'עצמות מצד לכן ההעלם), בגדרי שמוגדרת "ים" מבחינת (בשונה

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚc ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈמגילוי ÔÈÓÏÚaשלמעלה »ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏb˙‡cהגילוי גדרי ‡˙בתוך eÏ Ú¯˜ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰) ¿ƒ¿«¿»»«»¿«»»»«»∆

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(Ìi‰ של מוחלטת ושבירה התבטלות תהיה לא «»¿««ƒ≈

אלא BÓL˙הגדרים Ì˙e‡ÈˆÓa e¯‡MÈ דגי" הן מהותן שמצד נעלות ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿»
עליונים  מלאכים כמו מוגבלים ÌÈÙe‚aהים" e¯·ÚÈגשמיים ¯‰pa) ¿ƒ«»»««¿

(‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ,Ï‚¯a.הנפש כלות של למצב יגיעו ולא ¿»∆∆¡ƒ»¿∆»»»
‡˜Òt‰ CLÓ‰ Ìb Ô·eÈ ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈»≈»«∆¿≈«ƒ¿»

'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk שבה «»«¬
המאמר  ŒÈÙlLפותח ‡˜ÒÈt‰Ï¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈

‰Ê נאמר בה kÓ‰בהגדה ÏkL ∆∆»«»
ÏÚ ‰"aw‰ ‡È·‰L ‰kÓe«»∆≈ƒ«»»«
ÏL ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿»∆

˙BkÓ LÓÁ23 מכה כל כלומר, »≈«
מכות  לחמש למעשה התחלקה בודדת

ומאחר  "כמה נפרדות, שהפיסקא

לאחר  מיד מופיעה טובות" מעלות

של  הייתה מכה שכל הזו, הפיסקא

העניינים  ששני לומר יש מכות, חמש

כפי  בזה, זה להלן.קשורים שיתבאר

·e˙kM ‰Ó Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»««∆»
ÌÈ¯ÙÒa24 באריכות ומבואר ƒ¿»ƒ

ההגדה  על בעצמו הרבי של בשיחות

‡z‚eÏt‰ ¯e‡È·a המחלוקת ¿≈«¿¿»
‡·È˜Ú Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c25, ¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¬ƒ»

Úa¯‡ ÏL ‰˙È‰ ‰kÓ Ïk Ì‡ƒ»«»»¿»∆«¿«
,˙BkÓ LÓÁ ÏL B‡ ˙BkÓ«∆»≈«

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c מכה שכל שאומר ¿«ƒ¡ƒ∆∆
מכות  ארבע של ≈«dÈÏŒ‡¯È·Ò¿ƒהייתה

„'סובר  ÏÎa ‰˙È‰ ‰kÓ ÏkL∆»«»»¿»¿»
˙B„BÒi‰ ֿ אש העולם נברא מהם «¿

kÓ˙למשל [BÓÎeרוחֿמיםֿעפר  ¿««
¯L‡ ,ÌÈna ‰˙È‰L Ìc»∆»¿»««ƒ¬∆
ÌÈna ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ‰kn‰««»»¿»…«««ƒ

,ÈeÏÈ‚a eÈ‰L BÓk ÌÓˆÚ כפי «¿»¿∆»¿ƒ
מים, בתור a‚'שהם Ìb ‡l‡∆»«¿

¯ÙÚÂ Áe¯ L‡ ˙B„BÒi‰«¿≈«¿»»
ÌÏÚ‰a ÌÈna ÌÈÏeÏkL שכן ∆¿ƒ««ƒ¿∆¿≈

ארבעת  מכל מורכב בעולם דבר כל

הוא  המים יסוד שבמים אלא היסודות

הם  אשֿרוחֿעפר והיסודות בגלוי,

לקו  הם גם דם ובמכת ].בהעלם,
,˙B„BÒi‰ '„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ‰kn‰L ,ÛÈÒBÓ ‡·È˜Ú Èa¯Â¿«ƒ¬ƒ»ƒ∆««»»¿»…«¿«¿

ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ מורכב דבר שכל לכך בנוסף כלומר, ∆»«ƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ
כזו  מהגדרה ומופשט שנעלה נוסף עניין בו יש האמורים, היסודות מארבעת

אין  שעדיין ('פוטנציאל') אפשרות בו שטמונה עניין – 'היולי' והוא אחרת או
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'eke epilr mewnl zeaeh zelrn dnk

התּגּברּות  עלֿידי היא ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּׁשבירה

על  הּקּב"ה ׁשהביא מּכה ׁשּכל וכיון ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדּוׁשה.

ׁשּׁשבירת  הינּו מּכֹות, חמׁש ׁשל היתה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצרים

ׁשּבּה הּיסֹודֹות ּבד' רק לא היתה מצרים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹקליּפת

ּבב  ּגם מּובן,אּלא הרי ׁשּבּה, העצמי הּיּולי חינת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נעׂשית  (ׁשעלֿידיֿזה  הּקדּוׁשה התּגּברּות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגם

הּיסֹודֹות  ּבד' רק לא היתה הּקליּפה) ְְְְְִִַַַַָָָֹׁשבירת

מד' ׁשּלמעלה ׁשּבּה הּיּולי ּבבחינת ּגם אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּה

ידּוע  והּנה, ּכנגד 26הּיסֹודֹות. הם הּיסֹודֹות ׁשד' ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשהם  ֿ עׂשּיה, אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ְְֲֲִִִִֵֶָָָָד'

היא  יּו"ד [אֹות הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ְְֲִִֵֶֶָָָּכנגד

ה"א  אֹות ּבאצילּות, ׁשּמאירה חכמה ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבחינת

ּבכּורסיא, ׁשּמקּננא ּבינה ּבחינת היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָראׁשֹונה

ספירן  ׁשית על קאי וא"ו הּבריאה, ְְִִִֵַַָָָָָעֹולם

ספירת  היא אחרֹונה וה"א ּבּיצירה, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשמקּננן

ּבעׂשּיה  ׁשּמקּננא הּיּולי 27הּמלכּות ּובחינת ,[ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  הּכתר ּבחינת ּכנגד הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהעצמי

יּו"ד  ׁשל קּוצֹו ּבחינת מּובן,28מאצילּות, ּומּזה . ְֲִִִֵֶֶַָ

ּדהׁשּתלׁשלּות  מהאֹור רק (לא הּגילּוי אז ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְֲֲִִִִֶָָָָׁשּבד'

ׁשּלמעלה  האֹור מּבחינת ּגם) ְְְִִֶֶַַַָָָאּלא

ׁשבירת  ּפעל ּדוקא זה ׁשאֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

ׁשהיה  ּוכמֹו מצרים . ּדקליּפת ההּיּולי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָּבחינת

הּפסח  ּבליל ּגם הּוא ּכן מצרים , יציאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַּבׁשעת

ונעֹורים  חֹוזרים ׁשאז וׁשנה, ׁשנה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָׁשּבכל

הראׁשֹונה  ּבּפעם ׁשהיּו ּגם 29הּגילּויים ׁשּמאיר , ִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

הּנה  ולכן, מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבחינת

לד' ּבכללּות נחלקים ה'ּסדר' עניני ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאף
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ע"ב.26) ריש ה, במדבר בלקו"ת הובאו כד. ד, אור מאורי פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה 27)ראה

א). (כג, ו תיקון שם.28)תקו"ז חיים (להחיד"א)29)עץ דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבי"ם. תיקון בספר רמ"ז ראה

ועוד. פכ"ט.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארבעת  פרט ואם מוגדר, ולא פשוט – 'עצמי' והוא פרטית הגדרה שום לה

היא  מכה כל הרי המציאות, בעומק פגעה המכה כי אותו, גם מונים היסודות

מצרים  טומאת זו דעה לפי – בשיחותיו מבאר שהרבי וכפי מכות, חמש של

ולשבור  להכות נועדו שהמכות וכיוון הדברים, של המציאות בעצם גם חדרה

כזו  בעוצמה היו הן מצרים, את

לו  שיש כפי לחומר רק לא שחדרה

היסודות  מארבעת מורכב בהיותו צורה

העצמי'. ב'היולי גם אלא

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‰¯È·M‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆
וטומאת  קליפת של השבירה ובענייננו

‰˙e¯ab˙מצרים, È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
‰kÓ ÏkL ÔÂÈÎÂ .‰Le„w‰«¿»¿≈»∆»«»
ÌÈ¯ˆn‰ ÏÚ ‰"aw‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒ

‰˙È‰ עקיבא רבי LÓÁלדעת ÏL »¿»∆»≈
˙tÈÏ˜ ˙¯È·ML eÈ‰ ,˙BkÓ««¿∆¿ƒ«¿ƒ«
'„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»…«¿
Ìb ‡l‡ daL ˙B„BÒi‰«¿∆»∆»«
,daL ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ∆»
ופנימי  עמוק יותר רובד כאמור שהוא

המציאות  ÌbLשל ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«
ŒÏÚL) ‰Le„w‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿«¿»∆«
˙¯È·L ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬≈¿ƒ«
'„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ (‰tÈÏw‰«¿ƒ»»¿»…«¿

daL ˙B„BÒi‰ הקדושה שבצד «¿∆»
daL ÈÏei‰ ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«ƒƒ∆»
בקדושה  ו'עצמית' פנימית דרגה

.˙B„BÒi‰ '„Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿
Úe„È ,‰p‰Â26 וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«

˙B„BÒi‰ '„L ֿ אשֿרוח האמורים ∆«¿
BÓÏBÚ˙מיםֿעפר '„ „‚k Ì‰≈¿∆∆»

הכלליים  Œ˙eÏÈˆ‡¬ƒהרוחניים
Ì‰L ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „‚k¿∆∆»ƒ¿≈¬»»
˙B‡] ‡"‰ŒÂ"‡ÂŒ‡"‰Œ„"ÂÈ
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ „"eÈƒ¿ƒ«»¿»
‡"‰ ˙B‡ ,˙eÏÈˆ‡a ‰¯È‡nL∆¿ƒ»»¬ƒ≈
‰Èa ˙ÈÁa ‡È‰ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿ƒ«ƒ»
ÌÏBÚ ,‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜nL∆¿«¿»¿¿«»»

,‰‡È¯a‰ העליונה האם כלומר, «¿ƒ»
הבריאה  עולם ב"כיסא", ומאירה, שורה היינו 'מקננת', הבינה ספירת שהיא

האצילות  עולם של האלוקי האור להשראת מושב" "מקום בבחינת שהוא

È‡˜ Â"‡Â מכוון‰¯Èˆia Ôp˜ÓL Ô¯ÈÙÒ ˙ÈL ÏÚ הספירות שש »»≈«ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«¿ƒ»
גבורה, חסד, – העליונות המידות (הן היצירה בעולם ומאירות ששורות

יסוד), הוד נצח, ‡B¯Á‰תפארת, ‡"‰Â שם של האחרונה השנייה, הה"א ¿«¬»
p˜nL‡הוי' ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ומאירה ],iNÚa27‰שורה ƒ¿ƒ«««¿∆¿«¿»«¬ƒ»

ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·e קודה הנ ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ
המציאות של העמוקה ‰e‡הפנימית

¯˙k‰ ˙ÈÁa „‚k'עליון 'כתר ¿∆∆¿ƒ««∆∆
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ובאותיות ∆¿«¿»≈¬ƒ

זוהי  הוי' ÏLשם Bˆe˜ ˙ÈÁa¿ƒ«∆
„"eÈ28,עצמה מהיו"ד שלמעלה

הספירות  התחלת שהיא החכמה בחינת

הכתר  ואילו מוגדר, ב'ציור' המאירות

(וכפי  הללו מההגבלות למעלה הוא

מעל  הוא שהכתר מכך גם שמובן

האדם. של והחכמה) (השכל הראש

Ê‡ ‰È‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe בשעה ƒ∆»∆»»»
המצרים  על הביא הוא ברוך שהקדוש

המכות  עשר וההארה ‰ÈeÏÈbאת «ƒ
בעולם B‡‰Ó¯והפעולה ˜¯ ‡Ï)…«≈»
˙eÏLÏzL‰c האלוקי האור ¿ƒ¿«¿¿

השתלשלות' ב'סדר שבא המוגבל

שהוא  לדרגא מדרגא מסודר הדרגתי

‡ˆŒ˙eÏÈהאור ˙BÓÏBÚ '„aL∆¿»¬ƒ
‡l‡ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆»
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ (Ìb«ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó'ה'כתר מבחינת ≈ƒ¿«¿¿
מהספירות  Ê‰שלמעלה ¯B‡L∆∆

˙ÈÁa ˙¯È·L ÏÚt ‡˜Âc«¿»»«¿ƒ«¿ƒ«
ÈÏei‰‰ עמוקה היותר הנקודה «ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙tÈÏ˜c המכות שבעשרת ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
'נשברה'. היא גם

˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈÏa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈«¿≈
,‰LÂ ‰L ÏÎaL ÁÒt‰«∆«∆¿»»»¿»»
ÌÈ¯BÚÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L∆»¿ƒ¿≈ƒ
מחדש  ומאירים ומתעוררים

ÌÈÈeÏÈb‰ הנעלים האלוקייםeÈ‰L «ƒƒ∆»
‰BL‡¯‰ ÌÚta29¯È‡nL , «««»ƒ»∆≈ƒ

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó.ומטה האצילות שמעולם האור רק ולא ה'כתר' מבחינת ≈ƒ¿«¿¿

'¯„q'‰ ÈÈÚ ÏkL Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ חג של הראשון בלילה הנערך ¿»≈ƒ≈«∆»ƒ¿¿≈«≈∆
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יי f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

התּגּלּות  עלֿידי ּדוקא זה הרי ּבּיּבׁשה, ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָהּים

עלמין  ויּבׁשה, (ים מּׁשניהם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחינה

יחד, ּגם ּדאתּגלין) ועלמין אתּגלין ּדלא ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹסתימין

ׁשּנקרא  ,יתּבר ועצמּותֹו ּדמהּותֹו הּגילּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

סתימין, עלמין לגּבי ּגם סתימין ּדכל ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָסתימא

ועלמין  אתּגלין ּדלא סתימין ׁשעלמין ְְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹועד

אצלֹו מּמׁש ּבהׁשואה הם ויּבׁשה, ים ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָּדאתּגלין,

למעלה  ׁשהּוא העצמּות ּגילּוי ּומּצד ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָיתּבר

הּגילּוי  להיֹות יכֹול וגילּוי, ּדהעלם ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָמהּגדרים

ים  הפ) ּדאתּגלין ּבעלמין סתימין ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָּדעלמין

ואףֿעלּֿפיֿכן  הּים), את לנּו קרע ְְִֵֶַַַַַָָָָָליּבׁשה,

יעברּו (ּבּנהר ּבגּופים נׁשמֹות ּבמציאּותם ְְְְֲִִִִַַַָָָָָיּׁשארּו

ּבחרבה). ּבתֹוכֹו העבירנּו ְְֱִֶֶֶָָָָָּברגל,

ּגם p‰Â‰ה) יּובן לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ¿ƒ≈ְִִֵֵֶַַַָָָ

טֹובֹות  מעלֹות ּכּמה הּפסקא ְְֲִֵֶַַַָָהמׁש

ּומּכה  מּכה ׁשּכל ׁשּלפניֿזה להּפיסקא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָכּו'

ׁשל  היתה ּבמצרים הּמצרים על הּקּב"ה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהביא

מּכֹות  ּׁשּכתּוב 23חמׁש מה ידּוע ּדהּנה, . ְִֵֵֶַַַָָָ

ורּבי 24ּבספרים  אליעזר ּדרּבי הּפלּוגּתא ּבביאּור ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָ

אֹו25עקיבא  מּכֹות ארּבע ׁשל היתה מּכה ּכל אם , ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּכל  סביראֿליּה אליעזר ּדרּבי מּכֹות, חמׁש ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

ּדם  מּכת [ּוכמֹו הּיסֹודֹות ד' ּבכל היתה ְְְְַַַַָָָָָמּכה

ּבּמים  רק לא היתה הּמּכה אׁשר ּבּמים, ְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהיתה

הּיסֹודֹות  ּבג' ּגם אּלא ּבגילּוי, ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִֶֶַַַָָָעצמם

ורּבי  ּבהעלם]. ּבּמים ׁשּכלּולים ועפר רּוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָאׁש

ּבד' רק לא היתה ׁשהּמּכה מֹוסיף, ְְֲִִֶַַַָָָָֹעקיבא

והּנה, העצמי. הּיּולי ּבבחינת ּגם אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָהּיסֹודֹות,
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חמש 23) של היתה כו' ומכה מכה "כל רע"ק מאמר סיום הוא כו'" מעלות "כמה אשר משמע פסח' שב'זבח ולהעיר,

לקו"ש 24)מכות". בארוכה וראה להגש"פ. ריטב"א ופירושה. הגדה סדר אבודרהם ההגדה. בפירוש חיים ארחות כלבו,

וש"נ. ואילך. 87 ע' לא.25)חט"ז יד, בשלח מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa ˙elb˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,‰Laia««»»¬≈∆«¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«¿»

) Ì‰ÈMÓ סוף ים שבקריעת האמורות הבחינות משתי יותר שנעלית בחינה ƒ¿≈∆
לעיל  כמבואר שהן וחיבור קשר ביניהן ÔÈÓÏÚנוצר ,‰LaÈÂ ÌÈ»¿«»»»¿ƒ

,„ÁÈ Ìb (ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚÂ ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò אור רק כי ¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»«««
ביניהן, לחבר יכול ביחד משתיהן נעלה

e‰fL הבחינות משתי הנעלה האור ∆∆
הוא יחד B˙e‰Ócגם ÈeÏÈb‰«ƒ¿«

,C¯a˙È B˙eÓˆÚÂ של התגלות ¿«¿ƒ¿»≈
בעצמו הוא ברוך «¿pL∆ƒ˜¯‡הקדוש
ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‡ÓÈ˙Ò של (נעלם ¿ƒ»¿»¿ƒƒ

הנעלמים) ÔÈÓÏÚכל Èa‚Ï Ìb«¿«≈»¿ƒ
,ÔÈÓÈ˙Ò האלוקי מהאור בשונה ¿ƒƒ

נעלם  שהוא סתימין" ב"עלמין המאיר

ל"עלמין  ביחס מגילוי ולמעלה

יתברך  ומהותו עצמותו הרי דאתגליין",

ל"לעלמין  ביחס גם ונעלם "סתים" הוא

הם  אליו שביחס עצמם, סתימין"

"גלויים" ÔÈÓÏÚLנחשבים „ÚÂ¿«∆»¿ƒ
ÔÈÓÏÚÂ ÔÈÏb˙‡ ‡Ïc ÔÈÓÈ˙Ò¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ì‰ ,‰LaÈÂ ÌÈ ,ÔÈÏb˙‡c¿ƒ¿«¿»»¿«»»≈
,C¯a˙È BÏˆ‡ LnÓ ‰‡ÂL‰a¿«¿»»«»∆¿ƒ¿»≈
ומהותו  עצמותו של וההפלאה והעילוי

מ"עלמין  אפילו הדרגות, מכל יתברך

שתי  שלגביו כך כדי עד היא סתימין"

האמורות סתימין"הבחינות ("עלמין

דאתגליין" ו"עלמין "ים" הנקראים

אחת  בדרגה הם "יבשה") הנקראים

מרוחק  אמיתי שבליֿגבול (כשם שווה

בלבד  מאחד באיןֿערוך ומופלא

ממש) מידה באותה רבבות ומריבוא

‡e‰L ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓeƒ«ƒ»«¿∆
ÌÏÚ‰c ÌÈ¯„b‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»ƒ¿∆¿≈

,ÈeÏÈ‚Â הוא ומהות' ש'עצמות כיוון ¿ƒ
שום  בו ואין הגדרים מכל למעלה

כשם  הרי שהוא, סוג מכל הגבלות

מבחינת  (בשונה מגילוי למעלה שהוא

כך  הגילוי) בגדרי שמוגדרת "יבשה"

כנעלם  מוגדר מלהיות למעלה גם הוא

ומהות' ה'עצמות מצד לכן ההעלם), בגדרי שמוגדרת "ים" מבחינת (בשונה

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚc ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈמגילוי ÔÈÓÏÚaשלמעלה »ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏb˙‡cהגילוי גדרי ‡˙בתוך eÏ Ú¯˜ ,‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰) ¿ƒ¿«¿»»«»¿«»»»«»∆

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(Ìi‰ של מוחלטת ושבירה התבטלות תהיה לא «»¿««ƒ≈

אלא BÓL˙הגדרים Ì˙e‡ÈˆÓa e¯‡MÈ דגי" הן מהותן שמצד נעלות ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿»
עליונים  מלאכים כמו מוגבלים ÌÈÙe‚aהים" e¯·ÚÈגשמיים ¯‰pa) ¿ƒ«»»««¿

(‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ ,Ï‚¯a.הנפש כלות של למצב יגיעו ולא ¿»∆∆¡ƒ»¿∆»»»
‡˜Òt‰ CLÓ‰ Ìb Ô·eÈ ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈«ƒ«∆ƒ¿»≈»≈»«∆¿≈«ƒ¿»

'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk שבה «»«¬
המאמר  ŒÈÙlLפותח ‡˜ÒÈt‰Ï¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈

‰Ê נאמר בה kÓ‰בהגדה ÏkL ∆∆»«»
ÏÚ ‰"aw‰ ‡È·‰L ‰kÓe«»∆≈ƒ«»»«
ÏL ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿»∆

˙BkÓ LÓÁ23 מכה כל כלומר, »≈«
מכות  לחמש למעשה התחלקה בודדת

ומאחר  "כמה נפרדות, שהפיסקא

לאחר  מיד מופיעה טובות" מעלות

של  הייתה מכה שכל הזו, הפיסקא

העניינים  ששני לומר יש מכות, חמש

כפי  בזה, זה להלן.קשורים שיתבאר

·e˙kM ‰Ó Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»««∆»
ÌÈ¯ÙÒa24 באריכות ומבואר ƒ¿»ƒ

ההגדה  על בעצמו הרבי של בשיחות

‡z‚eÏt‰ ¯e‡È·a המחלוקת ¿≈«¿¿»
‡·È˜Ú Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c25, ¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¬ƒ»

Úa¯‡ ÏL ‰˙È‰ ‰kÓ Ïk Ì‡ƒ»«»»¿»∆«¿«
,˙BkÓ LÓÁ ÏL B‡ ˙BkÓ«∆»≈«

¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c מכה שכל שאומר ¿«ƒ¡ƒ∆∆
מכות  ארבע של ≈«dÈÏŒ‡¯È·Ò¿ƒהייתה

„'סובר  ÏÎa ‰˙È‰ ‰kÓ ÏkL∆»«»»¿»¿»
˙B„BÒi‰ ֿ אש העולם נברא מהם «¿

kÓ˙למשל [BÓÎeרוחֿמיםֿעפר  ¿««
¯L‡ ,ÌÈna ‰˙È‰L Ìc»∆»¿»««ƒ¬∆
ÌÈna ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ‰kn‰««»»¿»…«««ƒ

,ÈeÏÈ‚a eÈ‰L BÓk ÌÓˆÚ כפי «¿»¿∆»¿ƒ
מים, בתור a‚'שהם Ìb ‡l‡∆»«¿

¯ÙÚÂ Áe¯ L‡ ˙B„BÒi‰«¿≈«¿»»
ÌÏÚ‰a ÌÈna ÌÈÏeÏkL שכן ∆¿ƒ««ƒ¿∆¿≈

ארבעת  מכל מורכב בעולם דבר כל

הוא  המים יסוד שבמים אלא היסודות

הם  אשֿרוחֿעפר והיסודות בגלוי,

לקו  הם גם דם ובמכת ].בהעלם,
,˙B„BÒi‰ '„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ‰kn‰L ,ÛÈÒBÓ ‡·È˜Ú Èa¯Â¿«ƒ¬ƒ»ƒ∆««»»¿»…«¿«¿

ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ מורכב דבר שכל לכך בנוסף כלומר, ∆»«ƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ
כזו  מהגדרה ומופשט שנעלה נוסף עניין בו יש האמורים, היסודות מארבעת

אין  שעדיין ('פוטנציאל') אפשרות בו שטמונה עניין – 'היולי' והוא אחרת או
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התּגּברּות  עלֿידי היא ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְִִִִֵֶַַַַָהּׁשבירה

על  הּקּב"ה ׁשהביא מּכה ׁשּכל וכיון ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּקדּוׁשה.

ׁשּׁשבירת  הינּו מּכֹות, חמׁש ׁשל היתה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמצרים

ׁשּבּה הּיסֹודֹות ּבד' רק לא היתה מצרים ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹקליּפת

ּבב  ּגם מּובן,אּלא הרי ׁשּבּה, העצמי הּיּולי חינת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

נעׂשית  (ׁשעלֿידיֿזה  הּקדּוׁשה התּגּברּות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגם

הּיסֹודֹות  ּבד' רק לא היתה הּקליּפה) ְְְְְִִַַַַָָָֹׁשבירת

מד' ׁשּלמעלה ׁשּבּה הּיּולי ּבבחינת ּגם אּלא ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבּה

ידּוע  והּנה, ּכנגד 26הּיסֹודֹות. הם הּיסֹודֹות ׁשד' ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ׁשהם  ֿ עׂשּיה, אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ְְֲֲִִִִֵֶָָָָד'

היא  יּו"ד [אֹות הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ְְֲִִֵֶֶָָָּכנגד

ה"א  אֹות ּבאצילּות, ׁשּמאירה חכמה ְְְֲִִִֵֶַָָָָּבחינת

ּבכּורסיא, ׁשּמקּננא ּבינה ּבחינת היא ְְְְְִִִִֶַַַָָָָראׁשֹונה

ספירן  ׁשית על קאי וא"ו הּבריאה, ְְִִִֵַַָָָָָעֹולם

ספירת  היא אחרֹונה וה"א ּבּיצירה, ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשמקּננן

ּבעׂשּיה  ׁשּמקּננא הּיּולי 27הּמלכּות ּובחינת ,[ ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ׁשּלמעלה  הּכתר ּבחינת ּכנגד הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָהעצמי

יּו"ד  ׁשל קּוצֹו ּבחינת מּובן,28מאצילּות, ּומּזה . ְֲִִִֵֶֶַָ

ּדהׁשּתלׁשלּות  מהאֹור רק (לא הּגילּוי אז ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

אצילּותּֿבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְֲֲִִִִֶָָָָׁשּבד'

ׁשּלמעלה  האֹור מּבחינת ּגם) ְְְִִֶֶַַַָָָאּלא

ׁשבירת  ּפעל ּדוקא זה ׁשאֹור ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,

ׁשהיה  ּוכמֹו מצרים . ּדקליּפת ההּיּולי ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָּבחינת

הּפסח  ּבליל ּגם הּוא ּכן מצרים , יציאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַּבׁשעת

ונעֹורים  חֹוזרים ׁשאז וׁשנה, ׁשנה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָׁשּבכל

הראׁשֹונה  ּבּפעם ׁשהיּו ּגם 29הּגילּויים ׁשּמאיר , ִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

הּנה  ולכן, מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבחינת

לד' ּבכללּות נחלקים ה'ּסדר' עניני ׁשּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָאף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ע"ב.26) ריש ה, במדבר בלקו"ת הובאו כד. ד, אור מאורי פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה 27)ראה

א). (כג, ו תיקון שם.28)תקו"ז חיים (להחיד"א)29)עץ דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבי"ם. תיקון בספר רמ"ז ראה

ועוד. פכ"ט.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לארבעת  פרט ואם מוגדר, ולא פשוט – 'עצמי' והוא פרטית הגדרה שום לה

היא  מכה כל הרי המציאות, בעומק פגעה המכה כי אותו, גם מונים היסודות

מצרים  טומאת זו דעה לפי – בשיחותיו מבאר שהרבי וכפי מכות, חמש של

ולשבור  להכות נועדו שהמכות וכיוון הדברים, של המציאות בעצם גם חדרה

כזו  בעוצמה היו הן מצרים, את

לו  שיש כפי לחומר רק לא שחדרה

היסודות  מארבעת מורכב בהיותו צורה

העצמי'. ב'היולי גם אלא

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ‰¯È·M‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆
וטומאת  קליפת של השבירה ובענייננו

‰˙e¯ab˙מצרים, È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈ƒ¿«¿
‰kÓ ÏkL ÔÂÈÎÂ .‰Le„w‰«¿»¿≈»∆»«»
ÌÈ¯ˆn‰ ÏÚ ‰"aw‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒ

‰˙È‰ עקיבא רבי LÓÁלדעת ÏL »¿»∆»≈
˙tÈÏ˜ ˙¯È·ML eÈ‰ ,˙BkÓ««¿∆¿ƒ«¿ƒ«
'„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»¿»…«¿
Ìb ‡l‡ daL ˙B„BÒi‰«¿∆»∆»«
,daL ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ∆»
ופנימי  עמוק יותר רובד כאמור שהוא

המציאות  ÌbLשל ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«
ŒÏÚL) ‰Le„w‰ ˙e¯ab˙‰ƒ¿«¿«¿»∆«
˙¯È·L ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬≈¿ƒ«
'„a ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ (‰tÈÏw‰«¿ƒ»»¿»…«¿

daL ˙B„BÒi‰ הקדושה שבצד «¿∆»
daL ÈÏei‰ ˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«ƒƒ∆»
בקדושה  ו'עצמית' פנימית דרגה

.˙B„BÒi‰ '„Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«¿
Úe„È ,‰p‰Â26 וחסידות בקבלה ¿ƒ≈»«

˙B„BÒi‰ '„L ֿ אשֿרוח האמורים ∆«¿
BÓÏBÚ˙מיםֿעפר '„ „‚k Ì‰≈¿∆∆»

הכלליים  Œ˙eÏÈˆ‡¬ƒהרוחניים
Ì‰L ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆≈
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „‚k¿∆∆»ƒ¿≈¬»»
˙B‡] ‡"‰ŒÂ"‡ÂŒ‡"‰Œ„"ÂÈ
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰ „"eÈƒ¿ƒ«»¿»
‡"‰ ˙B‡ ,˙eÏÈˆ‡a ‰¯È‡nL∆¿ƒ»»¬ƒ≈
‰Èa ˙ÈÁa ‡È‰ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿ƒ«ƒ»
ÌÏBÚ ,‡ÈÒ¯eÎa ‡p˜nL∆¿«¿»¿¿«»»

,‰‡È¯a‰ העליונה האם כלומר, «¿ƒ»
הבריאה  עולם ב"כיסא", ומאירה, שורה היינו 'מקננת', הבינה ספירת שהיא

האצילות  עולם של האלוקי האור להשראת מושב" "מקום בבחינת שהוא

È‡˜ Â"‡Â מכוון‰¯Èˆia Ôp˜ÓL Ô¯ÈÙÒ ˙ÈL ÏÚ הספירות שש »»≈«ƒ¿ƒ»∆¿«¿»«¿ƒ»
גבורה, חסד, – העליונות המידות (הן היצירה בעולם ומאירות ששורות

יסוד), הוד נצח, ‡B¯Á‰תפארת, ‡"‰Â שם של האחרונה השנייה, הה"א ¿«¬»
p˜nL‡הוי' ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ומאירה ],iNÚa27‰שורה ƒ¿ƒ«««¿∆¿«¿»«¬ƒ»

ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰ ˙ÈÁ·e קודה הנ ¿ƒ«ƒƒ»«¿ƒ
המציאות של העמוקה ‰e‡הפנימית

¯˙k‰ ˙ÈÁa „‚k'עליון 'כתר ¿∆∆¿ƒ««∆∆
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ובאותיות ∆¿«¿»≈¬ƒ

זוהי  הוי' ÏLשם Bˆe˜ ˙ÈÁa¿ƒ«∆
„"eÈ28,עצמה מהיו"ד שלמעלה

הספירות  התחלת שהיא החכמה בחינת

הכתר  ואילו מוגדר, ב'ציור' המאירות

(וכפי  הללו מההגבלות למעלה הוא

מעל  הוא שהכתר מכך גם שמובן

האדם. של והחכמה) (השכל הראש

Ê‡ ‰È‰L ,Ô·eÓ ‰fÓe בשעה ƒ∆»∆»»»
המצרים  על הביא הוא ברוך שהקדוש

המכות  עשר וההארה ‰ÈeÏÈbאת «ƒ
בעולם B‡‰Ó¯והפעולה ˜¯ ‡Ï)…«≈»
˙eÏLÏzL‰c האלוקי האור ¿ƒ¿«¿¿

השתלשלות' ב'סדר שבא המוגבל

שהוא  לדרגא מדרגא מסודר הדרגתי

‡ˆŒ˙eÏÈהאור ˙BÓÏBÚ '„aL∆¿»¬ƒ
‡l‡ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»∆»
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁaÓ (Ìb«ƒ¿ƒ«»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó'ה'כתר מבחינת ≈ƒ¿«¿¿
מהספירות  Ê‰שלמעלה ¯B‡L∆∆

˙ÈÁa ˙¯È·L ÏÚt ‡˜Âc«¿»»«¿ƒ«¿ƒ«
ÈÏei‰‰ עמוקה היותר הנקודה «ƒƒ

ÌÈ¯ˆÓ ˙tÈÏ˜c המכות שבעשרת ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
'נשברה'. היא גם

˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈÏa Ìb ‡e‰ Ôk ,ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ≈«¿≈
,‰LÂ ‰L ÏÎaL ÁÒt‰«∆«∆¿»»»¿»»
ÌÈ¯BÚÂ ÌÈ¯ÊBÁ Ê‡L∆»¿ƒ¿≈ƒ
מחדש  ומאירים ומתעוררים

ÌÈÈeÏÈb‰ הנעלים האלוקייםeÈ‰L «ƒƒ∆»
‰BL‡¯‰ ÌÚta29¯È‡nL , «««»ƒ»∆≈ƒ

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa Ìb«¿ƒ«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó.ומטה האצילות שמעולם האור רק ולא ה'כתר' מבחינת ≈ƒ¿«¿¿

'¯„q'‰ ÈÈÚ ÏkL Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ חג של הראשון בלילה הנערך ¿»≈ƒ≈«∆»ƒ¿¿≈«≈∆
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קּוׁשיֹות, וד' ּבנים ד' ּכֹוסֹות, ד' ּוכמֹו ְְְְִִָּבחינֹות,

 ֿ אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ד' ּכנגד ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָׁשהם

והּוא  חמיׁשית, ּבחינה ּגם ּבהם יׁש ְְֲֲִִִִֵֶַָָָעׂשּיה,

ההּגדה, אמירת ּוכללּות ה'ּסדר' ענין ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכללּות

ּכלל  (ּבחינת ההּיּולי ּבחינת ּדּוגמת ְְְְִִִִֶַַַַָׁשהּוא

מּפרטים) הּכתר 30ׁשּלמעלה ּבחינת ּכנגד , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

מאצילּות.ׁשּל מעלה ְְֲִֵֶַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּכל הּפיסקאֹות, המׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֶַָָָ

חמׁש ׁשל היתה כּו' ּומּכה ְֵֶַַָָָָָמּכה

ּבתֹוכֹו והעבירנּו כּו' טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ְְֱֲִֶַַַָָמּכֹות,

ּבתֹוכֹו ׁשהעבירנּו החסד ּדהּנה, וכּו'. ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבחרבה

ים  ּדבחינת האלקי אֹור ּכׁשּנתּגּלה ׁשּגם ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבה,

נתּבּטלּו לא מּכלֿמק ֹום סתימין, ְְְְְִִִִִַָָָֹועלמין

ּגילּוי  מּצד הּוא יּמא, נּוני ּכמֹו ְְִִִִֵַַָָמּמציאּותם,

העלם  ויּבׁשה, ּדים מהּגדרים ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעצמּות

ּבחינת  הּוא ּובפרטּיּות ד). סעיף (כנ"ל ְְְִִִִַָוגילּוי

ׁשל  קּוצ ֹו ּבחינת  מאצילּות, ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָהּכתר

 ֿ ּובריאה אצילּות ענין הּוא ויּבׁשה ים ּכי ְְְֲִִִִַַָָָָיּו"ד,

יחד  וחיּבּורם ג), סעיף (ּכּנ"ל ְְֲִִִַַַַָָָיצירהֿעׂשּיה

מּצד  הּוא כּו') ּבתֹוכֹו העבירנּו ענין ְְֱִִִֶֶֶַַָ(ׁשּזהּו

ׁשּלמעלה  העצמית התנּׂשאּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבחינת

ּומּצד  הּסֹובב. אֹור הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַמהׁשּתלׁשלּות,

רק  לא מצרים, קליּפת ׁשבירת היתה זֹו, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹהארה

ההּיּולי  ּבבחינת ּגם אּלא ׁשּבּה הּיסֹודֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבד'

היתה  כּו' מּכה ׁשּכל ענין ׁשּזהּו ׁשּבּה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהעצמי

מּכֹות. חמׁש ֵֶַָׁשל

מעלֹות e‰ÊÂו) ּדכּמה הּפיסקא ׁשּסּיּום ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַַַָָ

ּבחרבה  ּבתֹוכֹו והעבירנּו כּו' ְְֱִֶֶָָָָטֹובֹות

והענין  הּבחירה. ּבית את לנּו ּובנה הּוא ְְְִִֵֶַָָָָָָכּו',
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שקושיא 30) - הלילות" מכל הזה הלילה נשתנה "מה כללית: קושיא מקדים הקושיות ד' שקודם - בקושיות גם ומרומז

ההיולי. בחי' כנגד היא הכללית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידי  בשנה הפסח „'שנה BÓÎe ,˙BÈÁa '„Ï ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ¿

˙BÓÏBÚ '„ „‚k Ì‰L ,˙BÈLe˜ '„Â ÌÈa '„ ,˙BÒBk»ƒ¿¿∆≈¿∆∆»
Ì‰a LÈ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ הסדר ליל Ìbבענייני ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»∆«

,˙ÈLÈÓÁ ‰ÈÁa עניין וגם יסודות ארבעה יש בכלל שבמציאות כשם ¿ƒ»¬ƒƒ
שמעל  וכשם העצמי' ה'היולי חמישי

ה'כתר' בחינת את יש העולמות ארבעת

עצמן  הוי' של האותיות ארבעת ומלבד

יו"ד', של קוצו בחינת את ¿e‰Â‡יש
הוא  החמישי ועצם eÏÏk˙העניין ¿»

˙¯ÈÓ‡ ˙eÏÏÎe '¯„q'‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆¿»¬ƒ«
˙ÈÁa ˙Ó‚ec ‡e‰L ,‰„b‰‰««»»∆¿«¿ƒ«

ÏÏk ˙ÈÁa) ÈÏei‰‰ העצמיות «ƒƒ¿ƒ«¿»
מוגדרת  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הבלתי

ÌÈË¯tÓ ומוגבלים ,30)מוגדרים ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa „‚k¿∆∆¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

.˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ
CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿≈
‰kÓe ‰kÓ Ïk ,˙B‡˜ÒÈt‰«ƒ¿»»«»«»
,˙BkÓ LÓÁ ÏL ‰˙È‰ 'eÎ»¿»∆»≈«
'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk«»«¬
'eÎÂ ‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿∆»»»¿
הללו  הפיסקאות הפנימי, התוכן שמצד

ומבאר. שממשיך כפי בזו, זו קשורות

„ÒÁ‰ ,‰p‰c אנו עליו השני ¿ƒ≈«∆∆
כך  על הוא ברוך הקדוש את משבחים

BÎB˙a e¯È·Ú‰L סוף בים ∆∆¡ƒ»¿
,‰·¯Áa הפנימית המשמעות שלפי ∆»»»

היא  הכוונה הדברים »∆ÌbLשל
‰lb˙pLk ישראל בני על והאיר ¿∆ƒ¿«»

È˜Ï‡‰ ¯B‡ הנעלהÌÈ ˙ÈÁ·c »¡…ƒƒ¿ƒ«»
,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚÂ שבדרך האור ¿»¿ƒ¿ƒƒ

מגילוי  ולמעלה נעלם הוא «ŒÏkÓƒכלל
Ì˙e‡ÈˆnÓ eÏha˙ ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
אלא  ממש, הנפש לכלות הגיעו ולא

nÈ‡,היו  Èe BÓk שחיים הדגים ¿≈«»
– ובנמשל הים, בתוך וקיימים

מתבטלים  שלא העליונים המלאכים

ב"עלמין  הנעלים האלוקיים מהגילויים

הוא  זה חסד לעיל (וכאמור סתימין",

עצם  הראשון מהחסד באיןֿערוך נעלה

ונמשך  יורד סתימין" "עלמין של שהאור – הרוחנית ובמשמעותו הים, קריעת

דאתגליין") ÏÚÓlL‰ב"עלמין ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ»«¿∆¿«¿»
ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰ ,‰LaÈÂ ÌÈc ÌÈ¯„b‰Ó בין שהחיבור ד סעיף (כנ"ל ≈«¿»ƒ¿«¿«»»∆¿≈¿ƒ

משניהם). שלמעלה ממקור והארה גילוי בעקבות אפשרי הללו העניינים שני

˙ÈÁa ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈¬ƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LaÈÂ ÌÈ Èk ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆ƒ»¿«»»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כפי הנבראים, מקור המלכות, שספירת ¿ƒ»¬ƒ»««
היא  האצילות בעולם מאירה שהיא

כפי  המלכות וספירת "ים", בחינת

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות מאירה שהיא

"יבשה"), בחינת היא עשיה

„ÁÈ Ì¯eaÈÁÂ עם אצילות של ¿ƒ»««
ÔÈÚבריאהֿיצירהֿעשיה e‰fL)∆∆ƒ¿«

‡e‰ ('eÎ BÎB˙a e¯È·Ú‰∆¡ƒ»¿
˙e‡O˙‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ‰ באלוקות נעלית דרגה »«¿ƒ
ומתנשא  רם הוא ברוך הקדוש שבה

ו'עצמי', מוחלט באופן עצמו, מצד

דרגה  והיא לנבראים, ביחס רק ולא

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
··Bq‰ ¯B‡ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa אור ¿ƒ««∆∆«≈

הנבראים  של ערכם לפי מוגבל בלתי

אחד  בכל מאיר אינו שלכן המוגבלים

ו'מקיף' 'סובב' אלא בפנימיות מהם

הנקרא  האור והוא מלמעלה עליהם

עלמין". כל "סובב »vÓeƒ„בזוהר
,BÊ ה'כתר'‰‡¯‰ בחינת של ∆»»

השתלשלות' מ'סדר «¿«‰È˙‰שלמעלה
ÌÈ¯ˆÓ ˙tÈÏ˜ ˙¯È·L וביטולה ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰B„BÒi˙והכנעתה, '„a ˜¯ ‡Ï…«¿«¿
daL המוגדרת במציאות שקשורים ∆»

ÈÁ·a˙והמוגבלת Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«
daL ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ חלק אותו «ƒƒ»«¿ƒ∆»

כללי  (ובאופן מצרים בקליפת

לאור  המקביל בכלל) העולם במציאות

השתלשלות', מ'סדר שלמעלה האלוקי

'eÎ ‰kÓ ÏkL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆»«»
Á ÏL ‰˙È‰˙BkÓ LÓ כל כי »¿»∆»≈«

ארבעת  את וביטלה 'שברה' מכה

את  גם לכך ובנוסף שבמצרים היסודות

דבר  שהוא העצמי ה'היולי' החלק

חמישי.

Ìb e‰ÊÂ (Â לכך הפנימי הטעם ¿∆«
'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nÎc ‡˜ÒÈt‰ ÌeiqL השבח בה גם מופיע ∆ƒ«ƒ¿»¿«»«¬

˙Èa ˙‡ eÏ ‰·e ‡e‰ ,'eÎ ‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿∆»»»»»»∆≈
‰¯ÈÁa‰.המקדש בית את לנו בנה הוא ברוך שהקדוש כך על שבח «¿ƒ»
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'eke epilr mewnl zeaeh zelrn dnk

ׁשֹורה  ׁשּבֹו ּבית הּוא הּבחירה ּבית ּדהּנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבזה,

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּומתּגּלה

ׁשּבּה הּמל ּדירת ּבדּוגמת העצמּות, לגילּוי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָועד

זה, עם ּוביחד עצמּותֹו. ּבכל הּמל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָמתּגּלה

המציאּות  ּביטּול ּפֹועל ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַהּגילּוי

ּבהתיּׁשבּות  הּוא הּגילּוי אּדרּבה, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָכּו',

על  ׁשּמֹורה הּבית ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּובקביעּות

הענין  ּובדּוגמת עלּֿדר וההתיּׁשבּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהּקביעּות

ים, ּדבחינת ׁשהּגיל ּוי ּבחרבה, ּבתֹוכֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָּדהעבירנּו

אּלא  המציאּות, ּביטּול ּפעל לא סתימין, ְְְִִִִִֶַַָָָֹעלמין

ּגילּוי  מּצד ׁשּזהּו ּברגל, יעברּו ּבּנהר ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָאּדרּבה,

ׁשּלכן  כּו', הּגדרים מּכל ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעצמּות

נ  ׁשל עלֿידֹו ּבאֹופן עליֹון הּיֹותר האֹור ּגם מׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

והתיּׁשבּות. ְְְְִִַקביעּות

לֹומר,ÌiÒÓeז) ּדיׁש עֹונֹותינּו, ּכל על לכּפר ¿«≈ְְֲֵֵֵַַַָ

 ֿ לפני האמּור ּכל על הּטעם ְִֵֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הענינים  ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזה.

האדם  עב ֹודת עלֿידי מתעֹוררים - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הּבליּֿגבּול  אֹור להמׁשכת ּבנֹוגע הּוא וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָּדוקא,

היא  זֹו המׁשכה ׁשּגם מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

נעׂשה  זה וענין ּדוקא. האדם עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָעלֿידי

ידּוע  ּדהּנה, הּתׁשּובה. עבֹודת ההפרׁש31עלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבעליּֿתׁשּובה, לעבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָּבין

 ֿ נפׁשֿרּוח הּבחינֹות ּבד' היא הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַׁשעבֹודת

הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָנׁשמהֿחּיה
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ואילך.)31 ד סד, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה ואילך). א (נה, פמ"ח חינוך - האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BL BaL ˙Èa ‡e‰ ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈«¿ƒ»«ƒ∆»
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«»¿ƒ«»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ שונות דרגות יש עדיין השתלשלות' מ'סדר למעלה גם שכן »«¿
מעל  אמנם היא ה'כתר' האור ובחינת אבל גבול, בלי והיא המוגדרות הספירות

בבחינות  קשור המקדש בבית שמאיר

לגילוי  עד עצמו באיןֿסוף נעלות הכי

של  ומהותו הוא עצמותו ברוך הקדוש

‰CÏnבעצמו  ˙¯Èc ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ««∆∆
ÏÎa CÏn‰ ‰lb˙Ó daL∆»ƒ¿«∆«∆∆¿»

B˙eÓˆÚ ביחס בחסידות כמבואר «¿
שהתכלית  במדרש ז"ל חכמינו למאמר

משום  היא העולם בריאת של

לו  להיות הוא ברוך הקדוש ש"נתאוה

היינו  לו" ש"להיות בתחתונים", דירה

לדירתו  שמחוץ המלך כמשל לעצמותו

בלבושים  נראה הוא לו המיוחדת

עצם  על ומסתירים המעלימים שונים

כפי  מתגלה הוא בדירתו אבל מהותו

בעצמותו. Ê‰,שהוא ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆
הגילוי  והפלאת מעלת גודל למרות

מעלתו, גודל מפי ודווקא העצום,

BÈ‡L ÔÙB‡a ‡e‰ ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆∆≈
,'eÎ ˙e‡ÈˆÓ‰ ÏeËÈa ÏÚBt≈ƒ«¿ƒ
‡e‰ ÈeÏÈb‰ ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«ƒ
,‡˜Âc ˙eÚÈ·˜·e ˙e·MÈ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»
נפסק  ואינו היטב נקלט שהגילוי היינו

מסוים  זמן ‰Èa˙אחרי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««ƒ
זמנית  ארעי מדירת ∆∆BnL¯‰בשונה

,˙e·MÈ˙‰‰Â ˙eÚÈ·w‰ ÏÚ««¿ƒ¿«ƒ¿«¿
מילוי  בעניין בחסידות שמבואר וכפי

ל"דירה  הוא ברוך הקדוש של רצונו

השכינה  שהשראת בתחתונים"

התחתון  הזה בעולם האלקות והתגלות

נשאר  שהעולם כזה באופן היא

ובכל  ל"עליון" הופך ולא "תחתון"

יתברך  ומהותו לעצמותו ל"דירה" שהופך המקום הוא ∆∆»C¯cŒÏÚזאת
˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L ,‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰c ÔÈÚ‰ ˙Ó‚e„·e¿¿«»ƒ¿»¿∆¡ƒ»¿∆»»»∆«ƒƒ¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ‰ ÏeËÈa ÏÚt ‡Ï ,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ,ÌÈ ישראל בני של »»¿ƒ¿ƒƒ…»«ƒ«¿ƒ
הזה, והנעלה המופלא האור לגילוי e¯·ÚÈשזכו ¯‰pa ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«»»««¿

ÌÈ¯„b‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓ e‰fL ,Ï‚¯a¿»∆∆∆ƒ«ƒ»«¿∆¿«¿»ƒ»«¿»ƒ
,'eÎ"יבשה" של הגדרים וגם "ים" של הגדרים גם קיימים לא ולגביו

B„ÈŒÏÚ ÔÎlL מתגלה עצמו הוא ‰Bi˙¯וכאשר ¯B‡‰ Ìb CLÓ ∆»≈«»ƒ¿»«»«≈
ÔBÈÏÚ הבחינות כל של הגדרים מכל ˜·eÚÈ˙שלמעלה ÏL ÔÙB‡a ∆¿¿∆∆¿ƒ

˙e·MÈ˙‰Â וזאת עצמם, הבריאה גדרי בתוך פנימי באופן וחודר ונקלט ¿ƒ¿«¿
הגשמית, המציאות את מבטלת היתה כן נעלה פחות אור של שהתגלות בעוד

להאיר  המיוחד והכוח היתרון את בו יש ומהותו מעצמותו המאיר שהאור אלא

יגרום  שהדבר מבלי ישראל בבני ולהאיר לביטולם, לגרום מבלי גדרים בתוך

ממש. הנפש כלות להם

ÌiÒÓe (Ê הפיסקא את ההגדה בעל ¿«≈
את  לנו (ובנה טובות..." מעלות "כמה

הבחירה) Ïkבית ÏÚ ¯tÎÏ¿«≈«»
e‰fL ,¯ÓBÏ LÈc ,eÈ˙BBÚ¬≈¿≈«∆∆

ÌÚh‰הפנימי¯eÓ‡‰ Ïk ÏÚ ««««»»»
‰ÊŒÈÙÏ שעליהן הטובות שאר כל ƒ¿≈∆

ומשבחים  הוא ברוך לקדוש מודים אנו

לעניין  קשור שהכול זו, בפיסקא אותו

כפי  העוונות, וכפרת התשובה

ומבאר. שממשיך

ÏkL Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆»
- ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

ÌÈ¯¯BÚ˙Ó ומתגלים ונמשכים ƒ¿¿ƒ
למטה  B·Ú„˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

,‡˜Âc Ì„‡‰ שמבואר וכפי »»»«¿»
שאופן  זה לעניין גם בחסידות

הוא  מלמעלה וההתגלות ההמשכה

האדם. של העבודה לאופן בהתאם

עבוד  מעוררת ולמשל, באהבה ה' ת

החסד  ממידת אלוקי אור וממשיכה

¯B‡ ˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿»«
‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆¿«¿»
‰ÎLÓ‰ ÌbL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆««¿»»

BÊ ביותר עליון ממקור שהיא למרות

של  בכוחה שאין לחשוב מקום והיה

כל  נעלית למדרגה להגיע האדם עבודת

שלה, והתגלות המשכה ולפעול כך

גם B·Ú„˙למעשה È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ .‡˜Âc Ì„‡‰»»»«¿»¿ƒ¿»∆«¬∆

‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ כי «¿≈¬««¿»
הקודם  ממצבו ומתעלה שלו הנוכחית המציאות מגדרי יוצא תשובה העושה

ולכן  לדרגה, מדרגה ומסודרת רגילה בעלייה ולא שבאיןֿערוך בהתעלות

מ'סדר  למעלה מגעת כן המוגבל, האדם עבודת היותה עם זו, עבודה

הבליֿגבול. אור של התגלות ממשיכה וכן השתלשלות'

Úe„È ,‰p‰c31 החסידות B·Ú„˙ההבדל ‰‰L¯Ùבתורת ÔÈa ¿ƒ≈»««∆¿≈≈¬«
‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚL ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¬««¬≈¿»∆¬«««ƒƒƒ

˙BÈÁa‰ '„a הנקראות הדרגות בנשמה Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙהשונות ¿«¿ƒ∆∆«¿»»
˙BÓÏBÚ '„ ˙ÈÁa) 'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „‚k Ô‰L ‰iÁ«»∆≈¿∆∆»ƒ¿≈¬»»¿ƒ«»
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קּוׁשיֹות, וד' ּבנים ד' ּכֹוסֹות, ד' ּוכמֹו ְְְְִִָּבחינֹות,

 ֿ אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ד' ּכנגד ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָׁשהם

והּוא  חמיׁשית, ּבחינה ּגם ּבהם יׁש ְְֲֲִִִִֵֶַָָָעׂשּיה,

ההּגדה, אמירת ּוכללּות ה'ּסדר' ענין ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּכללּות

ּכלל  (ּבחינת ההּיּולי ּבחינת ּדּוגמת ְְְְִִִִֶַַַַָׁשהּוא

מּפרטים) הּכתר 30ׁשּלמעלה ּבחינת ּכנגד , ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

מאצילּות.ׁשּל מעלה ְְֲִֵֶַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּכל הּפיסקאֹות, המׁש לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵֵֶַָָָ

חמׁש ׁשל היתה כּו' ּומּכה ְֵֶַַָָָָָמּכה

ּבתֹוכֹו והעבירנּו כּו' טֹובֹות מעלֹות ּכּמה ְְֱֲִֶַַַָָמּכֹות,

ּבתֹוכֹו ׁשהעבירנּו החסד ּדהּנה, וכּו'. ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבחרבה

ים  ּדבחינת האלקי אֹור ּכׁשּנתּגּלה ׁשּגם ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחרבה,

נתּבּטלּו לא מּכלֿמק ֹום סתימין, ְְְְְִִִִִַָָָֹועלמין

ּגילּוי  מּצד הּוא יּמא, נּוני ּכמֹו ְְִִִִֵַַָָמּמציאּותם,

העלם  ויּבׁשה, ּדים מהּגדרים ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעצמּות

ּבחינת  הּוא ּובפרטּיּות ד). סעיף (כנ"ל ְְְִִִִַָוגילּוי

ׁשל  קּוצ ֹו ּבחינת  מאצילּות, ׁשּלמעלה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָהּכתר

 ֿ ּובריאה אצילּות ענין הּוא ויּבׁשה ים ּכי ְְְֲִִִִַַָָָָיּו"ד,

יחד  וחיּבּורם ג), סעיף (ּכּנ"ל ְְֲִִִַַַַָָָיצירהֿעׂשּיה

מּצד  הּוא כּו') ּבתֹוכֹו העבירנּו ענין ְְֱִִִֶֶֶַַָ(ׁשּזהּו

ׁשּלמעלה  העצמית התנּׂשאּות ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבחינת

ּומּצד  הּסֹובב. אֹור הּכתר, ּבחינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַמהׁשּתלׁשלּות,

רק  לא מצרים, קליּפת ׁשבירת היתה זֹו, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹהארה

ההּיּולי  ּבבחינת ּגם אּלא ׁשּבּה הּיסֹודֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָּבד'

היתה  כּו' מּכה ׁשּכל ענין ׁשּזהּו ׁשּבּה, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָהעצמי

מּכֹות. חמׁש ֵֶַָׁשל

מעלֹות e‰ÊÂו) ּדכּמה הּפיסקא ׁשּסּיּום ּגם ¿∆ְְֲִִֶַַַַָָ

ּבחרבה  ּבתֹוכֹו והעבירנּו כּו' ְְֱִֶֶָָָָטֹובֹות

והענין  הּבחירה. ּבית את לנּו ּובנה הּוא ְְְִִֵֶַָָָָָָכּו',

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

שקושיא 30) - הלילות" מכל הזה הלילה נשתנה "מה כללית: קושיא מקדים הקושיות ד' שקודם - בקושיות גם ומרומז

ההיולי. בחי' כנגד היא הכללית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידי  בשנה הפסח „'שנה BÓÎe ,˙BÈÁa '„Ï ˙eÏÏÎa ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ¿

˙BÓÏBÚ '„ „‚k Ì‰L ,˙BÈLe˜ '„Â ÌÈa '„ ,˙BÒBk»ƒ¿¿∆≈¿∆∆»
Ì‰a LÈ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ הסדר ליל Ìbבענייני ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»∆«

,˙ÈLÈÓÁ ‰ÈÁa עניין וגם יסודות ארבעה יש בכלל שבמציאות כשם ¿ƒ»¬ƒƒ
שמעל  וכשם העצמי' ה'היולי חמישי

ה'כתר' בחינת את יש העולמות ארבעת

עצמן  הוי' של האותיות ארבעת ומלבד

יו"ד', של קוצו בחינת את ¿e‰Â‡יש
הוא  החמישי ועצם eÏÏk˙העניין ¿»

˙¯ÈÓ‡ ˙eÏÏÎe '¯„q'‰ ÔÈÚƒ¿««≈∆¿»¬ƒ«
˙ÈÁa ˙Ó‚ec ‡e‰L ,‰„b‰‰««»»∆¿«¿ƒ«

ÏÏk ˙ÈÁa) ÈÏei‰‰ העצמיות «ƒƒ¿ƒ«¿»
מוגדרת  «¿»¿∆ÏÚÓlL‰הבלתי

ÌÈË¯tÓ ומוגבלים ,30)מוגדרים ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa „‚k¿∆∆¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

.˙eÏÈˆ‡Ó≈¬ƒ
CLÓ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈∆¿≈
‰kÓe ‰kÓ Ïk ,˙B‡˜ÒÈt‰«ƒ¿»»«»«»
,˙BkÓ LÓÁ ÏL ‰˙È‰ 'eÎ»¿»∆»≈«
'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk«»«¬
'eÎÂ ‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿∆»»»¿
הללו  הפיסקאות הפנימי, התוכן שמצד

ומבאר. שממשיך כפי בזו, זו קשורות

„ÒÁ‰ ,‰p‰c אנו עליו השני ¿ƒ≈«∆∆
כך  על הוא ברוך הקדוש את משבחים

BÎB˙a e¯È·Ú‰L סוף בים ∆∆¡ƒ»¿
,‰·¯Áa הפנימית המשמעות שלפי ∆»»»

היא  הכוונה הדברים »∆ÌbLשל
‰lb˙pLk ישראל בני על והאיר ¿∆ƒ¿«»

È˜Ï‡‰ ¯B‡ הנעלהÌÈ ˙ÈÁ·c »¡…ƒƒ¿ƒ«»
,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚÂ שבדרך האור ¿»¿ƒ¿ƒƒ

מגילוי  ולמעלה נעלם הוא «ŒÏkÓƒכלל
Ì˙e‡ÈˆnÓ eÏha˙ ‡Ï ÌB˜Ó»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
אלא  ממש, הנפש לכלות הגיעו ולא

nÈ‡,היו  Èe BÓk שחיים הדגים ¿≈«»
– ובנמשל הים, בתוך וקיימים

מתבטלים  שלא העליונים המלאכים

ב"עלמין  הנעלים האלוקיים מהגילויים

הוא  זה חסד לעיל (וכאמור סתימין",

עצם  הראשון מהחסד באיןֿערוך נעלה

ונמשך  יורד סתימין" "עלמין של שהאור – הרוחנית ובמשמעותו הים, קריעת

דאתגליין") ÏÚÓlL‰ב"עלמין ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ»«¿∆¿«¿»
ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰ ,‰LaÈÂ ÌÈc ÌÈ¯„b‰Ó בין שהחיבור ד סעיף (כנ"ל ≈«¿»ƒ¿«¿«»»∆¿≈¿ƒ

משניהם). שלמעלה ממקור והארה גילוי בעקבות אפשרי הללו העניינים שני

˙ÈÁa ,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»≈¬ƒ¿ƒ«
Œ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LaÈÂ ÌÈ Èk ,„"eÈ ÏL Bˆe˜∆ƒ»¿«»»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ»

‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כפי הנבראים, מקור המלכות, שספירת ¿ƒ»¬ƒ»««
היא  האצילות בעולם מאירה שהיא

כפי  המלכות וספירת "ים", בחינת

 ֿ בריאהֿיצירה בעולמות מאירה שהיא

"יבשה"), בחינת היא עשיה

„ÁÈ Ì¯eaÈÁÂ עם אצילות של ¿ƒ»««
ÔÈÚבריאהֿיצירהֿעשיה e‰fL)∆∆ƒ¿«

‡e‰ ('eÎ BÎB˙a e¯È·Ú‰∆¡ƒ»¿
˙e‡O˙‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿

˙ÈÓˆÚ‰ באלוקות נעלית דרגה »«¿ƒ
ומתנשא  רם הוא ברוך הקדוש שבה

ו'עצמי', מוחלט באופן עצמו, מצד

דרגה  והיא לנבראים, ביחס רק ולא

,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
··Bq‰ ¯B‡ ,¯˙k‰ ˙ÈÁa אור ¿ƒ««∆∆«≈

הנבראים  של ערכם לפי מוגבל בלתי

אחד  בכל מאיר אינו שלכן המוגבלים

ו'מקיף' 'סובב' אלא בפנימיות מהם

הנקרא  האור והוא מלמעלה עליהם

עלמין". כל "סובב »vÓeƒ„בזוהר
,BÊ ה'כתר'‰‡¯‰ בחינת של ∆»»

השתלשלות' מ'סדר «¿«‰È˙‰שלמעלה
ÌÈ¯ˆÓ ˙tÈÏ˜ ˙¯È·L וביטולה ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰B„BÒi˙והכנעתה, '„a ˜¯ ‡Ï…«¿«¿
daL המוגדרת במציאות שקשורים ∆»

ÈÁ·a˙והמוגבלת Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ«
daL ÈÓˆÚ‰ ÈÏei‰‰ חלק אותו «ƒƒ»«¿ƒ∆»

כללי  (ובאופן מצרים בקליפת

לאור  המקביל בכלל) העולם במציאות

השתלשלות', מ'סדר שלמעלה האלוקי

'eÎ ‰kÓ ÏkL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆»«»
Á ÏL ‰˙È‰˙BkÓ LÓ כל כי »¿»∆»≈«

ארבעת  את וביטלה 'שברה' מכה

את  גם לכך ובנוסף שבמצרים היסודות

דבר  שהוא העצמי ה'היולי' החלק

חמישי.

Ìb e‰ÊÂ (Â לכך הפנימי הטעם ¿∆«
'eÎ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nÎc ‡˜ÒÈt‰ ÌeiqL השבח בה גם מופיע ∆ƒ«ƒ¿»¿«»«¬

˙Èa ˙‡ eÏ ‰·e ‡e‰ ,'eÎ ‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰Â¿∆¡ƒ»¿∆»»»»»»∆≈
‰¯ÈÁa‰.המקדש בית את לנו בנה הוא ברוך שהקדוש כך על שבח «¿ƒ»
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'eke epilr mewnl zeaeh zelrn dnk

ׁשֹורה  ׁשּבֹו ּבית הּוא הּבחירה ּבית ּדהּנה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבזה,

מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּומתּגּלה

ׁשּבּה הּמל ּדירת ּבדּוגמת העצמּות, לגילּוי ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָועד

זה, עם ּוביחד עצמּותֹו. ּבכל הּמל ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָמתּגּלה

המציאּות  ּביטּול ּפֹועל ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא ְְִִִֵֵֶֶַַהּגילּוי

ּבהתיּׁשבּות  הּוא הּגילּוי אּדרּבה, אּלא ְְְְִִֶַַַַָָכּו',

על  ׁשּמֹורה הּבית ענין ׁשּזהּו ּדוקא, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָּובקביעּות

הענין  ּובדּוגמת עלּֿדר וההתיּׁשבּות, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָהּקביעּות

ים, ּדבחינת ׁשהּגיל ּוי ּבחרבה, ּבתֹוכֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָּדהעבירנּו

אּלא  המציאּות, ּביטּול ּפעל לא סתימין, ְְְִִִִִֶַַָָָֹעלמין

ּגילּוי  מּצד ׁשּזהּו ּברגל, יעברּו ּבּנהר ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָאּדרּבה,

ׁשּלכן  כּו', הּגדרים מּכל ׁשּלמעלה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהעצמּות

נ  ׁשל עלֿידֹו ּבאֹופן עליֹון הּיֹותר האֹור ּגם מׁש ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

והתיּׁשבּות. ְְְְִִַקביעּות

לֹומר,ÌiÒÓeז) ּדיׁש עֹונֹותינּו, ּכל על לכּפר ¿«≈ְְֲֵֵֵַַַָ

 ֿ לפני האמּור ּכל על הּטעם ְִֵֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

הענינים  ׁשּכל ידּוע ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזה.

האדם  עב ֹודת עלֿידי מתעֹוררים - ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הּבליּֿגבּול  אֹור להמׁשכת ּבנֹוגע הּוא וכן ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָּדוקא,

היא  זֹו המׁשכה ׁשּגם מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

נעׂשה  זה וענין ּדוקא. האדם עבֹודת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָעלֿידי

ידּוע  ּדהּנה, הּתׁשּובה. עבֹודת ההפרׁש31עלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבעליּֿתׁשּובה, לעבֹודת הּצּדיקים עבֹודת ְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָּבין

 ֿ נפׁשֿרּוח הּבחינֹות ּבד' היא הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַׁשעבֹודת

הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' ּכנגד ׁשהן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָנׁשמהֿחּיה
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ואילך.)31 ד סד, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה ואילך). א (נה, פמ"ח חינוך - האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯BL BaL ˙Èa ‡e‰ ‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈≈«¿ƒ»«ƒ∆»
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÈÁa ‰lb˙Óeƒ¿«»¿ƒ«»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ

,˙eÓˆÚ‰ שונות דרגות יש עדיין השתלשלות' מ'סדר למעלה גם שכן »«¿
מעל  אמנם היא ה'כתר' האור ובחינת אבל גבול, בלי והיא המוגדרות הספירות

בבחינות  קשור המקדש בבית שמאיר

לגילוי  עד עצמו באיןֿסוף נעלות הכי

של  ומהותו הוא עצמותו ברוך הקדוש

‰CÏnבעצמו  ˙¯Èc ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ««∆∆
ÏÎa CÏn‰ ‰lb˙Ó daL∆»ƒ¿«∆«∆∆¿»

B˙eÓˆÚ ביחס בחסידות כמבואר «¿
שהתכלית  במדרש ז"ל חכמינו למאמר

משום  היא העולם בריאת של

לו  להיות הוא ברוך הקדוש ש"נתאוה

היינו  לו" ש"להיות בתחתונים", דירה

לדירתו  שמחוץ המלך כמשל לעצמותו

בלבושים  נראה הוא לו המיוחדת

עצם  על ומסתירים המעלימים שונים

כפי  מתגלה הוא בדירתו אבל מהותו

בעצמותו. Ê‰,שהוא ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆
הגילוי  והפלאת מעלת גודל למרות

מעלתו, גודל מפי ודווקא העצום,

BÈ‡L ÔÙB‡a ‡e‰ ÈeÏÈb‰«ƒ¿∆∆≈
,'eÎ ˙e‡ÈˆÓ‰ ÏeËÈa ÏÚBt≈ƒ«¿ƒ
‡e‰ ÈeÏÈb‰ ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«ƒ
,‡˜Âc ˙eÚÈ·˜·e ˙e·MÈ˙‰a¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»
נפסק  ואינו היטב נקלט שהגילוי היינו

מסוים  זמן ‰Èa˙אחרי ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«««ƒ
זמנית  ארעי מדירת ∆∆BnL¯‰בשונה

,˙e·MÈ˙‰‰Â ˙eÚÈ·w‰ ÏÚ««¿ƒ¿«ƒ¿«¿
מילוי  בעניין בחסידות שמבואר וכפי

ל"דירה  הוא ברוך הקדוש של רצונו

השכינה  שהשראת בתחתונים"

התחתון  הזה בעולם האלקות והתגלות

נשאר  שהעולם כזה באופן היא

ובכל  ל"עליון" הופך ולא "תחתון"

יתברך  ומהותו לעצמותו ל"דירה" שהופך המקום הוא ∆∆»C¯cŒÏÚזאת
˙ÈÁ·c ÈeÏÈb‰L ,‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰c ÔÈÚ‰ ˙Ó‚e„·e¿¿«»ƒ¿»¿∆¡ƒ»¿∆»»»∆«ƒƒ¿ƒ«

˙e‡ÈˆÓ‰ ÏeËÈa ÏÚt ‡Ï ,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ,ÌÈ ישראל בני של »»¿ƒ¿ƒƒ…»«ƒ«¿ƒ
הזה, והנעלה המופלא האור לגילוי e¯·ÚÈשזכו ¯‰pa ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»«»»««¿

ÌÈ¯„b‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb „vÓ e‰fL ,Ï‚¯a¿»∆∆∆ƒ«ƒ»«¿∆¿«¿»ƒ»«¿»ƒ
,'eÎ"יבשה" של הגדרים וגם "ים" של הגדרים גם קיימים לא ולגביו

B„ÈŒÏÚ ÔÎlL מתגלה עצמו הוא ‰Bi˙¯וכאשר ¯B‡‰ Ìb CLÓ ∆»≈«»ƒ¿»«»«≈
ÔBÈÏÚ הבחינות כל של הגדרים מכל ˜·eÚÈ˙שלמעלה ÏL ÔÙB‡a ∆¿¿∆∆¿ƒ

˙e·MÈ˙‰Â וזאת עצמם, הבריאה גדרי בתוך פנימי באופן וחודר ונקלט ¿ƒ¿«¿
הגשמית, המציאות את מבטלת היתה כן נעלה פחות אור של שהתגלות בעוד

להאיר  המיוחד והכוח היתרון את בו יש ומהותו מעצמותו המאיר שהאור אלא

יגרום  שהדבר מבלי ישראל בבני ולהאיר לביטולם, לגרום מבלי גדרים בתוך

ממש. הנפש כלות להם

ÌiÒÓe (Ê הפיסקא את ההגדה בעל ¿«≈
את  לנו (ובנה טובות..." מעלות "כמה

הבחירה) Ïkבית ÏÚ ¯tÎÏ¿«≈«»
e‰fL ,¯ÓBÏ LÈc ,eÈ˙BBÚ¬≈¿≈«∆∆

ÌÚh‰הפנימי¯eÓ‡‰ Ïk ÏÚ ««««»»»
‰ÊŒÈÙÏ שעליהן הטובות שאר כל ƒ¿≈∆

ומשבחים  הוא ברוך לקדוש מודים אנו

לעניין  קשור שהכול זו, בפיסקא אותו

כפי  העוונות, וכפרת התשובה

ומבאר. שממשיך

ÏkL Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«∆»
- ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»

ÌÈ¯¯BÚ˙Ó ומתגלים ונמשכים ƒ¿¿ƒ
למטה  B·Ú„˙מלמעלה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

,‡˜Âc Ì„‡‰ שמבואר וכפי »»»«¿»
שאופן  זה לעניין גם בחסידות

הוא  מלמעלה וההתגלות ההמשכה

האדם. של העבודה לאופן בהתאם

עבוד  מעוררת ולמשל, באהבה ה' ת

החסד  ממידת אלוקי אור וממשיכה

¯B‡ ˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«¿«¿»«
‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿∆¿«¿»
‰ÎLÓ‰ ÌbL ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆««¿»»

BÊ ביותר עליון ממקור שהיא למרות

של  בכוחה שאין לחשוב מקום והיה

כל  נעלית למדרגה להגיע האדם עבודת

שלה, והתגלות המשכה ולפעול כך

גם B·Ú„˙למעשה È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«
‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ .‡˜Âc Ì„‡‰»»»«¿»¿ƒ¿»∆«¬∆

‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ כי «¿≈¬««¿»
הקודם  ממצבו ומתעלה שלו הנוכחית המציאות מגדרי יוצא תשובה העושה

ולכן  לדרגה, מדרגה ומסודרת רגילה בעלייה ולא שבאיןֿערוך בהתעלות

מ'סדר  למעלה מגעת כן המוגבל, האדם עבודת היותה עם זו, עבודה

הבליֿגבול. אור של התגלות ממשיכה וכן השתלשלות'

Úe„È ,‰p‰c31 החסידות B·Ú„˙ההבדל ‰‰L¯Ùבתורת ÔÈa ¿ƒ≈»««∆¿≈≈¬«
‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·ÚL ,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·ÚÏ ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ«¬««¬≈¿»∆¬«««ƒƒƒ

˙BÈÁa‰ '„a הנקראות הדרגות בנשמה Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙהשונות ¿«¿ƒ∆∆«¿»»
˙BÓÏBÚ '„ ˙ÈÁa) 'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„ „‚k Ô‰L ‰iÁ«»∆≈¿∆∆»ƒ¿≈¬»»¿ƒ«»
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f"kyz'dיד ,gqtd bgc 'a lil

 ֿ אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ד' ְְְֲִִִִַָָָ(ּבחינת

ׁשּור  לדּלג ׁשענינּה הּתׁשּובה, ועבֹודת ,32עׂשּיה). ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

מּבחינת  היא ׁשּבּנפׁש, ּגבּול ּבלי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַּבחינת

(ּבחינת  יּו"ד ׁשל קּוצֹו ּכנגד ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶֶַַָה'יחידה',

מאצילּות  ׁשּלמעלה עלֿידי 26הּכתר ולכן, ,( ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּמּגעת  ה'יחידה' ׁשּמּבחינת הּתׁשּובה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָעבֹודת

גֹו' ּדֹודי קֹול מּלמעלה ּגם נמׁש יחיד, ְְְְִִִִִִַַַָָָּבבחינת

מהׁשּתלׁשלּות.33מדּלג  ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּבאֹופן  היא ההּגדה ׁשּתחילת הּטעם ּגם ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוזהּו

ּבגנּות  ה'34ּדמתחיל וּיֹוציאנּו כּו' היינּו עבדים , ְְְֲִִִִִֵַַָָ

 ֿ עבֹודה עֹובדי מּתחילה אֹו כּו', מּׁשם ְְֱֲִִִֵֵָָָֹאלקינּו

הּמקֹום  קרבנּו ועכׁשיו אבֹותינּו היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָזרה

לפרעה 35לעבֹודתֹו (עבדים מהרע הּיציאה ּכי , ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹ

טּומאה  ׁשערי ּבמ"ט מׁשּוקעים ׁשהיּו אֹו36כּו', , ְְְֲִֵֶַָָָ

עבֹודת  ענין הּוא כּו') היּו עבֹודהֿזרה ְְֲֲִֵַַָָָָעֹובדי

ׁשּלמעלה  האֹור ּגילּוי  נמׁש ׁשעלֿידּה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה,

ּגם  הּנה זֹו, ּבחינה ּגילּוי ּומּצד ְְְְִִִִִֵֵַַַָמהׁשּתלׁשלּות.

ּביטּול  ּפֹועל זה אין עליֹון , הּיֹותר אֹור ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַּכׁשּמאיר

ּבחרבה), ּבתֹוכֹו העבירנּו ענין (ׁשּזהּו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמציאּות

ּובהתיּׁשבּות  ּבקביעּות הּוא הּגילּוי ְְְְְְִִִִַַַַָואדרּבה,

הּבחירה). ּבית את לנּו ּבנה ענין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ(ׁשּזהּו

e‰ÊÂ ּבאמירת ההּגדה ׁשּמסּימים מה ּכן ּגם ¿∆ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָ

עלֿידי  ּכי ּבירּוׁשלים, הּבאה ְְִִִֵַַָָָָָָלׁשנה

הן  ׁשּבּה, הענינים ּבב' הּפסח ּבליל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה

 ֿ נפׁשֿרּוחֿנׁשמה הּבחינֹות ּבד' הּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת

לד' נחלקים ההּגדה עניני ׁשּכל מה (ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיה

ּבחינת  ׁשּמּצד הּתׁשּובה עבֹודת והן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבחינֹות),

זֹוכים  ההּגדה), ענין ּכללּות (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָ'יחידה'

ׁשּבאים  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ְְֲִִֶַַָָָָָָּבקרֹוב
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ובכ"מ.32) א. סה, שם לקו"ת וראה ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב - הכתוב לשון לקו"ת 33)ע"פ וראה ח. ב, שה"ש

ואילך). שא ע' ניסן י"א (סה"מ תשל"ו ניסן וי"א הגדול שבת ניסן, יו"ד מצורע, דש"פ דודי קול ד"ה ואילך. ב טו, שה"ש

א.34) קטז, פסחים שם.35)משנה יתרו.36)גמרא ר"פ חדש זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ שהדברים בהרחבה לעיל כמבואר ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לזה  זה ושייכים l„Ï‚מקבילים dÈÚL ,‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ .(«¬««¿»∆ƒ¿»»¿«≈
¯eL32, שבעזרתו על ה' את משבח הוא אויביו מיד הצלתו על  דוד בשירת

גבי  על לקפוץ בכוחו מנהל שהוא המלחמות ובמהלך שור' 'מדלג הוא

עבודת  זה, פסוק משקל ועל החומה.

הדילוג  לעניין נמשלה התשובה

על  מדובר שלא להורות והקפיצה

הדרגתי  באופן לדרגה מדרגה מעבר

מדרגה  ומעבר ב'דילוג' אלא מסודר

הקודמת, הדרגה ערך לפי שלא אחת

בבחינות  היא הצדיקים שעבודת ובעוד

התשובה  עבודת שבנשמה, המוגבלות

LÙpaL,יא ה  Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿∆«∆∆
,'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ הדרגה ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

ביותר  והפנימית והנעלית החמישית

הנשמה  ˜Bˆeשל „‚k ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
„"eÈ ÏL מארבעת שלמעלה ∆

עצמן  יודֿה"אֿוא"וֿה"א האותיות

‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa)¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡Ó26È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,( ≈¬ƒ¿»≈«¿≈

˙ÈÁanL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ˙ÚbnL '‰„ÈÁÈ'‰«¿ƒ»∆«««ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ של ומהותו עצמותו היינו »ƒ
שלמעלה  בעצמו הוא ברוך הקדוש

ומוגבלות  המוגדרות מהמדריגות

È„Bc ÏB˜ ‰ÏÚÓlÓ Ìb CLÓƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ
‚l„Ó 'B‚33, שהאור כאמור ¿«≈

הוא  מלמעלה ונמשך המתעורר

ועבודת  למטה, האדם לעבודת בהתאם

לגילוי  גורמת דילוג שבדרך התשובה

דודי  "קול נאמר שעליו האור והמשכת

על  מקפץ ההרים על מדלג בא זה הנה

‰‡B¯הגבעות" ˙ÈÁa¿ƒ«»
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

˙ÏÈÁzL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆¿ƒ«
ÏÈÁ˙Óc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„b‰‰««»»ƒ¿∆¿«¿ƒ

˙e‚a34,,בשבח מסיים לבסוף ורק ƒ¿
הנכון  הסדר שזה ז"ל חכמינו כדברי

בליל  מצרים ביציאת הסיפור של

הלא  המצב את תחילה לספר הסדר,

עבודה  עובד שהיה אבינו אברהם אבי תרח מימי החל ישראל, בני של רצוי

והשעבוד  העבדות לתיאור ועד הבאים בדורות והקשיים הצרות תיאור וכן זרה

‡Bבמצרים  ,'eÎ ÌMÓ eÈ˜Ï‡ '‰ e‡ÈˆBiÂ 'eÎ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ«ƒ≈¡…≈ƒ»
e·¯˜ ÂÈLÎÚÂ eÈ˙B·‡ eÈ‰ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ ‰ÏÈÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¬»»»»¬≈¿«¿»≈¿»

B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰35,'eÎ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ„·Ú) Ú¯‰Ó ‰‡Èˆi‰ Èk , «»«¬»ƒ«¿ƒ»≈»«¬»ƒ¿«¿…
È¯ÚL Ë"Óa ÌÈÚ˜eLÓ eÈ‰L∆»¿»ƒ¿«¬≈

‰‡ÓeË36Œ‰„B·Ú È„·BÚ B‡ , ¿»¿≈¬»
'eÎ eÈ‰ ‰¯Ê והשעבוד שהגלות כך »»»

ועבודת  שעבוד רק היו לא במצרים

ובעיקר, גם, אלא בגשמיות פרך

מ"גנות" והמעבר ל"שבח"ברוחניות)

,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
¯B‡‰ ÈeÏÈb CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

לעיל.כמ  בואר

‰p‰ ,BÊ ‰ÈÁa ÈeÏÈb „vÓeƒ«ƒ¿ƒ»ƒ≈
¯˙Bi‰ ¯B‡ ¯È‡nLk Ìb«¿∆≈ƒ«≈
ÏeËÈa ÏÚBt ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿≈∆≈ƒ
ÔÈÚ e‰fL) ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆∆ƒ¿«

(‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ כפי ∆¡ƒ»¿∆»»»
היה  האור אילו להיות יכול שהיה

יותר, נמוכה «»¿»¿a¯„‡Â‰,מדרגה
˙eÚÈ·˜a ‡e‰ ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ
‰a ÔÈÚ e‰fL) ˙e·MÈ˙‰·e¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿«»»

(‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙‡ eÏ כמבואר »∆≈«¿ƒ»
באריכות. לעיל

ÌÈÓiÒnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«¿ƒ
‰‡a‰ ‰LÏ ˙¯ÈÓ‡a ‰„b‰‰««»»«¬ƒ«¿»»«»»

,ÌÈÏLe¯Èa,העתידה הגאולה ענין ƒ»»ƒ
ÏÈÏa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈»¬»¿≈
Ô‰ ,daL ÌÈÈÚ‰ '·a ÁÒt‰«∆«¿»ƒ¿»ƒ∆»≈
'„a ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ¿
Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆∆«¿»»
ÈÈÚ ÏkL ‰Ó e‰fL) ‰iÁ«»∆∆«∆»ƒ¿¿≈
˙BÈÁa '„Ï ÌÈ˜ÏÁ ‰„b‰‰««»»∆¿»ƒ¿¿ƒ

לעיל  כמפורט ועוד, כוסות ד' ),כמו
„vnL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ô‰Â¿≈¬««¿»∆ƒ«
˙eÏÏk e‰fL) '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆∆¿»

‰„b‰‰ ÔÈÚ ביציאת העוסקת ƒ¿«««»»
לחירות  מעבדות ומעבר מצרים

לתשובה  ומעוונות לקדושה ומטומאה

'דילוג' של ‰È˙Ú„‰,באופן ‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈÎBÊ ,(ƒ¿»«»«¿»»¬ƒ»
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הּיראה  ׁשלימּות על 37לירּוׁשלים, ׁשּמֹורה , ְְִִִֵֶַַַָָָ

החיּבּור  ׁשּנעׂשה ּבאֹופן העבֹודה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָׁשלימּות

ׁשּגם  ּבעליּֿתׁשּובה, ועבֹודת הּצּדיקים ְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָּדעבֹודת

ּכמאמר  הּתׁשּובה, מעלת ּתהיה צּדיקים 38אצל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

ּבתיּובּתא. צדיקיא לאתבא אתא ְְְִִִַַַַָָָָָָָמׁשיח

1

2

3

4

5

ובכ"מ.37) ג. ו, שה"ש ב. ס, לר"ה דרושים לקו"ת קנג,38)ראה זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

.(56 ע' .37 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א יהונתן לו ויאמר וד"ה והניף ד"ה ב.

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ‡aLעל המורות ירוֿשלם eÓÈÏL˙אותיות ∆»ƒƒ»«ƒ¿≈

‰‡¯i‰37, בתכלית ה' יראת «ƒ¿»
eÓÈÏL˙השלימות ÏÚ ‰¯BnL∆»«¿≈

‰„B·Ú‰ היא כאשר היא ושלימות »¬»
האמורים  הסוגים שני את כוללת

¯eaÈÁ‰ ‰NÚpL ÔÙB‡a¿∆∆«¬∆«ƒ
˙„B·ÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úc«¬«««ƒƒ«¬«

,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰È‰z ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ÌbL ,‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»∆«≈∆«ƒƒƒ¿∆«¬««¿»
¯Ó‡Ók38הזוהר‡˙‡ ÁÈLÓ ¿«¬«»ƒ«»»

‡z·eÈ˙a ‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
בתשובה, צדיקים להשיב בא משיח

עם  הצדיקים עבודת שחיבור הרי

וביאת  בגאולה קשור התשובה עבודת

המשיח.
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טו f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil

 ֿ אצילּותּֿבריאהֿיצירה עֹולמֹות ד' ְְְֲִִִִַָָָ(ּבחינת

ׁשּור  לדּלג ׁשענינּה הּתׁשּובה, ועבֹודת ,32עׂשּיה). ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

מּבחינת  היא ׁשּבּנפׁש, ּגבּול ּבלי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַּבחינת

(ּבחינת  יּו"ד ׁשל קּוצֹו ּכנגד ׁשהיא ְְְִִִֶֶֶֶַַָה'יחידה',

מאצילּות  ׁשּלמעלה עלֿידי 26הּכתר ולכן, ,( ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּמּגעת  ה'יחידה' ׁשּמּבחינת הּתׁשּובה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָעבֹודת

גֹו' ּדֹודי קֹול מּלמעלה ּגם נמׁש יחיד, ְְְְִִִִִִַַַָָָּבבחינת

מהׁשּתלׁשלּות.33מדּלג  ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת , ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּבאֹופן  היא ההּגדה ׁשּתחילת הּטעם ּגם ְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָוזהּו

ּבגנּות  ה'34ּדמתחיל וּיֹוציאנּו כּו' היינּו עבדים , ְְְֲִִִִִֵַַָָ

 ֿ עבֹודה עֹובדי מּתחילה אֹו כּו', מּׁשם ְְֱֲִִִֵֵָָָֹאלקינּו

הּמקֹום  קרבנּו ועכׁשיו אבֹותינּו היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָזרה

לפרעה 35לעבֹודתֹו (עבדים מהרע הּיציאה ּכי , ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹ

טּומאה  ׁשערי ּבמ"ט מׁשּוקעים ׁשהיּו אֹו36כּו', , ְְְֲִֵֶַָָָ

עבֹודת  ענין הּוא כּו') היּו עבֹודהֿזרה ְְֲֲִֵַַָָָָעֹובדי

ׁשּלמעלה  האֹור ּגילּוי  נמׁש ׁשעלֿידּה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה,

ּגם  הּנה זֹו, ּבחינה ּגילּוי ּומּצד ְְְְִִִִִֵֵַַַָמהׁשּתלׁשלּות.

ּביטּול  ּפֹועל זה אין עליֹון , הּיֹותר אֹור ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַּכׁשּמאיר

ּבחרבה), ּבתֹוכֹו העבירנּו ענין (ׁשּזהּו ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמציאּות

ּובהתיּׁשבּות  ּבקביעּות הּוא הּגילּוי ְְְְְְִִִִַַַַָואדרּבה,

הּבחירה). ּבית את לנּו ּבנה ענין ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ(ׁשּזהּו

e‰ÊÂ ּבאמירת ההּגדה ׁשּמסּימים מה ּכן ּגם ¿∆ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָ

עלֿידי  ּכי ּבירּוׁשלים, הּבאה ְְִִִֵַַָָָָָָלׁשנה

הן  ׁשּבּה, הענינים ּבב' הּפסח ּבליל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהעבֹודה

 ֿ נפׁשֿרּוחֿנׁשמה הּבחינֹות ּבד' הּצּדיקים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָעבֹודת

לד' נחלקים ההּגדה עניני ׁשּכל מה (ׁשּזהּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָחּיה

ּבחינת  ׁשּמּצד הּתׁשּובה עבֹודת והן ְְְְֲִִִֵֶַַַַָּבחינֹות),

זֹוכים  ההּגדה), ענין ּכללּות (ׁשּזהּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָ'יחידה'

ׁשּבאים  העתידה, לּגאּולה מּמׁש ְְֲִִֶַַָָָָָָּבקרֹוב
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ובכ"מ.32) א. סה, שם לקו"ת וראה ל. יח, תהלים ל. כב, שמואלֿב - הכתוב לשון לקו"ת 33)ע"פ וראה ח. ב, שה"ש

ואילך). שא ע' ניסן י"א (סה"מ תשל"ו ניסן וי"א הגדול שבת ניסן, יו"ד מצורע, דש"פ דודי קול ד"ה ואילך. ב טו, שה"ש

א.34) קטז, פסחים שם.35)משנה יתרו.36)גמרא ר"פ חדש זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡ שהדברים בהרחבה לעיל כמבואר ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

לזה  זה ושייכים l„Ï‚מקבילים dÈÚL ,‰·eLz‰ ˙„B·ÚÂ .(«¬««¿»∆ƒ¿»»¿«≈
¯eL32, שבעזרתו על ה' את משבח הוא אויביו מיד הצלתו על  דוד בשירת

גבי  על לקפוץ בכוחו מנהל שהוא המלחמות ובמהלך שור' 'מדלג הוא

עבודת  זה, פסוק משקל ועל החומה.

הדילוג  לעניין נמשלה התשובה

על  מדובר שלא להורות והקפיצה

הדרגתי  באופן לדרגה מדרגה מעבר

מדרגה  ומעבר ב'דילוג' אלא מסודר

הקודמת, הדרגה ערך לפי שלא אחת

בבחינות  היא הצדיקים שעבודת ובעוד

התשובה  עבודת שבנשמה, המוגבלות

LÙpaL,יא ה  Ïe·b ÈÏa ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ¿∆«∆∆
,'‰„ÈÁÈ'‰ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ הדרגה ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

ביותר  והפנימית והנעלית החמישית

הנשמה  ˜Bˆeשל „‚k ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
„"eÈ ÏL מארבעת שלמעלה ∆

עצמן  יודֿה"אֿוא"וֿה"א האותיות

‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁa)¿ƒ««∆∆∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡Ó26È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,( ≈¬ƒ¿»≈«¿≈

˙ÈÁanL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»∆ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ˙ÚbnL '‰„ÈÁÈ'‰«¿ƒ»∆«««ƒ¿ƒ«

,„ÈÁÈ של ומהותו עצמותו היינו »ƒ
שלמעלה  בעצמו הוא ברוך הקדוש

ומוגבלות  המוגדרות מהמדריגות

È„Bc ÏB˜ ‰ÏÚÓlÓ Ìb CLÓƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ
‚l„Ó 'B‚33, שהאור כאמור ¿«≈

הוא  מלמעלה ונמשך המתעורר

ועבודת  למטה, האדם לעבודת בהתאם

לגילוי  גורמת דילוג שבדרך התשובה

דודי  "קול נאמר שעליו האור והמשכת

על  מקפץ ההרים על מדלג בא זה הנה

‰‡B¯הגבעות" ˙ÈÁa¿ƒ«»
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

˙ÏÈÁzL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««««∆¿ƒ«
ÏÈÁ˙Óc ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„b‰‰««»»ƒ¿∆¿«¿ƒ

˙e‚a34,,בשבח מסיים לבסוף ורק ƒ¿
הנכון  הסדר שזה ז"ל חכמינו כדברי

בליל  מצרים ביציאת הסיפור של

הלא  המצב את תחילה לספר הסדר,

עבודה  עובד שהיה אבינו אברהם אבי תרח מימי החל ישראל, בני של רצוי

והשעבוד  העבדות לתיאור ועד הבאים בדורות והקשיים הצרות תיאור וכן זרה

‡Bבמצרים  ,'eÎ ÌMÓ eÈ˜Ï‡ '‰ e‡ÈˆBiÂ 'eÎ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ«ƒ≈¡…≈ƒ»
e·¯˜ ÂÈLÎÚÂ eÈ˙B·‡ eÈ‰ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ ‰ÏÈÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¬»»»»¬≈¿«¿»≈¿»

B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰35,'eÎ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ„·Ú) Ú¯‰Ó ‰‡Èˆi‰ Èk , «»«¬»ƒ«¿ƒ»≈»«¬»ƒ¿«¿…
È¯ÚL Ë"Óa ÌÈÚ˜eLÓ eÈ‰L∆»¿»ƒ¿«¬≈

‰‡ÓeË36Œ‰„B·Ú È„·BÚ B‡ , ¿»¿≈¬»
'eÎ eÈ‰ ‰¯Ê והשעבוד שהגלות כך »»»

ועבודת  שעבוד רק היו לא במצרים

ובעיקר, גם, אלא בגשמיות פרך

מ"גנות" והמעבר ל"שבח"ברוחניות)

,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
¯B‡‰ ÈeÏÈb CLÓ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»ƒ»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

לעיל.כמ  בואר

‰p‰ ,BÊ ‰ÈÁa ÈeÏÈb „vÓeƒ«ƒ¿ƒ»ƒ≈
¯˙Bi‰ ¯B‡ ¯È‡nLk Ìb«¿∆≈ƒ«≈
ÏeËÈa ÏÚBt ‰Ê ÔÈ‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿≈∆≈ƒ
ÔÈÚ e‰fL) ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ∆∆ƒ¿«

(‰·¯Áa BÎB˙a e¯È·Ú‰ כפי ∆¡ƒ»¿∆»»»
היה  האור אילו להיות יכול שהיה

יותר, נמוכה «»¿»¿a¯„‡Â‰,מדרגה
˙eÚÈ·˜a ‡e‰ ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒ
‰a ÔÈÚ e‰fL) ˙e·MÈ˙‰·e¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿«»»

(‰¯ÈÁa‰ ˙Èa ˙‡ eÏ כמבואר »∆≈«¿ƒ»
באריכות. לעיל

ÌÈÓiÒnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«¿ƒ
‰‡a‰ ‰LÏ ˙¯ÈÓ‡a ‰„b‰‰««»»«¬ƒ«¿»»«»»

,ÌÈÏLe¯Èa,העתידה הגאולה ענין ƒ»»ƒ
ÏÈÏa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈»¬»¿≈
Ô‰ ,daL ÌÈÈÚ‰ '·a ÁÒt‰«∆«¿»ƒ¿»ƒ∆»≈
'„a ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒ¿
Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆∆«¿»»
ÈÈÚ ÏkL ‰Ó e‰fL) ‰iÁ«»∆∆«∆»ƒ¿¿≈
˙BÈÁa '„Ï ÌÈ˜ÏÁ ‰„b‰‰««»»∆¿»ƒ¿¿ƒ

לעיל  כמפורט ועוד, כוסות ד' ),כמו
„vnL ‰·eLz‰ ˙„B·Ú Ô‰Â¿≈¬««¿»∆ƒ«
˙eÏÏk e‰fL) '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»∆∆¿»

‰„b‰‰ ÔÈÚ ביציאת העוסקת ƒ¿«««»»
לחירות  מעבדות ומעבר מצרים

לתשובה  ומעוונות לקדושה ומטומאה

'דילוג' של ‰È˙Ú„‰,באופן ‰Ïe‡bÏ LnÓ ·B¯˜a ÌÈÎBÊ ,(ƒ¿»«»«¿»»¬ƒ»
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הּיראה  ׁשלימּות על 37לירּוׁשלים, ׁשּמֹורה , ְְִִִֵֶַַַָָָ

החיּבּור  ׁשּנעׂשה ּבאֹופן העבֹודה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָׁשלימּות

ׁשּגם  ּבעליּֿתׁשּובה, ועבֹודת הּצּדיקים ְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָּדעבֹודת

ּכמאמר  הּתׁשּובה, מעלת ּתהיה צּדיקים 38אצל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָ

ּבתיּובּתא. צדיקיא לאתבא אתא ְְְִִִַַַַָָָָָָָמׁשיח

1

2
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4

5

ובכ"מ.37) ג. ו, שה"ש ב. ס, לר"ה דרושים לקו"ת קנג,38)ראה זח"ג וראה סע"ב. נ, שה"ש ב. צב, שמע"צ לקו"ת ראה

.(56 ע' .37 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א יהונתן לו ויאמר וד"ה והניף ד"ה ב.

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÌÈ‡aLעל המורות ירוֿשלם eÓÈÏL˙אותיות ∆»ƒƒ»«ƒ¿≈

‰‡¯i‰37, בתכלית ה' יראת «ƒ¿»
eÓÈÏL˙השלימות ÏÚ ‰¯BnL∆»«¿≈

‰„B·Ú‰ היא כאשר היא ושלימות »¬»
האמורים  הסוגים שני את כוללת

¯eaÈÁ‰ ‰NÚpL ÔÙB‡a¿∆∆«¬∆«ƒ
˙„B·ÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úc«¬«««ƒƒ«¬«

,‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ‰È‰z ÌÈ˜Ècˆ Ïˆ‡ ÌbL ,‰·eLzŒÈÏÚa«¬≈¿»∆«≈∆«ƒƒƒ¿∆«¬««¿»
¯Ó‡Ók38הזוהר‡˙‡ ÁÈLÓ ¿«¬«»ƒ«»»

‡z·eÈ˙a ‡È˜È„ˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»ƒ¿¿»
בתשובה, צדיקים להשיב בא משיח

עם  הצדיקים עבודת שחיבור הרי

וביאת  בגאולה קשור התשובה עבודת

המשיח.
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

להתקשרות  בהנוגע  וממשיך  חייו,  ימי  מתולדות  פרקים  ראשי  כותב  בו  מכתבו,  על  במענה 

לחסידות וחסידים.

והנה כבר ידוע דבר מלך רבותינו נשיאינו הק' "ההתקשרות האמיתית היא ע"י לימוד התורה, 

כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש ותלמידי התמימים 

יחיו בלימודים ובהתוועדותם ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים הנה בזה היא 

ההתקשרות" )הועתק בהיום יום כ"ד סיון ה'תש"ג( ועד"ז כשכל אחד ממנו ילמוד אותם מאמרי דא"ח 

ומשתדל בשמירת תקנות נשיאנו רבותינו הק' ובעיקר העיקרים יתעסק בהפצת המעינות הם מעינות 

תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', במילא מקושרים נהי' יחד באילנא דחיי ע"י רבותינו נשיאינו עד 

למעלה בקדש רבנו הזקן המגיד ממעזריטש הבעש"ט וכו' אשר עלי' נאמר אנכי עומד בין ה' וביניכם, 

ממוצע המקשר בעצמות ומהות א"ס ב"ה.

דישיבת  בד' אמות  היו  שי'  שבניו  על מה  נוסף  במכתבו אשר  לראות  לי  נעם  זה  עם  ובקשר 

תו"ת, הנה גם הוא יש לו קביעות עתים בתורת חב"ד, חוזר מאמרים שלה ברבים, ומשתדל בהפצת 

המעינות חוצה ע"י ביקורים במושבות בנ"י אשר לע"ע מבחוץ הם מהנ"ל, שבטוח שע"י כ"ז תתחזק 

ההתקשרות עוד יותר, והעיקר שתפעול פעולתה בחיי היום יומים ובכל הענינים, וכמה שנאמר בכל 

עניני  בכל  שהתכלית  להרמב"ם(  פרקים  משמונה  ה'  )פרק  הרמב"ם  דברי  נפלאו  ומה  דעהו,  דרכיך 

האדם היא השגת השי"ת, עיי"ש.

והרי מתקרבים אנו לזמן חירותנו, חירות מכל הענינים המבלבלים לעבודת השי"ת בשמחה 

ובטוב לבב מרוב כל.

בעת רצון אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ופעולותיו בענינים האמורים בודאי תעמודנה לכאו"א מהם להשפעת ברכה מנותן התורה מחי' 

החיים בהמצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

כהציווי  בזה  והוספה  המעינות  בהפצת  פעולות  המשך  ובזה  האמור  בכל  לבשו"ט  בברכה 

דמעלין בקדש ולחג פסח כשר ושמח.



טז

gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa*.f"kyz'd ,
מוגה  בלתי

.‡"'ek `ipr `ngl `d"1:

כו'". עניא לחמא "הא בפיסקא פסח של בהגדה ביאוריהם את מתחילים היו נשיאינו שרבותינו ידוע
מצרים. יציאת בסיפור נכללת זו שפיסקא מובן, ומזה

" הכתוב ע"ש שהוא "מגיד", בסימן נכללת זו שפיסקא לפי - הדבר ,2לבנך"zcbdeוטעם

"מה - לפני היותר, ולכל היינו", "עבדים בפיסקא להתחיל צריך "מגיד" הסימן הי' שלכאורה אף
ששאלוהו" שאלות על תשובה דרך לאומרה מצותה ההגדה ש"אמירת כיון הפיסקא 3נשתנה", משא"כ ,

ויפסח", ו"ייתי וייכול" ש"ייתי דצריך" ו"כל דכפין" ל"כל הזמנה הוא ענינה שכל עניא", לחמא "הא
של  באופן לא (גם מצרים ביציאת סיפור אינו ענינה שהרי ד"מגיד", להסימן לכאורה שייכת אינה

-שאלה)

מהדין  גם וכמובן "מגיד", בסימן זו פיסקא קבע ההגדה שמסדר גופא מזה שמגביהין 4כדמוכח
המצות  מקצת מגלין - הרב בית (ולמנהג "לחם 5הקערה היא זו שמצה להראות כדי זו, פיסקא לאמירת (

הגמרא  (כדרשת הרבה" דברים עליו "שעונין - ההגדה.6עוני" אמירת על דקאי ,(

עניא". לחמא "הא בפיסקא בהגדה ביאוריהם את להתחיל נשיאינו רבותינו נהגו ולכן

בארעא ·. אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא (א) ענינים: ג' אודות מדובר עניא" לחמא "הא בפיסקא
כו'". הבאה לשנה הכא "השתא (ג) ו"דצריך", ל"דכפין" ההזמנה (ב) דמצרים",

להבין: וצריך

אחת?א) בפיסקא שלשתם נקבעו שלכן אלו, ענינים ג' בין הקישור מהו

לכאורהב) מקומה - כו'" דכפין "כל "האiptlהפיסקא הוא הפיסקא תוכנה שהרי כו'", עניא לחמא
שיוכל כדי ו"דצריך" ל"דכפין" באמירתהזמנה להשתתף צריך הוא גם והרי הפסח, בסדר lkלהשתתף

ד"מגיד")? בהסימן נכללת היא (שגם עניא" לחמא "הא בפיסקא גם - ההגדה

לכאורהג) מקומה הרי מצרים, יציאת לסיפור שייכת שאינה כיון - כו'" הכא "השתא seqaהפיסקא
היא בירושלים" הבאה "לשנה שאמירת כשם הסדר?seqaההגדה,

והן ‚. בגשמיות הן ביותר, קשה עבודה שזוהי - כו'" דכפין "כל ההזמנה תוכן בהקדם ויובן
ברוחניות:

עוון" בלא יסורין "אין והרי עני, אודות שמדובר בידעו כי, - לו 7ברוחניות שאין לחשוב יכול הרי ,
שמצ  (וכפי הקב"ה!... שקבע הסדר את בגמרא לשנות שהשיב 8ינו ומה עקיבא. ר' אצל זו שאלה שנשאלה

מ"ת). שלאחר ומצב במעמד רק שייך זה הרי - כו' לעבד בן בין החילוק בענין שם ר"ע

עליו  לכך, הזקוקים אלו כל את שמזמין כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל באמרו שהרי - ובגשמיות
בבא  במסכת חז"ל דברי ע"פ בפרט עצום!... הון דרוש זה ובשביל כולם, עבור הפסח צרכי את להכין
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אמר )* - הסדר עריכת לפני בתו"ת הביקור בסיום א', בליל
שליט"א: אדמו"ר כ"ק

טוב. יום גוט
(ראה  הנה" ישובו גדול "קהל - ד"הקהל" הענין שיהי' ויה"ר

ס"ד). לקמן
(1) ואילך ס"ג דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם תורת ראה

התוועדויות - וש"נ.מנחם ואילך). 296 ע' חמ"ו
ח.2) יג, בא

סי"ד.3) סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.4) סל"ו. שם אדה"ז שו"ע
(תורת 5) בתחלתה ה"סדר" בעת דחה"פ א' ליל ר"ד ראה

וש"נ. .(292 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם
ב.6) קטו, פסחים
סע"א.7) נה, שבת
א.8) יו"ד, ב"ב

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

עמהן,9מציעא  חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת להם עושה אתה אם "אפילו פועלים: לענין
ויעקב"! יצחק אברהם בני שהן

אלא  ברשותו שאין מראש ("באווארעניש") ההבהרה שזוהי - עניא" לחמא "הא לומר מקדימים ַָולכן
וקטנית  פת אלא להם יתן שלא מתחלה עמהם התנה שאם שם, בגמרא וכדאיתא בלבד, עניא" "לחמא

נגלה  ע"פ עניא" לחמא "הא לאמירת הטעם זהו - יותר. להם ליתן צריך אינו .10בלבד,

למצה  חמץ בין החילוק כידוע הביטול, הו"ע עניא" ש"לחמא - ברוחניות של 11וענינו הו"ע שחמץ ,
הביטול. על מורה תופחת, שאינה מצה ואילו והגבהה, התנשאות

אבהת  אכלו "די הפיסקא: לאחרי p`והמשך - אותו (שמזמין הזולת של והן שלו הן שלנו, האבות - "
באמירת  להזמינו יכול לכן כו', עניניו כל לבנו מוריש שהאב וכיון דכפין"), "כל באמירת - זו הקדמה

דכפין". "כל

האמונה  הו"ע שמצה כידוע כו', מצה לו וליתן להזמינו שיכול הטעם כיצד 12כלומר : דלכאורה: -
מו" כ"ק (כדברי בתמידות שיומשך ובאופן אמונה, לו ליתן האחריות עצמו על אדמו"ר לוקח בביאור 13ח

מצד  זה על הכח שישנו כיון - תמיד) נמשך הפסח שחג כיון פסח", סידור "חסל לומר שלא מנהגנו
חרות. של ובאופן הרחבה של באופן  לו ליתן שיוכל ומצב למעמד יגיע ועי"ז אבהתנא"; ד"אכלו הענין

ד"הקהל",„. הענין עם זאת לקשר ויש 
ענין - ובפרט ד"הקהל", הענין עם השנה עניני כל את לקשר יש הקהל, שנת היא זו ששנה דכיון

השנה, כל על ד"הקהל" הענין נמשך שממנו הסוכות, חג כמו השנה, כל על נמשך שמהם המועדים
" שהוא הפסח, חג dpydועאכו"כ y`x ר"ה במסכת בגמרא (כדאיתא לקשרו 14לרגלים" יש בודאי הרי ,(

ד"הקהל" הענין -עם

" ההזמנה ע"י כו'lkשהרי ביחד.lkדכפין מישראל כו"כ של הקהלה נעשית כו'", דצריך

דוקא? הפסח לחג כו'" דצריך כל כו' דכפין ד"כל הענין שייכות מהי מובן אינו שלכאורה - ובהקדמה

ייתי דצריך ד"כל להענין וכפסק gqtieבנוגע מרובים, הפסח שצרכי לפי שזהו בדוחק, ליישב יש - "
.15ההלכה  הצדקה מן המתפרנס עני עצמו ש"אפילו את להשכיר או כסותו למכור או ללוות חייב .

ייתי דכפין ד"כל להענין בנוגע אבל כוסות"; לד' יין ישנוlekiieבשביל זה ענין הרי - "lkah"ei וכמבואר ,
חגיכם"16בזהר  ד"פרש הענין ששלילת קאמר")17בארוכה לא שבתכם ש"פרש בשבת, (משא"כ ביו"ט

שגם מזה, ויתירה אורחים, הכנסת ע"י legdהיא zenia"לחמך לרעב ד"פרוס החיוב שמצות 18ישנו וכיון ,
בלילה  גם חיובה הרי גרמא, הזמן שאין מצותֿעשה היא .19צדקה

ד"הקהל". הענין נעשה כו'" דכפין כל כו' דצריך "כל ההזמנה שע "י לעיל כאמור - הוא הענין אך

- דעתה ה"הקהל" לגבי גם חידוש יהי' שאז דישראל", בארעא הבאה ד"לשנה להענין באים ועי"ז
זו  ממצוה הפטורים ישנם דעתה "הקהל" במצות שאפילו 20שהרי בנבואה כמפורש לבוא, לעתיד משא"כ ,

הנה" ישובו גדול "קהל בכלל יהיו מהקהל) (שפטורים ופסח" .21"עור
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סע"א.9) פג,
הגש"פ 10) על (להחיד"א) הרגל שמחת פירוש גם ראה

זו. פיסקא
ובכ"מ.11) ד. יד, שה"ש ג. יג, צו לקו"ת ראה
שם.12) לקו"ת גם וראה ב. קפג, א. מא, זח"ב ראה
(13) בתחלתה הסעודה בעת דחה"פ א' יום ר"ד תורת ראה

חמ"ט  התוועדויות - וש"נ.מנחם .(296 ע'
א.14) ד,

וש"נ.15) ס"ל. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ב.16) פח, ח"ב
ג.17) ב, מלאכי
ז.18) נח, ישעי'
ואילך.19) קנג ע' ח"ב אג"ק בארוכה וש"נ.ראה
ה"ב.20) פ"ג רפ"ב. חגיגה הלכות רמב"ם ראה
גם21) וראה ז. לא, התוועדויות ירמי' - מנחם חמ"ח תורת

וש"נ. .343 ע'



יז

gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa*.f"kyz'd ,
מוגה  בלתי

.‡"'ek `ipr `ngl `d"1:

כו'". עניא לחמא "הא בפיסקא פסח של בהגדה ביאוריהם את מתחילים היו נשיאינו שרבותינו ידוע
מצרים. יציאת בסיפור נכללת זו שפיסקא מובן, ומזה

" הכתוב ע"ש שהוא "מגיד", בסימן נכללת זו שפיסקא לפי - הדבר ,2לבנך"zcbdeוטעם

"מה - לפני היותר, ולכל היינו", "עבדים בפיסקא להתחיל צריך "מגיד" הסימן הי' שלכאורה אף
ששאלוהו" שאלות על תשובה דרך לאומרה מצותה ההגדה ש"אמירת כיון הפיסקא 3נשתנה", משא"כ ,

ויפסח", ו"ייתי וייכול" ש"ייתי דצריך" ו"כל דכפין" ל"כל הזמנה הוא ענינה שכל עניא", לחמא "הא
של  באופן לא (גם מצרים ביציאת סיפור אינו ענינה שהרי ד"מגיד", להסימן לכאורה שייכת אינה

-שאלה)

מהדין  גם וכמובן "מגיד", בסימן זו פיסקא קבע ההגדה שמסדר גופא מזה שמגביהין 4כדמוכח
המצות  מקצת מגלין - הרב בית (ולמנהג "לחם 5הקערה היא זו שמצה להראות כדי זו, פיסקא לאמירת (

הגמרא  (כדרשת הרבה" דברים עליו "שעונין - ההגדה.6עוני" אמירת על דקאי ,(

עניא". לחמא "הא בפיסקא בהגדה ביאוריהם את להתחיל נשיאינו רבותינו נהגו ולכן

בארעא ·. אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא (א) ענינים: ג' אודות מדובר עניא" לחמא "הא בפיסקא
כו'". הבאה לשנה הכא "השתא (ג) ו"דצריך", ל"דכפין" ההזמנה (ב) דמצרים",

להבין: וצריך

אחת?א) בפיסקא שלשתם נקבעו שלכן אלו, ענינים ג' בין הקישור מהו

לכאורהב) מקומה - כו'" דכפין "כל "האiptlהפיסקא הוא הפיסקא תוכנה שהרי כו'", עניא לחמא
שיוכל כדי ו"דצריך" ל"דכפין" באמירתהזמנה להשתתף צריך הוא גם והרי הפסח, בסדר lkלהשתתף

ד"מגיד")? בהסימן נכללת היא (שגם עניא" לחמא "הא בפיסקא גם - ההגדה

לכאורהג) מקומה הרי מצרים, יציאת לסיפור שייכת שאינה כיון - כו'" הכא "השתא seqaהפיסקא
היא בירושלים" הבאה "לשנה שאמירת כשם הסדר?seqaההגדה,

והן ‚. בגשמיות הן ביותר, קשה עבודה שזוהי - כו'" דכפין "כל ההזמנה תוכן בהקדם ויובן
ברוחניות:

עוון" בלא יסורין "אין והרי עני, אודות שמדובר בידעו כי, - לו 7ברוחניות שאין לחשוב יכול הרי ,
שמצ  (וכפי הקב"ה!... שקבע הסדר את בגמרא לשנות שהשיב 8ינו ומה עקיבא. ר' אצל זו שאלה שנשאלה

מ"ת). שלאחר ומצב במעמד רק שייך זה הרי - כו' לעבד בן בין החילוק בענין שם ר"ע

עליו  לכך, הזקוקים אלו כל את שמזמין כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל באמרו שהרי - ובגשמיות
בבא  במסכת חז"ל דברי ע"פ בפרט עצום!... הון דרוש זה ובשביל כולם, עבור הפסח צרכי את להכין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

אמר )* - הסדר עריכת לפני בתו"ת הביקור בסיום א', בליל
שליט"א: אדמו"ר כ"ק

טוב. יום גוט
(ראה  הנה" ישובו גדול "קהל - ד"הקהל" הענין שיהי' ויה"ר

ס"ד). לקמן
(1) ואילך ס"ג דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם תורת ראה

התוועדויות - וש"נ.מנחם ואילך). 296 ע' חמ"ו
ח.2) יג, בא

סי"ד.3) סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.4) סל"ו. שם אדה"ז שו"ע
(תורת 5) בתחלתה ה"סדר" בעת דחה"פ א' ליל ר"ד ראה

וש"נ. .(292 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם
ב.6) קטו, פסחים
סע"א.7) נה, שבת
א.8) יו"ד, ב"ב

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

עמהן,9מציעא  חובתך ידי יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת להם עושה אתה אם "אפילו פועלים: לענין
ויעקב"! יצחק אברהם בני שהן

אלא  ברשותו שאין מראש ("באווארעניש") ההבהרה שזוהי - עניא" לחמא "הא לומר מקדימים ַָולכן
וקטנית  פת אלא להם יתן שלא מתחלה עמהם התנה שאם שם, בגמרא וכדאיתא בלבד, עניא" "לחמא

נגלה  ע"פ עניא" לחמא "הא לאמירת הטעם זהו - יותר. להם ליתן צריך אינו .10בלבד,

למצה  חמץ בין החילוק כידוע הביטול, הו"ע עניא" ש"לחמא - ברוחניות של 11וענינו הו"ע שחמץ ,
הביטול. על מורה תופחת, שאינה מצה ואילו והגבהה, התנשאות

אבהת  אכלו "די הפיסקא: לאחרי p`והמשך - אותו (שמזמין הזולת של והן שלו הן שלנו, האבות - "
באמירת  להזמינו יכול לכן כו', עניניו כל לבנו מוריש שהאב וכיון דכפין"), "כל באמירת - זו הקדמה

דכפין". "כל

האמונה  הו"ע שמצה כידוע כו', מצה לו וליתן להזמינו שיכול הטעם כיצד 12כלומר : דלכאורה: -
מו" כ"ק (כדברי בתמידות שיומשך ובאופן אמונה, לו ליתן האחריות עצמו על אדמו"ר לוקח בביאור 13ח

מצד  זה על הכח שישנו כיון - תמיד) נמשך הפסח שחג כיון פסח", סידור "חסל לומר שלא מנהגנו
חרות. של ובאופן הרחבה של באופן  לו ליתן שיוכל ומצב למעמד יגיע ועי"ז אבהתנא"; ד"אכלו הענין

ד"הקהל",„. הענין עם זאת לקשר ויש 
ענין - ובפרט ד"הקהל", הענין עם השנה עניני כל את לקשר יש הקהל, שנת היא זו ששנה דכיון

השנה, כל על ד"הקהל" הענין נמשך שממנו הסוכות, חג כמו השנה, כל על נמשך שמהם המועדים
" שהוא הפסח, חג dpydועאכו"כ y`x ר"ה במסכת בגמרא (כדאיתא לקשרו 14לרגלים" יש בודאי הרי ,(

ד"הקהל" הענין -עם

" ההזמנה ע"י כו'lkשהרי ביחד.lkדכפין מישראל כו"כ של הקהלה נעשית כו'", דצריך

דוקא? הפסח לחג כו'" דצריך כל כו' דכפין ד"כל הענין שייכות מהי מובן אינו שלכאורה - ובהקדמה

ייתי דצריך ד"כל להענין וכפסק gqtieבנוגע מרובים, הפסח שצרכי לפי שזהו בדוחק, ליישב יש - "
.15ההלכה  הצדקה מן המתפרנס עני עצמו ש"אפילו את להשכיר או כסותו למכור או ללוות חייב .

ייתי דכפין ד"כל להענין בנוגע אבל כוסות"; לד' יין ישנוlekiieבשביל זה ענין הרי - "lkah"ei וכמבואר ,
חגיכם"16בזהר  ד"פרש הענין ששלילת קאמר")17בארוכה לא שבתכם ש"פרש בשבת, (משא"כ ביו"ט

שגם מזה, ויתירה אורחים, הכנסת ע"י legdהיא zenia"לחמך לרעב ד"פרוס החיוב שמצות 18ישנו וכיון ,
בלילה  גם חיובה הרי גרמא, הזמן שאין מצותֿעשה היא .19צדקה

ד"הקהל". הענין נעשה כו'" דכפין כל כו' דצריך "כל ההזמנה שע "י לעיל כאמור - הוא הענין אך

- דעתה ה"הקהל" לגבי גם חידוש יהי' שאז דישראל", בארעא הבאה ד"לשנה להענין באים ועי"ז
זו  ממצוה הפטורים ישנם דעתה "הקהל" במצות שאפילו 20שהרי בנבואה כמפורש לבוא, לעתיד משא"כ ,

הנה" ישובו גדול "קהל בכלל יהיו מהקהל) (שפטורים ופסח" .21"עור
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סע"א.9) פג,
הגש"פ 10) על (להחיד"א) הרגל שמחת פירוש גם ראה

זו. פיסקא
ובכ"מ.11) ד. יד, שה"ש ג. יג, צו לקו"ת ראה
שם.12) לקו"ת גם וראה ב. קפג, א. מא, זח"ב ראה
(13) בתחלתה הסעודה בעת דחה"פ א' יום ר"ד תורת ראה

חמ"ט  התוועדויות - וש"נ.מנחם .(296 ע'
א.14) ד,

וש"נ.15) ס"ל. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
ב.16) פח, ח"ב
ג.17) ב, מלאכי
ז.18) נח, ישעי'
ואילך.19) קנג ע' ח"ב אג"ק בארוכה וש"נ.ראה
ה"ב.20) פ"ג רפ"ב. חגיגה הלכות רמב"ם ראה
גם21) וראה ז. לא, התוועדויות ירמי' - מנחם חמ"ח תורת

וש"נ. .343 ע'
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הי' שביהמ"ק  הזמן לגבי גם חידוש בזה שיש ויפסח", ייתי דצריך ד"כל לענין בנוגע גם להעיר [ויש
למנוייו" אלא נאכל "אינו שהפסח כיון ביהמ"ק, בזמן שהרי - על 22קיים אותם ולמנות להזמין צריך ,

הדם) זריקת קודם (או השחיטה קודם תקנתנו"23הפסח זוהי "קלקלתנו הנה - הזה בזמן משא"כ ;24,
לפסח  זכר שהוא האפיקומן ע"י שנעשה [כפי הפסח על ע"פ 25שההזמנה זכר אלא בעלמא, זכר לא -

dxezד"נזכרים ובאופן ,miyrpe"26אפילו להיות יכולה [xcqd rvn`a.[!

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי ומיד, תיכף זה יעוד שיקויים בירושלים",27ויה"ר הבאה "לשנה בענין
את  יאכלו ובמילא למחרת, מיד יבוא שמשיח אלא שלימה, שנה ח"ו להמתין שצריכים הכוונה שאין

דישראל". בארעא הבאה "לשנה הפסח

כו'":‰. דכפין "כל להזמנה כו'" הכא "השתא הסיום בין הקישור לבאר נשאר ועתה
בני  הבאה "לשנה דישראל", בארעא הבאה "לשנה האמירה בשלמא נוספת: קושיא בהקדמת ויובן
הרי  - עבדין" "השתא הכא", "השתא לומר צריכים מה לשם אבל הבן; אצל חידוש זה הרי - חורין"

"עבדין"? של ובמצב "הכא" אנו נמצאים זו שבשנה בעצמו רואה הבן

בארעא  הבאה ד"לשנה להענין לאח"ז באים הכא" ד"השתא העבודה ע"י שדוקא - בזה והביאור
דישראל".

נשיאנו  רבנו וזעק שתבע מה אחד 28וזהו שהיא המשיח, בביאת האמונה בחיזוק ולעסוק לדבר שיש ,
רז"ל  אמרו הרי בדבר , הצורך מהו מובן אינו דלכאורה - מאמין" ה"אני אחישנה 29מי"ג זכו 30"זכו לא ,

הוא, הענין אך - ("בעתה")? הגאולה סוכ"ס תבוא זכו" ד"לא ומצב במעמד שאפילו כך, בעתה",
הזקן  רבנו וכמ"ש זה!... בענין משהו לעשות כ 31שצריכים האדם בפעולת צורך ענין שיש את לפעול די

כו'. הלב פנימיות בנקודת הגאולה

בבא  במסכת בגמרא כדאיתא הצדקה, עבודת ע"י נעשה זה הרי - ובפרטיות בכללות; הוא זה וכל
ברוחניות 32בתרא  הצדקה ענין והן בגשמיות, לעני צדקה נתינת הן הגאולה", את שמקרבת צדקה "גדולה :

כמארז"ל  הדעת, ענין השפעת בדעת"33- אלא עני ד"אין הענין (היפך חסרת" מה קנית ).34"דעת

לאכילה  המוכן דבר נתינת - ביותר העליונה להדרגא עד דרגות, כו"כ ישנן הצדקה בנתינת והנה,
בגמרא  כדאיתא צרכיו), את לקנות העני צריך שלאח"ז לעני, ממון שנותן באופן למעלת 35(ולא בנוגע

הנייתה". ש"מקרבא אשתו), לתפלת תפלתו בין חילוק הי' (שלכן חלקי' אבא אשת של הצדקה

היא  הצדקה נתינת שכאשר - הגאולה" את שמקרבת צדקה ד"גדולה להענין בנוגע גם מובן ומזה
יותר. רבה במדה הוא הגאולה קירוב גם אזי הנייתה", ד"מקרבא באופן

- כו'" הכא "השתא הסיום עם כו'" דצריך כל כו' דכפין "כל דההזמנה הענינים קישור מובן ועפ"ז
באופן  הצדקה נתינת שהו"ע כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל בענין הכא") ("השתא העבודה ע"י כי

הבאה". ד"לשנה להענין באים הנייתה", ד"מקרבא

- לאח"ז ס"ג), (כנ"ל כו'" עניא לחמא "הא ההבהרה באה תחלה זו: שבפיסקא הענינים סדר וזהו
דכפין  "כל בענין הכא" "השתא העבודה שע"י ממשיכים ולאח"ז כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל ההזמנה

חורין". בני הבאה "לשנה הנה - כו'" דצריך כל כו'
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(במשנה).22) ב נו, זבחים
א.23) פט, פסחים
קלקו 24) (ועוד): ב פ, שבת תיקונו.ע"ד זהו לו
וש"נ.25) ס"ג. סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
תיקון26) בס' רמ"ז וראה כח. ט, הובא אסתר שובבים.

(להחיד"א) דוד לב בס' פכ"ט.ונתבאר
ריש 27) תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע'

(28.(330 ע' תרצ"ט (סה"ש תרצ"ט אחש"פ שיחת ראה
א.29) צח, סנהדרין
כב.30) ס, ישעי'
ס"ד.31) אגה"ק תניא ראה
ב).32) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד,
ו.33) פ"א, ויק"ר ויקרא. ר"פ תנחומא
סע"א.34) סח, כתובות גם וראה רע"א. מא, נדרים
ב.35) כג, תענית
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.Â מגי" להסימן עניא" לחמא "הא הפיסקא שייכות גם מובנת ("והגדת ועפ"ז לילד שאומרים - ד"
לבוא: דלעתיד הגאולה היא יצי"מ של שהתכלית לבנך")

זוכים  היו אילו כי מצרים, יציאת בזמן כבר להיות יכולה השלימה הגאולה היתה שבאמת - ובהקדים
היעוד  שגרם 36לקיום אלא שלימה, גאולה אז כבר היתה בעצמו, רבינו משה ע"י גו'" ותטעמו "תביאמו

כו' שלימה.37החטא גאולה לארץ הכניסה היתה לא  ולכן ,

שהוא כפי צ"ל מצרים ביציאת שהסיפור envrוכיון cvn לכן - כו') החטא שגרם הענינים (ללא
תהי' מצרים יציאת של שהתכלית להדגיש כדי כו'", הבאה לשנה כו' הכא "השתא בהגדה אומרים

הכתוב  בלשון (וכמרומז לבוא דלעתיד רבים).inik"38בגאולה לשון - מצרים" מארץ צאתך

- והשלימה האמיתית הגאולה את שמקרבת הצדקה, לענין בנוגע לעיל להמבואר גם שייך זה וענין
הזקן  רבנו נפשי"39כמ"ש בשלום "פדה .40בענין נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה "היא הצדקה שמצות ,.

לבוא. לעתיד לעד", לנו ותעמוד

** *

.Ê"'ek zelild lkn dfd dlild dpzyp dn:"
עליהם. עמדו לא עתה שעד קושיות כו"כ ישנן - קושיות שכולה - זו פיסקא על

איז"): קשיא ערשטע ("די הא' הקושיא

אפשר  הי' הרי -לכאורה מסובין") ("כולנו "כולנו" בתיבת מסיימים הד' בקושיא שדוקא הטעם מהו
ג  בשאר גם "כולנו" הלשון וכן לקבוע פעמים", שתי מטבילין "כולנו - למטבילין בנוגע הקושיות: '

ומרור? למצה בנוגע

לנהוג  שצריכים (דכיון מאליו מובן דבר שזהו בגלל "כולנו" הלשון נאמר לא הקושיות בשאר ואם
דמסובין? בהקושיא גם הוא כן הרי - ל"כולנו") שייכת זו שהנהגה מאליו מובן כן,

איז"): קשיא צווייטע ("די הב' הקושיא

הענינים  כי: ל"מסובין", בנוגע דוקא זה הרי - "כולנו" הלשון מתאים לא שבו מקום יש אם אדרבה:
בלילה  שתקנו הדברים בכל חכמים אותן ש"חייבו נשים, אפילו בהם, חייבים הכל - הקושיות ג' שבשאר 

הנס" באותו היו הם שאף לפי בהסיבה 41הזה חייבת חשובה אשה רק הרי - בהסיבה משא"כ ועד"ז 42; ,
להסב  רשאי אינו רבו בפני ונמצא,43תלמיד מסובין). היו נשיאינו רבותינו שרק הרב, בבית שנהגו (וכפי

ד"מסובין" בהקושיא "כולנו"!l`שדוקא הלשון מתאים

איז"): קשיא דריטע ("די הג' הקושיא

תש"ד  משנת בסדר 44בשיחה העולמות ד' כנגד הן הקושיות שד' כיון אדמו"ר: מו"ח כ"ק נשאל
האצילות. עולם כנגד היא דמסובין שהקושיא נמצא אצילות, בריאה יצירה עשי' למעלה: דמלמטה

דרע" "מסטרא היא שקושיא כיון כתיב 45ולכאורה, האצילות ובעולם (וכדאיתא 46, רע" יגורך "לא
כו'47באגה"ק  קושיא לא תמן האצילות?ש"לית בעולם קושיא שייך איך - מחלוקת") ולא
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יז.36) טו, בשלח
רפל"ב.37) שמו"ר ב. א, דברים ספרי בהנסמן ראה וראה

.42ֿ43 הערות 346 ע' חי"ט בלקו"ש
ואילך.38) 159 ע' תש"ח סה"מ וראה טו. ז, מיכה
(בסופה).39) 31 שבהערה
יט.40) נה, תהלים
וש"נ.41) סכ"ה. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
(ס"י).42) ס"ד שם (ואדה"ז) טושו"ע א. קח, פסחים

וש"נ.43) סי"א. שם אדה"ז שו"ע
(44.(78 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד דחה"פ א' ליל שיחת

) ס"ב דחה"פ ב' ליל ר"ד גם התוועדויות וראה - מנחם תורת
298).חמ"ט  ע'

(ברע"מ).45) ב קכד, זח"ג
ה.46) ה, תהלים
שם).47) (מרע"מ רסכ"ו
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הי' שביהמ"ק  הזמן לגבי גם חידוש בזה שיש ויפסח", ייתי דצריך ד"כל לענין בנוגע גם להעיר [ויש
למנוייו" אלא נאכל "אינו שהפסח כיון ביהמ"ק, בזמן שהרי - על 22קיים אותם ולמנות להזמין צריך ,

הדם) זריקת קודם (או השחיטה קודם תקנתנו"23הפסח זוהי "קלקלתנו הנה - הזה בזמן משא"כ ;24,
לפסח  זכר שהוא האפיקומן ע"י שנעשה [כפי הפסח על ע"פ 25שההזמנה זכר אלא בעלמא, זכר לא -

dxezד"נזכרים ובאופן ,miyrpe"26אפילו להיות יכולה [xcqd rvn`a.[!

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי ומיד, תיכף זה יעוד שיקויים בירושלים",27ויה"ר הבאה "לשנה בענין
את  יאכלו ובמילא למחרת, מיד יבוא שמשיח אלא שלימה, שנה ח"ו להמתין שצריכים הכוונה שאין

דישראל". בארעא הבאה "לשנה הפסח

כו'":‰. דכפין "כל להזמנה כו'" הכא "השתא הסיום בין הקישור לבאר נשאר ועתה
בני  הבאה "לשנה דישראל", בארעא הבאה "לשנה האמירה בשלמא נוספת: קושיא בהקדמת ויובן
הרי  - עבדין" "השתא הכא", "השתא לומר צריכים מה לשם אבל הבן; אצל חידוש זה הרי - חורין"

"עבדין"? של ובמצב "הכא" אנו נמצאים זו שבשנה בעצמו רואה הבן

בארעא  הבאה ד"לשנה להענין לאח"ז באים הכא" ד"השתא העבודה ע"י שדוקא - בזה והביאור
דישראל".

נשיאנו  רבנו וזעק שתבע מה אחד 28וזהו שהיא המשיח, בביאת האמונה בחיזוק ולעסוק לדבר שיש ,
רז"ל  אמרו הרי בדבר , הצורך מהו מובן אינו דלכאורה - מאמין" ה"אני אחישנה 29מי"ג זכו 30"זכו לא ,

הוא, הענין אך - ("בעתה")? הגאולה סוכ"ס תבוא זכו" ד"לא ומצב במעמד שאפילו כך, בעתה",
הזקן  רבנו וכמ"ש זה!... בענין משהו לעשות כ 31שצריכים האדם בפעולת צורך ענין שיש את לפעול די

כו'. הלב פנימיות בנקודת הגאולה

בבא  במסכת בגמרא כדאיתא הצדקה, עבודת ע"י נעשה זה הרי - ובפרטיות בכללות; הוא זה וכל
ברוחניות 32בתרא  הצדקה ענין והן בגשמיות, לעני צדקה נתינת הן הגאולה", את שמקרבת צדקה "גדולה :

כמארז"ל  הדעת, ענין השפעת בדעת"33- אלא עני ד"אין הענין (היפך חסרת" מה קנית ).34"דעת

לאכילה  המוכן דבר נתינת - ביותר העליונה להדרגא עד דרגות, כו"כ ישנן הצדקה בנתינת והנה,
בגמרא  כדאיתא צרכיו), את לקנות העני צריך שלאח"ז לעני, ממון שנותן באופן למעלת 35(ולא בנוגע

הנייתה". ש"מקרבא אשתו), לתפלת תפלתו בין חילוק הי' (שלכן חלקי' אבא אשת של הצדקה

היא  הצדקה נתינת שכאשר - הגאולה" את שמקרבת צדקה ד"גדולה להענין בנוגע גם מובן ומזה
יותר. רבה במדה הוא הגאולה קירוב גם אזי הנייתה", ד"מקרבא באופן

- כו'" הכא "השתא הסיום עם כו'" דצריך כל כו' דכפין "כל דההזמנה הענינים קישור מובן ועפ"ז
באופן  הצדקה נתינת שהו"ע כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל בענין הכא") ("השתא העבודה ע"י כי

הבאה". ד"לשנה להענין באים הנייתה", ד"מקרבא

- לאח"ז ס"ג), (כנ"ל כו'" עניא לחמא "הא ההבהרה באה תחלה זו: שבפיסקא הענינים סדר וזהו
דכפין  "כל בענין הכא" "השתא העבודה שע"י ממשיכים ולאח"ז כו'", דצריך כל כו' דכפין "כל ההזמנה

חורין". בני הבאה "לשנה הנה - כו'" דצריך כל כו'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

(במשנה).22) ב נו, זבחים
א.23) פט, פסחים
קלקו 24) (ועוד): ב פ, שבת תיקונו.ע"ד זהו לו
וש"נ.25) ס"ג. סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
תיקון26) בס' רמ"ז וראה כח. ט, הובא אסתר שובבים.

(להחיד"א) דוד לב בס' פכ"ט.ונתבאר
ריש 27) תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע'

(28.(330 ע' תרצ"ט (סה"ש תרצ"ט אחש"פ שיחת ראה
א.29) צח, סנהדרין
כב.30) ס, ישעי'
ס"ד.31) אגה"ק תניא ראה
ב).32) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד,
ו.33) פ"א, ויק"ר ויקרא. ר"פ תנחומא
סע"א.34) סח, כתובות גם וראה רע"א. מא, נדרים
ב.35) כג, תענית
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.Â מגי" להסימן עניא" לחמא "הא הפיסקא שייכות גם מובנת ("והגדת ועפ"ז לילד שאומרים - ד"
לבוא: דלעתיד הגאולה היא יצי"מ של שהתכלית לבנך")

זוכים  היו אילו כי מצרים, יציאת בזמן כבר להיות יכולה השלימה הגאולה היתה שבאמת - ובהקדים
היעוד  שגרם 36לקיום אלא שלימה, גאולה אז כבר היתה בעצמו, רבינו משה ע"י גו'" ותטעמו "תביאמו

כו' שלימה.37החטא גאולה לארץ הכניסה היתה לא  ולכן ,

שהוא כפי צ"ל מצרים ביציאת שהסיפור envrוכיון cvn לכן - כו') החטא שגרם הענינים (ללא
תהי' מצרים יציאת של שהתכלית להדגיש כדי כו'", הבאה לשנה כו' הכא "השתא בהגדה אומרים

הכתוב  בלשון (וכמרומז לבוא דלעתיד רבים).inik"38בגאולה לשון - מצרים" מארץ צאתך

- והשלימה האמיתית הגאולה את שמקרבת הצדקה, לענין בנוגע לעיל להמבואר גם שייך זה וענין
הזקן  רבנו נפשי"39כמ"ש בשלום "פדה .40בענין נפשנו חיי לפדות לנו שעמדה "היא הצדקה שמצות ,.

לבוא. לעתיד לעד", לנו ותעמוד

** *

.Ê"'ek zelild lkn dfd dlild dpzyp dn:"
עליהם. עמדו לא עתה שעד קושיות כו"כ ישנן - קושיות שכולה - זו פיסקא על

איז"): קשיא ערשטע ("די הא' הקושיא

אפשר  הי' הרי -לכאורה מסובין") ("כולנו "כולנו" בתיבת מסיימים הד' בקושיא שדוקא הטעם מהו
ג  בשאר גם "כולנו" הלשון וכן לקבוע פעמים", שתי מטבילין "כולנו - למטבילין בנוגע הקושיות: '

ומרור? למצה בנוגע

לנהוג  שצריכים (דכיון מאליו מובן דבר שזהו בגלל "כולנו" הלשון נאמר לא הקושיות בשאר ואם
דמסובין? בהקושיא גם הוא כן הרי - ל"כולנו") שייכת זו שהנהגה מאליו מובן כן,

איז"): קשיא צווייטע ("די הב' הקושיא

הענינים  כי: ל"מסובין", בנוגע דוקא זה הרי - "כולנו" הלשון מתאים לא שבו מקום יש אם אדרבה:
בלילה  שתקנו הדברים בכל חכמים אותן ש"חייבו נשים, אפילו בהם, חייבים הכל - הקושיות ג' שבשאר 

הנס" באותו היו הם שאף לפי בהסיבה 41הזה חייבת חשובה אשה רק הרי - בהסיבה משא"כ ועד"ז 42; ,
להסב  רשאי אינו רבו בפני ונמצא,43תלמיד מסובין). היו נשיאינו רבותינו שרק הרב, בבית שנהגו (וכפי

ד"מסובין" בהקושיא "כולנו"!l`שדוקא הלשון מתאים

איז"): קשיא דריטע ("די הג' הקושיא

תש"ד  משנת בסדר 44בשיחה העולמות ד' כנגד הן הקושיות שד' כיון אדמו"ר: מו"ח כ"ק נשאל
האצילות. עולם כנגד היא דמסובין שהקושיא נמצא אצילות, בריאה יצירה עשי' למעלה: דמלמטה

דרע" "מסטרא היא שקושיא כיון כתיב 45ולכאורה, האצילות ובעולם (וכדאיתא 46, רע" יגורך "לא
כו'47באגה"ק  קושיא לא תמן האצילות?ש"לית בעולם קושיא שייך איך - מחלוקת") ולא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

יז.36) טו, בשלח
רפל"ב.37) שמו"ר ב. א, דברים ספרי בהנסמן ראה וראה

.42ֿ43 הערות 346 ע' חי"ט בלקו"ש
ואילך.38) 159 ע' תש"ח סה"מ וראה טו. ז, מיכה
(בסופה).39) 31 שבהערה
יט.40) נה, תהלים
וש"נ.41) סכ"ה. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע
(ס"י).42) ס"ד שם (ואדה"ז) טושו"ע א. קח, פסחים

וש"נ.43) סי"א. שם אדה"ז שו"ע
(44.(78 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד דחה"פ א' ליל שיחת

) ס"ב דחה"פ ב' ליל ר"ד גם התוועדויות וראה - מנחם תורת
298).חמ"ט  ע'

(ברע"מ).45) ב קכד, זח"ג
ה.46) ה, תהלים
שם).47) (מרע"מ רסכ"ו
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בתניא  המבואר ע"פ [צדיק לצדיקים בנוגע שמצינו ע"ד הוא זה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק ,48והשיב
מּפאריטש  הלל ר' וכמ"ש כלל, אליו שייך אינו הרע ענין הגבוהות 49שכל נשמות ש"לפני הזקן רבנו בשם ַ

ובלבנים" ד"בחומר העבודה צ"ל אצלם שגם כלל"], הבית נחרב לא רשב"י וחומר 50כמו קל דא "בחומר ,
הלכתא" ליבון דא ההעלם 51ובלבנים שכוונת דכיון - הדבר וטעם ההעלם; מצד היא זו שעבודה אף ,

ידו. על שיבוא הגילוי בשביל הוא ענינו שכל כיון אמיתי, העלם זה אין הגילוי, בשביל היא

קבע  אדמו"ר מו"ח שכ"ק כיון הקושיות:52אמנם, לד' מקדים פרעגן שהבן דיר ביי וועל איך ַ"טאטע,
בלבד zeiywפיר העלם בחי' ולא ממש, קושיא היא הרביעית שגם מוכח הרי העלמות", "פיר ולא ,"

בעולם  קושיא שייך איך לדוכתא: קושיא הדרא וא"כ, שונים). ענינים שני הם והעלם קושיא (שהרי
האצילות?

איז"): קשיא פערטע ("די הד' הקושיא

עצמן? הקושיות את ימנה שהשואל בכך די לכאורה - כו'" נשתנה "מה הפיסקא בהקדמת הצורך מהו

כללית: קושיא זו בפיסקא יש לזה, ונוסף

נשתנה  "מה השאלה בעצם די דלכאורה זה, לילה נשתנה שבהם השינויים פרטי את למנות הצורך מהו
בגמרא  כדאיתא חובתו, ידי יוצא דהו כל בקושיא שהרי הלילות", מכל הזה נחמן 53הלילה רב לי' "אמר

. לי' למימר בעי מאי ודהבא כספא לי' ויהיב לחירות מרי' לי' דמפיק עבדא עבדי' פטרתן לדרו לי' אמר .
נשתנה"? מה מלומר

.Á שמקומה אלא הקליפה, ענין שייך האצילות בעולם גם דבר של שלאמיתו - בזה הביאור ונקודת
בע"ח  (כדאיתא הבריאה בעולם הוא האצילות דעולם הקליפה במדבר 54של פרשת בלקו"ת גם וכמובא ,55

ובכ"מ).
בזה: והענין

מעמדם  הרי קליפות, היו החטא קודם שגם ואף החטא. ענין ע"י נעשה הקליפה ענין שכללות ידוע
העולמות" כל "תחת הי' הפרי 56אז על השומרת כקליפה אלא בפ"ע, ענין בתור היו שלא כיון שלא 57,

יתגלה  פעולתה שע"י כדי - הגילוי בשביל הוא ענינה שתכלית המדה, על יתר ושמש מטר עליו יבואו
הגילוי. בשביל רק אלא בפ"ע, ענין בתור לא - החטא קודם הקליפות של ענינם הי' כזה ובאופן הפרי.

לגופה" צריכה שאינה "מלאכה גם58וע"ד הי' - הגילוי בשביל הי' ענינם שכל וכיון הגילוי;. ענין ענינם
שהקליפות והיינו, התערובת, ענין נעשה החטא ע"י ונתערבו אך העולמות, כל תחת מעמדם ממקום יצאו

עצמם. בעולמות

להגיע  יכולה הקליפה שאין מובן, הרי החטא, ענין ע"י נעשית בהעולמות הקליפות שתערובת וכיון
[כמאמר  הבריאה עולם עד רק מגיע שהחטא וכיון אליו. להגיע יכול שהחטא המקום עד "אין 59אלא

הענינים  כל היו החטא לולא שהרי החטא, מצד הבא - השכחה שענין והיינו כבודך", כסא לפני שכחה
הלוחות" על ד"חרות "א 60באופן חירות", אלא חרות תקרי אלא 61ל מגיע אינו - השכחה ענין הי' ולא ,
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י.48) פרק
ז.49) ע' שמות הרמון פלח
יד.50) א, שמות
ב.51) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
וראה 52) זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

;(261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ו תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת גם
דחה"פ  א' ליל ;(87 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד דחה"פ ב' ליל
תש"ט  (סה"ש ס"ד תש"ט ;(102 ע' תש"ז (סה"ש בתחלתה תש"ז

.(315 ע'
א.53) קטז, פסחים

התוועדויות ראה54) - מנחם וש"נ.תורת .303 ע' חמ"א
סע"ג.ג 55) ,
(56) ס"י תשי"ז דחה"פ ב' ליל שיחת -ראה מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(259 ע' חי"ט
וראה57) ואילך. ב יט התוועדויות של"ה - מנחם כרך תורת

וש"נ. .85 ע' ו
וש"נ.58) א. מב, שבת
ועוד.59) ב. לב, ברכות
טז.60) לב, תשא
מ"ב.61) פ"ו אבות
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מזה  למעלה ולא הבריאה, עולם שהוא הכסא עולם בחי' כבודך", "כסא בחי' הקליפות 62עד גם הרי - [
רע". יגורך "לא האצילות בעולם אבל הבריאה, עולם עד אלא להגיע יכולים אינם

.Ë'בחי רק שייך האצילות בעולם משא"כ הבריאה, בעולם רק שייך הקושיא שענין מובן ועפ"ז
סתרו" חושך "ישת שזהו"ע הקושיא:63ההעלם, ענין לא אבל ,

הקושיא  ענין משא"כ האמת, ועל האור על מעלים רק שההעלם - הוא לקושיא העלם בין החילוק
גם אלא) האמת, על מעלים רק (לא האמת.cbpnהוא אל

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל (שהרי בתורה מקושיא בשנה 64ולדוגמא נאכל מה תאמרו "וכי :(
גו'" גם65השביעית אלא האור, על מעלימה רק לא היא זו שקושיא -zcbpn.האור אל

בלבד. העלם רק זה הרי - אצילות לגבי אבל בי"ע, לעולמות בנוגע רק שייך הקושיא ענין ולכן,

בזה: והביאור

ומהתחתון,66ידוע  מהעליון ישנו בממוצע כי להנבראים, הבורא בין הממוצע הוא האצילות שעולם
"עולם" בשם נקרא הוא שגם לאצילות, בנוגע והסתר 67ועד"ז העלם מלשון שבו;68, התחתון ענין שזהו -

האחדות" "עולם בשם נקרא חד"69ולאידך, וגרמוהי איהו חד, וחיוהי "איהו שבו.70, העליון ענין שזהו -
דאצילות. חכמה בחי' דרך המעבר ע"י זה הרי דבריאה, ידיעא" "חכמה בבחי' ההמשכה שתהי' כדי ולכן,

למאור  כלל נוגע שלא השמש, אור כמו האור, ענין כמו אינה לבי"ע מאצילות שההמשכה מובן, ומזה
אלא  כו'; עליו ומסתירים המעלימים עננים ישנם ואם מאיר, אופן ובאיזה לא, או מאיר אורו אם השמש
היא  אופן ובאיזה השפע, את מקבל המושפע אם למשפיע שנוגע השפע, ענין בדוגמת היא זו המשכה

השפע  .71קבלת

שבשם  מזה, ויתירה ההעלם, ענין באצילות שייך לבי"ע, מאצילות ההמשכה להיות שתוכל כדי ולכן,
הבריאה. עולם לגבי - הקושיא ענין גם בו שייך המושאל

- האצילות עולם שכנגד הד' קושיא גם הקושיות, ד' כל את קושיא בלשון שואל שהבן הטעם וזהו
באצילות. גם הקושיא ענין ישנו העשי', בעולם שנמצא הבן, לגבי כי

.È:הקושיות בשאר ולא הרביעית, בקושיא רק נזכר "כולנו" שהלשון הטעם יובן ועפ"ז
בהם  מתקיים הי' אזי - בי"ע) עולמות (שכנגד הקושיות בשאר גם "כולנו" הלשון נאמר הי' אילו

פניך" באור כאחד כולנו אבינו ד"ברכנו חיים"72הענין מלך פני ש"באור וכיון ענין 73, כל מתבטל הי' ,
דאלקות. והגילוי האור העלם מצד שהוא הקושיא,

לה  אין שבאצילות מודה עצמה הקליפה הרי - האצילות) עולם (שכנגד הרביעית בקושיא משא"כ
עצמה בקושיא גם ולכן דוקא, הבריאה בעולם הוא מקומה אלא כלל, "כולנו".מקום לומר אפשר

.‡Èנשתנה "מה הלשון דיוק גם יובן מכלdlildעפ"ז זמן zelildהזה נשתנה מה הול"ל (דלכאורה "
מצד  אם כי הקושיא, ענין שם שייך לא ולכן גילוי, ענינם ימים כי - וכיו"ב) השנה ימות שאר לגבי זה

דוקא. הלילה ענין
במעמד  להמשיך אפשר ואיך העלם, הוא ענינו לילה הרי הזה": הלילה נשתנה "מה - הקושיא ותוכן
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וש"נ. ואילך).
פל"ב.72) תניא וראה שלום. שים ברכת נוסח
טו.73) טז, משלי



כי f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

בתניא  המבואר ע"פ [צדיק לצדיקים בנוגע שמצינו ע"ד הוא זה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק ,48והשיב
מּפאריטש  הלל ר' וכמ"ש כלל, אליו שייך אינו הרע ענין הגבוהות 49שכל נשמות ש"לפני הזקן רבנו בשם ַ

ובלבנים" ד"בחומר העבודה צ"ל אצלם שגם כלל"], הבית נחרב לא רשב"י וחומר 50כמו קל דא "בחומר ,
הלכתא" ליבון דא ההעלם 51ובלבנים שכוונת דכיון - הדבר וטעם ההעלם; מצד היא זו שעבודה אף ,

ידו. על שיבוא הגילוי בשביל הוא ענינו שכל כיון אמיתי, העלם זה אין הגילוי, בשביל היא

קבע  אדמו"ר מו"ח שכ"ק כיון הקושיות:52אמנם, לד' מקדים פרעגן שהבן דיר ביי וועל איך ַ"טאטע,
בלבד zeiywפיר העלם בחי' ולא ממש, קושיא היא הרביעית שגם מוכח הרי העלמות", "פיר ולא ,"

בעולם  קושיא שייך איך לדוכתא: קושיא הדרא וא"כ, שונים). ענינים שני הם והעלם קושיא (שהרי
האצילות?

איז"): קשיא פערטע ("די הד' הקושיא

עצמן? הקושיות את ימנה שהשואל בכך די לכאורה - כו'" נשתנה "מה הפיסקא בהקדמת הצורך מהו

כללית: קושיא זו בפיסקא יש לזה, ונוסף

נשתנה  "מה השאלה בעצם די דלכאורה זה, לילה נשתנה שבהם השינויים פרטי את למנות הצורך מהו
בגמרא  כדאיתא חובתו, ידי יוצא דהו כל בקושיא שהרי הלילות", מכל הזה נחמן 53הלילה רב לי' "אמר

. לי' למימר בעי מאי ודהבא כספא לי' ויהיב לחירות מרי' לי' דמפיק עבדא עבדי' פטרתן לדרו לי' אמר .
נשתנה"? מה מלומר

.Á שמקומה אלא הקליפה, ענין שייך האצילות בעולם גם דבר של שלאמיתו - בזה הביאור ונקודת
בע"ח  (כדאיתא הבריאה בעולם הוא האצילות דעולם הקליפה במדבר 54של פרשת בלקו"ת גם וכמובא ,55

ובכ"מ).
בזה: והענין

מעמדם  הרי קליפות, היו החטא קודם שגם ואף החטא. ענין ע"י נעשה הקליפה ענין שכללות ידוע
העולמות" כל "תחת הי' הפרי 56אז על השומרת כקליפה אלא בפ"ע, ענין בתור היו שלא כיון שלא 57,

יתגלה  פעולתה שע"י כדי - הגילוי בשביל הוא ענינה שתכלית המדה, על יתר ושמש מטר עליו יבואו
הגילוי. בשביל רק אלא בפ"ע, ענין בתור לא - החטא קודם הקליפות של ענינם הי' כזה ובאופן הפרי.

לגופה" צריכה שאינה "מלאכה גם58וע"ד הי' - הגילוי בשביל הי' ענינם שכל וכיון הגילוי;. ענין ענינם
שהקליפות והיינו, התערובת, ענין נעשה החטא ע"י ונתערבו אך העולמות, כל תחת מעמדם ממקום יצאו

עצמם. בעולמות

להגיע  יכולה הקליפה שאין מובן, הרי החטא, ענין ע"י נעשית בהעולמות הקליפות שתערובת וכיון
[כמאמר  הבריאה עולם עד רק מגיע שהחטא וכיון אליו. להגיע יכול שהחטא המקום עד "אין 59אלא

הענינים  כל היו החטא לולא שהרי החטא, מצד הבא - השכחה שענין והיינו כבודך", כסא לפני שכחה
הלוחות" על ד"חרות "א 60באופן חירות", אלא חרות תקרי אלא 61ל מגיע אינו - השכחה ענין הי' ולא ,
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י.48) פרק
ז.49) ע' שמות הרמון פלח
יד.50) א, שמות
ב.51) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
וראה 52) זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

;(261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ו תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת גם
דחה"פ  א' ליל ;(87 ע' תש"ד (סה"ש ס"ד תש"ד דחה"פ ב' ליל
תש"ט  (סה"ש ס"ד תש"ט ;(102 ע' תש"ז (סה"ש בתחלתה תש"ז

.(315 ע'
א.53) קטז, פסחים

התוועדויות ראה54) - מנחם וש"נ.תורת .303 ע' חמ"א
סע"ג.ג 55) ,
(56) ס"י תשי"ז דחה"פ ב' ליל שיחת -ראה מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(259 ע' חי"ט
וראה57) ואילך. ב יט התוועדויות של"ה - מנחם כרך תורת

וש"נ. .85 ע' ו
וש"נ.58) א. מב, שבת
ועוד.59) ב. לב, ברכות
טז.60) לב, תשא
מ"ב.61) פ"ו אבות

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מזה  למעלה ולא הבריאה, עולם שהוא הכסא עולם בחי' כבודך", "כסא בחי' הקליפות 62עד גם הרי - [
רע". יגורך "לא האצילות בעולם אבל הבריאה, עולם עד אלא להגיע יכולים אינם

.Ë'בחי רק שייך האצילות בעולם משא"כ הבריאה, בעולם רק שייך הקושיא שענין מובן ועפ"ז
סתרו" חושך "ישת שזהו"ע הקושיא:63ההעלם, ענין לא אבל ,

הקושיא  ענין משא"כ האמת, ועל האור על מעלים רק שההעלם - הוא לקושיא העלם בין החילוק
גם אלא) האמת, על מעלים רק (לא האמת.cbpnהוא אל

עלמא" וברא באורייתא "אסתכל (שהרי בתורה מקושיא בשנה 64ולדוגמא נאכל מה תאמרו "וכי :(
גו'" גם65השביעית אלא האור, על מעלימה רק לא היא זו שקושיא -zcbpn.האור אל

בלבד. העלם רק זה הרי - אצילות לגבי אבל בי"ע, לעולמות בנוגע רק שייך הקושיא ענין ולכן,

בזה: והביאור

ומהתחתון,66ידוע  מהעליון ישנו בממוצע כי להנבראים, הבורא בין הממוצע הוא האצילות שעולם
"עולם" בשם נקרא הוא שגם לאצילות, בנוגע והסתר 67ועד"ז העלם מלשון שבו;68, התחתון ענין שזהו -

האחדות" "עולם בשם נקרא חד"69ולאידך, וגרמוהי איהו חד, וחיוהי "איהו שבו.70, העליון ענין שזהו -
דאצילות. חכמה בחי' דרך המעבר ע"י זה הרי דבריאה, ידיעא" "חכמה בבחי' ההמשכה שתהי' כדי ולכן,

למאור  כלל נוגע שלא השמש, אור כמו האור, ענין כמו אינה לבי"ע מאצילות שההמשכה מובן, ומזה
אלא  כו'; עליו ומסתירים המעלימים עננים ישנם ואם מאיר, אופן ובאיזה לא, או מאיר אורו אם השמש
היא  אופן ובאיזה השפע, את מקבל המושפע אם למשפיע שנוגע השפע, ענין בדוגמת היא זו המשכה

השפע  .71קבלת

שבשם  מזה, ויתירה ההעלם, ענין באצילות שייך לבי"ע, מאצילות ההמשכה להיות שתוכל כדי ולכן,
הבריאה. עולם לגבי - הקושיא ענין גם בו שייך המושאל

- האצילות עולם שכנגד הד' קושיא גם הקושיות, ד' כל את קושיא בלשון שואל שהבן הטעם וזהו
באצילות. גם הקושיא ענין ישנו העשי', בעולם שנמצא הבן, לגבי כי

.È:הקושיות בשאר ולא הרביעית, בקושיא רק נזכר "כולנו" שהלשון הטעם יובן ועפ"ז
בהם  מתקיים הי' אזי - בי"ע) עולמות (שכנגד הקושיות בשאר גם "כולנו" הלשון נאמר הי' אילו

פניך" באור כאחד כולנו אבינו ד"ברכנו חיים"72הענין מלך פני ש"באור וכיון ענין 73, כל מתבטל הי' ,
דאלקות. והגילוי האור העלם מצד שהוא הקושיא,

לה  אין שבאצילות מודה עצמה הקליפה הרי - האצילות) עולם (שכנגד הרביעית בקושיא משא"כ
עצמה בקושיא גם ולכן דוקא, הבריאה בעולם הוא מקומה אלא כלל, "כולנו".מקום לומר אפשר

.‡Èנשתנה "מה הלשון דיוק גם יובן מכלdlildעפ"ז זמן zelildהזה נשתנה מה הול"ל (דלכאורה "
מצד  אם כי הקושיא, ענין שם שייך לא ולכן גילוי, ענינם ימים כי - וכיו"ב) השנה ימות שאר לגבי זה

דוקא. הלילה ענין
במעמד  להמשיך אפשר ואיך העלם, הוא ענינו לילה הרי הזה": הלילה נשתנה "מה - הקושיא ותוכן
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ובכ"מ.69) א. נז, תו"א ראה
ב).70) (ג, בהקדמה תקו"ז
תנג 71) (ע' ס"ו אור ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
פל"ב.72) תניא וראה שלום. שים ברכת נוסח
טו.73) טז, משלי



f"kyz'dכב ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ד"לילה הגילוי הי' שאז פסח, של שביעי בליל שהי' להגילוי דומה זה אין משא"כ 74יאיר"meikוהרי ,
לישראל" ורפוא למצרים "נגוף מצרים, דיציאת הענין אז הי' ואעפ"כ לילה, עדיין הי' הפסח דחג א' .75בליל

תשובה" חצי חכם ש"שאלת התשובה76אלא נרמזת - ובנדו"ד ," השאלה דהיינוdnבלשון  נשתנה",
מ"ה  מבחי' היא זה בלילה בלילה ,77שההמשכה אפילו דיצי"מ הענין נעשה מ"ה, דבחי' הגילוי מצד ולכן

(העלם).

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי תוכן גם שלפנינו)78וזהו כבסידורים (דלא סידורים בכמה הגירסא אודות
שואל הבן בגלוי dn"וכאן מ"ה שם המשכת ופועל ומבקש  שואל ב"ן ששם - הוא בזה שהפירוש ,"79.

** *

.·È"xn`80zelila mixvn z`ivi xn`zy izikf `le dpy miray oak ip` ixd 'ixfr oa xfrl` iax"81:
ההגדה  במפרשי .82איתא אליעזר ברבי "מעשה שלפנ"ז בפיסקא להמסופר המשך היא זו שפיסקא ,.

. עזרי' בן אלעזר מספרים ורבי שהיו הענינים ואחד הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו .
וכו'". עזרי' בן אלעזר רבי "אמר  הוא: בהם

להבין: וצריך

ראב"ע,א) דברי את רק מביא מדוע - שדיברו הדברים תוכן את להביא הוא ההגדה מסדר של רצונו אם
זו? במסיבה שנאמרו התנאים שאר דברי את ולא

הסדר ישנו דא בכגון הרי - מהם אחד רק להביא רצונו אם ("במאי ואפילו הראשון מדברי שמביאים
והאחרון  אליעזר, רבי הוא הראשון - ובנדו"ד מיני'"); דסליק ("במאי האחרון מדברי או בי'") דפתח

ראב"ע? דברי דוקא הובאו ומדוע באמצע, הוא ראב"ע ואילו טרפון, רבי הוא

במצות ב) שעסקו דהיינו הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים "והיו נאמר שלפנ"ז בפיסקא
שזמנה ביצי"מ e"hהסיפור lila שייך אינו - בלילות מצרים יציאת הזכרת - כאן המדובר הענין ואילו ;

השנה? כל זמנו אלא דוקא, ט"ו לליל

.ג) ראב"ע "אמר להביא ההגדה מסדר הוצרך להביא למה הי' יכול הרי - כו'" זומא בן שדרשה עד .
זומא  בן של דרשתו את בן83מלכתחילה "דרש וכו'"?: מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען זומא,

גופא  הא - כו' דורות כמה עד פלוני", ר' בשם פלוני ר' "אמר בגמרא פעמים כו"כ שמצינו [ומה
מסיני  למשה כבר נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל שהרי ביאור, כבר,84דורש זאת ידעו וממילא ,

הראשון]. השמועה בעל בשם השמועה את שמסר מי של שמו את להזכיר הוצרכו ולמה

.‚È:בזה והביאור
במפרשים  "לא85איתא פירושו זכיתי" ".izgvpש"לא

הי' לא עצמו מצד זומא בן כי - זומא בן של ולא ראב"ע, של מאמרו שהובא הטעם מובן ועפ"ז
(כידוע  סמוך הי' שלא כיון בדבריו, לנצח ודוקא 86יכול בשמו); ולא זומא", "בן בשם נקרא זה שמטעם

לנצח. בכחו הי' - נשיא שהי' ראב"ע,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

(74.37 ע' חכ"ב לקו"ש וראה יב. קלט, מנחם תהלים תורת
התוועדויות  וש"נ.- .226 ע' חט"ז .42 ע' ח"ג

א.75) לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה
וש"נ.76) .84 ע' תר"ץ סה"ש ראה
ד.77) ל, (משלי בנו" שם ומה שמו ד"מה הענין גם נזכר

) סט"ו תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת שם וראה מנחם 19).תורת ע'
וש"נ).

(78;(224 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ב תרצ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת
תש"ג  ;261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ה תש"ג תרח"ץ; דחה"פ א' ליל
גם  וראה זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ .(54 ע'

) ס"ה תשכ"ג דחה"פ ב' ליל התוועדויות שיחת - מנחם תורת

וש"נ. .(273 ע' חל"ו
(79) הסיום ).l"endחסר
(במשנה).80) סע"ב יב, ברכות
(81) ס"ח תשח"י דחה"פ ב' ליל שיחת גם מנחם ראה תורת

התוועדויות  -4 ע' וש"נ.חכ"ה .(22
וש"נ.82) זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
יא.83) בא בתנחומא וכ"ה
שמו"ר 84) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. רפמ"ז.
ועוד.85) ספ"א. ברכות רע"ב
ועוד.86) רפ"ד. אבות רע"ב

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

זומא". בן ש"דרשה לאחר רק הוא בלילות מצרים יציאת שיזכירו ראב"ע של הנצחון לאידך, אבל

נוספת: קושיא בהקדמת - הדבר בטעם לומר ויש

בקידושין  כדאיתא עצמו, בכבוד למעט לו אסור הי' - נשיא הי' שראב"ע על 87כיון שמחל ש"מלך
אתה" ישראל שבטי ראש בעיניך אתה קטן אם "הלא לשאול שמואל (וכטענת מחול" כבודו אין ,88כבודו

במפרשים  ועד"ז 89כדאיתא - מלך של שכבודו כיון המלך), כבוד ענין מצד תורה, ע"פ טענה זו שהיתה
") שלילה בלשון ראב"ע אמר למה וא"כ, הבורא; וכבוד העם כבוד הוא - נשיא של זכיתי"),l`כבודו

כו' בכבודו מיעוט משום בזה "שיש חיוב, בלשון לומר יכול הי' הרי -izikf מצרים יציאת שתאמר
וכיו"ב?ykבלילות זומא" בן דרשה

בזה: והביאור

בעירובין  .90איתא הלל כבית והלכה הן חיים אלקים דברי ואלו אלו ואמרה קול בת "יצאה מפני : .
כמותן  הלכה לקבוע הלל בית זכו "חריפי 91מה שהיו שמאי, כבית הלכה שתיקבע ראוי הי' (דלכאורה

בית 92טפי" דברי שמקדימין אלא עוד ולא שמאי, בית ודברי דבריהן ושונין היו ועלובין שנוחין מפני ,(
לדבריהן". שמאי

דברי  ד"מקדימין באופן ההנהגה צ"ל - כמותן" הלכה "לקבוע - הנצחון ענין שיהי' שכדי והיינו,
דוקא. לדבריהן" שמאי בית

" ראב"ע דברי כוונת izikfוזוהי `le:"זומא בן שדרשה עד כו' נצחתי) (לא

דעת  על שסמך כיון וכו', נשיא שהי' אף לנצח, ראב"ע של בכחו הי' לא - זומא" בן ש"דרשה קודם
ועאכו"כ  נשיא, הי' שלא ועאכו"כ סמוך, הי' שלא אף - זומא" בן ש"דרשה לאחר ורק בלבד; עצמו

כראב"ע  לעזרא" עשירי "דור הי' עצמו,93שלא דעת על סמך שלא כיון לנצח, ראב"ע של בידו עלה -
לדבריהן"). שמאי בית דברי ד"מקדימין הענין (בדוגמת זומא בן של דרשתו על סמך אלא

ד" הענין מצד שדוקא זיך l`ונמצא, אויף האט ("ער דעתו על עמד לא שראב"ע דהיינו - ָזכיתי"
להביא א  בידו עלה - זומא בן של דרשתו על סמך זומא" בן ש"דרשה לאחר ורק געשטעלט"), ניט ליין ַ

(בדברי  הענין לסיום ועד הלילות", להביא - חייך ימי ש"כל ("ניצחתי"), הלכה פסק לידי הדבר את
המשיח" "לימות מביאה זו שהנהגה והיינו, המשיח", לימות "להביא - .94חכמים)

** *

.„È"dax`e95wgvi z` el oz`e erxf z`"96:
זהו  - זרעו" את "וארבה קצר: ביאור נ"ע אדמו"ר אביו בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר זה פסוק על

דוקא  יצחק בבחי' הוא הריבוי שענין והיינו, יצחק", את לו .97"ואתן

כלל  מובן אינו דלכאורה - הפסוקים המשך מצד מוכרח זה "98וענין נאמר הכתוב בתחלת :dax`e את
את לו "ואתן ממשיך ולאח"ז הריבוי?!wgviזרעו", הוא היכן וא"כ, יחיד, בן ,"

שלאח"ז  בפסוק למ"ש היא שהכוונה לומר אין מהו 99והרי כי - עשו" ואת יעקב את ליצחק "ואתן
בלידת ריבוי?!ipyהרעש בשם זאת מכנה שהכתוב כך כדי עד בנים,
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ע"ב.87) ריש לב,
יז.88) טו, א שמואל
ה"ג.89) פ"ב דעות הל' לרמב"ם המלך יד ראה
ב.90) יג,
(ברכות 91) משנה" אינה הלל בית במקום שמאי ש"בית ועד

אחר. מקום בשום דוגמתו מצינו שלא ענין - וש"נ) ע"ב. ריש לו,
א.92) יד, יבמות וראה כאן. ד"ה ב ו, עירובין תוס'
סע"ב.93) כז, ברכות ראה
(94) מהסיום קצת ב'l"endחסר ליל שיחת גם וראה .(

) ס"י תשי"ט התוועדויות דחה"פ - מנחם 208).תורת ע' חכ"ה
וש"נ.

ג.95) כד, יהושע
(96) סי"א תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת גם מנחם ראה תורת

התוועדויות  -.(22 ע' ח"ג
גם97) מנחם ראה וש"נ.תורת רכה. ע' היומן רשימת -
תרצ"ט 98) (סה"ש ס"ה תרצ"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

.(323 ע'
ד.99) שם, יהושע



כג f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ד"לילה הגילוי הי' שאז פסח, של שביעי בליל שהי' להגילוי דומה זה אין משא"כ 74יאיר"meikוהרי ,
לישראל" ורפוא למצרים "נגוף מצרים, דיציאת הענין אז הי' ואעפ"כ לילה, עדיין הי' הפסח דחג א' .75בליל

תשובה" חצי חכם ש"שאלת התשובה76אלא נרמזת - ובנדו"ד ," השאלה דהיינוdnבלשון  נשתנה",
מ"ה  מבחי' היא זה בלילה בלילה ,77שההמשכה אפילו דיצי"מ הענין נעשה מ"ה, דבחי' הגילוי מצד ולכן

(העלם).

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי תוכן גם שלפנינו)78וזהו כבסידורים (דלא סידורים בכמה הגירסא אודות
שואל הבן בגלוי dn"וכאן מ"ה שם המשכת ופועל ומבקש  שואל ב"ן ששם - הוא בזה שהפירוש ,"79.

** *

.·È"xn`80zelila mixvn z`ivi xn`zy izikf `le dpy miray oak ip` ixd 'ixfr oa xfrl` iax"81:
ההגדה  במפרשי .82איתא אליעזר ברבי "מעשה שלפנ"ז בפיסקא להמסופר המשך היא זו שפיסקא ,.

. עזרי' בן אלעזר מספרים ורבי שהיו הענינים ואחד הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים והיו .
וכו'". עזרי' בן אלעזר רבי "אמר  הוא: בהם

להבין: וצריך

ראב"ע,א) דברי את רק מביא מדוע - שדיברו הדברים תוכן את להביא הוא ההגדה מסדר של רצונו אם
זו? במסיבה שנאמרו התנאים שאר דברי את ולא

הסדר ישנו דא בכגון הרי - מהם אחד רק להביא רצונו אם ("במאי ואפילו הראשון מדברי שמביאים
והאחרון  אליעזר, רבי הוא הראשון - ובנדו"ד מיני'"); דסליק ("במאי האחרון מדברי או בי'") דפתח

ראב"ע? דברי דוקא הובאו ומדוע באמצע, הוא ראב"ע ואילו טרפון, רבי הוא

במצות ב) שעסקו דהיינו הלילה", אותו כל מצרים ביציאת מספרים "והיו נאמר שלפנ"ז בפיסקא
שזמנה ביצי"מ e"hהסיפור lila שייך אינו - בלילות מצרים יציאת הזכרת - כאן המדובר הענין ואילו ;

השנה? כל זמנו אלא דוקא, ט"ו לליל

.ג) ראב"ע "אמר להביא ההגדה מסדר הוצרך להביא למה הי' יכול הרי - כו'" זומא בן שדרשה עד .
זומא  בן של דרשתו את בן83מלכתחילה "דרש וכו'"?: מצרים מארץ צאתך יום את תזכור למען זומא,

גופא  הא - כו' דורות כמה עד פלוני", ר' בשם פלוני ר' "אמר בגמרא פעמים כו"כ שמצינו [ומה
מסיני  למשה כבר נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל שהרי ביאור, כבר,84דורש זאת ידעו וממילא ,

הראשון]. השמועה בעל בשם השמועה את שמסר מי של שמו את להזכיר הוצרכו ולמה

.‚È:בזה והביאור
במפרשים  "לא85איתא פירושו זכיתי" ".izgvpש"לא

הי' לא עצמו מצד זומא בן כי - זומא בן של ולא ראב"ע, של מאמרו שהובא הטעם מובן ועפ"ז
(כידוע  סמוך הי' שלא כיון בדבריו, לנצח ודוקא 86יכול בשמו); ולא זומא", "בן בשם נקרא זה שמטעם

לנצח. בכחו הי' - נשיא שהי' ראב"ע,
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(74.37 ע' חכ"ב לקו"ש וראה יב. קלט, מנחם תהלים תורת
התוועדויות  וש"נ.- .226 ע' חט"ז .42 ע' ח"ג

א.75) לו, זח"ב כב. יט, ישעי' ראה
וש"נ.76) .84 ע' תר"ץ סה"ש ראה
ד.77) ל, (משלי בנו" שם ומה שמו ד"מה הענין גם נזכר

) סט"ו תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת שם וראה מנחם 19).תורת ע'
וש"נ).

(78;(224 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ב תרצ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת
תש"ג  ;261 ע' תרח"ץ (סה"ש ס"ה תש"ג תרח"ץ; דחה"פ א' ליל
גם  וראה זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ .(54 ע'

) ס"ה תשכ"ג דחה"פ ב' ליל התוועדויות שיחת - מנחם תורת

וש"נ. .(273 ע' חל"ו
(79) הסיום ).l"endחסר
(במשנה).80) סע"ב יב, ברכות
(81) ס"ח תשח"י דחה"פ ב' ליל שיחת גם מנחם ראה תורת

התוועדויות  -4 ע' וש"נ.חכ"ה .(22
וש"נ.82) זו. פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
יא.83) בא בתנחומא וכ"ה
שמו"ר 84) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. רפמ"ז.
ועוד.85) ספ"א. ברכות רע"ב
ועוד.86) רפ"ד. אבות רע"ב

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

זומא". בן ש"דרשה לאחר רק הוא בלילות מצרים יציאת שיזכירו ראב"ע של הנצחון לאידך, אבל

נוספת: קושיא בהקדמת - הדבר בטעם לומר ויש

בקידושין  כדאיתא עצמו, בכבוד למעט לו אסור הי' - נשיא הי' שראב"ע על 87כיון שמחל ש"מלך
אתה" ישראל שבטי ראש בעיניך אתה קטן אם "הלא לשאול שמואל (וכטענת מחול" כבודו אין ,88כבודו

במפרשים  ועד"ז 89כדאיתא - מלך של שכבודו כיון המלך), כבוד ענין מצד תורה, ע"פ טענה זו שהיתה
") שלילה בלשון ראב"ע אמר למה וא"כ, הבורא; וכבוד העם כבוד הוא - נשיא של זכיתי"),l`כבודו

כו' בכבודו מיעוט משום בזה "שיש חיוב, בלשון לומר יכול הי' הרי -izikf מצרים יציאת שתאמר
וכיו"ב?ykבלילות זומא" בן דרשה

בזה: והביאור

בעירובין  .90איתא הלל כבית והלכה הן חיים אלקים דברי ואלו אלו ואמרה קול בת "יצאה מפני : .
כמותן  הלכה לקבוע הלל בית זכו "חריפי 91מה שהיו שמאי, כבית הלכה שתיקבע ראוי הי' (דלכאורה

בית 92טפי" דברי שמקדימין אלא עוד ולא שמאי, בית ודברי דבריהן ושונין היו ועלובין שנוחין מפני ,(
לדבריהן". שמאי

דברי  ד"מקדימין באופן ההנהגה צ"ל - כמותן" הלכה "לקבוע - הנצחון ענין שיהי' שכדי והיינו,
דוקא. לדבריהן" שמאי בית

" ראב"ע דברי כוונת izikfוזוהי `le:"זומא בן שדרשה עד כו' נצחתי) (לא

דעת  על שסמך כיון וכו', נשיא שהי' אף לנצח, ראב"ע של בכחו הי' לא - זומא" בן ש"דרשה קודם
ועאכו"כ  נשיא, הי' שלא ועאכו"כ סמוך, הי' שלא אף - זומא" בן ש"דרשה לאחר ורק בלבד; עצמו

כראב"ע  לעזרא" עשירי "דור הי' עצמו,93שלא דעת על סמך שלא כיון לנצח, ראב"ע של בידו עלה -
לדבריהן"). שמאי בית דברי ד"מקדימין הענין (בדוגמת זומא בן של דרשתו על סמך אלא

ד" הענין מצד שדוקא זיך l`ונמצא, אויף האט ("ער דעתו על עמד לא שראב"ע דהיינו - ָזכיתי"
להביא א  בידו עלה - זומא בן של דרשתו על סמך זומא" בן ש"דרשה לאחר ורק געשטעלט"), ניט ליין ַ

(בדברי  הענין לסיום ועד הלילות", להביא - חייך ימי ש"כל ("ניצחתי"), הלכה פסק לידי הדבר את
המשיח" "לימות מביאה זו שהנהגה והיינו, המשיח", לימות "להביא - .94חכמים)

** *

.„È"dax`e95wgvi z` el oz`e erxf z`"96:
זהו  - זרעו" את "וארבה קצר: ביאור נ"ע אדמו"ר אביו בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק אמר זה פסוק על

דוקא  יצחק בבחי' הוא הריבוי שענין והיינו, יצחק", את לו .97"ואתן

כלל  מובן אינו דלכאורה - הפסוקים המשך מצד מוכרח זה "98וענין נאמר הכתוב בתחלת :dax`e את
את לו "ואתן ממשיך ולאח"ז הריבוי?!wgviזרעו", הוא היכן וא"כ, יחיד, בן ,"

שלאח"ז  בפסוק למ"ש היא שהכוונה לומר אין מהו 99והרי כי - עשו" ואת יעקב את ליצחק "ואתן
בלידת ריבוי?!ipyהרעש בשם זאת מכנה שהכתוב כך כדי עד בנים,
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ע"ב.87) ריש לב,
יז.88) טו, א שמואל
ה"ג.89) פ"ב דעות הל' לרמב"ם המלך יד ראה
ב.90) יג,
(ברכות 91) משנה" אינה הלל בית במקום שמאי ש"בית ועד

אחר. מקום בשום דוגמתו מצינו שלא ענין - וש"נ) ע"ב. ריש לו,
א.92) יד, יבמות וראה כאן. ד"ה ב ו, עירובין תוס'
סע"ב.93) כז, ברכות ראה
(94) מהסיום קצת ב'l"endחסר ליל שיחת גם וראה .(

) ס"י תשי"ט התוועדויות דחה"פ - מנחם 208).תורת ע' חכ"ה
וש"נ.

ג.95) כד, יהושע
(96) סי"א תשי"א דחה"פ ב' ליל שיחת גם מנחם ראה תורת

התוועדויות  -.(22 ע' ח"ג
גם97) מנחם ראה וש"נ.תורת רכה. ע' היומן רשימת -
תרצ"ט 98) (סה"ש ס"ה תרצ"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

.(323 ע'
ד.99) שם, יהושע
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בכתוב  נזכר לא שהרי - מצרים" ירדו ובניו "ויעקב הכתוב בהמשך למ"ש היא שהכוונה לומר אין וגם
הריב  ענין את להדגיש הכתוב כוונת ואם יעקב, של בניו מנין יעקב כאן של שירידתו להזכיר לו הי' וי,

נפש" "בשבעים היתה וכיו"ב.100למצרים

האריז"ל  בכתבי וכדאיתא (כנ"ל), גופא ביצחק הוא הריבוי שענין (בה"א)101ועכצ"ל, ש"ארבה"
יצחק. בגימטריא

.ÂË:בהגדה זה פסוק הובא מדוע ביאור צריך ועדיין
ישראל  לארץ והכניסה מצרים יציאת אודות גם מדובר הכתובים שבהמשך - ואעפ"כ 102ובהקדמה ,

שאינם  מובן לא"י, הכניסה אודות מדובר שבהם לפסוקים בנוגע ובשלמא בהגדה. אלו פסוקים הובאו לא
אודות מדובר שבהם לפסוקים בנוגע אבל להגדה; mixvnשייכים z`ivi בעל הביא לא למה מובן: אינו -

אלו? פסוקים ההגדה

קרבנו  ועכשיו כו' זרה עבודה עובדי ד"מתחלה להענין ראי' להביא רק היא ההגדה בעל כוונת ואם
הי' - בהגדה) המובאים הענינים כל על מפסוקים ראיות להביא ההגדה בעל (כדרך לעבודתו" המקום

את רק להביא את zlgzdלו גם מביא ולמה הנהר", מעבר אברהם את אביכם את "ואקח עד הכתוב,
גו'"? זרעו את "וארבה - הכתוב סיום

.ÊË רש"י פירוש לבאר זמן מכמה [כנהוג ביהושע זה פסוק על רש"י בפירוש הביאור בהקדם ויובן
בהגדה] שמובא פסוק זה הרי בנדו"ד, אבל נ"ך, על פרש"י לבאר מזדמן לא כלל בדרך אבל התורה, על
עשיתי  ונסיונות מריבות כמה ה"א, "חסר זרעו", את "וארבה זה: בענין אחד רש"י פירוש רק שישנו -

נתתי  שלא עד זרע".עמו לו
ובהקדמה:

של  פשוטן לפרש רש"י של שענינו כיון וכתיב, קרי של ענינים לבאר רש"י של דרכו אין כלל בדרך
בקרי  הדיוק ע"י שמתבאר כתובים של בפשוטן קושי ישנו שבהם אחדים, במקומות מלבד בלבד, כתובים

פעם  דובר שכבר (וכפי עה"פ 103וכתיב פרש"י כתיב").104אודות "והנשאם - גו'" הביאו "והנשיאים

" לומר שייך איך הוא: בכתוב הקושי - "ואתן dax`eובנדו"ד מסיים שהכתוב בשעה בה זרעו", את
את מלשוןwgviלו דהיינו, ה"א", "חסר היא "וארבה" שתיבת רש"י מפרש ולכן בלבד? "daixn כמה" ,

זרע". לו נתתי שלא עד עמו עשיתי ונסיונות מריבות

על - רש"י בשיטת לברר יש זרעו".inועדיין את "וארבה הכתוב קאי

אחד  פירוש רק שישנו וסבורים ההגדה, וקוראי התנ"ך מלומדי רבים טועים זה שבענין - ובהקדמה
את לו "ואתן הכתוב להמשך היא שהכוונה - זרעו" את "וארבה התיבות אדמו"ר wgviעל (כביאור "

כנ"ל). האריז"ל, בכתבי גם וכמבואר נ"ע, מהורש"ב

מפרשים  יש על105אבל, דוקא קאי זרעו" את בענין l`rnyiש"וארבה רש"י שיטת מהי בירור וצריך .
זה.

.ÊÈ בירושלמי הוא זה פרש"י של מקורו "וארבה,106ובכן, ריבים : כמה כתיב, וארב אחא רבי אמר
יצחק". את לו נתתי שלא עד עמו עשיתי

ואילו  ריבים", "כמה איתא בירושלמי (א) הירושלמי: מלשון שינויים  שני ישנם רש"י בלשון אמנם,
מריבות "כמה מוסיף אתzepeiqpeרש"י לו נתתי שלא "עד איתא בירושלמי (ב) ."wgvi רש"י ואילו ,"

לו נתתי שלא "עד וכותב ".rxfמשנה
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כב.100) יו"ד, עקב - הכתוב לשון
סדר 101) מ"ח בא. ר"פ שעה"פ וירא. ס"פ להאריז"ל ל"ת

מ"א. פ"י פסח ליל
הֿיג.102) פסוקים
(103) ס"ז דאשתקד ויק"פ ש"פ -שיחת מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  ואילך). 232 ע' חמ"ו

כז.104) לה, ויקהל
פיסקא 105) שמורה מצה פסחים מס' של"ה עה"פ. מצו"ד

ועוד. ע"ז. עובדי מתחלה
טעמים 106) לקוטי עם בהגש"פ הובא - ה"ה פ"י פסחים

זו. פיסקא ומנהגים
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לו נתתי שלא ("עד הב' לשינוי בנוגע רש"י rxfוהנה, בין המחלוקת להגדיל שלא כדי הרי - ("
את ("וארבה הכתוב ללשון בהתאם הוא בפרש"י שהשינוי לומר יש של erxfלהירושלמי, ענינו שהרי ,("

את רק לפרש הוא שענינו הירושלמי, משא"כ כתובים; של פשוטן את לפרש הוא הכתוב,okezרש"י
(שהוא יצחק של שמו את מזכיר - שבכתוב והלכה סוד רמז, לדרוש, ד"זרעו").okezועד הענין

הכתוב  מלשון היא הדרשה הרי כלל: מובן אינו לכאורה  - ונסיונות" "מריבות - הא' השינוי אבל
"נסיונות"? גם רש"י מוסיף ולמה מריבה, לשון "וארב",

" הוא רש"י לשון שהרי - "נסיונות" הם ש"מריבות" לפרש היא רש"י שכוונת לומר בוא"ו eואין נסיונות",
ענין הם ש"נסיונות" לומר ובהכרח "מריבות".sqepהמוסיף, על

.ÁÈ:בזה והביאור
בנוגע מצינו - המריבות הזאת l`rnyilענין האמה "גרש לאברהם אמרה ששרה בתורה כמסופר ,

בנה" אברהם"107ואת בעיני מאד הדבר ("וירע לדבר הסכים לא ואברהם "כל 108, הקב"ה לו שאמר עד ,(
בקולה" שמע שרה אליך תאמר המריבה.109אשר שהו"ע -

"כמה במ"ש רש"י שכוונת י"ל לו.zeaixnועפ"ז נתתי שלא עד .rxf הירושלמי מלשון (בשינוי "
את לו נתתי שלא -wgvi"עד ("l`rnyil כמ"ש אברהם, של זרעו נקרא הוא שגם האמה 110, בן את "וגם

כי אשימנו ed`לגוי jrxf"111 כתיב יצחק של לזרעו בנוגע "ביצחק a"כי109[משא"כ זרע", לך יקרא יצחק
יצחק" כל וכידוע 112ולא אברהם. של זרעו נקרא לא שעשו והיינו להיות 113, יכולה לא הימין שמקו

השמאל]. מקו כמו כ"כ ויניקה התפשטות

"ונמצא, וזהו  קטורה ), בני על גם (ואולי ישמעאל על - זרעו" את "וארבה קאי רש"י dax`eשלשיטת
וכמ"ש  הריבוי, ענין הי' ישמעאל אצל שהרי - ריבוי לשון זרעו", גו'114את שור עד מחוילה "וישכנו

נפל" אחיו כל פני .115על

"(מריבות) רש"י שמוסיף עלzepeiqpeומה קאי - "wgvi שגם) יצחק" את לו "ואתן הכתוב כהמשך ,
" ועז"נ זרעו"), את "וארבה בכלל המוסיף.eהוא בוא"ו יצחק", את לו אתן

.ËÈ המקום קרבנו ד"ועכשיו להענין ראי' בתור זה פסוק מביא ההגדה שבעל הטעם לבאר יש ועפ"ז
לעבודתו":

ומקרבים  בוחרים ומכולם אחרים, ענינים גם ישנם כאשר רק שייך - המקום") ("קרבנו הקירוב ענין
דוקא. מסויים ענין

"ואתן ואח"כ ישמעאל, על שקאי - זרעו" את "וארבה בחר elוזהו הבנים שמשני והיינו, יצחק", את
אותו" לרשת שעיר הר את לעשו ואתן עשו, ואת יעקב את ליצחק "ואתן דוקא; יצחק את וקירב הקב"ה

רש"י  כמ"ש בפרעון 116- ולא הזאת הארץ לו שנתנה במתנה לא חלק לי אין מכאן, לי אלך "אמר שעשו
בין  ברית גזירת את עליהם וקיבלו מצרים" ירדו ובניו "יעקב ואילו הבתרים, בין ברית של השטר"

הבתרים.

העני  תוכן שהקב"ה וזהו - לעבודתו" המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה עבודה עובדי ד"מתחלה ן
מעשו. יעקב ואת מישמעאל יצחק את וקירב בחר וכן ע"ז, עובד שהי' מתרח אברהם את וקירב בחר
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יו"ד.107) כא, וירא
יא.108) שם,
יב.שם,109)
יג.110) שם,
סמ"ט.111) ארי' שאגת שו"ת ראה
א.112) לא, נדרים

וש"נ.113) .31 הערה 102 ע' ח"כ לקו"ש ראה
שרה.114) חיי ס"פ
ענין 115) לגבי רק ה"ז - נפל" אברהם "משמת רש"י ומ"ש

לכן. קודם גם הי' הענין עצם אבל הנפילה,
ו.116) לו, וישלח
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בכתוב  נזכר לא שהרי - מצרים" ירדו ובניו "ויעקב הכתוב בהמשך למ"ש היא שהכוונה לומר אין וגם
הריב  ענין את להדגיש הכתוב כוונת ואם יעקב, של בניו מנין יעקב כאן של שירידתו להזכיר לו הי' וי,

נפש" "בשבעים היתה וכיו"ב.100למצרים

האריז"ל  בכתבי וכדאיתא (כנ"ל), גופא ביצחק הוא הריבוי שענין (בה"א)101ועכצ"ל, ש"ארבה"
יצחק. בגימטריא

.ÂË:בהגדה זה פסוק הובא מדוע ביאור צריך ועדיין
ישראל  לארץ והכניסה מצרים יציאת אודות גם מדובר הכתובים שבהמשך - ואעפ"כ 102ובהקדמה ,

שאינם  מובן לא"י, הכניסה אודות מדובר שבהם לפסוקים בנוגע ובשלמא בהגדה. אלו פסוקים הובאו לא
אודות מדובר שבהם לפסוקים בנוגע אבל להגדה; mixvnשייכים z`ivi בעל הביא לא למה מובן: אינו -

אלו? פסוקים ההגדה

קרבנו  ועכשיו כו' זרה עבודה עובדי ד"מתחלה להענין ראי' להביא רק היא ההגדה בעל כוונת ואם
הי' - בהגדה) המובאים הענינים כל על מפסוקים ראיות להביא ההגדה בעל (כדרך לעבודתו" המקום

את רק להביא את zlgzdלו גם מביא ולמה הנהר", מעבר אברהם את אביכם את "ואקח עד הכתוב,
גו'"? זרעו את "וארבה - הכתוב סיום

.ÊË רש"י פירוש לבאר זמן מכמה [כנהוג ביהושע זה פסוק על רש"י בפירוש הביאור בהקדם ויובן
בהגדה] שמובא פסוק זה הרי בנדו"ד, אבל נ"ך, על פרש"י לבאר מזדמן לא כלל בדרך אבל התורה, על
עשיתי  ונסיונות מריבות כמה ה"א, "חסר זרעו", את "וארבה זה: בענין אחד רש"י פירוש רק שישנו -

נתתי  שלא עד זרע".עמו לו
ובהקדמה:

של  פשוטן לפרש רש"י של שענינו כיון וכתיב, קרי של ענינים לבאר רש"י של דרכו אין כלל בדרך
בקרי  הדיוק ע"י שמתבאר כתובים של בפשוטן קושי ישנו שבהם אחדים, במקומות מלבד בלבד, כתובים

פעם  דובר שכבר (וכפי עה"פ 103וכתיב פרש"י כתיב").104אודות "והנשאם - גו'" הביאו "והנשיאים

" לומר שייך איך הוא: בכתוב הקושי - "ואתן dax`eובנדו"ד מסיים שהכתוב בשעה בה זרעו", את
את מלשוןwgviלו דהיינו, ה"א", "חסר היא "וארבה" שתיבת רש"י מפרש ולכן בלבד? "daixn כמה" ,

זרע". לו נתתי שלא עד עמו עשיתי ונסיונות מריבות

על - רש"י בשיטת לברר יש זרעו".inועדיין את "וארבה הכתוב קאי

אחד  פירוש רק שישנו וסבורים ההגדה, וקוראי התנ"ך מלומדי רבים טועים זה שבענין - ובהקדמה
את לו "ואתן הכתוב להמשך היא שהכוונה - זרעו" את "וארבה התיבות אדמו"ר wgviעל (כביאור "

כנ"ל). האריז"ל, בכתבי גם וכמבואר נ"ע, מהורש"ב

מפרשים  יש על105אבל, דוקא קאי זרעו" את בענין l`rnyiש"וארבה רש"י שיטת מהי בירור וצריך .
זה.

.ÊÈ בירושלמי הוא זה פרש"י של מקורו "וארבה,106ובכן, ריבים : כמה כתיב, וארב אחא רבי אמר
יצחק". את לו נתתי שלא עד עמו עשיתי

ואילו  ריבים", "כמה איתא בירושלמי (א) הירושלמי: מלשון שינויים  שני ישנם רש"י בלשון אמנם,
מריבות "כמה מוסיף אתzepeiqpeרש"י לו נתתי שלא "עד איתא בירושלמי (ב) ."wgvi רש"י ואילו ,"

לו נתתי שלא "עד וכותב ".rxfמשנה
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כב.100) יו"ד, עקב - הכתוב לשון
סדר 101) מ"ח בא. ר"פ שעה"פ וירא. ס"פ להאריז"ל ל"ת

מ"א. פ"י פסח ליל
הֿיג.102) פסוקים
(103) ס"ז דאשתקד ויק"פ ש"פ -שיחת מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  ואילך). 232 ע' חמ"ו

כז.104) לה, ויקהל
פיסקא 105) שמורה מצה פסחים מס' של"ה עה"פ. מצו"ד

ועוד. ע"ז. עובדי מתחלה
טעמים 106) לקוטי עם בהגש"פ הובא - ה"ה פ"י פסחים

זו. פיסקא ומנהגים

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

לו נתתי שלא ("עד הב' לשינוי בנוגע רש"י rxfוהנה, בין המחלוקת להגדיל שלא כדי הרי - ("
את ("וארבה הכתוב ללשון בהתאם הוא בפרש"י שהשינוי לומר יש של erxfלהירושלמי, ענינו שהרי ,("

את רק לפרש הוא שענינו הירושלמי, משא"כ כתובים; של פשוטן את לפרש הוא הכתוב,okezרש"י
(שהוא יצחק של שמו את מזכיר - שבכתוב והלכה סוד רמז, לדרוש, ד"זרעו").okezועד הענין

הכתוב  מלשון היא הדרשה הרי כלל: מובן אינו לכאורה  - ונסיונות" "מריבות - הא' השינוי אבל
"נסיונות"? גם רש"י מוסיף ולמה מריבה, לשון "וארב",

" הוא רש"י לשון שהרי - "נסיונות" הם ש"מריבות" לפרש היא רש"י שכוונת לומר בוא"ו eואין נסיונות",
ענין הם ש"נסיונות" לומר ובהכרח "מריבות".sqepהמוסיף, על

.ÁÈ:בזה והביאור
בנוגע מצינו - המריבות הזאת l`rnyilענין האמה "גרש לאברהם אמרה ששרה בתורה כמסופר ,

בנה" אברהם"107ואת בעיני מאד הדבר ("וירע לדבר הסכים לא ואברהם "כל 108, הקב"ה לו שאמר עד ,(
בקולה" שמע שרה אליך תאמר המריבה.109אשר שהו"ע -

"כמה במ"ש רש"י שכוונת י"ל לו.zeaixnועפ"ז נתתי שלא עד .rxf הירושלמי מלשון (בשינוי "
את לו נתתי שלא -wgvi"עד ("l`rnyil כמ"ש אברהם, של זרעו נקרא הוא שגם האמה 110, בן את "וגם

כי אשימנו ed`לגוי jrxf"111 כתיב יצחק של לזרעו בנוגע "ביצחק a"כי109[משא"כ זרע", לך יקרא יצחק
יצחק" כל וכידוע 112ולא אברהם. של זרעו נקרא לא שעשו והיינו להיות 113, יכולה לא הימין שמקו

השמאל]. מקו כמו כ"כ ויניקה התפשטות

"ונמצא, וזהו  קטורה ), בני על גם (ואולי ישמעאל על - זרעו" את "וארבה קאי רש"י dax`eשלשיטת
וכמ"ש  הריבוי, ענין הי' ישמעאל אצל שהרי - ריבוי לשון זרעו", גו'114את שור עד מחוילה "וישכנו

נפל" אחיו כל פני .115על

"(מריבות) רש"י שמוסיף עלzepeiqpeומה קאי - "wgvi שגם) יצחק" את לו "ואתן הכתוב כהמשך ,
" ועז"נ זרעו"), את "וארבה בכלל המוסיף.eהוא בוא"ו יצחק", את לו אתן

.ËÈ המקום קרבנו ד"ועכשיו להענין ראי' בתור זה פסוק מביא ההגדה שבעל הטעם לבאר יש ועפ"ז
לעבודתו":

ומקרבים  בוחרים ומכולם אחרים, ענינים גם ישנם כאשר רק שייך - המקום") ("קרבנו הקירוב ענין
דוקא. מסויים ענין

"ואתן ואח"כ ישמעאל, על שקאי - זרעו" את "וארבה בחר elוזהו הבנים שמשני והיינו, יצחק", את
אותו" לרשת שעיר הר את לעשו ואתן עשו, ואת יעקב את ליצחק "ואתן דוקא; יצחק את וקירב הקב"ה

רש"י  כמ"ש בפרעון 116- ולא הזאת הארץ לו שנתנה במתנה לא חלק לי אין מכאן, לי אלך "אמר שעשו
בין  ברית גזירת את עליהם וקיבלו מצרים" ירדו ובניו "יעקב ואילו הבתרים, בין ברית של השטר"

הבתרים.

העני  תוכן שהקב"ה וזהו - לעבודתו" המקום קרבנו ועכשיו אבותינו היו זרה עבודה עובדי ד"מתחלה ן
מעשו. יעקב ואת מישמעאל יצחק את וקירב בחר וכן ע"ז, עובד שהי' מתרח אברהם את וקירב בחר
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יו"ד.107) כא, וירא
יא.108) שם,
יב.שם,109)
יג.110) שם,
סמ"ט.111) ארי' שאגת שו"ת ראה
א.112) לא, נדרים

וש"נ.113) .31 הערה 102 ע' ח"כ לקו"ש ראה
שרה.114) חיי ס"פ
ענין 115) לגבי רק ה"ז - נפל" אברהם "משמת רש"י ומ"ש

לכן. קודם גם הי' הענין עצם אבל הנפילה,
ו.116) לו, וישלח



f"kyz'dכו ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מצרים  יציאת אודות מדובר שבהם שלאח"ז הפסוקים את ולא אלו, פסוקים ההגדה בעל הביא ולכן
לעבודתו". המקום קרבנו ד"עכשיו להענין הראי' היא אלו מפסוקים דוקא כי - לא"י) (והכניסה

כמ"פ  מהמדובר גם "117ולהעיר במ"ש שהכוונה ,eiykre"ל"עכשיו היא לעבודתו" המקום קרבנו
הרי  (כנ"ל), דורות ג' במשך ("קרבנו") הבחירה ענין כבר שהי' דכיון - ורגע רגע בכל ממש, כפשוטו

כמארז"ל  עולם, עד נמשך תורה 118זה אין שוב ת"ח בנו ובן ת"ח  ובנו ת"ח שהוא "כל לתורה: בנוגע
. לעולם מזרעו ל"חזקה",פוסקת בנוגע דתורה נגלה ע"פ וכהכלל שלה", אכסניא על מחזרת תורה .

ורבי) רשב"ג בין מחלוקת שיש מזה, פחות (משא"כ לכו"ע חזקה" הוי זמני .119ש"בתלת

להקירוב  עד לעבודתו", המקום "קרבנו - רגע ובכל עת בכל - "ועכשיו" אדמו"ר: מו"ח כ"ק וכדברי
בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י שיהי'

** *

.Î"'ek zekn rax` ly dzid 'ek dkne dkn lky oipn xne` xfril` iax.dkne dkn lky oipn xne` `aiwr iax
'ek zekn yng ly dzid 'ek"120:

המפרשים  כתבו עקיבא ורבי אליעזר רבי מחלוקת ומכה 121בביאור מכה ("שכל אליעזר רבי שדעת ,
של. היתה .rax` ודעת המכה, בו שפגעה הדבר של היסודות ארבעת בכל חדרה שהמכה היא מכות")

. ומכה מכה ("שכל שלר"ע היתה .yng שנקרא כפי (או היולי" ב"חומר גם חדרה שהמכה היא מכות")
היסודות. ד' כל נמשכים שממנו ההיולי "), "יסוד - חקירה בספרי לפעמים

בזה  הענין ר"ע 121ותוכן ולדעת מצרים, קליפת טומאת חדרה כמה עד היא ור"ע ר"א שמחלוקת -
הוצרכה  - הקליפה שבירת היא שתכליתה - המכה גם ולכן היולי", ל"חומר גם הקליפה טומאת הגיעה
המים  ותואר צורת (ולדוגמא: הדבר חיצוניות על לפעול רק לא והיינו, מכות", חמש "של להיות

שבו. היולי" ל"חומר ועד שבו, היסודות בד' גם לחדור אלא שביאור),

ידוע  בעשר 122והנה, וענינם הוי', שם אותיות מד' הנמשכים העולמות, ד' כנגד הם היסודות שד'
בכורסייא" ש"מקננא בינה, - ראשונה ה"א האצילות; בעולם שהתגלותה חכמה, - יו"ד עולם 123ספירות: ,

באופן", ש"מקננא מלכות, - אחרונה ה"א היצירה; בעולם שהתגלותם ספירן", "שית - וא"ו הבריאה;
היסודות  ד' מקור היולי", "חומר על המורה יו"ד", של "קוצו גם בהיו"ד ישנו לזה ונוסף העשי'; .124עולם

יו"ד". של "קוצו לבחי' עד הקליפה טומאת הגיעה ר"ע שלדעת ונמצא,

ד' כי - כו'" נשתנה "מה הקושיות לד' מקדימים מדוע (ס"ז), דלעיל הקושיא את לתרץ יש ובזה
היולי". "חומר בחי' כנגד הוא - כו'" נשתנה "מה - שלהם והכלל העולמות, ד' כנגד הם הקושיות

מה  ג"כ ד'וזהו במספר ענינים כמה בהגדה וכללות 125שמצינו קושיות; ד' בנים, ד' כוסות, ד' :
היולי". "חומר בחי' היא ההגדה

בירושלים", הבאה ד"לשנה להענין - ועי"ז עוונותינו", כל על ד"לכפר להענין באים אלו דברים ומד'
שלם" "יראה הבנוי'".126בחי' בירושלים הבאה "לשנה - כפשוטו בגשמיות וגם ,

** *
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חמ"ט ראה117) התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .290 ע'
א.118) פה, ב"מ
וש"נ.119) ע"ב. ריש קו, שם
תשכ"ה120) דחה"פ ב' ליל שיחת גם (ראה ואילך תורת סי"ט

התוועדויות  - וש"נ.מנחם ואילך). 179 ע' חמ"ג
וש"נ.121) ואילך. 87 ע' חט"ז בלקו"ש ראה
בתחלתו.122) אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח ראה

ובכ"מ. ד. ד, שה"ש רע"א. ה, במדבר לקו"ת
א).123) (כג, ת"ו תקו"ז
הפרק).124) (בהמשך שם ע"ח
תשכ"א125) דחה"פ ב' ליל שיחת גם (ראה מנחם סכ"א תורת

התוועדויות  וש"נ.- .(233 ע' ח"ל
א.126) טז, תענית - הר בתוד"ה הובא יו"ד. פנ"ו, ב"ר ראה

ועוד.

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

.‡Î"'ek epilr mewnl zeaeh zelrn dnk:"
"דיינו" בפיסקא לדבר נוהגים נשיאינו רבותינו היו לא כלל להפסיק 127בדרך שלא כדי - הדבר וטעם .

י"ד  - גרסתנו (ולפי הט"ו "דיינו"128בין וכמה".129) כמה אחת "על לפיסקא בינם וכן ,

.·Î.עלינו למקום טובות מעלות כמה ד "ה מאמר

** *

.‚Î ומובן גאלנו". "אשר ברכת שלאחרי הענינים על הסברים אומרים נשיאינו רבותינו היו לא בכלל,
לבנך". "והגדת שהו"ע ד"מגיד", הסיום היא גאלנו" "אשר שברכת כיון - הדבר טעם

תש"ד  שנת בשיחות אודות 130אבל גאלנו", "אשר ברכת אחרי אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר סיפור ישנו
קאנטאר  מענדל של יום 131אביו בכל ולסיים חצות, תיקון לילה בכל לומר הי' ומנהגו בכפר, דר שהי' , ַָ

התהלים. ספר את

כו'. נשמתו על יהא מה ושאל נ"ע, מהר"ש אדמו"ר כ"ק אל ליחידות נכנס שפעם - הסיפור ותוכן
ויודע  - בכפר דר שהי ' אדמו"ר: מו"ח כ"ק והסביר - ישוב'ניק הנך הרי מהר"ש: אדמו"ר לו והשיב

להגיע. צריכים שאליו למקום ומגיעים ישר, נוסעים אזי כדבעי, הסוסים את רותמים שכאשר אתה,

הענינים: קישור בביאור לומר ויש

תורה  ענינה - תהלים ואמירת מרע"; "סור שהו"ע רצויים, בלתי ענינים על התיקון הוא - חצות תיקון
נאמר  שעליהם במדרש 132ותפלה, (כדאיתא ומשמאלם" מימינם חומה להם ).133"והמים

ילכו  שלא כדי היא זו שרתימה - כדבעי הסוסים את רותמים שכאשר מהר"ש, אדמו"ר מ"ש וזהו
צריכים  שאליו למקום מגיעים אזי ישר, נוסעים ולאח"ז - מרע" "סור שהו"ע כו', עקלקלות בדרכים

להגיע.

ומסרו  והגיהו, ס"ג), (כנ"ל תמיד נמשך שענינו הפסח, בחג זה סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון
עבורנו: גם הוראה להיות זה סיפור צריך - להדפיסו ע"מ

כאשר  ואז, מרע"; "סור הוא הרתימה ענין ותוכן הבהמית, נפש שזוהי לבהמה, שייכת - רתימה
להגיע, צריכים שאליו למקום מגיעים - ישר נוסעים

("קרעטשמע") בפונדק עדיין נמצאים כאשר שמגיעים, קודם כ"ק ואפילו חסידי פתגם ידוע הרי -
האמצעי  וואדקא 134אדמו"ר אי ("טאם "וואדקא" ישנו שם שגם כיון לדאוג, צורך אין אז שגם ,ַַַָָ

בודיעט")...

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון את לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק ָ[והתחיל
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כז f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

מצרים  יציאת אודות מדובר שבהם שלאח"ז הפסוקים את ולא אלו, פסוקים ההגדה בעל הביא ולכן
לעבודתו". המקום קרבנו ד"עכשיו להענין הראי' היא אלו מפסוקים דוקא כי - לא"י) (והכניסה

כמ"פ  מהמדובר גם "117ולהעיר במ"ש שהכוונה ,eiykre"ל"עכשיו היא לעבודתו" המקום קרבנו
הרי  (כנ"ל), דורות ג' במשך ("קרבנו") הבחירה ענין כבר שהי' דכיון - ורגע רגע בכל ממש, כפשוטו

כמארז"ל  עולם, עד נמשך תורה 118זה אין שוב ת"ח בנו ובן ת"ח  ובנו ת"ח שהוא "כל לתורה: בנוגע
. לעולם מזרעו ל"חזקה",פוסקת בנוגע דתורה נגלה ע"פ וכהכלל שלה", אכסניא על מחזרת תורה .

ורבי) רשב"ג בין מחלוקת שיש מזה, פחות (משא"כ לכו"ע חזקה" הוי זמני .119ש"בתלת

להקירוב  עד לעבודתו", המקום "קרבנו - רגע ובכל עת בכל - "ועכשיו" אדמו"ר: מו"ח כ"ק וכדברי
בימינו. במהרה צדקנו, משיח ע"י שיהי'

** *

.Î"'ek zekn rax` ly dzid 'ek dkne dkn lky oipn xne` xfril` iax.dkne dkn lky oipn xne` `aiwr iax
'ek zekn yng ly dzid 'ek"120:

המפרשים  כתבו עקיבא ורבי אליעזר רבי מחלוקת ומכה 121בביאור מכה ("שכל אליעזר רבי שדעת ,
של. היתה .rax` ודעת המכה, בו שפגעה הדבר של היסודות ארבעת בכל חדרה שהמכה היא מכות")

. ומכה מכה ("שכל שלר"ע היתה .yng שנקרא כפי (או היולי" ב"חומר גם חדרה שהמכה היא מכות")
היסודות. ד' כל נמשכים שממנו ההיולי "), "יסוד - חקירה בספרי לפעמים

בזה  הענין ר"ע 121ותוכן ולדעת מצרים, קליפת טומאת חדרה כמה עד היא ור"ע ר"א שמחלוקת -
הוצרכה  - הקליפה שבירת היא שתכליתה - המכה גם ולכן היולי", ל"חומר גם הקליפה טומאת הגיעה
המים  ותואר צורת (ולדוגמא: הדבר חיצוניות על לפעול רק לא והיינו, מכות", חמש "של להיות

שבו. היולי" ל"חומר ועד שבו, היסודות בד' גם לחדור אלא שביאור),

ידוע  בעשר 122והנה, וענינם הוי', שם אותיות מד' הנמשכים העולמות, ד' כנגד הם היסודות שד'
בכורסייא" ש"מקננא בינה, - ראשונה ה"א האצילות; בעולם שהתגלותה חכמה, - יו"ד עולם 123ספירות: ,

באופן", ש"מקננא מלכות, - אחרונה ה"א היצירה; בעולם שהתגלותם ספירן", "שית - וא"ו הבריאה;
היסודות  ד' מקור היולי", "חומר על המורה יו"ד", של "קוצו גם בהיו"ד ישנו לזה ונוסף העשי'; .124עולם

יו"ד". של "קוצו לבחי' עד הקליפה טומאת הגיעה ר"ע שלדעת ונמצא,

ד' כי - כו'" נשתנה "מה הקושיות לד' מקדימים מדוע (ס"ז), דלעיל הקושיא את לתרץ יש ובזה
היולי". "חומר בחי' כנגד הוא - כו'" נשתנה "מה - שלהם והכלל העולמות, ד' כנגד הם הקושיות

מה  ג"כ ד'וזהו במספר ענינים כמה בהגדה וכללות 125שמצינו קושיות; ד' בנים, ד' כוסות, ד' :
היולי". "חומר בחי' היא ההגדה

בירושלים", הבאה ד"לשנה להענין - ועי"ז עוונותינו", כל על ד"לכפר להענין באים אלו דברים ומד'
שלם" "יראה הבנוי'".126בחי' בירושלים הבאה "לשנה - כפשוטו בגשמיות וגם ,

** *
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חמ"ט ראה117) התוועדויות - מנחם וש"נ.תורת .290 ע'
א.118) פה, ב"מ
וש"נ.119) ע"ב. ריש קו, שם
תשכ"ה120) דחה"פ ב' ליל שיחת גם (ראה ואילך תורת סי"ט

התוועדויות  - וש"נ.מנחם ואילך). 179 ע' חמ"ג
וש"נ.121) ואילך. 87 ע' חט"ז בלקו"ש ראה
בתחלתו.122) אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח ראה

ובכ"מ. ד. ד, שה"ש רע"א. ה, במדבר לקו"ת
א).123) (כג, ת"ו תקו"ז
הפרק).124) (בהמשך שם ע"ח
תשכ"א125) דחה"פ ב' ליל שיחת גם (ראה מנחם סכ"א תורת

התוועדויות  וש"נ.- .(233 ע' ח"ל
א.126) טז, תענית - הר בתוד"ה הובא יו"ד. פנ"ו, ב"ר ראה

ועוד.

f"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

.‡Î"'ek epilr mewnl zeaeh zelrn dnk:"
"דיינו" בפיסקא לדבר נוהגים נשיאינו רבותינו היו לא כלל להפסיק 127בדרך שלא כדי - הדבר וטעם .

י"ד  - גרסתנו (ולפי הט"ו "דיינו"128בין וכמה".129) כמה אחת "על לפיסקא בינם וכן ,

.·Î.עלינו למקום טובות מעלות כמה ד "ה מאמר

** *

.‚Î ומובן גאלנו". "אשר ברכת שלאחרי הענינים על הסברים אומרים נשיאינו רבותינו היו לא בכלל,
לבנך". "והגדת שהו"ע ד"מגיד", הסיום היא גאלנו" "אשר שברכת כיון - הדבר טעם

תש"ד  שנת בשיחות אודות 130אבל גאלנו", "אשר ברכת אחרי אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר סיפור ישנו
קאנטאר  מענדל של יום 131אביו בכל ולסיים חצות, תיקון לילה בכל לומר הי' ומנהגו בכפר, דר שהי' , ַָ

התהלים. ספר את

כו'. נשמתו על יהא מה ושאל נ"ע, מהר"ש אדמו"ר כ"ק אל ליחידות נכנס שפעם - הסיפור ותוכן
ויודע  - בכפר דר שהי ' אדמו"ר: מו"ח כ"ק והסביר - ישוב'ניק הנך הרי מהר"ש: אדמו"ר לו והשיב

להגיע. צריכים שאליו למקום ומגיעים ישר, נוסעים אזי כדבעי, הסוסים את רותמים שכאשר אתה,

הענינים: קישור בביאור לומר ויש

תורה  ענינה - תהלים ואמירת מרע"; "סור שהו"ע רצויים, בלתי ענינים על התיקון הוא - חצות תיקון
נאמר  שעליהם במדרש 132ותפלה, (כדאיתא ומשמאלם" מימינם חומה להם ).133"והמים

ילכו  שלא כדי היא זו שרתימה - כדבעי הסוסים את רותמים שכאשר מהר"ש, אדמו"ר מ"ש וזהו
צריכים  שאליו למקום מגיעים אזי ישר, נוסעים ולאח"ז - מרע" "סור שהו"ע כו', עקלקלות בדרכים

להגיע.

ומסרו  והגיהו, ס"ג), (כנ"ל תמיד נמשך שענינו הפסח, בחג זה סיפור סיפר אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכיון
עבורנו: גם הוראה להיות זה סיפור צריך - להדפיסו ע"מ

כאשר  ואז, מרע"; "סור הוא הרתימה ענין ותוכן הבהמית, נפש שזוהי לבהמה, שייכת - רתימה
להגיע, צריכים שאליו למקום מגיעים - ישר נוסעים

("קרעטשמע") בפונדק עדיין נמצאים כאשר שמגיעים, קודם כ"ק ואפילו חסידי פתגם ידוע הרי -
האמצעי  וואדקא 134אדמו"ר אי ("טאם "וואדקא" ישנו שם שגם כיון לדאוג, צורך אין אז שגם ,ַַַָָ

בודיעט")...

כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע הניגון את לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק ָ[והתחיל

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

גם127) מנחם ראה וש"נ.תורת רכג. ע' היומן רשימת -
(ע'128) זו פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

וש"נ. כח).
שם.129) ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
ואילך).130) 80 ע' תש"ד (סה"ש סי"א דחה"פ א' ליל שיחת
ואילך.131) 141 ס"ע תש"ז בסה"ש אודותיו ראה - דובער ר'

וש"נ.
כב.132) יד, בשלח
עה"פ.133) מכילתא
גם134) וראה ואילך. 157 ס"ע שלום תורת סה"ש תורת ראה

התוועדויות  - וש"נ.מנחם .12 ע' חל"ח



כח

gqtd bg zegiy ihewl יב כרך

הרמב"ם ‡. ודור 1כתב דור בכל לשונו: וזה
אדם יצא ze`xdlחייב בעצמו הוא כאילו עצמו את

ממה  לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד עתה
וזכרת  שכתוב וממה משם, הוציא ואותנו שכתוב

ג). סעיף כדלקמן היית, עבד כי
כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין  מקור והנה
מהמשנה  משנה) במגיד שמציין (כמו הוא

הגירסא 2בפסחים  (לפי המשנה נוסח ביאור: וצריך .
יד  כתב של במשנה הגירסא גם היא וכן שלפנינו.

m"anxd3אדם "חייב הוא (ze`xl4 גם זה והרי כו'".
אדם  "חייב הרמב"ם לשון כי לדינא, מינה נפקא

ze`xdl5 יראה שהאדם מספיק שאינו פירושו כו'",
אלא  מצרים, משעבוד יצא הוא כאילו (בעצמו)

לאחרים? גם זה להראות שחייב

הרמב"ם  דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
כותב  שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין עצמו

אדם חייב ודור דור ואילו ze`xl"בכל כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב ומצה חמץ ze`xdlבהלכות

כו'"?

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא  (וכן שלו ההגדה אדם 6בנוסח "חייב כותב (

ze`xl בשולחנו ואילו אדם 7כו'", "חייב כותב
ze`xdl?"'כו

הזקן ·. ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
במשנה  שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו איתא ולשון mixvnn(ובהגדה) ,"
בעצמו  הוא "כאילו היא הזקן ואדמו"ר 8הרמב"ם

ולכאורה:cearynעתה9יצא  מצרים".
 ֿ עלֿכל - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי אינה הדגשה xwiraפנים תוספת ורק הענין,
"כאילו ed`ב"כאילו הוא: בזה שהפירוש יצא",

".dzrיצאenvraהוא

בנוסח  גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
ודור  דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם ההגדה
המשנה  לשון (העתקת) היא שבההגדה כו'"
שלאחריה), כו' חייבים אנחנו לפיכך (ובהפיסקא

לשנות], מקום אין ובמילא

עתה "יצא דכתבו בהא מצרים",cearynאבל
כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון: צריך

יצא הוא שצריך mixvnnכאילו היא משמעותה "
יצא כאילו עצמו את ֿ ux`nלראות מה מצרים,

היה cearyשאיןֿכן וגם לומר אפשר הרי 10מצרים

ל  מחוץ מצרים?`uxגם

משעבוד ‚. כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר  לשונו: וזה מסיים ואותנו 11מצרים",

בתורה  הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. משם 12הוציא

היית  בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי וזכרת
מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת עבד

על  שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)
"שנאמר  היא כו'" ודור דור לבנך 13"בכל והגדת

בצאתי  לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום
ממצרים".

וכן  (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה  שהעתיק שלו ההגדה הובאה l`,14בנוסח

מהו  ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
"והגדת  מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה גו'

בהוכחתו  הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
גם  ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו מהכתוב

היית"? עבד כי "וזכרת
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
גם 3) מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

סעיף  לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה מנוסח
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה שבנוסח ב',

משמע,4) שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". במשנה [וכן m"anxdשגורס

הקודמת] כבהערה שלו, ההגדה מנוסח .ze`xlמוכרח
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב  בשלחנו שאדה''ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
הדין  מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח - "להראות"

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז שבשו"ע
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".zil`בשו"ע תיבת

הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).vei`בשו"ע
לו 10) והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי

ה). יד, לבשלח (מכילתא כו' שלטונים
כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, וע `uxותצא בפי', לחלק יש וד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין הכתובים

ח.13) יג, בא
(כנ"ל 14) המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח ס"ב),
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שם  שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות (ככל lilcהיא

oqipa xyr dyng שממשיך "לפיכך 15[וכמו :
אדם dfdכשסועד dlila הציווי מובן: ואינו כו'"].

היית  בעצמך אתה כאילו היית.. עבד כי "וזכרת
מיוחד  זמן לו אין ונפדית" לחירות ויצאת עבד

שבת  שמירת על טעם (שהוא "הענק 16בשנה על או
גו'" לו ד"להראות 17תעניק החיוב מהֿשאיןֿכן ,(

מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו כו'
דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא

ודור „. דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא אדם גם)ze`xlחייב כו',ze`xdlאלא

סוף  לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו גם מביא
שבנוגע אלא בתורה xewndlס"א). זו הלכה של

רבינו  משנה - זה) דין נלמד שממנו הכתוב (היינו:
זו  הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם שכתב ממה הזקן
בגליון  כמצויין מהרמב"ם, הזקן רבינו העתיק
שמקור  ס"ג) לעיל (מובא כותב הרמב"ם שם):
וגו'": משם הוציא "ואותנו מהכתוב הוא זו הלכה

"שנאמר  כותב: הזקן רבינו עשה 18ואילו זה בעבור
ממצרים". בצאתי לי ה'

רבינו  בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה
שלו  ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )14הזקן

כהגירסא  היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא
mixtqd aexay והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל

לי  ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך
) ממצרים" שבמשנה lce`בצאתי הרמב"ם, כגירסת

בשולחנו  גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה לא
לי  ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי. טעמא

רק  הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה hinyne"בעבור

ההוא  ביום לבנך "והגדת e`aedyלאמר"18התיבות
dpyna?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר l`ואין
זה ze`xdlלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ze`ivndy ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
שאינו  זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע מובן:
בצאתי  לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה זה לפי

זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט ממצרים",

לגבי ‰. הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה  זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
כאילו  כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
אדמו"ר  לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך אתה
עבד  כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא: הזקן

הייתmixvnaהיית בעצמך אתה כאילו ,mixvna
כו'". עבד

הזהב  בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל
הזקן  שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה תיבה בבל

)dpyn"במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
בהפירוש  והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת (הן

בזה  כוונתו כו'''), להשמיענו,19"כאילו היא "
שיראה  רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות שהחיוב
אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה "כאילו

היית בעצמך אתה "כאילו עבד",mixvnaשיראה
בפרך  - מיוחדת עבדות היא דמצרים שהעבדות
הוא  הזקן) רבינו (לדעת זה שפרט לומר, [ויש וכו'.
מעבדות  שנגאל בעצמו יצייר שבאם לעיכובא, גם

חובתו]. ידי יצא לא - סתם

על  לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו  את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים  מיוחדת מעבדות נגאל ?20כאילו

"ויצאת  היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקן21לחירות רבינו ואילו ,dpyn מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

.Â:הנ"ל בכל והביאור
אדמו"ר  ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
עצמו  את להראות אדם חייב ודור דור "בכל הזקן)
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ז.15) בהלכה
שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
ה'18) ש"עשה על שההוכחה גם ilובפרט, מדבר גו'"

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים בדורות
"כלומר"19) ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש –

מכיון 20) כי - הרמב"ם  כוונת כן מפרש שאדה''ז לומר ואין
בארץ  היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב
היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם מצרים",

hinyne כאילו" לפנ"ז למ''ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
הרמב"ם  שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב לרמז, היא בזה
ויוציאנו 21) הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף

לחירות.
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הרמב"ם ‡. ודור 1כתב דור בכל לשונו: וזה
אדם יצא ze`xdlחייב בעצמו הוא כאילו עצמו את

ממה  לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד עתה
וזכרת  שכתוב וממה משם, הוציא ואותנו שכתוב

ג). סעיף כדלקמן היית, עבד כי
כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין  מקור והנה
מהמשנה  משנה) במגיד שמציין (כמו הוא

הגירסא 2בפסחים  (לפי המשנה נוסח ביאור: וצריך .
יד  כתב של במשנה הגירסא גם היא וכן שלפנינו.

m"anxd3אדם "חייב הוא (ze`xl4 גם זה והרי כו'".
אדם  "חייב הרמב"ם לשון כי לדינא, מינה נפקא

ze`xdl5 יראה שהאדם מספיק שאינו פירושו כו'",
אלא  מצרים, משעבוד יצא הוא כאילו (בעצמו)

לאחרים? גם זה להראות שחייב

הרמב"ם  דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
כותב  שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין עצמו

אדם חייב ודור דור ואילו ze`xl"בכל כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב ומצה חמץ ze`xdlבהלכות

כו'"?

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא  (וכן שלו ההגדה אדם 6בנוסח "חייב כותב (

ze`xl בשולחנו ואילו אדם 7כו'", "חייב כותב
ze`xdl?"'כו

הזקן ·. ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
במשנה  שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו איתא ולשון mixvnn(ובהגדה) ,"
בעצמו  הוא "כאילו היא הזקן ואדמו"ר 8הרמב"ם

ולכאורה:cearynעתה9יצא  מצרים".
 ֿ עלֿכל - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי אינה הדגשה xwiraפנים תוספת ורק הענין,
"כאילו ed`ב"כאילו הוא: בזה שהפירוש יצא",

".dzrיצאenvraהוא

בנוסח  גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
ודור  דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם ההגדה
המשנה  לשון (העתקת) היא שבההגדה כו'"
שלאחריה), כו' חייבים אנחנו לפיכך (ובהפיסקא

לשנות], מקום אין ובמילא

עתה "יצא דכתבו בהא מצרים",cearynאבל
כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון: צריך

יצא הוא שצריך mixvnnכאילו היא משמעותה "
יצא כאילו עצמו את ֿ ux`nלראות מה מצרים,

היה cearyשאיןֿכן וגם לומר אפשר הרי 10מצרים

ל  מחוץ מצרים?`uxגם

משעבוד ‚. כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר  לשונו: וזה מסיים ואותנו 11מצרים",

בתורה  הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. משם 12הוציא

היית  בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי וזכרת
מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת עבד

על  שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)
"שנאמר  היא כו'" ודור דור לבנך 13"בכל והגדת

בצאתי  לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום
ממצרים".

וכן  (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה  שהעתיק שלו ההגדה הובאה l`,14בנוסח

מהו  ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
"והגדת  מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה גו'

בהוכחתו  הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
גם  ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו מהכתוב

היית"? עבד כי "וזכרת
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
גם 3) מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

סעיף  לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה מנוסח
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה שבנוסח ב',

משמע,4) שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". במשנה [וכן m"anxdשגורס

הקודמת] כבהערה שלו, ההגדה מנוסח .ze`xlמוכרח
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב  בשלחנו שאדה''ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
הדין  מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח - "להראות"

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז שבשו"ע
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".zil`בשו"ע תיבת

הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).vei`בשו"ע
לו 10) והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי

ה). יד, לבשלח (מכילתא כו' שלטונים
כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, וע `uxותצא בפי', לחלק יש וד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין הכתובים

ח.13) יג, בא
(כנ"ל 14) המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח ס"ב),

gqtd bg - zegiy ihewl

שם  שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות (ככל lilcהיא

oqipa xyr dyng שממשיך "לפיכך 15[וכמו :
אדם dfdכשסועד dlila הציווי מובן: ואינו כו'"].

היית  בעצמך אתה כאילו היית.. עבד כי "וזכרת
מיוחד  זמן לו אין ונפדית" לחירות ויצאת עבד

שבת  שמירת על טעם (שהוא "הענק 16בשנה על או
גו'" לו ד"להראות 17תעניק החיוב מהֿשאיןֿכן ,(

מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו כו'
דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא

ודור „. דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא אדם גם)ze`xlחייב כו',ze`xdlאלא

סוף  לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו גם מביא
שבנוגע אלא בתורה xewndlס"א). זו הלכה של

רבינו  משנה - זה) דין נלמד שממנו הכתוב (היינו:
זו  הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם שכתב ממה הזקן
בגליון  כמצויין מהרמב"ם, הזקן רבינו העתיק
שמקור  ס"ג) לעיל (מובא כותב הרמב"ם שם):
וגו'": משם הוציא "ואותנו מהכתוב הוא זו הלכה

"שנאמר  כותב: הזקן רבינו עשה 18ואילו זה בעבור
ממצרים". בצאתי לי ה'

רבינו  בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה
שלו  ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )14הזקן

כהגירסא  היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא
mixtqd aexay והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל

לי  ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך
) ממצרים" שבמשנה lce`בצאתי הרמב"ם, כגירסת

בשולחנו  גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה לא
לי  ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי. טעמא

רק  הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה hinyne"בעבור

ההוא  ביום לבנך "והגדת e`aedyלאמר"18התיבות
dpyna?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר l`ואין
זה ze`xdlלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ze`ivndy ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
שאינו  זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע מובן:
בצאתי  לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה זה לפי

זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט ממצרים",

לגבי ‰. הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה  זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
כאילו  כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
אדמו"ר  לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך אתה
עבד  כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא: הזקן

הייתmixvnaהיית בעצמך אתה כאילו ,mixvna
כו'". עבד

הזהב  בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל
הזקן  שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה תיבה בבל

)dpyn"במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
בהפירוש  והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת (הן

בזה  כוונתו כו'''), להשמיענו,19"כאילו היא "
שיראה  רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות שהחיוב
אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה "כאילו

היית בעצמך אתה "כאילו עבד",mixvnaשיראה
בפרך  - מיוחדת עבדות היא דמצרים שהעבדות
הוא  הזקן) רבינו (לדעת זה שפרט לומר, [ויש וכו'.
מעבדות  שנגאל בעצמו יצייר שבאם לעיכובא, גם

חובתו]. ידי יצא לא - סתם

על  לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו  את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים  מיוחדת מעבדות נגאל ?20כאילו

"ויצאת  היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקן21לחירות רבינו ואילו ,dpyn מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

.Â:הנ"ל בכל והביאור
אדמו"ר  ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
עצמו  את להראות אדם חייב ודור דור "בכל הזקן)
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ז.15) בהלכה
שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
ה'18) ש"עשה על שההוכחה גם ilובפרט, מדבר גו'"

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים בדורות
"כלומר"19) ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש –

מכיון 20) כי - הרמב"ם  כוונת כן מפרש שאדה''ז לומר ואין
בארץ  היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב
היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם מצרים",

hinyne כאילו" לפנ"ז למ''ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
הרמב"ם  שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב לרמז, היא בזה
ויוציאנו 21) הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף

לחירות.
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- מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו
ענינים: כמה מחדש

מצרים ze`ivndא) דיציאת שהגאולה - והוא ,
לא  "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה היא
ובנינו  אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא
זה  במצרים": לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני

מפני dzrנמצאיםep`yמה הוא - דחירות במצב
נמשכת  מצרים דיציאת עכשיו.22שהגאולה גם

זכירת aeigdב) למצות [נוסף אשר - והוא ,
ובלילה) (ביום יום שבכל מצרים שמצוה 23יציאת ,

ef מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים הוא
לאבותינו  לראות 24שהיתה האדם על חיוב יש - [

הוא "כאילו משעבוד dzrיצאenvra(להרגיש)
מצרים".

ד" החיוב מספיק ze`xdlג) שאין - והוא ."
בעצמו  הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה שהאדם
גם  הוא שחייב אלא מצרים". משעבוד עתה יצא

ze`xdl.זה (הרגש)

יצא  בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד `zxinעתה

dcbdd והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא ,
כאילו כו' ודור דור "בכל בהגדה שאומר ed`דהגם

לא  "ואילו אומר הוא זה לפני [וגם ממצרים" יצא
הרי כו' מכל `epהוציא כו'"], היינו משועבדים כו'

שגם  [אף ד"להראות" החיוב עדיין יוצא אינו מקום
הגדה היא ההגדה ח'],xg`lאמירת סעיף כדלקמן ,

" גם צריך אם zezyleכי lek`l,"חירות דרך . .
הוא  ד"כאילו זה הרגש ולהראות לבטא בכדי

ב"כל כו'" זה".בעצמו לילה מעשה

.Ê הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין  - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
משם  הוציא "ואותנו מהכתוב בהראיה מסתפקים
בצאתי  לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או וגו'",

על  רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי - ממצרים"
ze`ivnd פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה ,

שיש  הוכחה מזה אין אבל ודור. דור בכל נמשכת
aeig יצא בעצמו הוא "כאילו לראות האדם על

דיציאת  שהמציאות אף כי מצרים". משעבוד עתה
שהחיוב  לומר יש מקום מכל דור, בכל היא מצרים
מצרים  יציאת לזכור רק הוא מצרים יציאת דזכירת

לאבותינו  - בפשטות שהיתה כמו
ה' "עשה שהתיבות בהמשך il[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", בא epze`eל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה  לפני שכתוב למה -25בהמשך לבנך" "ואמרת

שבהסיפור  ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו הרי
אבל  ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים דיציאת
עצמו  את לראות חייב שהאדם הוכחה מזה אין
וכ"ש  מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו (להרגיש)
לראות  האדם על חיוב שיש הוכחה מזה שאין -
בשאר  גם מצרים" משעבוד עתה יצא "כאילו

הגדה], אמירת בעת שלא זה, לילה מעשה

"ועל  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה דבר
שבא  (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה כאילו
יציאת  לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת עוה"פ)
זה", דבר "על גם) אלא לאבותינו, שהיתה מצרים

ד" הענין ה'epze`eעל ו"עשה גו'" גו'",ilהוציא

גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
אתה  "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם שחייב
בליל  זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'" בעצמך
גם  אלא "לראות" רק לא להיות צריך הפסח

ר  (לא הוא זה חיוב ואשר אמירת "להראות", בעת ק
הזה", בלילה אדם "כשסועד גם אלא) ההגדה,

כדלקמן.

.Á מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
מצרים  יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו בליל
שאין  היינו: לבנך", "והגדת - הוא יום, שבכל
צריך  אלא לעצמו, מצרים יציאת שיזכיר מספיק

או) (לבנו גם .xg`l26לומר
שאמרו  למה הטעם בן 27[וזהו לו אין שבאם ,

"הוא אותו שישאלו כו' אשה -l`eyאו לעצמו"
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מנהגים 22) טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה
תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע' וביאורים)

ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם 24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" `"rהחיוב ze`xl" הוא meieכו'" mei lka ס"י כדלקמן ,"
דמהו  – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31 והערה

בין מחלוקת לחדש לגבי zehytaeבתניאyxetndההכרח –
mezqd!?(וברמב"ם) בשו"ע

הוא בפנים z`yומ"ש xzil–f"bc l"ic– ימצא m`aחידוש
ואז הנ"ל; למחלוקת ברמב"ם wzneiהכרח הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב שם אדה"ז ממצרים.ed`ושו"ע יצא

כא.25) שם, ואתחנן
הנ"ל 26) בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
טו. ע'

שו"ע 27) ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים
ס"מ. סתע"ג אדה"ז
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יציאת  לספר הוא הפסח בליל שהחיוב מכיון כי
צריך  אותו) שישאל מי (כשאין לכן לאחר, מצרים

את le`ylהוא שואל שהוא ידי על כי עצמו, את
שמשיב  ידי ועל עצמו, לגבי "אחר" נעשה עצמו

שבעצמו  לה"אחר" ומספר שאלתו הוא 28על ,
גו'"]. "והגדת מצות בזה מקיים

זכרון  עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מצרים  יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
מזה  למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו מוסיף
על  גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר (להרמב"ם

כאילו עצמו את רואה להיות שצריך יצא ed`הפרט
וכן  להראות; - דוקא לאחר להיות שצריך כו',

זה" לילה מעשה .29ב"כל

.Ë של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
עשה  זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן רבינו

ממצרים" בצאתי לי ה'
על  היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

ze`ivnd הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולא d'ליה ממצרים" בצאתי לי

על היא הראיה ובאם זה": "בעבור aeigdהתיבות
התיבות דלהרא  גם להעתיק ליה הוה כו'", ות

הוא  הפסח בליל שהחיוב הא (שהרי לבנך" "והגדת
יודעים  אנו "להראות", גם אלא "לראות" רק לא

- כנ"ל) לבנך", "והגדת שכתוב ממה 

החיוב  ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב l`"להראות"

זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
לכללות -onfd(לאחר - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש "בשעה צריך 30-
באופן  מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל להיות

ד"לאחר".

.È רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד  השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל

יתורץ  - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי
של ההגדה בנוסח ובמילא שבמשנה m"anxdזה

owfd x"enc`e אף) כו'" לראות אדם "חייב כתב
בפיסקא  הכוונה כי "להראות"), גם הוא שהחיוב

שלאחריה: לפיסקא וטעם הקדמה - היא jkitlזו
כו' להודות חייבים אנחנו זה) לפני (דהמבואר

חיובי לבאר לא זה); גודל dlild(בלילה אם כי ,
דור  "בכל היא זו דיציאה - מצרים דיציאת הענין
שלכן  - ודור דור ימי ובכל הבדל מבלי - ודור"

(תמיד  עצמו" את לראות אדם "כאילו 31"חייב (
ממצרים" יצא .32הוא

החיוב  ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
שאין  בדוגמא הוא - הפסח שבליל ד"להראות"

כוסות דארבעה החיוב והטעם eke'מזכירים .
הטעם  והוא בפועל, זה שעושים מפני בפשטות
וההגדה  האמירה כי - ד"להראות" להחיוב בנוגע

xg`l 'eke הבפועל זה הרי ס''ח) (כנ"ל
.33ד"להראות"

.‡È ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
ומכיון  מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור דור
הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה שלשון
להרמב''ם  להו מנא כו'", לראות אדם "חייב היא

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן ואדמו"ר
בזה: והביאור

ואותנו  שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
אמירתו  על בזה מוסיף מה ולכאורה משם". הוציא
כאילו  עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה -

ממצרים". יצא הוא

רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
`ezxinמורה zray צריך" וזהו שהוא. מי עוד יש

הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ואותנו שיאמר
משם.ze`xdlצריך יצא כאילו עצמו את
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לבוריים 28) הדברים בהבנת עיקרית הוספה גם באה ועי"ז
סוף  (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
לראות  לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין מה
א  קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה. משלו מביא

לה. (משני) מפרק והוא לה מותיב הוא ובכ"מ):
באכילת 29) ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר

נפק"מ  וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב, מצה
וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי באם

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש ראה -
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא

יום 31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו
כ' ובמילא יום.ויום" שבכל החיוב "לראות"

רק  כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
נמצא  כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח בהל'

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ (וכמו בש"ס
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

יצי''מ  זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום. בכל

שבנוסח 33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור  בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
הלל  דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר וכו'
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- מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא כאילו
ענינים: כמה מחדש

מצרים ze`ivndא) דיציאת שהגאולה - והוא ,
לא  "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה היא
ובנינו  אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא
זה  במצרים": לפרעה היינו משועבדים בנינו ובני

מפני dzrנמצאיםep`yמה הוא - דחירות במצב
נמשכת  מצרים דיציאת עכשיו.22שהגאולה גם

זכירת aeigdב) למצות [נוסף אשר - והוא ,
ובלילה) (ביום יום שבכל מצרים שמצוה 23יציאת ,

ef מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים הוא
לאבותינו  לראות 24שהיתה האדם על חיוב יש - [

הוא "כאילו משעבוד dzrיצאenvra(להרגיש)
מצרים".

ד" החיוב מספיק ze`xdlג) שאין - והוא ."
בעצמו  הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה שהאדם
גם  הוא שחייב אלא מצרים". משעבוד עתה יצא

ze`xdl.זה (הרגש)

יצא  בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד `zxinעתה

dcbdd והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא ,
כאילו כו' ודור דור "בכל בהגדה שאומר ed`דהגם

לא  "ואילו אומר הוא זה לפני [וגם ממצרים" יצא
הרי כו' מכל `epהוציא כו'"], היינו משועבדים כו'

שגם  [אף ד"להראות" החיוב עדיין יוצא אינו מקום
הגדה היא ההגדה ח'],xg`lאמירת סעיף כדלקמן ,

" גם צריך אם zezyleכי lek`l,"חירות דרך . .
הוא  ד"כאילו זה הרגש ולהראות לבטא בכדי

ב"כל כו'" זה".בעצמו לילה מעשה

.Ê הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין  - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
משם  הוציא "ואותנו מהכתוב בהראיה מסתפקים
בצאתי  לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או וגו'",

על  רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי - ממצרים"
ze`ivnd פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה ,

שיש  הוכחה מזה אין אבל ודור. דור בכל נמשכת
aeig יצא בעצמו הוא "כאילו לראות האדם על

דיציאת  שהמציאות אף כי מצרים". משעבוד עתה
שהחיוב  לומר יש מקום מכל דור, בכל היא מצרים
מצרים  יציאת לזכור רק הוא מצרים יציאת דזכירת

לאבותינו  - בפשטות שהיתה כמו
ה' "עשה שהתיבות בהמשך il[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", בא epze`eל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה  לפני שכתוב למה -25בהמשך לבנך" "ואמרת

שבהסיפור  ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו הרי
אבל  ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים דיציאת
עצמו  את לראות חייב שהאדם הוכחה מזה אין
וכ"ש  מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו (להרגיש)
לראות  האדם על חיוב שיש הוכחה מזה שאין -
בשאר  גם מצרים" משעבוד עתה יצא "כאילו

הגדה], אמירת בעת שלא זה, לילה מעשה

"ועל  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה דבר
שבא  (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה כאילו
יציאת  לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת עוה"פ)
זה", דבר "על גם) אלא לאבותינו, שהיתה מצרים

ד" הענין ה'epze`eעל ו"עשה גו'" גו'",ilהוציא

גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
אתה  "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם שחייב
בליל  זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'" בעצמך
גם  אלא "לראות" רק לא להיות צריך הפסח

ר  (לא הוא זה חיוב ואשר אמירת "להראות", בעת ק
הזה", בלילה אדם "כשסועד גם אלא) ההגדה,

כדלקמן.

.Á מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
מצרים  יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו בליל
שאין  היינו: לבנך", "והגדת - הוא יום, שבכל
צריך  אלא לעצמו, מצרים יציאת שיזכיר מספיק

או) (לבנו גם .xg`l26לומר
שאמרו  למה הטעם בן 27[וזהו לו אין שבאם ,

"הוא אותו שישאלו כו' אשה -l`eyאו לעצמו"
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מנהגים 22) טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה
תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע' וביאורים)

ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם 24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" `"rהחיוב ze`xl" הוא meieכו'" mei lka ס"י כדלקמן ,"
דמהו  – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31 והערה

בין מחלוקת לחדש לגבי zehytaeבתניאyxetndההכרח –
mezqd!?(וברמב"ם) בשו"ע

הוא בפנים z`yומ"ש xzil–f"bc l"ic– ימצא m`aחידוש
ואז הנ"ל; למחלוקת ברמב"ם wzneiהכרח הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב שם אדה"ז ממצרים.ed`ושו"ע יצא

כא.25) שם, ואתחנן
הנ"ל 26) בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
טו. ע'

שו"ע 27) ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים
ס"מ. סתע"ג אדה"ז
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יציאת  לספר הוא הפסח בליל שהחיוב מכיון כי
צריך  אותו) שישאל מי (כשאין לכן לאחר, מצרים

את le`ylהוא שואל שהוא ידי על כי עצמו, את
שמשיב  ידי ועל עצמו, לגבי "אחר" נעשה עצמו

שבעצמו  לה"אחר" ומספר שאלתו הוא 28על ,
גו'"]. "והגדת מצות בזה מקיים

זכרון  עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מצרים  יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
מזה  למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו מוסיף
על  גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר (להרמב"ם

כאילו עצמו את רואה להיות שצריך יצא ed`הפרט
וכן  להראות; - דוקא לאחר להיות שצריך כו',

זה" לילה מעשה .29ב"כל

.Ë של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
עשה  זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן רבינו

ממצרים" בצאתי לי ה'
על  היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

ze`ivnd הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולא d'ליה ממצרים" בצאתי לי

על היא הראיה ובאם זה": "בעבור aeigdהתיבות
התיבות דלהרא  גם להעתיק ליה הוה כו'", ות

הוא  הפסח בליל שהחיוב הא (שהרי לבנך" "והגדת
יודעים  אנו "להראות", גם אלא "לראות" רק לא

- כנ"ל) לבנך", "והגדת שכתוב ממה 

החיוב  ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב l`"להראות"

זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
לכללות -onfd(לאחר - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש "בשעה צריך 30-
באופן  מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל להיות

ד"לאחר".

.È רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד  השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל

יתורץ  - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי
של ההגדה בנוסח ובמילא שבמשנה m"anxdזה

owfd x"enc`e אף) כו'" לראות אדם "חייב כתב
בפיסקא  הכוונה כי "להראות"), גם הוא שהחיוב

שלאחריה: לפיסקא וטעם הקדמה - היא jkitlזו
כו' להודות חייבים אנחנו זה) לפני (דהמבואר

חיובי לבאר לא זה); גודל dlild(בלילה אם כי ,
דור  "בכל היא זו דיציאה - מצרים דיציאת הענין
שלכן  - ודור דור ימי ובכל הבדל מבלי - ודור"

(תמיד  עצמו" את לראות אדם "כאילו 31"חייב (
ממצרים" יצא .32הוא

החיוב  ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
שאין  בדוגמא הוא - הפסח שבליל ד"להראות"

כוסות דארבעה החיוב והטעם eke'מזכירים .
הטעם  והוא בפועל, זה שעושים מפני בפשטות
וההגדה  האמירה כי - ד"להראות" להחיוב בנוגע

xg`l 'eke הבפועל זה הרי ס''ח) (כנ"ל
.33ד"להראות"

.‡È ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
ומכיון  מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור דור
הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה שלשון
להרמב''ם  להו מנא כו'", לראות אדם "חייב היא

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן ואדמו"ר
בזה: והביאור

ואותנו  שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
אמירתו  על בזה מוסיף מה ולכאורה משם". הוציא
כאילו  עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה -

ממצרים". יצא הוא

רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
`ezxinמורה zray צריך" וזהו שהוא. מי עוד יש

הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ואותנו שיאמר
משם.ze`xdlצריך יצא כאילו עצמו את
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לבוריים 28) הדברים בהבנת עיקרית הוספה גם באה ועי"ז
סוף  (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
לראות  לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין מה
א  קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה. משלו מביא

לה. (משני) מפרק והוא לה מותיב הוא ובכ"מ):
באכילת 29) ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר

נפק"מ  וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב, מצה
וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי באם

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש ראה -
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא

יום 31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו
כ' ובמילא יום.ויום" שבכל החיוב "לראות"

רק  כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
נמצא  כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח בהל'

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ (וכמו בש"ס
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

יצי''מ  זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום. בכל

שבנוסח 33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור  בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
הלל  דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר וכו'
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(לשון  ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא כו'", כי l`רבים) - לבנך" ב"והגדת פרט

(ואותי jpalב"והגדת יחיד בלשון כשאומר גם ,"
בפני  ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד יש הוציא)

עצמו.

החיוב  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
מעשה  ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה". לילה

.·È הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא שהחיוב cearynכותבים

העתיקו  (וכן היא המשנה שלשון אף - מצרים"
"יצא ההגדה) ":mixvnnבנוסח

לראות  אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
שמפרשים  (כמו היא ממצרים" יצא הוא כאילו

יצא כאילו שיראה הזקן) ואדמו"ר dzrהרמב"ם
יצא  עתה ורק במצרים, היה זה לפני דרגע (היינו

- `xytמשם) i`"ממצרים ב"יצא שהכוונה לומר,
) שיצא מצרים dzr(mewndnהיא זהו 34דארץ כי ,

המוחש  תוסיפו 35היפך "לא שנצטווינו [ובפרט .
עולם" עד הרי 36לראותם - למצרים לחזור שלא

מקום  שאין (ומכלֿשכן שייך אין זה ציווי מצד
aeigl במצרים זה לפני רגע עצמו את שיראה (37.[

היא  ממצרים" ב"יצא שהכוונה לומר, צריך ולכן
.38מצרים cearynלהיציאה

.‚È בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב"ם  ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר לשון

גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא הרמב''ם (א) -
(ב) גו': זה בעבור הפסוק מביא הזקן ואדמו"ר
מוסיף, הזקן ואדמו"ר סתם, "עבד" כותב הרמב"ם

"mixvna לחירות "ויצאת כותב הרמב"ם (ג) עבד";
ויצאת  "ונפדית כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית"

- לחירות"

להחילוק  בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש
המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת במשנה l`לפי הובאה
מהכתוב  כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על הראיה

ה' -il"עשה טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
להדור  שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק לומר, יש כי

מצרים. יוצאי של

"ואותנו  הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
גם  זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען בההגדה) eplכן zzl הארץ את
היו  לא הארץ באי של ככולם רובם והרי גו'",

מצרים. מיוצאי

אדמו"ר  גירסת לפי במשנה אמנם הזקן
במשנה  מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת "שנאמר

ה' "עשה מהכתוב ל"בכל ilשגם ראיה יש גו'"
בשולחנו  הזקן אדמו"ר מביא ולכן ודור". דור

במשנה). (שהובא זה פסוק

.„È ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמד ilכו'" או גו'",

" דנוגע epze`eמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק הוא zellkaיודעים (

מזה  אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות גם
הוא  משם" הוציא ש"אותנו מה שזה הוכחה,

אבותינו. את שהוציא האופן באותו

בצאתי  לי ה' "עשה מהכתוב מהֿשאיןֿכן
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון - היינו:39ממצרים" ,

האב  שרק כזה בענין שמדבר מדגיש שהכתוב
במצרים  מוכח 40[שהיה הבן, ולא להרגיש יכול [
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היא 34) המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
המשנה  כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה" "לשון

של cearylהיא ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
גם  לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה ואדה"ז הרמב"ם

"ממצרים". היא ההגדה בנוסח הלשון
שבתניא  אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
לפי  הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף שם

שהיא שם, שמבאר יום שבכל דיצי"מ "יציאת zeipgexaשהענין ,
) היא הגוף", ממאסר האלקית כ"א)l`נפש מצרים", "משעבוד
וגבולים). מצרים (לשון "ממצרים"

א"ע 35) לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ
וכו'. ענינים בכו"כ

שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי z`iviואף

זה  מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
שולל l`ש"אילו גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצוים הי' לפנ"ז שברגע ).`xeqiההרגש
תצא 38) יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת יח) (ואת mixvnaכד, הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה טו. ועוד ux`aה, מצרים".

ואכ"מ. י"ל

זה 39) דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
שאינו  בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע הוא
[אלא  סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול יודע

" גם יש –fnxשבכתוב עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו מזה, מוכח

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היאil[שמהכתוב שיצי"מ מוכח xecגו'" lka מוכרח [
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שהיתה  ממצרים היציאה לאותה היא שהכוונה
הבאים  בדורות גם מדבר שהכתוב ומכיון לאבותינו.

ההוא" "ביום שהיציאה 41(כאמרו מוכח, הרי - (
ה' "שעשה כמו היא ודור דור שבכל ",ilממצרים

הראשונה. בפעם שהיתה כמו האופן באותו

החיוב  - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

החיוב mzqעבד - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו הוא mixvnaלראות

מהכתוב  כי - דמצרים מיוחדת עבדות עבד",
מוכח  ברמב"ם) (המובא גו'" משם הוציא "ואותנו
משם" ד"הוציא הענין יש ודור דור שבכל רק
גו'" לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה בכללות,
ממשנה) הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא

היא מוכח  ודור דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה

.ÂË כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל  שמיטה הלכות לשונו:42ברמב"ם וזה

עבדים  היו לא הכפורים יום עד השנה מראש
כיון  . . לאדוניהן משתעבדין ולא לבתיהן נפטרים
נפטרו  בשופר דין בית תקעו הכפורים יום שהגיע

לבתיהן. עבדים

ישנם  - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ומזה
ipyיציאה (א) וכיוצא cearynענינים: (מלאכה

חזרה (ב) שביובל enewnlבזה). אלא בכל: ורשותו
ובגאולה  בזמן: גם הם חלוקים אלו, ענינים שני -
שני  - בזה וכיוצא שחרור גט ידי שעל מעבדות
כן  שחרור שבכל לומר ויש אחת. בבת הם הענינים
- ביובל מהֿשאיןֿכן דין, שאינו אלא - הוא

כך  ואחר משתחרר תחלה תדבר: הרוב על והתורה
לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא

שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
(שהרי  "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת לאחר
"ויצאת  כי - מצרים) ביציאת ולבאר לספר מצוה
לאדונו, משועבד שאינו (רק) מפורש לחירות"
"פדות" כי לביתו. נפטר ש(גם) - "ונפדית" ומוסיף

הבדלה  הוא ממקומו 43פירוש הבדלה דידן: ובנדון ,
לביתו). שנפטר (היינו: האדון של ורשותו

.ÊË שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא  היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן  וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ
ומגיע  ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.

חורין  בן נעשה אז - החירות" .44ל"פי
לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן  הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
בגאולה  סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם מעבדות
ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין ("לא
בהגאולה  מהֿשאיןֿכן לבתיהן"): ("נפטרים
היה  שהעבד זמן שכל מכיון - מצרים מעבדות
חורין, בן שייעשה אפשר היה לא במצרים נמצא
היינו: ה"פדות", הוא בתחילה אשר נמצא, הרי
זה  לאחרי ורק האדון, של ורשותו ממקומו היציאה

לחירות". ה"יציאה נעשה

הזקן  אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
"ויצאת  כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
כותב  הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר לחירות
דעת  לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית
אתה  "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב הרמב"ם,

היית (עבדcarבעצמך "mzq מעבדות וביציאה .(
- כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם

הזקן ה"פדות"; אדמו"ר לדעת מהֿשאיןֿכן
בעצמך  אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת שהחיוב

כך)mixvnaהיית (ואחר "ונפדית הסדר לכן עבד",
מצרים, מעבדות בהיציאה כי - לחירות" ויצאת

לחירות". "יציאה כך ואחר "פדות" - בתחילה

דגאולה  לחירות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית

(d"lyz t"yg`e oqip `"i zegiyn)
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"לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב לומר
בזה  שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בלשון שאומר רק (לא היא

ש" לזה ממצרים"],ed`היא) יצא
מדיוק  הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
"לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים, זה
להאב  רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו ולא
- ממצרים שיצאו בדור רק שייך זה שחילוק ומכיון להבן. ולא
שיצא  הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב הרגיש זה, שבדור

גם mixvncמהעבדות "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה -
זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם הבאים, לדורות בנוגע
אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו כאילו עצמם את שיראו היינו:

דמצרים. המיוחדת מעבדות
שם.41) פסחים מהרש"א
הי"ד.42) פ"י

כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ראה
ב).44) (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש
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(לשון  ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא כו'", כי l`רבים) - לבנך" ב"והגדת פרט

(ואותי jpalב"והגדת יחיד בלשון כשאומר גם ,"
בפני  ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד יש הוציא)

עצמו.

החיוב  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
מעשה  ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה". לילה

.·È הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא שהחיוב cearynכותבים

העתיקו  (וכן היא המשנה שלשון אף - מצרים"
"יצא ההגדה) ":mixvnnבנוסח

לראות  אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
שמפרשים  (כמו היא ממצרים" יצא הוא כאילו

יצא כאילו שיראה הזקן) ואדמו"ר dzrהרמב"ם
יצא  עתה ורק במצרים, היה זה לפני דרגע (היינו

- `xytמשם) i`"ממצרים ב"יצא שהכוונה לומר,
) שיצא מצרים dzr(mewndnהיא זהו 34דארץ כי ,

המוחש  תוסיפו 35היפך "לא שנצטווינו [ובפרט .
עולם" עד הרי 36לראותם - למצרים לחזור שלא

מקום  שאין (ומכלֿשכן שייך אין זה ציווי מצד
aeigl במצרים זה לפני רגע עצמו את שיראה (37.[

היא  ממצרים" ב"יצא שהכוונה לומר, צריך ולכן
.38מצרים cearynלהיציאה

.‚È בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב"ם  ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר לשון

גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא הרמב''ם (א) -
(ב) גו': זה בעבור הפסוק מביא הזקן ואדמו"ר
מוסיף, הזקן ואדמו"ר סתם, "עבד" כותב הרמב"ם

"mixvna לחירות "ויצאת כותב הרמב"ם (ג) עבד";
ויצאת  "ונפדית כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית"

- לחירות"

להחילוק  בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש
המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת במשנה l`לפי הובאה
מהכתוב  כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על הראיה

ה' -il"עשה טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
להדור  שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק לומר, יש כי

מצרים. יוצאי של

"ואותנו  הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
גם  זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען בההגדה) eplכן zzl הארץ את
היו  לא הארץ באי של ככולם רובם והרי גו'",

מצרים. מיוצאי

אדמו"ר  גירסת לפי במשנה אמנם הזקן
במשנה  מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת "שנאמר

ה' "עשה מהכתוב ל"בכל ilשגם ראיה יש גו'"
בשולחנו  הזקן אדמו"ר מביא ולכן ודור". דור

במשנה). (שהובא זה פסוק

.„È ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמד ilכו'" או גו'",

" דנוגע epze`eמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק הוא zellkaיודעים (

מזה  אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות גם
הוא  משם" הוציא ש"אותנו מה שזה הוכחה,

אבותינו. את שהוציא האופן באותו

בצאתי  לי ה' "עשה מהכתוב מהֿשאיןֿכן
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון - היינו:39ממצרים" ,

האב  שרק כזה בענין שמדבר מדגיש שהכתוב
במצרים  מוכח 40[שהיה הבן, ולא להרגיש יכול [
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היא 34) המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
המשנה  כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה" "לשון

של cearylהיא ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
גם  לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה ואדה"ז הרמב"ם

"ממצרים". היא ההגדה בנוסח הלשון
שבתניא  אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
לפי  הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף שם

שהיא שם, שמבאר יום שבכל דיצי"מ "יציאת zeipgexaשהענין ,
) היא הגוף", ממאסר האלקית כ"א)l`נפש מצרים", "משעבוד
וגבולים). מצרים (לשון "ממצרים"

א"ע 35) לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ
וכו'. ענינים בכו"כ

שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי z`iviואף

זה  מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
שולל l`ש"אילו גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצוים הי' לפנ"ז שברגע ).`xeqiההרגש
תצא 38) יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת יח) (ואת mixvnaכד, הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה טו. ועוד ux`aה, מצרים".

ואכ"מ. י"ל

זה 39) דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
שאינו  בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע הוא
[אלא  סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול יודע

" גם יש –fnxשבכתוב עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו מזה, מוכח

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היאil[שמהכתוב שיצי"מ מוכח xecגו'" lka מוכרח [

gqtd bg - zegiy ihewl

שהיתה  ממצרים היציאה לאותה היא שהכוונה
הבאים  בדורות גם מדבר שהכתוב ומכיון לאבותינו.

ההוא" "ביום שהיציאה 41(כאמרו מוכח, הרי - (
ה' "שעשה כמו היא ודור דור שבכל ",ilממצרים

הראשונה. בפעם שהיתה כמו האופן באותו

החיוב  - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

החיוב mzqעבד - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו הוא mixvnaלראות

מהכתוב  כי - דמצרים מיוחדת עבדות עבד",
מוכח  ברמב"ם) (המובא גו'" משם הוציא "ואותנו
משם" ד"הוציא הענין יש ודור דור שבכל רק
גו'" לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה בכללות,
ממשנה) הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא

היא מוכח  ודור דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה

.ÂË כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל  שמיטה הלכות לשונו:42ברמב"ם וזה

עבדים  היו לא הכפורים יום עד השנה מראש
כיון  . . לאדוניהן משתעבדין ולא לבתיהן נפטרים
נפטרו  בשופר דין בית תקעו הכפורים יום שהגיע

לבתיהן. עבדים

ישנם  - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ומזה
ipyיציאה (א) וכיוצא cearynענינים: (מלאכה

חזרה (ב) שביובל enewnlבזה). אלא בכל: ורשותו
ובגאולה  בזמן: גם הם חלוקים אלו, ענינים שני -
שני  - בזה וכיוצא שחרור גט ידי שעל מעבדות
כן  שחרור שבכל לומר ויש אחת. בבת הם הענינים
- ביובל מהֿשאיןֿכן דין, שאינו אלא - הוא

כך  ואחר משתחרר תחלה תדבר: הרוב על והתורה
לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא

שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
(שהרי  "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת לאחר
"ויצאת  כי - מצרים) ביציאת ולבאר לספר מצוה
לאדונו, משועבד שאינו (רק) מפורש לחירות"
"פדות" כי לביתו. נפטר ש(גם) - "ונפדית" ומוסיף

הבדלה  הוא ממקומו 43פירוש הבדלה דידן: ובנדון ,
לביתו). שנפטר (היינו: האדון של ורשותו

.ÊË שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא  היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן  וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ
ומגיע  ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.

חורין  בן נעשה אז - החירות" .44ל"פי
לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן  הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
בגאולה  סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם מעבדות
ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין ("לא
בהגאולה  מהֿשאיןֿכן לבתיהן"): ("נפטרים
היה  שהעבד זמן שכל מכיון - מצרים מעבדות
חורין, בן שייעשה אפשר היה לא במצרים נמצא
היינו: ה"פדות", הוא בתחילה אשר נמצא, הרי
זה  לאחרי ורק האדון, של ורשותו ממקומו היציאה

לחירות". ה"יציאה נעשה

הזקן  אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
"ויצאת  כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
כותב  הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר לחירות
דעת  לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית
אתה  "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב הרמב"ם,

היית (עבדcarבעצמך "mzq מעבדות וביציאה .(
- כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם

הזקן ה"פדות"; אדמו"ר לדעת מהֿשאיןֿכן
בעצמך  אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת שהחיוב

כך)mixvnaהיית (ואחר "ונפדית הסדר לכן עבד",
מצרים, מעבדות בהיציאה כי - לחירות" ויצאת

לחירות". "יציאה כך ואחר "פדות" - בתחילה

דגאולה  לחירות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית

(d"lyz t"yg`e oqip `"i zegiyn)
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"לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב לומר
בזה  שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בלשון שאומר רק (לא היא

ש" לזה ממצרים"],ed`היא) יצא
מדיוק  הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
"לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים, זה
להאב  רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו ולא
- ממצרים שיצאו בדור רק שייך זה שחילוק ומכיון להבן. ולא
שיצא  הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב הרגיש זה, שבדור

גם mixvncמהעבדות "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה -
זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם הבאים, לדורות בנוגע
אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו כאילו עצמם את שיראו היינו:

דמצרים. המיוחדת מעבדות
שם.41) פסחים מהרש"א
הי"ד.42) פ"י

כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ראה
ב).44) (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש



לד

אאר  ומקללך  מברכיך  ואברכה   – ג  יב,  בראשית 
ונברכו בך כל משפחת האדמה

פג

ביאור הטעם, דבאברהם כתיב "ואברכה מברכך", 
משא"כ ביצחק כתוב "ומברכך ברוך"

כתיב ב' פסוקים.
ומברכך ברוך1, שאמר יצחק ליעקב.

ואברכה מברכיך שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם.

ברוך,  כך  ואחר  ומברכיך  קדים  ומברכיך,  בפסוק 
ובפסוק ואברכה, קדים ואברכה למברכיך, )מה שאין כן 

בקללה קדים ומקללך לאאור(.
יברכך הם, אז  והיינו, ומברכיך ברוך הוא כשמתחלה 
הקדוש ברוך הוא יברך אותם, מה שאין כן אם עדיין לא 
ברכו הם, אלא שעתידין לברך, אינו מברך אותם הקדוש 

ברוך הוא מפני שהם עתידים לברך.
הוא  ואברכה,  מקודם  שכתוב  ואברכה,  ובפסוק 
שהקדוש ברוך הוא מברך את העתידים לברך אם אפילו 

לא ברכו עדיין, מאחר שבדעתם2 לברך.
ויצחק שבחינתו הוא3 גבורה מדת הדין, הנה מדת הדין 

1( בראשית כז, כט. )ראה שיחות קודש ה'תשל"ו ש"פ נשא סעיף ו(.
כאן  והביאור  ועוד.  אוה"ח  יקר,  כלי  עה"פ.  התורה  ראה מפרשי   )2
בלקוטי לוי יצחק, מבאר ה"חילוק" בלשונות בין אברהם ויצחק וד"ל.

3( ראה זהר חלק ג דף עט, א. פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 
אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם.

נותנת שדוקא אם ברכו הם תחלה, אז מברך אותם הקדוש 
ברוך הוא.

מה שאין כן הקדוש ברוך הוא שחפץ4 חסד הוא, ואמר 
תחלה,  אותם  מברך  הוא  החסד5,  מדת  שמדתו  לאברהם 

כשעתידין לברך.
)מה שאין כן בקללה אינו כך, שדוקא כשמתחלה קללו 
מתחלה  כתיב  ולכן  הוא,  ברוך  הקדוש  אותם  מקלל  אז 

ומקללך ואחר כך אאור(.
זה  לומר שקאי  יש  הכתוב באברהם  ואברכה מברכיך 
על ֵׁשם בן נח, שהוא המלכי צדק6 שברך את אברהם, כמו 
שכתוב7 ויברכהו כו' ברוך אברם כו', ברכו הקדוש ברוך 

הוא מתחלה מפני שבעתיד יברך הוא את אברהם.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד 
שעב

ג  עמוד  קונטרסים   – האמצעי  אדמו"ר  ראה מאמרי  יח.  ז,  מיכה   )4
ואילך.

5( כמ"ש "חסד לאברהם" )מיכה ז, כ(. ראה גם זהר בראשית מז, ב. 
תניא – אגרת הקודש סימן ה. מאמרי אדמו"ר הזקן חלק ב' עמוד תקפ 

ובהנסמן שם. לקוטי תורה ואתחנן ה, א ואילך.
בדרך אפשר יש לומר, דבזה גם מוסבר, דאברהם )מדת החסד( מתחיל 
כן  שאין  מה  אאור",  "ומקללך  כך  ואחר  מברכך"  "ואברכה  בברכה 
"ומברכך  כך  ואחר  ארור",  "ארריך  מתחיל  הגבורה(  )מדת  ביצחק 

ברוך".
6( )בראשית יד, יח( "ומלכי צדק מלך שלם... והוא כהן לאל עליון" 

ובגמרא נדרים לב: הוא ֵׁשם בן נח. )ומובא בפרש"י שם(.
7( שם יד, יט.

ילקוט לוי יצחק על התורה

 נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאנ"ש שיחיו בכל מקום לקראת חג הפסח, ה'תשד''מ

ביום ההילולא של אדמו"ר הצמח צדק ואור לי"ד ניסן זמן הפסח 

אביע איחולי וברכותי לחג הפסח כשר ושמח וכולי, מתאים לראשיתו יום השלישי שהוכפל בו 

כי טוב טוב לשמים וטוב לבריות 

ולקיומן בקרוב ממש בעגלא דידן בקשות כל אחד ואחת מהיהודים בספר דוד מלכא משיחא: 

רחמים  מכתר  חדש  רצון  יהי  צדק  ודהצמח  תהלים  במדרש  בפירוש  א-ל  גומר  לך  דמי  אל  אלקים 

פשוטים כו' ובגילוי ובשלימות המשולשת – דהעם והתורה והארץ.

בכבוד ובברכת החג 

/מקום החתימה/ 

אלקים . . קל: תהלים ג, ב. 



לה

לחדש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחדש,  בי"ד  וההקרבה 
אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת  והעבודה 
ואין זולתו ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת 
אחד  לאל  שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח 

יתברך.
שהי'  ל"ה(  )פ'  השם  גבורות  בחיבור  פירשנו  ולפיכך 

הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.
הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.
יהי'  שלא  בו  תשברו  לא  ועצם  מו(  יב,  )שמות  והשני 
נחלק  הי'  ולא  חי,  בעל  בנין  הוא  העצם  כי  בעצמו,  נחלק 

עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.
השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל כי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
צלי  שהוא  זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד 
ועוד  דוקא,  אש  צלי  ולפיכך  אחד,  חלקיו  ונעשה  נתקשה 
מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך 

עוד יותר.
לפיכך המצוה באחד לחדש, כי באחד מורה על התחלה, 
ובפרט אחד לחדש ניסן שהוא התחלת העולם, ובהתחלה 
הש"י אחד, וזה שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד, 
שהי'  שם  על  אח"כ,  שכתוב  כמו  ראשון  יום  כתיב  ולא 
יום  יום השני, אבל  הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד 
הראשון הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות התורה 
על  מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד  הקרבן  על 
שהיתה  והתורה  אחד,  הש"י  הי'  בו  אשר  העולם  התחלת 
גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות 
לאל  לעבוד  הפסח  ליקח  התחלה  שהוא  זה  ביום  התורה 
אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד 

הש"י שהוא אחד.
ה' אחד  יהי'  כי אימתי  בי"ד,  הי'  אמנם שחיטת הפסח 
יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע  ושמו אחד כשיסלק 
והיצר הרע עצמו קראו חז"ל  מסית אחר עבודת אלילים, 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו 
אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא 
שיצרו  אדם  רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל 
שמע  קריאת  ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר 
אלילים  עבודת  הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו, 
באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד אשר הוא מביא 
לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות ליצר טוב ומביא 
קריאת  יקרא  וכאשר  אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי 
יהי' מסלק השניות הוא  יתברך  ויהי' דבק באחדותו  שמע 
יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא 
יהי' שום שניות ואז יהי' ה' אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור 
אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה  שהוא  וחמץ  שאור 

ישחטו הפסח שהוא עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, 
כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ 
אע"ג  כי  העולם,  מן  ולסלקו  אותו  לבער  ובסדקין  בחורין 
שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד 
ושמו אחד, וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' 
הרע,  היצר  שהוא  השאור  סילוק  סבת  מ"מ  בעולם,  נגלה 
כאשר הזמן ראוי שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן 
העולם, ואז יהי' ה' אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה 
שום עבודת אלילים, אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי 
י"ג מיד,  שיהי' ה' אחד, ולפיכך התחלת הביעור הוא אחר 
ומיד  תיכף  ואז  י"ג  הוא  אחד  מספר  כי  י"ג,  הגיע  כאשר 

בודקין החמץ.
התחלה  הוא  האחד  כי  בחדש,  אחד  אל  דומה  זה  ואין 
נמצאים  היו  שלא  מצד  בתחלה  שהי'  האחדות  על  ומורה 
המלאכים ושאר דברים שהם עובדים, אבל לעתיד שיהי' 
שהכל  רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י 
עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג שהוא 
התחלה  והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד 
לבער החמץ, וכאשר החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת 

הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.
דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 

מפראג

ב. בפרשת בא )יב, ג-ד( כתוב ויקחו להם איש שה לבית 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.
בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
מקדשות כנגד האבות, בית ראשון כנגד אברהם, בית שני 
כנגד יצחק, ובית שלישי כנגד יעקב עיי"ש. גם ידוע דבית 
המקדש הב' הי' חסר ה' דברים )יומא כא:( הארון הכפורת 
הב'  המקדש  דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  וכו'  ותומים  האורים 
בהסוגיא  גם  וכמבואר  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  ע"י  נחרב 

דקמצא בר קמצא )גיטין נו:(.
וזהו “ויקחו להם איש שה", דבני  וכל זה מרומז בקרא, 
נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“אבות",  כנגד  מקדשות  הבתי  אבות"  “לבית  “יקחו",  יז(, 
והפסוק ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" 
זה קאי על בית ראשון ורמז בתיבת ש"ה נוט' שלמה המלך 
דהוא בנה בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט 
כנ"ל,  “ימעט" דיחסר חמש דברים  יהי'  הבית", בית השני 
והי' מיעוט לפי ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י 
שנאת חנם, וזהו שהפסוק ממשיך “ולקח הוא ושכנו" דע"י 
האחדות יתקרב קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י 

השלום יתקרב בנין בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח
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i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתֹורה (ויקרא ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּה eÈ‰z.ּתלּויין ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו ּגדר (ויקרא מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְִָ¿…ƒƒ¿ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

קדּׁשה: מֹוצא אּתה כא)ערוה, מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה זרעֹו...(שם)"אּׁשה יחּלל "ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מקּדׁשֹו"; ה' וגֹו'"(שם)אני וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

את  ּכבר ּומקּים נעלית , רּוחנית  ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. מצוֹות -ּכּכּכּכל ל ל ל ּכל הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להּדמֹות  ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר אני": קדֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ַָָלהקּב"ה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לא  ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

ׁשהיא ּבלבד הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהזֹו ּדיני רב אּלא רּבים, "היה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנּתן  ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי מה ּכל ּבעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹקדֹוׁש

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם ְְְְִִִֶַַָָלקּימן

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם אלקיכם אלקיכם אלקיכם  הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשה ה ה ה (יט, ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרהאמרהאמרהאמרה מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, מקהילים (רש"י)זזזזֹוֹוֹוֹו ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

על  אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום לזרזם ּכדי ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיהּודים
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת חּיּובי, ּבסגנֹון ּפתיחה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָידי

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx
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dxinW iAbl xEn` 'dXEcw' oFWl§§¨¨§©¥§¦¨
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dllge dpFf'EgTi `l,'Fbexn`p ¨©£¨¨Ÿ¦¨§¤¡©
' :eixg`l'mkWCwn 'd ip`,`k onwl) §©£¨£¦§©¦§¤

(gÎf;x`WA cFr mW Epivn oke§¥¨¦¨¦§¨
z` ...dWExbE dpnl`' :zFxdf`d̈©§¨©§¨¨§¨¤

...gTi `l dN`,'Frxf lNgi `le ¥¤Ÿ¦¨§Ÿ§©¥©§
:aEzMd miIqnEFWCwn 'd ip`my) §©¥©¨£¦§©§

(eh weqt;oke'Eidi miWFcw'WxtnE §¥§¦¦§§¨¥
:KlFdedllge dpFf dX`''EgTi `l §¥¦¨¨©£¨¨Ÿ¦¨

(fÎe miweqt my).oFWNd xTir o`M s ©̀¨¦©©¨
zFixrd lr aqEn 'EidY miWFcw'§¦¦§¨©¨£¨
,zncFTd dWxRA Exn`p xaMW¤§¨¤¤§©¨¨¨©¤¤
,cFr mdilr siqFdl `A dYre§©¨¨§¦£¥¤

mzXEcw milWdl(l"yxdn ,`"eb): §©§¦§¨¨
b dxez

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

(â)eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. (תורת ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָ
אֹומ  ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ׁשהאיׁשאין "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליה  אחרים רׁשּות אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו e‡¯Èz.סּפק ÂÈ·‡Â Bn‡∑ ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְִִִֵֶָָָ
אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו את ירא ׁשהּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלפניו

ּבדברים  ׁשּמׁשּדלּתֹו מּפני מאביו, e¯ÓLz.יֹותר È˙˙aLŒ˙‡Â∑:לֹומר אב, למֹורא  ׁשּבת  ׁשמירת סמ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְִַַַַָָָָ
ּכל  ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

‡ÌÎÈ‰Ï.הּמצוֹות  '‰ È‡∑(ה ּדברי.(יבמות את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים ואבי (ב"מ אּתה ְִַ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לו) קידושין מאכיל לב. ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ידּבר ולא ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹאיזהּו

ּומֹוציא  מכניס ּומנעיל, מלּביׁש .ּומׁשקה, ְְְְִִִִֶַַַַ

(ã)eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−
:íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑חׁשּוב (ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑ ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְִָָ

ÈÂ˙ג  ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬
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dX` la`Wi 'diEpR' DcFrA wx ixd £¨¦¨£¥©§¨§¨¥
,di`EVip xg`l la` ,zFUrl DciA§¨¨©££¨§©©¦¤¨

xaM,dilr mixg` zEWxDlraE §¨§£¥¦¨¤¨©§¨
FliaWA dUrYW icM DaMrl i`Xx©©§©§¨§¥¤©£¤¦§¦

(:l oiyeciw ,`xtq)(i"`a ,m"`x):
.eàøéz åéáàå Bnà,o`MaEzMdWM ¦§¨¦¦¨¨§¤©¨

,mdipRn 'd`xI'd zevnA xAcn§©¥§¦§©©¦§¨¦§¥¤
eiptl iElBW itl - a`l m` miCwd¦§¦¥¨¨§¦¤¨§¨¨

oAdWFrah cSnxzFi eia` z` `xi ¤©¥¦©¦§¨¥¤¨¦¥

,FO`nWiBcdl ,FO` z` miCwd Kkl ¥¦§¨¦§¦¤¦§©§¦
;m`d ipRn mB d`xId aEIg z ¤̀¦©¦§¨©¦§¥¨¥

aEzevn,cFakDA xn`PW(ai k zeny) §¦§©¨¤¤¡©¨
LO` z`e Lia` z` cAM'a` miCwd ,' ©¥¤¨¦§¤¦¤¦§¦¨

oAdW eiptl iElBW itl - m`l̈¥§¦¤¨§¨¨¤©¥
ipRn ,eia`n xzFi FO` z` cAkn§©¥¤¦¥¥¨¦¦§¥

mixacA FYlCWOWxAcl DMxC - ¤§©©§¦§¨¦©§¨§©¥
miCwd Kkl ,dgFpe dMx oFWlA eil ¥̀¨§¨©¨§¨§¨¦§¦

eia` cFaM aEIg z` WiBcde(.`l my) §¦§¦¤¦§¨¦
(`"eb):

.eøBîLz éúBúaL úàåKnqaEzMd §¤©§©¦§¨©©¨
,xnFl ,a`Î`xFnl zAWÎzxinWiM §¦©©¨§¨¨©¦

Î`xFn lr LiYxdfdW iRÎlrÎs ©̀©¦¤¦§©§¦©¨
,a`,'zAXd z` lNg' Ll xn`i m` ¨¦Ÿ©§©¥¤©©¨

lM x`WA oke .Fl rnWY l ©̀¦§©§¥¦§¨¨
,zFvOdmdilr xFarl Ll xn`i m` ©¦§¦Ÿ©§©££¥¤

mdipW z` Kinqd KklE .Fl rnWY l ©̀¦§©§¨¦§¦¤§¥¤
:mdA xnFle miIql icM cg` wEqtA§¨¤¨§¥§©¥§©¨¤

.íëéäìà 'ä éðàip`e li`Fd xnFlM £¦¡Ÿ¥¤§©¦©£¦
mB ixd ,mkNEM idl`e dY`mbLia` ¡Ÿ¥§¤£¥©©¨§©¨¦

rnWz `l Kkitl ,icFakA miaiIg©¨¦¦§¦§¦¨Ÿ¦§©
.ixaC z` lHal Fl(.al `rivnÎ`aa): §©¥¤§¨©

:i"yx siqeneExn`PW zFpFWNd ipW§¥©§¤¤¤§
mdipXW s` ,'cAM'e 'E`xiY' ,Ff devnA§¦§¨¦¨§©¥©¤§¥¤
:mdipiA lCad Wi ,cFaM oiprn md¥¥¦§©¨¥¤§¥¥¥¤
on rpOdl dxdf` `Ed 'E`xiY' oFWl§¦¨©§¨¨§¦¨©¦
,mcFakA rFBtl milElrd miUrOd©©£¦¨£¦¦§©¦§¨
zFUrl iEEiSd `Ed 'cAM' oFWl ENi`e§¦§©¥©¦©£
.mcFakl zFtiqFOd zFNErR mprnl§©£¨§©¦¦§¨
iwlg ipWl zF`nbEC minkg Epzpe§¨§£¨¦§¨¦§¥¤§¥

:devOdaWi `l ?`xFn Edfi` ©¦§¨¥¤¨Ÿ¥¥

FnFwnAmFwOA oAd aWi `l - ¦§Ÿ¥¥©¥©¨
,eia`l cgEindeiptA xAci `le- ©§¨§¨¦§Ÿ§©¥§¨¨

miAxA WxFC oAd `di `l ,xnFlM§©Ÿ§¥©¥¥¨©¦
oM m` `N`] mirnFXd oiA `Ed eia`e§¨¦¥©§¦¤¨¦¥
zgpl Flv` xaCde ,KkA utg a`d̈¨¨¥§¨§©¨¨¤§§©©

,[gExxFYqi `lelHaieeixaC z`- ©§Ÿ¦§¦©¥¤§¨¨
oAde ,Kke KM xnF` a`dW oFbM§¤¨¨¥¨§¨§©¥
lMW ,oM xaCd oi`W xnF`e Fkixtn©§¦§¥¤¥©¨¨¥¤¨
dribR mEXn mdA Wi mixaCd EN ¥̀©§¨¦¥¨¤¦§¦¨
lr 'cxge `xi' zFidl oAd lre FcFakA¦§§©©¥¦§¨¥§¨¥©

eia` cFaM?cFak Edfi`e .:oFbM §¨¦§¥¤¨§
,lirpnE WiAln ,dwWnE lik`n©£¦©§¤©§¦©§¦

`ivFnE qipknz` ziAl `ian] ©§¦¦¥¦©©¦¤
qipkdl KixSdz` ziAd on `ivFnE , ©¨¦§©§¦¦¦©©¦¤

mcAki ,xnFlM .[`ivFdl KixSd©¨¦§¦§©§©§¥
mdX dn lkM mpFvx ziIUrA mzxWie¦¨§¥©£¦©§¨§¨©¤¥

mxEarA gxhIW EPOn miRvnoiyeciw) §©¦¦¤¤¦§©©£¨
(:`l(i"gp ,d"x):c dxez
(c).íéìéìàä ìà eðôz ìàl` ©¦§¤¨¡¦¦©

zrC lr ,mdA opFAzYmcarl,n"eviw) ¦§¥¨¤©©©§¨§¨
(a"a.iEPiMde'milil`''l`' oFWl Fpi` §©¦¡¦¦¥§¥

m` iM,'l`' oFWlxnFlM`Ed `lM ¦¦§©§©§Ÿ
aEWgmElM Dpi` dxf dcFardW - ¨¤¨£¨¨¨¥¨§

'milil`' zaizA c"nl zF` zElitkE]§¦¨¤§¥©¡¦¦
oFWl zErnWnA xzFiA biltdl `Ed§©§¦§¥§©§¨§
zFaiY x`WA EpivOW KxckE ,'l`'©§¤¤¤¨¦¦§¨¥

'mCnc`' ,'wxwxi' oFbM zFlEtMdlirl) ©§§§©§©£©§¨
(hn ,bimFc` ,xzFiA wFxi :mrnWOW ,¤©§¨¨¨§¥¨

[xzFiA(g"n`a): §¥
.äëqî éäìàåmzF` `xFw dNigYA ¥Ÿ¥©¥¨©§¦¨¥¨

m`xFw o`M ENi`e 'milil`' aEzMd©¨¡¦¦§¦¨§¨



לז miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

ß oqip b"i oey`x mei ß

èé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
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i"yx£Ï‡¯NÈŒÈa ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתֹורה (ויקרא ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבּה eÈ‰z.ּתלּויין ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו ּגדר (ויקרא מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ְִָ¿…ƒƒ¿ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

קדּׁשה: מֹוצא אּתה כא)ערוה, מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה זרעֹו...(שם)"אּׁשה יחּלל "ולא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מקּדׁשֹו"; ה' וגֹו'"(שם)אני וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְְְֲֲִִִִַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'r f"g zegiyÎihewl)

אלקיכםאלקיכםאלקיכםאלקיכם הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
ההההּמּמּמּמֹוֹוֹוֹותרתרתרתרֹוֹוֹוֹותתתת מןמןמןמן ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנהיההיההיההיה ---- ּכּכּכּכלליללילליללי ּבּבּבּבדברדברדברדבר וצוצוצוצּוּוּוּוהההה לגמרילגמרילגמרילגמרי,,,, אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם ׁשׁשׁשׁשאסראסראסראסר האהאהאהאּסּסּסּסּוּוּוּוריםריםריםרים ׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפרטרטרטרט אחראחראחראחר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב,,,, (רמב"ן)ּבּבּבּבאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

את  ּכבר ּומקּים נעלית , רּוחנית  ּבדרּגא ׁשּנמצא לאדם רק היא הּמֹותרֹות", מן ּפרּוׁשים "להיֹות ׁשהּמצוה לחׁשב יכֹול ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאדם
אל "ּדּבר הּכתּוב מדּגיׁש הּתֹורה. מצוֹות -ּכּכּכּכל ל ל ל ּכל הּדבר וטעם מּיׂשראל. אדם ּכל על חלה זֹו מצוה ּגם - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

להּדמֹות  ּכדי עצמֹו את לקּדׁש הּצּוּוי עליו חל - מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל אלקיו הּוא ׁשהּקּב"ה מאחר אני": קדֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"ּכי
ַָָלהקּב"ה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ב)ממממּפּפּפּפניניניני יט, (רש"י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לא  ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו ודוקא ּופרׁשתנּו. נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו

ׁשהיא ּבלבד הּתֹורהמכילהמכילהמכילהמכילהזֹו ּדיני רב אּלא רּבים, "היה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייםייםייםייםּדינים הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ּתהיּו". "קדֹוׁשים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנּתן  ּכרח ועל ּפרׁשתנּו, לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתי מה ּכל ּבעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹקדֹוׁש

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם ְְְְִִִֶַַָָלקּימן

ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'r b"g g"nyz zeiecreezd mgpn zxez)

אלקיכם אלקיכם אלקיכם אלקיכם  הההה'''' אניאניאניאני קדקדקדקדֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו קדקדקדקדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אליהםאליהםאליהםאליהם ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני עדתעדתעדתעדת ּכּכּכּכלללל אלאלאלאל ב)ּדּדּדּדּבּבּבּברררר ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשה ה ה ה (יט, ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנאמרהאמרהאמרהאמרה מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבּבּבּהּהּהּה ּתּתּתּתללללּוּוּוּוייןייןייןיין ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּגּגּגּגּוּוּוּופיפיפיפי ׁשׁשׁשׁשרברברברב ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבהקהלהקהלהקהלהקהל,,,, מקהילים (רש"י)זזזזֹוֹוֹוֹו ּכאׁשר זמן: ּולכל מקֹום לכל הֹוראה מּכאן ללמד יׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

על  אּלא וכּדֹומה, וענׁשים אזהרֹות ּבאמצעּות אינּה לכ הּדר - ּתֹורה") ("ּגּופי והּמצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום לזרזם ּכדי ְְְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָיהּודים
אני"! קדֹוׁש ּכי ּתהיּו, "קדֹוׁשים - יׂשראל ׁשל מעלתן ּבהדּגׁשת חּיּובי, ּבסגנֹון ּפתיחה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָידי

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»
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miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

(â)eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. (תורת ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָ
אֹומ  ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, אּלא לי ׁשהאיׁשאין "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

עליה  אחרים רׁשּות אּׁשה אבל לעׂשֹות, ּבידֹו e‡¯Èz.סּפק ÂÈ·‡Â Bn‡∑ ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְִִִֵֶָָָ
אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו את ירא ׁשהּבן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלפניו

ּבדברים  ׁשּמׁשּדלּתֹו מּפני מאביו, e¯ÓLz.יֹותר È˙˙aLŒ˙‡Â∑:לֹומר אב, למֹורא  ׁשּבת  ׁשמירת סמ ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְִַַַַָָָָ
ּכל  ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם אב, מֹורא על ׁשהזהרּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹאףֿעלּֿפי

‡ÌÎÈ‰Ï.הּמצוֹות  '‰ È‡∑(ה ּדברי.(יבמות את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים ואבי (ב"מ אּתה ְִַ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ
לו) קידושין מאכיל לב. ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, ידּבר ולא ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹאיזהּו

ּומֹוציא  מכניס ּומנעיל, מלּביׁש .ּומׁשקה, ְְְְִִִִֶַַַַ

(ã)eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−
:íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑חׁשּוב (ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑ ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְִָָ

ÈÂ˙ג  ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד  ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬
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rnWz `l Kkitl ,icFakA miaiIg©¨¦¦§¦§¦¨Ÿ¦§©
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oM m` `N`] mirnFXd oiA `Ed eia`e§¨¦¥©§¦¤¨¦¥
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miyecwלח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
אלהּות  לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם הם, ˙.אלילים ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְֲֲִֵַַֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ּתאמר: ואם לכם. ג)אחרים כ "לא (שמות : ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אחרים  ׁשל ולא ׁשּל לא – "ל .יהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֹֹ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה, זמן להם לקּבע ׁשאם הּזה, טז)הּזמן ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :. ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

e‰ÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑ מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»Àְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לפני  עליכם ירּצה לא למדּו∑ÌÎˆ¯Ï.ּפסּול, ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, מּכאן (חולין ְְְֲֵֶֶַַָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִֵֶַָָ

ׁשּפסּול, ּבקדׁשים לׁשחט לּמתעּסק ׁשּיתּכּון ׁשּצרי. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(å)íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
:óøOé Làa éLéìMä©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו, ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
:äöøé¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם יאכל (לעיל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÂÚ¯Ï‡ה  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»
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,lEqRuEg' F` 'FPnfl uEg' Flk`l oFbM §§§¨§¦§©
,'FnFwnldSxi `loAxTdmkilr ¦§Ÿ§©¤©¨§¨£¥¤

iptl(i"`a): §¨¨
.íëðöøìlv` xEn`d 'oFvxl' oFWl ¦§Ÿ§¤§§¨¨¨¥¤

lW FpFvxl FrnWn oi` zFpAxẅ§¨¥©§¨¦§¤
`N` ,aixwOdiRlM qEItE iESix mWl ©©§¦¤¨§¥¦¦§©¥

EPlAwie df oAxwA dSxzIW ,d"awd¤¦§©¤§¨§¨¤¦©§¤

oFvxA,e"hpniviit`FrnWOW ,f"rlA §¨§©©¤©§¨
FnkE] 'qEiR'(eh ,hi mildz)oFvxl Eidi' ¦§¦§§¨

gqFpA mixnF` Ep` oke .'it ixn ¦̀§¥¦§¥¨§¦§©
zcFar cinY oFvxl idzE' :dNitYd©§¦¨§¦§¨¨¦£©

['LOr l`xUiEdf .FrnWnitl ¦§¨¥©¤¤©§¨§¦
o`Mn Ecnl EpizFAxe .FhEWt§§©¥¨§¦¨

.lEqRW miWcwA wQrznl,xnFlM §¦§©¥§¨¨¦¤¨§©
fnx mB minkg EWxC 'mkpvxl' oFWNn¦§¦§Ÿ§¤¨§£¨¦©¤¤
m`W cOll ,aixwOd lW 'FpFvx' lr©§¤©©§¦§©¥¤¦
`EdW KFYn `N` ,FYrCn `NW FhgW§¨¤Ÿ¦©§¤¨¦¤
z` wFxfl oeEMzPW oFbM] 'wQrzn'¦§©¥§¤¦§©¥¦§¤
hgWp KM KFYnE ,FdiAbdl F` oiMQd©©¦§©§¦¦¨¦§©
xn`PW itl ,lEqR df ixd ,[oAxTd©¨§¨£¥¤¨§¦¤¤¡©

,'mkpFvxl'hFgWl oiEMzIW KixSW ¦§§¤¤¨¦¤¦§©¥¦§
(.bi oileg)(oexkfd):e dxez

(e)ìëàé íëçáæ íBéazxgOnE. §¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨
gaFGd zpeEM oiprA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦§©©¨©©¥©

(lirl x`eank)o`M xiMfn `Ed KM KFzaE ,§¨©§¦¨
:xnF`e .Fzlik` onf z`,EdEgAfYWM ¤§©£¦¨§¥§¤¦§¨

df onfA Flk`l zpnÎlr EdEhgWY¦§¨©§¨§¨§¦§©¤
:xaM mkl iYraTWf dxez ¤¨©§¦¨¤§¨

(f)'Bâå ìëàé ìëàä íàådvxi `l. §¦¥¨Ÿ¥¨¥§Ÿ¥¨¤
rFAwl aEzMd o`M KxvEd `NW mWM§¥¤Ÿ§©¨©¨¦§©
xaMW ,minlXd zlik` onf mvr z ¤̀¤¤§©£¦©©§¨¦¤§¨

Frawdlrnl(fh ,f my)mkgaf mFiA' §¨§©§¨§¦§£¤
KxvEd `l mB KM ,'zxgOnE lk`i¥¨¥¦¦¢¨¨©Ÿ§©

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו לֹומרמּבׂשרֿזבח ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. :(שם)ּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת מתעב,∑Ïebt."והּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒְָֹ
ד)ּכמֹו סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְְְִִֵֶַֻ

(ç)ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשוה' מ'ּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. מעט ֹו .ׁשּכבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(è)úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN̈«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑,קצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, אֹו ח)אחת פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

'FPnfl uEg' zaWgOW o`M EprinWdl§©§¦¥¨¤©£¤¤¦§©
df lEqR mBW itl ,oAxTd z` zlqFR¤¤¤©¨§¨§¦¤©§¤

miaEzMd oFWNn mW Wxcpoldlcke)(. ¦§©¨¦§©§¦
:mixnF` Ep` Kkitloipr Fpi` m` §¦¨¨§¦¦¥¦§¨

- FPnfl uEglKxFv o`M oi` m` §¦§©¦¥¨¤
'FPnfl uEg' zaWgOW EprinWdl§©§¦¥¤©£¤¤¦§©

,oAxTd z` zlqFRxn`p xak ixdW ¤¤¤©¨§¨¤£¥§¨¤¡©
(gi ,f lirl)xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©

einlW gafFz` aixwOd dvxi `l ¤©§¨¨Ÿ¥¨¤©©§¦Ÿ
zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `lŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤

`VY DpFr EPOn'i"WxA x`Fanke]my) ¦¤£¨¦¨§©§¨§©¦
(lk`i m`e d"caXig m`e 'Fl aWgi `l'Ÿ¥¨¥§¦¦¥

['didi lEBiR'-l oipr EdpYzaWgn ¦¦§¤§¥¦§¨§©£¤¤
,FnFwnl uEgdaWgn s`W cOll ¦§§©¥¤©©£¨¨

,Fl crEind FnFwnl uEgn Flk`l§¨§¦¦§©§¨
minlW oAxw oFbM] oAxTd z` zlqFR¤¤¤©¨§¨§¨§©§¨¦
uEg Flk`l dpeEM KFYn FhgXW¤§¨¦©¨¨§¨§
uEg mW`e z`Hg F` ,milWExil¦¨©¦©¨§¨¨
dnFC 'FnFwnl uEg'W itl .dxfrl̈£¨¨§¦¤¦§¤
mdipWA oMW 'FPnfl uEg'l FpiiprA§¦§¨§¦§©¤¥¦§¥¤
draTW lEaBl uEgn oAxTd `vFi¥©¨§¨¦©§¤¨§¨
:FA xnFl KiIW okle ,Fzlik`l dxFYd©¨©£¦¨§¨¥©¨©
oipr EdpY df xacl oipr Fpi` m`'¦¥¦§¨§¨¨¤§¥¦§¨

'Fl dnFCl(m"ialn).[ ©¤
uEg' zaWgn aEzMd deeWdW xg`nE¥©©¤¦§¨©¨©£¤¤
cOile ,'FPnfl uEg' zaWgnl 'FnFwnl¦§§©£¤¤¦§©§¦¥
ixd ,oAxTd z` milqFR mdipXW¤§¥¤§¦¤©¨§¨£¥
FxUA z` lFk`l xEq` lqtPXn¦¤¦§©¨¤¡¤§¨

,FnFwn KFzaE FPnf KFzA ENit`lFki £¦§§©§§¨
mB `OW ,xnFl iziidg EidioiaiI ¨¦¦©¤¨©¦§©¨¦

Fzlik` lr zxMlqtPd lW ¨¥©£¦¨¤©¦§¨
`EdW KxcM ,'FnFwnl uEg' zaWgnA§©£¤¤¦§§¤¤¤
uEg' zaWgnA lqtPd zlik` lr aiIg©¨©£¦©©¦§¨§©£¤¤

,'FPnflxnFl cEnlYlqtPd lv` ¦§©©§©¥¤©¦§¨
'FPnfl uEg' zaWgnA(gi ,f my)WtPde' §©£¤¤¦§©§©¤¤

'`VY DpFr EPOn zlkF`d-icM ¨¤¤¦¤£¨¦¨§¥
WFxclFxiagn `le 'EPOn'wx - ¦§¦¤§Ÿ¥£¥©

xW` `Ed 'FPnfl uEg' lEqRn lkF`d̈¥¦§¦§©£¤
dnFCd xg` lEqRn `le ,zxM WEpr̈¨¥§Ÿ¦§©¥©¤

,FxEQi`A Fl`vioAxw llMd on §¦¨¨¦©§¨¨§¨
FnFwnl uEg zaWgnA hgWPd©¦§¨§©£¤¤¦§

Fzlik` lr zxM WEpr Fpi`W(.hk migaf) ¤¥¨¨¥©£¦¨
(oexkfd):
.ìebtd xaCarFzndlik`l uTEWnE ¦¨¨©§¨§¨©£¦¨

m` ,xEQi` mrHn m`] 'lEBiR' iExẅ¦¦¦©©¦¦
[zEqi`n mrHnFnM .xUA milk`d' ¦©©§¦§¨Ÿ§¦§©

xifgd'mdilM milEBR wxnE,dq diryi) ©£¦§©¦¦§¥¤
(czFcF` lr l`xUil dgkFY z`Eap]§©¨¨§¦§¨¥©

oOEXde ahFxd `ld :mirxd mdiUrn©£¥¤¨¨¦£Ÿ¨¤§©¨
rElaE wEaC ,xEQi`d xUA iliWaYn¦©§¦¥§©¨¦¨¨©

mkilkA(w"cx)[:g dxez ¦§¥¤
(g)...àOé BðBò åéìëàådzxkpe §Ÿ§¨£¦¨§¦§§¨

diOrn `idd WtPd.Fpi` df `xwn ©¤¤©¦¥©¤¨¦§¨¤¥
lqtPd oAxw ipicl KWndM `Ä§¤§¥§¦¥¨§¨©¦§¨
xnFle ,'FnFwnl uEg' zaWgnA§©£¤¤¦§§©
`N` ,Fzlik` lr zxM miaiIgW¤©¨¦¨¥©£¦¨¤¨
uEg lEqtA xAcl xfFg aEzMd©¨¥§©¥¦§
xAcn aEzMd oi` o`M mlE`e ,FPnfl¦§©§¨¨¥©¨§©¥

`N` ,daWgOd lEqR lrxzFpA ©§©©§¨¨¤¨§¨
.xAcn aEzMd xEnB`l ,xnFlM ¨©¨§©¥§©Ÿ

,FPnf xg`l 'Flk`l eilr aWgW'¤¨©¨¨§¨§§©©§©
,FPnf xg`l lrFtA 'Flk`W' `N ¤̀¨¤£¨§©§©©§©
dlik` lr zxM aiIgl aEzMd `aE¨©¨¦©¥¨¥©£¦¨

.FfedGd aEzMd mBW Wxtl oi` §¥§¨¥¤©©¨©¤
,FnFwnl uEg zaWgn lr aqEn¨©©£¤¤¦§

ixdWlr zxM WEpr Fpi`zlik` ¤£¥¥¨¨¥©£¦©

xUAhgWPdzaWgnAuEg ¨¨©¦§¨§©£¤¤
aEzMd Fhrin xaMW ,FnFwnl¦§¤§¨¦£©¨

dlrnl xEn`M] zxM WpFrni"yx d`x) ¥¤¨¥¨¨§©§¨
(lk`d m`e :d"c mcewd weqta`le - EPOn'¦¤§Ÿ

aEzMd KxvEd `l oke ,'Fxiagn¥£¥§¥Ÿ§©©¨
lkF`d lr zxM WpFr EprinWdl§©§¦¥¤¨¥©¨¥
zaWgnA lqtPW xUA (FPnf KFzA)§§©¨¨¤¦§©§©£¤¤

oM EprinWd xaMW ,'FPnfl uEg'd`x) ¦§©¤§¨¦§¦¨¥
(my i"yx, [EwEqtxEnB xzFpA df ¨¤§¨¨

xAcnzxM aiIg FlkF`dWzkQnaE . §©¥¤¨§©¨¨¥§©¤¤
zFzixM(.d sc)deWÎdxfBn EdEcnl §¦§¨¦§¥¨¨¨

'Wcw' oNdl xn`pe 'Wcw' o`M xn`p]¤¡©¨Ÿ¤§¤¡©§©¨Ÿ¤
(cl ,hk zeny)W`A xzFPd z` YtxUe :§¨©§¨¤©¨¨¥

oNdN dn - `Ed 'Wcw' iM lk`i `lŸ¥¨¥¦Ÿ¤©§©¨
[xzFp o`M s` ,xzFp(miyxtn ,i"`a): ¨©¨¨

h dxez
(h).EãN úàt älëú àìxvFTWM Ÿ§©¤§©¨§§¤¥

devn ,dcVd ilECiB z`d`R giPIW ¤¦¥©¨¤¦§¨¤©¦©¥¨
EdcU sFqAFpi`W miIEqn mFwn - §¨¥¨§¨¤¥

sFqA `weece .miIprl Fxi`Wie xEvẅ§©§¦¨£¦¦§©§¨§
rnWn oMW ,Drvn`A `le dcVd©¨¤§Ÿ§¤§¨¨¤¥©§©

'dNkz `l' oFWl-zxivw miIqY l` §Ÿ§©¤©§©¥§¦©
DNEM z` xnFB dY`WM LcU(`xtq) ¨§§¤©¨¥¤¨

(m"`x):
.Eøéö÷ è÷ìåEN`milAWmiccFA §¤¤§¦§¥¦¢¦§¦

F` zg` ,dxivw zrWA mixWFPd©§¦¦§©§¦¨©©
WlW la` ,miYWxzFi F`opi` §©¦£¨¨Ÿ¥¥¨

llkAhwlmxi`Wdl Kixv oi`e ¦§©¤¤§¥¨¦§©§¦¨
xn`PW] miIprl(`ad weqta)xble iprl ¨£¦¦¤¤¡©¤¨¦§©¥

FhEriOW miAx oFWlA - 'mz`' afrY©£ŸŸ¨¦§©¦¤¦
mipW(ak ,bk oldl k"ez)oi`' WlW la` , §©¦£¨¨¥

'mxiwtdl KxC(.gt oixcdpq i"yx)[e"t d`t) ¤¤§©§¦¨
(d"n:i dxez



לט miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
אלהּות  לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם הם, ˙.אלילים ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְֲֲִֵַַֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ּתאמר: ואם לכם. ג)אחרים כ "לא (שמות : ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ
אחרים  ׁשל ולא ׁשּל לא – "ל .יהיה ְְְְֲִִֵֶֶֶֹֹ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה, זמן להם לקּבע ׁשאם הּזה, טז)הּזמן ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :. ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

e‰ÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑ מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ּתחּלת ƒ¿…¿∆ƒ¿»Àְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לפני  עליכם ירּצה לא למדּו∑ÌÎˆ¯Ï.ּפסּול, ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, מּכאן (חולין ְְְֲֵֶֶַַָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִֵֶַָָ

ׁשּפסּול, ּבקדׁשים לׁשחט לּמתעּסק ׁשּיתּכּון ׁשּצרי. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(å)íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´
:óøOé Làa éLéìMä©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו, ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ)àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
:äöøé¥«̈¤«

i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑נאמר ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו ז)אם יאכל (לעיל האכל "ואם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ÂÚ¯Ï‡ה  ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

„·˙¯È‰Bו  ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯ea ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז  ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

A ok` iM ,'idl`'md milil` ozNgY ¡Ÿ¥¦¨¥¦§¦¨¨¡¦¦¥
,Llv`emlE`dpFt dY` m` ¤§§§¨¦©¨¤

mdixg`,mcarl Ki` mdA aFWgl ©£¥¤©£¨¤¥§¨§¨
Fr dY`W LtFq:`"q) mzF` dU §¤©¨¤¨

zFdFl` (ozFUrl LtFq(`xtq)(oexkfd): §©£¨¡
.íëì eNòú àìEllkp zFxdf` iYW Ÿ©£¨¤§¥©§¨¦§§

:o`M'EUrz `l'ENit` lqR,mixg`l ¨Ÿ©£¤¤£¦©£¥¦
mixg` `leEUri.'mkl'Wi ,xnFlM §Ÿ£¥¦©£¨¤§©¥

lr dxdf`e ,dUFrd lr dxdf` o`M̈©§¨¨©¨¤§©§¨¨©
FliaWA dUrp lqRdW indUFrd] ¦¤©¤¤©£¤¦§¦¨¤

dUrPde ,'EUrz `l' mEXn xaFr¥¦Ÿ©£§©©£¤
['mkl ...`l' mEXn xaFr FliaWAm`e . ¦§¦¥¦ŸŸ¨¤§¦

xn`Y:aEzMd WExiR `OWEUrz `l Ÿ©¤¨¥©¨Ÿ©£
,mkl oiUFr mixg` la` ,mknvrl§©§§¤£¨£¥¦¦¨¤

W ,oM xnFl xWt` i`xn`p xak ixd ¦¤§¨©¥¤£¥§¨¤¡©
(b ,k zeny)Ll didi `l''mixg` midl`, Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦

zFdWdl `NW aEzMd LxidfdW ixd£¥¤¦§¦§©¨¤Ÿ§©§
oFWl mW xiMfd `le ,LziaA milil ¡̀¦¦§¥§§Ÿ¦§¦¨§

FrnWnE ,llM diIUrLNW `l £¦¨§¨©§¨Ÿ¤§
Lnvrl ziUrWmixg` lW `le ¤¨¦¨§©§§§Ÿ¤£¥¦

mixg` s`W o`Mn ixd .Ll EUrW¤¨§£¥¦¨¤©£¥¦
mkl oiUFr mpi`(`"eb):d dxez ¥¨¦¨¤

(d)'Bâå eçaæú éëåmkgaf mFiA ... §¦¦§§§§¦§£¤
.zxgOnE lk`iFf dWxt dxn`p `l ¥¨¥¦¨¢¨Ÿ¤¤§¨¨¨¨

gaf zlik` onf xEriW cOll icM§¥§©¥¦§©£¦©¤©
,minlXd`dz `NW cOll `N` ©§¨¦¤¨§©¥¤Ÿ§¥

ozgiafzxg` dpeEkAzpnÎlr `N` §¦¨¨§©¨¨©¤¤¤¨©§¨
dGd onGd KFzA lk`ilrAwEdW ¥¨¥§©§©©¤¤§©

,mzlik`lm`W`A o`MW WxtY ©£¦¨¨¤¦§¨¥¤¨¨
aEzMdmdl rFAwlxEriW mvr z` ©¨¦§©¨¤¤¤¤¦

onfddlik`,minlW oAxw lWixd §©¨£¦¨¤¨§©§¨¦£¥
df xEriWxn`p xakz`f' zWxtA ¦¤§¨¤¡©§¨¨©Ÿ

'minlXd gaf zxFY(fh ,f lirl)m`e' ©¤©©§¨¦§¦
FpAxw gaf dacp F` xcpFaixwd mFiA ¤¤§¨¨¤©¨§¨§©§¦
zxgOnE lk`i Fgaf z`,'Fbe 'dnE ¤¦§¥¨¥¦¨¢¨§©

lr `N` .o`M FltklE xFfgl Wi KxFS¤¥©£§¨§¨¤¨©
onGd lr cOll aEzMd `A `l LgxM̈§£Ÿ¨©¨§©¥©©§©

dpeEMd lr `N` ,Fnvr(`xtq)(i"`a): ©§¤¨©©©¨¨
.eäçaæz íëðBöøìcOln o`M s` ¦§§¤¦§¨ª©¨§©¥

`Ed Kke ,aixwOd 'zpeEM' lr aEzMd©¨©©¨©©©§¦§¨
:xnF`zpnÎlr `dY Fzgiaf zNgY ¥§¦©§¦¨§¥©§¨

,gExÎzgpdgiaGd zNigYn :xnFlM ©©©§©¦§¦©©§¦¨
otF`A mkYrC EpeEkYmkl `dIW §©§©§§¤§¤¤§¥¨¤

oFvxlzgp' FA il didIWe ['mkpFvxl'] §¨¦§§¤§¤¦§¤¦©©
;'gExÎzaWgn eilr EaWgY m`W ©¤¦©§§¨¨©£¤¤

,lEqRuEg' F` 'FPnfl uEg' Flk`l oFbM §§§¨§¦§©
,'FnFwnldSxi `loAxTdmkilr ¦§Ÿ§©¤©¨§¨£¥¤

iptl(i"`a): §¨¨
.íëðöøìlv` xEn`d 'oFvxl' oFWl ¦§Ÿ§¤§§¨¨¨¥¤

lW FpFvxl FrnWn oi` zFpAxẅ§¨¥©§¨¦§¤
`N` ,aixwOdiRlM qEItE iESix mWl ©©§¦¤¨§¥¦¦§©¥

EPlAwie df oAxwA dSxzIW ,d"awd¤¦§©¤§¨§¨¤¦©§¤

oFvxA,e"hpniviit`FrnWOW ,f"rlA §¨§©©¤©§¨
FnkE] 'qEiR'(eh ,hi mildz)oFvxl Eidi' ¦§¦§§¨

gqFpA mixnF` Ep` oke .'it ixn ¦̀§¥¦§¥¨§¦§©
zcFar cinY oFvxl idzE' :dNitYd©§¦¨§¦§¨¨¦£©

['LOr l`xUiEdf .FrnWnitl ¦§¨¥©¤¤©§¨§¦
o`Mn Ecnl EpizFAxe .FhEWt§§©¥¨§¦¨

.lEqRW miWcwA wQrznl,xnFlM §¦§©¥§¨¨¦¤¨§©
fnx mB minkg EWxC 'mkpvxl' oFWNn¦§¦§Ÿ§¤¨§£¨¦©¤¤
m`W cOll ,aixwOd lW 'FpFvx' lr©§¤©©§¦§©¥¤¦
`EdW KFYn `N` ,FYrCn `NW FhgW§¨¤Ÿ¦©§¤¨¦¤
z` wFxfl oeEMzPW oFbM] 'wQrzn'¦§©¥§¤¦§©¥¦§¤
hgWp KM KFYnE ,FdiAbdl F` oiMQd©©¦§©§¦¦¨¦§©
xn`PW itl ,lEqR df ixd ,[oAxTd©¨§¨£¥¤¨§¦¤¤¡©

,'mkpFvxl'hFgWl oiEMzIW KixSW ¦§§¤¤¨¦¤¦§©¥¦§
(.bi oileg)(oexkfd):e dxez

(e)ìëàé íëçáæ íBéazxgOnE. §¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨
gaFGd zpeEM oiprA xAcn aEzMd©¨§©¥§¦§©©¨©©¥©

(lirl x`eank)o`M xiMfn `Ed KM KFzaE ,§¨©§¦¨
:xnF`e .Fzlik` onf z`,EdEgAfYWM ¤§©£¦¨§¥§¤¦§¨

df onfA Flk`l zpnÎlr EdEhgWY¦§¨©§¨§¨§¦§©¤
:xaM mkl iYraTWf dxez ¤¨©§¦¨¤§¨

(f)'Bâå ìëàé ìëàä íàådvxi `l. §¦¥¨Ÿ¥¨¥§Ÿ¥¨¤
rFAwl aEzMd o`M KxvEd `NW mWM§¥¤Ÿ§©¨©¨¦§©
xaMW ,minlXd zlik` onf mvr z ¤̀¤¤§©£¦©©§¨¦¤§¨

Frawdlrnl(fh ,f my)mkgaf mFiA' §¨§©§¨§¦§£¤
KxvEd `l mB KM ,'zxgOnE lk`i¥¨¥¦¦¢¨¨©Ÿ§©

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
לח  ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו לֹומרמּבׂשרֿזבח ּתלמּוד אכילתֹו? על ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. :(שם)ּוץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

למקֹומֹו חּוץ ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת מתעב,∑Ïebt."והּנפׁש ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹƒְָֹ
ד)ּכמֹו סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְְְִִֵֶַֻ

(ç)ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר (זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
ׁשוה' מ'ּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. מעט ֹו .ׁשּכבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(è)úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì EãN̈«§−¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑,קצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, אֹו ח)אחת פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

„ÈÈח  ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

'FPnfl uEg' zaWgOW o`M EprinWdl§©§¦¥¨¤©£¤¤¦§©
df lEqR mBW itl ,oAxTd z` zlqFR¤¤¤©¨§¨§¦¤©§¤

miaEzMd oFWNn mW Wxcpoldlcke)(. ¦§©¨¦§©§¦
:mixnF` Ep` Kkitloipr Fpi` m` §¦¨¨§¦¦¥¦§¨

- FPnfl uEglKxFv o`M oi` m` §¦§©¦¥¨¤
'FPnfl uEg' zaWgOW EprinWdl§©§¦¥¤©£¤¤¦§©

,oAxTd z` zlqFRxn`p xak ixdW ¤¤¤©¨§¨¤£¥§¨¤¡©
(gi ,f lirl)xUAn lk`i lk`d m`e'§¦¥¨Ÿ¥¨¥¦§©

einlW gafFz` aixwOd dvxi `l ¤©§¨¨Ÿ¥¨¤©©§¦Ÿ
zlk`d WtPde didi lEBR Fl aWgi `lŸ¥¨¥¦¦§¤§©¤¤¨Ÿ¤¤

`VY DpFr EPOn'i"WxA x`Fanke]my) ¦¤£¨¦¨§©§¨§©¦
(lk`i m`e d"caXig m`e 'Fl aWgi `l'Ÿ¥¨¥§¦¦¥

['didi lEBiR'-l oipr EdpYzaWgn ¦¦§¤§¥¦§¨§©£¤¤
,FnFwnl uEgdaWgn s`W cOll ¦§§©¥¤©©£¨¨

,Fl crEind FnFwnl uEgn Flk`l§¨§¦¦§©§¨
minlW oAxw oFbM] oAxTd z` zlqFR¤¤¤©¨§¨§¨§©§¨¦
uEg Flk`l dpeEM KFYn FhgXW¤§¨¦©¨¨§¨§
uEg mW`e z`Hg F` ,milWExil¦¨©¦©¨§¨¨
dnFC 'FnFwnl uEg'W itl .dxfrl̈£¨¨§¦¤¦§¤
mdipWA oMW 'FPnfl uEg'l FpiiprA§¦§¨§¦§©¤¥¦§¥¤
draTW lEaBl uEgn oAxTd `vFi¥©¨§¨¦©§¤¨§¨
:FA xnFl KiIW okle ,Fzlik`l dxFYd©¨©£¦¨§¨¥©¨©
oipr EdpY df xacl oipr Fpi` m`'¦¥¦§¨§¨¨¤§¥¦§¨

'Fl dnFCl(m"ialn).[ ©¤
uEg' zaWgn aEzMd deeWdW xg`nE¥©©¤¦§¨©¨©£¤¤
cOile ,'FPnfl uEg' zaWgnl 'FnFwnl¦§§©£¤¤¦§©§¦¥
ixd ,oAxTd z` milqFR mdipXW¤§¥¤§¦¤©¨§¨£¥
FxUA z` lFk`l xEq` lqtPXn¦¤¦§©¨¤¡¤§¨

,FnFwn KFzaE FPnf KFzA ENit`lFki £¦§§©§§¨
mB `OW ,xnFl iziidg EidioiaiI ¨¦¦©¤¨©¦§©¨¦

Fzlik` lr zxMlqtPd lW ¨¥©£¦¨¤©¦§¨
`EdW KxcM ,'FnFwnl uEg' zaWgnA§©£¤¤¦§§¤¤¤
uEg' zaWgnA lqtPd zlik` lr aiIg©¨©£¦©©¦§¨§©£¤¤

,'FPnflxnFl cEnlYlqtPd lv` ¦§©©§©¥¤©¦§¨
'FPnfl uEg' zaWgnA(gi ,f my)WtPde' §©£¤¤¦§©§©¤¤

'`VY DpFr EPOn zlkF`d-icM ¨¤¤¦¤£¨¦¨§¥
WFxclFxiagn `le 'EPOn'wx - ¦§¦¤§Ÿ¥£¥©

xW` `Ed 'FPnfl uEg' lEqRn lkF`d̈¥¦§¦§©£¤
dnFCd xg` lEqRn `le ,zxM WEpr̈¨¥§Ÿ¦§©¥©¤

,FxEQi`A Fl`vioAxw llMd on §¦¨¨¦©§¨¨§¨
FnFwnl uEg zaWgnA hgWPd©¦§¨§©£¤¤¦§

Fzlik` lr zxM WEpr Fpi`W(.hk migaf) ¤¥¨¨¥©£¦¨
(oexkfd):
.ìebtd xaCarFzndlik`l uTEWnE ¦¨¨©§¨§¨©£¦¨

m` ,xEQi` mrHn m`] 'lEBiR' iExẅ¦¦¦©©¦¦
[zEqi`n mrHnFnM .xUA milk`d' ¦©©§¦§¨Ÿ§¦§©

xifgd'mdilM milEBR wxnE,dq diryi) ©£¦§©¦¦§¥¤
(czFcF` lr l`xUil dgkFY z`Eap]§©¨¨§¦§¨¥©

oOEXde ahFxd `ld :mirxd mdiUrn©£¥¤¨¨¦£Ÿ¨¤§©¨
rElaE wEaC ,xEQi`d xUA iliWaYn¦©§¦¥§©¨¦¨¨©

mkilkA(w"cx)[:g dxez ¦§¥¤
(g)...àOé BðBò åéìëàådzxkpe §Ÿ§¨£¦¨§¦§§¨

diOrn `idd WtPd.Fpi` df `xwn ©¤¤©¦¥©¤¨¦§¨¤¥
lqtPd oAxw ipicl KWndM `Ä§¤§¥§¦¥¨§¨©¦§¨
xnFle ,'FnFwnl uEg' zaWgnA§©£¤¤¦§§©
`N` ,Fzlik` lr zxM miaiIgW¤©¨¦¨¥©£¦¨¤¨
uEg lEqtA xAcl xfFg aEzMd©¨¥§©¥¦§
xAcn aEzMd oi` o`M mlE`e ,FPnfl¦§©§¨¨¥©¨§©¥

`N` ,daWgOd lEqR lrxzFpA ©§©©§¨¨¤¨§¨
.xAcn aEzMd xEnB`l ,xnFlM ¨©¨§©¥§©Ÿ

,FPnf xg`l 'Flk`l eilr aWgW'¤¨©¨¨§¨§§©©§©
,FPnf xg`l lrFtA 'Flk`W' `N ¤̀¨¤£¨§©§©©§©
dlik` lr zxM aiIgl aEzMd `aE¨©¨¦©¥¨¥©£¦¨

.FfedGd aEzMd mBW Wxtl oi` §¥§¨¥¤©©¨©¤
,FnFwnl uEg zaWgn lr aqEn¨©©£¤¤¦§

ixdWlr zxM WEpr Fpi`zlik` ¤£¥¥¨¨¥©£¦©

xUAhgWPdzaWgnAuEg ¨¨©¦§¨§©£¤¤
aEzMd Fhrin xaMW ,FnFwnl¦§¤§¨¦£©¨

dlrnl xEn`M] zxM WpFrni"yx d`x) ¥¤¨¥¨¨§©§¨
(lk`d m`e :d"c mcewd weqta`le - EPOn'¦¤§Ÿ

aEzMd KxvEd `l oke ,'Fxiagn¥£¥§¥Ÿ§©©¨
lkF`d lr zxM WpFr EprinWdl§©§¦¥¤¨¥©¨¥
zaWgnA lqtPW xUA (FPnf KFzA)§§©¨¨¤¦§©§©£¤¤

oM EprinWd xaMW ,'FPnfl uEg'd`x) ¦§©¤§¨¦§¦¨¥
(my i"yx, [EwEqtxEnB xzFpA df ¨¤§¨¨

xAcnzxM aiIg FlkF`dWzkQnaE . §©¥¤¨§©¨¨¥§©¤¤
zFzixM(.d sc)deWÎdxfBn EdEcnl §¦§¨¦§¥¨¨¨

'Wcw' oNdl xn`pe 'Wcw' o`M xn`p]¤¡©¨Ÿ¤§¤¡©§©¨Ÿ¤
(cl ,hk zeny)W`A xzFPd z` YtxUe :§¨©§¨¤©¨¨¥

oNdN dn - `Ed 'Wcw' iM lk`i `lŸ¥¨¥¦Ÿ¤©§©¨
[xzFp o`M s` ,xzFp(miyxtn ,i"`a): ¨©¨¨

h dxez
(h).EãN úàt älëú àìxvFTWM Ÿ§©¤§©¨§§¤¥

devn ,dcVd ilECiB z`d`R giPIW ¤¦¥©¨¤¦§¨¤©¦©¥¨
EdcU sFqAFpi`W miIEqn mFwn - §¨¥¨§¨¤¥

sFqA `weece .miIprl Fxi`Wie xEvẅ§©§¦¨£¦¦§©§¨§
rnWn oMW ,Drvn`A `le dcVd©¨¤§Ÿ§¤§¨¨¤¥©§©

'dNkz `l' oFWl-zxivw miIqY l` §Ÿ§©¤©§©¥§¦©
DNEM z` xnFB dY`WM LcU(`xtq) ¨§§¤©¨¥¤¨

(m"`x):
.Eøéö÷ è÷ìåEN`milAWmiccFA §¤¤§¦§¥¦¢¦§¦

F` zg` ,dxivw zrWA mixWFPd©§¦¦§©§¦¨©©
WlW la` ,miYWxzFi F`opi` §©¦£¨¨Ÿ¥¥¨

llkAhwlmxi`Wdl Kixv oi`e ¦§©¤¤§¥¨¦§©§¦¨
xn`PW] miIprl(`ad weqta)xble iprl ¨£¦¦¤¤¡©¤¨¦§©¥

FhEriOW miAx oFWlA - 'mz`' afrY©£ŸŸ¨¦§©¦¤¦
mipW(ak ,bk oldl k"ez)oi`' WlW la` , §©¦£¨¨¥

'mxiwtdl KxC(.gt oixcdpq i"yx)[e"t d`t) ¤¤§©§¦¨
(d"n:i dxez



miyecwמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

(é)éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz øbìå§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל (פאה לא …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ
EÓ¯k.ז) Ë¯Ùe∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑ מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין ∆∆«¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר נפׁשֹות, כב)אּלא וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

(àé)Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬
:Búéîòa©«£¦«

i"yx£e·‚z ‡Ï∑ ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּלמד ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה "וכחׁשּֿבּה",(ויקרא : ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«¬ְְֱִִֶֶֶַָ

תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן ׁשּנאמר ∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.מׁשּלם לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ
תׁשּקרּו"(שם) "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע :.[ai-`i]£ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·‚z ‡Ï∑ להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
.לּׁשקר  ֶֶַ

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).ììBòú àìzFllFr lFHz `l Ÿ§¥Ÿ¦¥
.DAW'dllFr'lcB `NW ixR `id ¤¨¥¨¦§¦¤Ÿ¨©

sihTd zr cr FzEphwA x`Wpe ,iE`xM̈¨§¦§©§©§©¥©¨¦
FzF` mixi`WOW Wi KM mEXnE]¦¨¥¤©§¦¦
,[llM FzF` mithFw oi`e oli`Ä¦¨§¥§¦§¨
ozF` od ,mxMA xW` zFllFrde§¨¥£¤©¤¤¥¨
,iE`xM ElcB `NW miaprd zFlMW ¤̀§§¨£¨¦¤Ÿ¨§¨¨
df miwgExnE miPhwE miHrn mdiapre§¦§¥¤§©¦§©¦§¨¦¤

,dGnzFxMip odeEraTX dn iR lr ¦¤§¥¦¨©¦©¤¨§
:minkglM ?'zFllFr' Edfi`lFMW` £¨¦¥¤¥¨¤§
miaprshp `le szk `l Fl oi`W. £¨¦¤¥Ÿ¨¥§Ÿ¨¥

FA Wi libxd lFMW`dW itl :xnFlM§©§¦¤¨¤§¨¨¦¥
'mibiqR' mi`vFi EPOnE ,irvn` lFraB¦§¤§¨¦¦¤§¦§¦¦
lrA xirf 'lFMW`' `Ed biqR lM]¨¨¦¤§¨¦©©
ElNd mibiqRde ,[calA miccFA miapr£¨¦§¦¦§¨§©§¦¦©¨
mdW cr dfl df miaFxwE mikEnq§¦§¦¤¨¤©¤¥
'itzM' lr cg` lM miprWpe miakFWM§§¦§¦§¨¦¨¤¨©¦§¥
.'szM' `xwp `Ed KM mW lre ,Fxiag£¥§©¥¨¦§¨¨¥
mFwOA ,dHnl lFMW`d dvwaE¦§¥¨¤§§©¨©¨
mi`vFi ,mibiqRd z`ivi dniIYqPW¤¦§©§¨§¦©©§¦¦§¦
dxEWA Fnvr lFraBd on miaprd̈£¨¦¦©¦§©§§¨
zFRih znbEcM ,df xg` df dtEtv§¨¤©©¤§§©¦
mW lre ,Ff xg` Ff zFtcFxd zFthFPd©§¨§©©§©¥
,'zFllFr'd mlE` .'shp' :`xwp `Ed KM̈¦§¨¨¥¨¨¥
oi` ,miPhwE mihrEn odiaprW KFYn¦¤¦§¥¤¨¦§©¦¥

'shp `le szM `l' odAdiryi v"evn ,a"rx) ¨¤Ÿ¨¥§Ÿ¨¥
(e ,fi(`xtq):

.Eîøk èøôemiaprÎixBxBmiapr] ¤¤©§§©§§¥£¨¦£¨¦
[zFlFMW` `le ,micigimixWFPd §¦¦§Ÿ¤§©§¦

dxivA zrWA`Ed 'hxR' zaiY oMW] ¦§©§¦¨¤¥¥©¤¤
llM' `Ed ixd lFMW`de ,'hxR' oFWlM¦§§¨§¨¤§£¥§¨

md FA miiElYd eiapre 'miapr lW¤£¨¦©£¨¨©§¦¥
'eihxR'(`"eb)[: §¨¨

.íëéäìà 'ä éðà`EdWM df oFWl £¦¡Ÿ¥¤¨¤§¤
ip` on`p :FrnWn ,zFevn lv` xEn`̈¥¤¦§©§¨¤¡¨£¦
ip` oke ,izFvn iniIwnl xkU mNWl§©¥¨¨¦§©§¥¦§©§¥£¦

rxRil oiICizFvn lr mixaFrdn ©¨¦¨©¥¨§¦©¦§©
(a ,gi lirl x`eanke),EdaFbe rxFR ip`Wk§¤£¦¥©§¤

WpFrd z``N` mMn daFb ipi` ¤¨¤¥¦¤¦¤¤¨
.zFWtpFnMxn`PW(bkÎak ,ak ilyn) §¨§¤¤¡©

maix aixi 'd iM 'Fbe lC lfbY l`'©¦§¨¨§¦¨¦¦¨
z` lFfbY l`] 'Wtp mdiraw z` rawe§¨©¤Ÿ§¥¤¨¤©¦§¤
cIn lFfbie mznwp mFwpi 'd iM ,miNCd©©¦¦¦§¦§¨¨§¦§¦©
zFpYn lfFBd iM .[mWtp z` mdilfFB§¥¤¤©§¨¦©¥©§
Fziignl rbFp xaCde li`Fd ,miIpr£¦¦¦§©¨¨¥©§¦§¨
zFWtp oirM oFrd Fl aWgp ,iprd lW¤¤¨¦¤§¨¤¨§¥§¨

(`"w):`i dxez
(`i).eáðâz àìo`M dxEn`d daipBd Ÿ¦§Ÿ©§¥¨¨£¨¨
`id`l' la` .oFnn apFbl dxdf` ¦©§¨¨§¥¨£¨Ÿ

zFxACdÎzxUrAW 'aFpbz(bi ,k zeny) ¦§¤©£¤¤©¦§
`idzFWtp apFbl dxdf`xn`PW] ¦©§¨¨§¥§¨¤¤¡©
FA(fh ,`k my)`vnpe FxknE Wi` apbe'§Ÿ¥¦§¨§¦§¨

FGW Epcnl okidnE .['znEi zFn Fcia§¨¨¥¥¨¨©§¤
dCiOd iR lr ?oFnnA Ffe zFWtpA¦§¨§§¨©¦©¦¨

:DnXW,Fpiprn cnNd xaC`ide ¤§¨¨¨©¨¥¥¦§¨§¦
zWxcp dxFYdW zFCiOd on zg ©̀©¦©¦¤©¨¦§¤¤
`NW wEqR lMW DzErnWOW ,odÄ¤¤©§¨¨¤¨¨¤Ÿ
Epl Wi ,xAcn `Ed dOA WxRzp¦§¨¥©¤§©¥¥¨
mixaCd x`Wl dnFcA FWxtl§¨§§¤¦§¨©§¨¦
lr Epcnl o`MnE .FpiiprA mixMfEOd©§¨¦§¦§¨¦¨¨©§©
aEzMdW ,zFxACd zxUrAW daipBd©§¥¨¤©£¤¤©¦§¤©¨

`EdW zFWtp apFbA xAcnxaC §©¥§¥§¨¤¨¨

,oiCÎziA zzin eilr oiaiIgWdnFcA ¤©¨¦¨¨¦©¥¦§¤
mixEn`d 's`pz `l'e 'gvxz `l'l§Ÿ¦§©§Ÿ¦§¨¨£¦
,o`M xEn`d 'EapbY `l' ENi`e .oiprÄ¦§¨§¦Ÿ¦§Ÿ¨¨¨
EWgkz `l' znbEcM oFnnA xAEcn§¨§¨§§©Ÿ§©£
FpiiprA o`M mixEn`d 'ExTWz `le§Ÿ§©§¨£¦¨§¦§¨

(i"`tz ,l"kyn):
.eLçëú àìå`vFOd lr `id dxdf` §Ÿ§©£©§¨¨¦©©¥

cwtEd xW` 'cwtP'd lre ,dcia £̀¥¨§©©¦§¨£¤§©
mi`A milrAd xW`MW ,oFcTR Flv ¤̀§¦¨¤©£¤©§¨¦¨¦
EPWigki `l ,mpFcwtE mzcia` WFxcl¦§£¥¨¨¦§¨Ÿ©§¦¤

E .xwW zprhA Fnvr xFhtieitl §¦§©§§©£©¤¤§¦
xn`PW(ak ,d lirl)'DA Wgke'- ¤¤¡©§¦¤¨

- xwW lr rAWPWWnFge oxw mNWn ¤¦§©©¤¤§©¥¤¤¨¤
xEn`M](ckÎbk ,d lirl)z` ...aiWde' ¨¨§¥¦¤

z` F` FY` cwtd xW` oFcTRd©¦¨£¤¨§©¦¤
Fz` mNWe ...`vn xW` dcia`d̈£¥¨£¤¨¨§¦©Ÿ
ztqFY .'eilr sqi eizWnge FW`xA§Ÿ©£¦¦¨Ÿ¥¨¨¤¤
,drEaXd lr WpFr `id 'ynFg'd©¤¦¤©©§¨
lr WpFr `Ed 'oxT'd mElWY ENi`e§¦©§©¤¤¤©
`le ,WpFrl aWgp xaCde ,dWgkdd©©§¨¨§©¨¨¤§¨§¤§Ÿ
`Ed ENit` oMW ,mzq aFg mElWzl§©§§¨¤¥£¦
ixd ,oiqpF`d on xEhRd 'mPg xnFW'¥¦¨©¨¦¨¨¦£¥
,[oiqpF`A s` aiIgzi WigkdW drXn¦¨¨¤¦§¦¦§©¥©§¨¦

mXW ixdWpFr Epcnl,WigkOd lr £¥¤¨¨©§¤©©©§¦
mlE`e,oiPn dxdf`KxC oi` `lde §¨©§¨¨¦©¦©£Ÿ¥¤¤

?xidfd oM m` `N` WpFr oYil aEzMd©¨¦¥¤¤¨¦¥¦§¦
'EWgkz `le' xnFl cEnlYdxdf` - ©§©§Ÿ§©£©§¨¨

WigkOl.xiMfdW 'EapbY `l' ok FnkE ©©§¦§¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§¦
oiprl aPBl dxdf` `id aEzMd o`M̈©¨¦©§¨¨©©¨§¦§©

FA mixEn`d 'ltM' inElWY WpFrd`x) ¤©§¥¤¤¨£¦
(b ,ak zeny(l"kyn ,`"eb):

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
(áé)íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìå§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬

éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ לא (שמות יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשם  ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על אּלא חּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיהא
לי  .ׁשּיׁש ִֵֶ

(âé)úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
:ø÷a-ãò Ezà øéëN̈¦²¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ) ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה ∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, ∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆
הּוא  אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, הּכתּוב יֹום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבׂשכיר

טו)אֹומר כד הּׁשחר,(דברים עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו "ולאֿתבֹוא : ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
קי) מעֹות (ב"מ לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(ãé)ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ
éäìàî úàøéå:ýåýé éðà E §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב תאר".(שמות לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eøwLú àìåzFxdf`A siqFn aEzMd §Ÿ§©§©¨¦§©§¨
.dlrnl mixEn`d miWpFrd iAblitl §©¥¨¨¦¨£¦§©§¨§¦

xn`PW(my)mNWi ,'xwW lr rAWpe' ¤¤¡©§¦§©©¨¤§©¥
WnFge oxwWnFgd mElWze]`Ed ixd ¤¤¨¤§©§©¤£¥

ixd ,[xEn`M ,drEaXd lr WpFr¤©©§¨¨¨£¥
Epcnld mXn,WpFrmlE`dxdf` ¨©§¦¨¨¤¨©§¨¨

'ExTWz `le' xnFl cEnlY ?oiPn- ¦©¦©§©§Ÿ§©§
xwXl EraXY l` ,xnFlM: §©©¦¨§©¤¤

eøwLú àìå eLçëú àìå eáðâz àìŸ¦§Ÿ§Ÿ§©£§Ÿ§©§
.eòáMú àìåzFxEWw ElNd zFxiard §Ÿ¦¨§¨£¥©¨§

W ,FfA FfWgkl LtFq - YapB m` ¨¤¦¨©§¨§§©¥
Ll EgikFi xW`ke ,YapB `NW oFrhle§¦§¤Ÿ¨©§¨§©£¤¦§

YapB ok` iMxTWl LtFqKixtdlE ¦¨¥¨©§¨§§©¥§©§¦
cr ,mitqFp mixwWA zFgkFdd z ¤̀©¨¦§¨¦¨¦©

xW`LtFqmBxwXl raXil,a"a) £¤§©¦¨©©¤¤
(l"kyn:ai dxez

(ai).éîLá eòáMú àìå,xn`p dOl §Ÿ¦¨§¦§¦¨¨¤¡©
siqFdl aEzMd KxvEd dOl xnFlM§©¨¨§©©¨§¦

?'inWA'`N`xn`PW itlzxUrA ¦§¦¤¨§¦¤¤¡©©£¤¤
zFxACd(f ,k zeny)mW z` `Vz `l' ©¦§Ÿ¦¨¤¥

,'`eXl Lidl` 'dmW xEn`d oFWNnE ¡Ÿ¤©¨§¦§¨¨¨
iziidlFkiW xnFlaiIg `di `l ¨¦¦¨©¤Ÿ§¥©¨

cgEind mW lr `N`[d"iedd mW], ¤¨©¥©§¨¥©£¨¨
oiiEPMd lM zFAxl oiPnibEq lM - ¦©¦§©¨©¦¦¨¥

s`W ,d"awd lW eiiEPke eizFnW§¨§¦¨¤¤©
mdA raXdl `NW xidfd mdilr£¥¤¦§¦¤Ÿ§¦¨©¨¤

xwXlEraXz `le' xnFl cEnlY ? ©¤¤©§©§Ÿ¦¨§
'xwXl inWa,zFAxlWIW mW lM ¦§¦©¨¤§©¨¥¤¥

il(`xtq)m"Anxd oFWl d`xE]'ldn a"t) ¦§¥§¨©§©
(a"d zereaymXA ...rAWPd cg`'¤¨©¦§¨©¥

oFbM oiiEPMd on cg`A F` cgEind©§¨§¤¨¦©¦¦§
FnXW inaE ,oEPg FnXW inA rAWPW¤¦§©§¦¤§©§¦¤§
`vFIke ,miR` Kx` FnXW inaE ,mEgx©§¦¤§¤¤©©¦§©¥
['dxEnB drEaW Ff ixd oFWl lkA odÄ¤§¨¨£¥§¨§¨

(r"y ,g"g):bi dxez
(bi).÷BLòú àìWaFMd dfrpnp) Ÿ©£¤©¥¦§¨

(mNWNnxikU xkUFzcFar lr ¦§©¥§©¨¦©£¨
FznbEC EpivOW FnkE](ci ,ck mixac)`l' §¤¨¦§¨Ÿ

oke ,'oFia`e ipr xikU wWrz(d ,b ik`ln) ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§§¥
['mFzie dpnl` xikU xkU iwWraE'§Ÿ§¥§©¨¦©§¨¨§¨
oFWNn dpFWA - 'wWFr' oFWl oMW¤¥§¤§¤¦§
oke .'mElWY zripn' FrnWn - 'lfB'¨¥©§¨§¦©©§§¥
iExw `Ed mB ,d`eld oFrxRn rpnPd©¦§¨¦¥§©§¨¨©¨

'wWFr'(c"d dcia`e dlifb 'ldn `"t m"anx i"tr): ¤
ïéìú àìxikU zNrR.`l' zaiY Ÿ¨¦§ª©¨¦¥©Ÿ

:miptF` ipWA WxRzdl diEUr 'oilz̈¦£¨§¦§¨¥¦§¥¨¦
.`(oilY `l dY`) gkFp xkf oFWlA.a ¦§¨¨¥©©¨Ÿ¨¦

.(oilY `l `id) zxYqp dawp oFWlA¦§§¥¨¦§¤¤¦Ÿ¨¦
FWExiR didi ,oFW`xd otF`d iR lr©¦¨¤¨¦¦§¤¥
xikVd zNErR z` oili `l mc`dW¤¨¨¨Ÿ¨¦¤§©©¨¦
FWExiR ,ipXd otF`d iR lr ENi`e ,FY ¦̀§¦©¦¨¤©¥¦¥

.FY` oilY `l xikVd zNErRWi"Wx ¤§©©¨¦Ÿ¨¦¦©¦
:ipXd otF`M rixkn`id 'oilY' zaiY ©§¦©¨¤©¥¦¥©¨¦¦

,dawp oFWlxaCdelr aqEn §§¥¨§©¨¨¨©
dNErRdlr `le ,dawp oFWl `idW ©§¨¤¦§§¥¨§Ÿ©

WExiR Kke ,xkf oFWl `EdW mc`d̈¨¨¤§¨¨§¨¥
l`e FzNErR z` mNWl Lilr :aEzMd©¨¨¤§©¥¤§¨§©
cr oilY `idW Llv` DzF` xi`WY©§¦¨¤§§¤¦¨¦©
did ,mc`d lr aqEn did m`W] xwAd©Ÿ¤¤¦¨¨¨©¨¨¨¨¨
oilY `l' :xnFle 'z`' zNn siqFdl Fl§¦¦©¤§©Ÿ¨¦

lkA oFWNd KxcM ,'xikVd zNErR z ¤̀§©©¨¦§¤¤©¨§¨
`l' FnM mixg`l ziUrPd dNErR§¨©©£¥©£¥¦§Ÿ

['Lrx z` wWrz(g"n`a): ©£Ÿ¤¥£
.ø÷a ãò,xAcn aEzMd mFiÎxikUA ©Ÿ¤¦§¦©¨§©¥

mFId zcFarl ziAd lrA FzF` xkVW¤¨©©©©©¦©£©©
,FtFqA mElWY zxEnYFz`ivIWon §©©§§¤§¦¨¦

dcFardonf Kkitl ,dOg drwXXn ¨£¨¦¤¨§¨©¨§¦¨§©
iEAB(ziIaB)FxkUKWnAdliNd lM ¦§¦©§¨§¤¤¨©©§¨

cr ...oilz `l' o`M xEn`ke ,eixg`NW¤§©£¨§¨¨¨Ÿ¨¦©
.'xwAxg` mFwnaE(eh ,ck mixac)`Ed Ÿ¤§¨©¥
xnF`FxkU oYz FnFiA'`Faz `le ¥§¦¥§¨§Ÿ¨

'WnXd eilrWnXd eilr rwWY `l] ¨¨©¤¤Ÿ¦§©¨¨©¤¤
mXW ixd ,[FxkU mElWY ilAn¦§¦©§§¨£¥¤¨

aEzMd,dlilÎxikUA xAcn ©¨§©¥¦§¦©§¨
,dliNd lM KWnA cFarl EdExkVW¤§¨©£§¤¤¨©©§¨
ÎcEOr dlrIXn FzNErR znlWdW¤©§¨©§¨¦¤©£¤©
lM FxkU iEAB onf Kkitl ,xgXd©©©§¦¨§©¦§¨¨

mFIdeixg`NWdxFz dpzPW itl . ©¤§©£¨§¦¤¨§¨¨
dpFr ziAdÎlral onfmFi) dnilW §©§©©©©¦¨§¥¨

(dlil F`zFrn WTalmNWl ickA ©§¨§©¥¨¦§¥§©¥
FYxEMUn z`(:iw `rivnÎ`aa):ci dxez ¤©§§

(ci)Løç ìl÷ú àì[rnFW Fpi`W]. Ÿ§©¥¥¥¤¥¥©
o`M xEn`d onil oi`xEq` `dIW ¦¨¨¨¥¦¤§¥¨

lNwlWxg `N`,calAzFAxl oiPn §©¥¤¨¥¥¦§¨¦©¦§©
xnFl cEnlY ?mc` lM(fk ,ak zeny) ¨¨¨©§©

`iUpe','xF`z `l LOrasiqFd §¨¦§©§Ÿ¨¦
`weeC xn`Y `NW 'LOrA' aEzMd©¨§©§¤ŸŸ©©§¨
xF`Y `l LOrA mc` lM `N` ,`iUp̈¦¤¨¨¨¨§©§Ÿ¨
lNwnd KxCW itl '`iUp' hwpe]§¨©¨¦§¦¤¤¤©§©¥
oFbM mrA miaEWgd lr mrxzdl§¦§©¥©©£¦¨¨§



מי miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy

(é)éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz øbìå§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות תּטל (פאה לא …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ
EÓ¯k.ז) Ë¯Ùe∑ ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È‡∑ מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין ∆∆«¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר נפׁשֹות, כב)אּלא וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

(àé)Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬
:Búéîòa©«£¦«

i"yx£e·‚z ‡Ï∑ ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה הּדּברֹות, ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּביתּֿדין  מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּלמד ׁשּנאמר(ב"ק כב)לפי ה "וכחׁשּֿבּה",(ויקרא : ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«¬ְְֱִִֶֶֶַָ

תכחׁשּו" "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן ׁשּנאמר ∑e¯wL˙Œ‡ÏÂ.מׁשּלם לפי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹ¿…¿«¿ְֱִֶֶַ
תׁשּקרּו"(שם) "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע :.[ai-`i]£ ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·‚z ‡Ï∑ להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
.לּׁשקר  ֶֶַ

˙ËwÏי  ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא  ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L‡¡«¿«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).ììBòú àìzFllFr lFHz `l Ÿ§¥Ÿ¦¥
.DAW'dllFr'lcB `NW ixR `id ¤¨¥¨¦§¦¤Ÿ¨©

sihTd zr cr FzEphwA x`Wpe ,iE`xM̈¨§¦§©§©§©¥©¨¦
FzF` mixi`WOW Wi KM mEXnE]¦¨¥¤©§¦¦
,[llM FzF` mithFw oi`e oli`Ä¦¨§¥§¦§¨
ozF` od ,mxMA xW` zFllFrde§¨¥£¤©¤¤¥¨
,iE`xM ElcB `NW miaprd zFlMW ¤̀§§¨£¨¦¤Ÿ¨§¨¨
df miwgExnE miPhwE miHrn mdiapre§¦§¥¤§©¦§©¦§¨¦¤

,dGnzFxMip odeEraTX dn iR lr ¦¤§¥¦¨©¦©¤¨§
:minkglM ?'zFllFr' Edfi`lFMW` £¨¦¥¤¥¨¤§
miaprshp `le szk `l Fl oi`W. £¨¦¤¥Ÿ¨¥§Ÿ¨¥

FA Wi libxd lFMW`dW itl :xnFlM§©§¦¤¨¤§¨¨¦¥
'mibiqR' mi`vFi EPOnE ,irvn` lFraB¦§¤§¨¦¦¤§¦§¦¦
lrA xirf 'lFMW`' `Ed biqR lM]¨¨¦¤§¨¦©©
ElNd mibiqRde ,[calA miccFA miapr£¨¦§¦¦§¨§©§¦¦©¨
mdW cr dfl df miaFxwE mikEnq§¦§¦¤¨¤©¤¥
'itzM' lr cg` lM miprWpe miakFWM§§¦§¦§¨¦¨¤¨©¦§¥
.'szM' `xwp `Ed KM mW lre ,Fxiag£¥§©¥¨¦§¨¨¥
mFwOA ,dHnl lFMW`d dvwaE¦§¥¨¤§§©¨©¨
mi`vFi ,mibiqRd z`ivi dniIYqPW¤¦§©§¨§¦©©§¦¦§¦
dxEWA Fnvr lFraBd on miaprd̈£¨¦¦©¦§©§§¨
zFRih znbEcM ,df xg` df dtEtv§¨¤©©¤§§©¦
mW lre ,Ff xg` Ff zFtcFxd zFthFPd©§¨§©©§©¥
,'zFllFr'd mlE` .'shp' :`xwp `Ed KM̈¦§¨¨¥¨¨¥
oi` ,miPhwE mihrEn odiaprW KFYn¦¤¦§¥¤¨¦§©¦¥

'shp `le szM `l' odAdiryi v"evn ,a"rx) ¨¤Ÿ¨¥§Ÿ¨¥
(e ,fi(`xtq):

.Eîøk èøôemiaprÎixBxBmiapr] ¤¤©§§©§§¥£¨¦£¨¦
[zFlFMW` `le ,micigimixWFPd §¦¦§Ÿ¤§©§¦

dxivA zrWA`Ed 'hxR' zaiY oMW] ¦§©§¦¨¤¥¥©¤¤
llM' `Ed ixd lFMW`de ,'hxR' oFWlM¦§§¨§¨¤§£¥§¨

md FA miiElYd eiapre 'miapr lW¤£¨¦©£¨¨©§¦¥
'eihxR'(`"eb)[: §¨¨

.íëéäìà 'ä éðà`EdWM df oFWl £¦¡Ÿ¥¤¨¤§¤
ip` on`p :FrnWn ,zFevn lv` xEn`̈¥¤¦§©§¨¤¡¨£¦
ip` oke ,izFvn iniIwnl xkU mNWl§©¥¨¨¦§©§¥¦§©§¥£¦

rxRil oiICizFvn lr mixaFrdn ©¨¦¨©¥¨§¦©¦§©
(a ,gi lirl x`eanke),EdaFbe rxFR ip`Wk§¤£¦¥©§¤

WpFrd z``N` mMn daFb ipi` ¤¨¤¥¦¤¦¤¤¨
.zFWtpFnMxn`PW(bkÎak ,ak ilyn) §¨§¤¤¡©

maix aixi 'd iM 'Fbe lC lfbY l`'©¦§¨¨§¦¨¦¦¨
z` lFfbY l`] 'Wtp mdiraw z` rawe§¨©¤Ÿ§¥¤¨¤©¦§¤
cIn lFfbie mznwp mFwpi 'd iM ,miNCd©©¦¦¦§¦§¨¨§¦§¦©
zFpYn lfFBd iM .[mWtp z` mdilfFB§¥¤¤©§¨¦©¥©§
Fziignl rbFp xaCde li`Fd ,miIpr£¦¦¦§©¨¨¥©§¦§¨
zFWtp oirM oFrd Fl aWgp ,iprd lW¤¤¨¦¤§¨¤¨§¥§¨

(`"w):`i dxez
(`i).eáðâz àìo`M dxEn`d daipBd Ÿ¦§Ÿ©§¥¨¨£¨¨
`id`l' la` .oFnn apFbl dxdf` ¦©§¨¨§¥¨£¨Ÿ

zFxACdÎzxUrAW 'aFpbz(bi ,k zeny) ¦§¤©£¤¤©¦§
`idzFWtp apFbl dxdf`xn`PW] ¦©§¨¨§¥§¨¤¤¡©
FA(fh ,`k my)`vnpe FxknE Wi` apbe'§Ÿ¥¦§¨§¦§¨

FGW Epcnl okidnE .['znEi zFn Fcia§¨¨¥¥¨¨©§¤
dCiOd iR lr ?oFnnA Ffe zFWtpA¦§¨§§¨©¦©¦¨

:DnXW,Fpiprn cnNd xaC`ide ¤§¨¨¨©¨¥¥¦§¨§¦
zWxcp dxFYdW zFCiOd on zg ©̀©¦©¦¤©¨¦§¤¤
`NW wEqR lMW DzErnWOW ,odÄ¤¤©§¨¨¤¨¨¤Ÿ
Epl Wi ,xAcn `Ed dOA WxRzp¦§¨¥©¤§©¥¥¨
mixaCd x`Wl dnFcA FWxtl§¨§§¤¦§¨©§¨¦
lr Epcnl o`MnE .FpiiprA mixMfEOd©§¨¦§¦§¨¦¨¨©§©
aEzMdW ,zFxACd zxUrAW daipBd©§¥¨¤©£¤¤©¦§¤©¨

`EdW zFWtp apFbA xAcnxaC §©¥§¥§¨¤¨¨

,oiCÎziA zzin eilr oiaiIgWdnFcA ¤©¨¦¨¨¦©¥¦§¤
mixEn`d 's`pz `l'e 'gvxz `l'l§Ÿ¦§©§Ÿ¦§¨¨£¦
,o`M xEn`d 'EapbY `l' ENi`e .oiprÄ¦§¨§¦Ÿ¦§Ÿ¨¨¨
EWgkz `l' znbEcM oFnnA xAEcn§¨§¨§§©Ÿ§©£
FpiiprA o`M mixEn`d 'ExTWz `le§Ÿ§©§¨£¦¨§¦§¨

(i"`tz ,l"kyn):
.eLçëú àìå`vFOd lr `id dxdf` §Ÿ§©£©§¨¨¦©©¥

cwtEd xW` 'cwtP'd lre ,dcia £̀¥¨§©©¦§¨£¤§©
mi`A milrAd xW`MW ,oFcTR Flv ¤̀§¦¨¤©£¤©§¨¦¨¦
EPWigki `l ,mpFcwtE mzcia` WFxcl¦§£¥¨¨¦§¨Ÿ©§¦¤

E .xwW zprhA Fnvr xFhtieitl §¦§©§§©£©¤¤§¦
xn`PW(ak ,d lirl)'DA Wgke'- ¤¤¡©§¦¤¨

- xwW lr rAWPWWnFge oxw mNWn ¤¦§©©¤¤§©¥¤¤¨¤
xEn`M](ckÎbk ,d lirl)z` ...aiWde' ¨¨§¥¦¤

z` F` FY` cwtd xW` oFcTRd©¦¨£¤¨§©¦¤
Fz` mNWe ...`vn xW` dcia`d̈£¥¨£¤¨¨§¦©Ÿ
ztqFY .'eilr sqi eizWnge FW`xA§Ÿ©£¦¦¨Ÿ¥¨¨¤¤
,drEaXd lr WpFr `id 'ynFg'd©¤¦¤©©§¨
lr WpFr `Ed 'oxT'd mElWY ENi`e§¦©§©¤¤¤©
`le ,WpFrl aWgp xaCde ,dWgkdd©©§¨¨§©¨¨¤§¨§¤§Ÿ
`Ed ENit` oMW ,mzq aFg mElWzl§©§§¨¤¥£¦
ixd ,oiqpF`d on xEhRd 'mPg xnFW'¥¦¨©¨¦¨¨¦£¥
,[oiqpF`A s` aiIgzi WigkdW drXn¦¨¨¤¦§¦¦§©¥©§¨¦

mXW ixdWpFr Epcnl,WigkOd lr £¥¤¨¨©§¤©©©§¦
mlE`e,oiPn dxdf`KxC oi` `lde §¨©§¨¨¦©¦©£Ÿ¥¤¤

?xidfd oM m` `N` WpFr oYil aEzMd©¨¦¥¤¤¨¦¥¦§¦
'EWgkz `le' xnFl cEnlYdxdf` - ©§©§Ÿ§©£©§¨¨

WigkOl.xiMfdW 'EapbY `l' ok FnkE ©©§¦§¥Ÿ¦§Ÿ¤¦§¦
oiprl aPBl dxdf` `id aEzMd o`M̈©¨¦©§¨¨©©¨§¦§©

FA mixEn`d 'ltM' inElWY WpFrd`x) ¤©§¥¤¤¨£¦
(b ,ak zeny(l"kyn ,`"eb):

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"i oey`x meil inei xeriy
(áé)íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìå§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬

éäìà:ýåýé éðà E ¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ לא (שמות יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

ׁשם  ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על אּלא חּיב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיהא
לי  .ׁשּיׁש ִֵֶ

(âé)úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬
:ø÷a-ãò Ezà øéëN̈¦²¦§−©«Ÿ¤

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ) ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה ∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, ∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆
הּוא  אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, הּכתּוב יֹום ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּבׂשכיר

טו)אֹומר כד הּׁשחר,(דברים עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו "ולאֿתבֹוא : ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
קי) מעֹות (ב"מ לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

(ãé)ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ
éäìàî úàøéå:ýåýé éðà E §¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב תאר".(שמות לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

È˙יב  ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג  ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

Ï‡יד  ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.eøwLú àìåzFxdf`A siqFn aEzMd §Ÿ§©§©¨¦§©§¨
.dlrnl mixEn`d miWpFrd iAblitl §©¥¨¨¦¨£¦§©§¨§¦

xn`PW(my)mNWi ,'xwW lr rAWpe' ¤¤¡©§¦§©©¨¤§©¥
WnFge oxwWnFgd mElWze]`Ed ixd ¤¤¨¤§©§©¤£¥

ixd ,[xEn`M ,drEaXd lr WpFr¤©©§¨¨¨£¥
Epcnld mXn,WpFrmlE`dxdf` ¨©§¦¨¨¤¨©§¨¨

'ExTWz `le' xnFl cEnlY ?oiPn- ¦©¦©§©§Ÿ§©§
xwXl EraXY l` ,xnFlM: §©©¦¨§©¤¤

eøwLú àìå eLçëú àìå eáðâz àìŸ¦§Ÿ§Ÿ§©£§Ÿ§©§
.eòáMú àìåzFxEWw ElNd zFxiard §Ÿ¦¨§¨£¥©¨§

W ,FfA FfWgkl LtFq - YapB m` ¨¤¦¨©§¨§§©¥
Ll EgikFi xW`ke ,YapB `NW oFrhle§¦§¤Ÿ¨©§¨§©£¤¦§

YapB ok` iMxTWl LtFqKixtdlE ¦¨¥¨©§¨§§©¥§©§¦
cr ,mitqFp mixwWA zFgkFdd z ¤̀©¨¦§¨¦¨¦©

xW`LtFqmBxwXl raXil,a"a) £¤§©¦¨©©¤¤
(l"kyn:ai dxez

(ai).éîLá eòáMú àìå,xn`p dOl §Ÿ¦¨§¦§¦¨¨¤¡©
siqFdl aEzMd KxvEd dOl xnFlM§©¨¨§©©¨§¦

?'inWA'`N`xn`PW itlzxUrA ¦§¦¤¨§¦¤¤¡©©£¤¤
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ּבחּיים  ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה ּכן, ְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻאם

ÏLÎÓ.(ת"כ) Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ∑(ת"כ):ּתאמר אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד EÈ‰Ï‡Ó.מכר ˙‡¯ÈÂ∑ מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּברּיֹות
הּברּיֹות "ויראת ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .מחׁשבֹותי הּמּכיר ,"מאלהי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, .מּכירֹות ְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

calA urizOd zaFh©©¦§¨¥¦§©

מכמכמכמכׁשׁשׁשׁשל ל ל ל  תתתתּתּתּתּתןןןן לאלאלאלא עעעעּוּוּוּורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפניולפניולפניולפני ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור ל וקח ׂשד מכֹור ּתאמר אל לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר הּסּומא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני

רש"י) ובפירוש יד. (יט,

ׁשּיקּפחּוהּו ּכדי ּבהׁשּכמה צא לֹו ּתאמר "אל ּכמֹו לֹו", הֹוגנת ׁשאינּה ל"עצה ּדּוגמאֹות עֹוד הּובאּו הּפסּוק על ּכהנים' ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּב'תֹורת
וׁשמׁש. ׁשרב (ׁשּיּכהּו ׁשּיׁשּתרב ּבׁשביל ּבּצהרים צא שם)לסטים, כהנים' ל'תורת אהרן רׁש"י (קרבן הביא לא מּדּוע לעּין ויׁש ."( ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

חמֹור". ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא את רק והביא אּלּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּדּוגמאֹות
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

אֹו לסטים" "ׁשּיקּפחּוהּו לחברֹו, נזק לגרֹום ּכּונתֹו ׁשהּיֹועץ למקרים הם ּבּצהרים" "צא אֹו ּבהׁשּכמה" ּד"צא ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדּוגמאֹות
ּבזה. וכּיֹוצא ּבֹור עׂשּית איסּור ּכמֹו אחרים, מאיסּורים יֹודעים ּכבר אנּו לחברֹו, נזק לגרֹום והאיסּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשּיׁשּתרב",

חמֹור מ  צרי ׁשחבירֹו להיֹות יכֹול ׁשהרי חבירֹו, את להּזיק ּדוקא אינּה חמֹור" ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא ה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
חבירֹו. את להּזיק ּבׁשביל היא זֹו ׁשעצה מּוכרח הּדבר אין ּכן ואם ׂשדה, ׁשּצרי מּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹותר

לערב  למיעץ אסּור עצתֹו, על־ידי חבירֹו את יּזיק לא אם ׁשאפילּו מכׁשֹול" תּתן לא עור "לפני האיסּור ׁשּמֹוסיף מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוזהּו
ּבלבד. חבירֹו לטֹובת לֹו", ׁשהֹוגנת "עצה לתת ורק א להיֹות צריכה וכּונתֹו ּפרטּיים, ׁשיקּולים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזה

ß oqip c"i ipy mei ß

(åè)àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
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i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑,ותֹועבה חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, קרּוי טז)ׁשהעול כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי וחרם,.: ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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כו)ׁשּנאמר ז וגֹו'"(שם ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑ ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»

ּבנקּיּות (ת"כ) מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: Èt.ׁשּלא ¯c‰˙ ‡ÏÂ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿…∆¿«¿≈
ÏB„‚∑!ּבּדבר יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר : לכ.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑ לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר ּכמׁשמעֹו. ְְְְֱֵֶֶַַָָֹ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ
לב)זכּות .(סנהדרין ְ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìEòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  אשפיימנ"ט לרּגל רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

רכיל  "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּבלע"ז.
ּוברזל" כח)נחׁשת ו הליכה,(ירמיה ּבֹו ּכתּוב אין לׁשֹוןֿהרע ּוׁשאר ה); קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ :(שם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמּיה", ד)"לׁשֹון יב נחלפת (שם ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וקֹו"ף  ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו מתחּלפֹות אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבגימ"ל,
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן כח)ּבכ"ף, יט ב וכן (שמואל רעה, עלי לאמר ּבמרמה ר ּגל ,"ּבעב ּד "וירּגל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÚטז  Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»
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ּבחּיים  ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה ּכן, ְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻאם

ÏLÎÓ.(ת"כ) Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ∑(ת"כ):ּתאמר אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור, ל וקח ׂשד EÈ‰Ï‡Ó.מכר ˙‡¯ÈÂ∑ מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹ¿»≈»≈¡…∆ְִֵֶֶַַָָָ

ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה ׁשל ּדעּתֹו אם לידע ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָלּברּיֹות
הּברּיֹות "ויראת ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .מחׁשבֹותי הּמּכיר ,"מאלהי ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, .מּכירֹות ְֱֱִֵֵֶֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 cenr ,fk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

calA urizOd zaFh©©¦§¨¥¦§©

מכמכמכמכׁשׁשׁשׁשל ל ל ל  תתתתּתּתּתּתןןןן לאלאלאלא עעעעּוּוּוּורררר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹולפניולפניולפניולפני ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֹֹֹֹ ֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה חמֹור ל וקח ׂשד מכֹור ּתאמר אל לֹו, הֹוגנת ׁשאינּה עצה תּתן לא ּבּדבר הּסּומא ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפני

רש"י) ובפירוש יד. (יט,

ׁשּיקּפחּוהּו ּכדי ּבהׁשּכמה צא לֹו ּתאמר "אל ּכמֹו לֹו", הֹוגנת ׁשאינּה ל"עצה ּדּוגמאֹות עֹוד הּובאּו הּפסּוק על ּכהנים' ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּב'תֹורת
וׁשמׁש. ׁשרב (ׁשּיּכהּו ׁשּיׁשּתרב ּבׁשביל ּבּצהרים צא שם)לסטים, כהנים' ל'תורת אהרן רׁש"י (קרבן הביא לא מּדּוע לעּין ויׁש ."( ְְְְְֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

חמֹור". ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא את רק והביא אּלּו, ְְְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָּדּוגמאֹות
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

אֹו לסטים" "ׁשּיקּפחּוהּו לחברֹו, נזק לגרֹום ּכּונתֹו ׁשהּיֹועץ למקרים הם ּבּצהרים" "צא אֹו ּבהׁשּכמה" ּד"צא ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּדּוגמאֹות
ּבזה. וכּיֹוצא ּבֹור עׂשּית איסּור ּכמֹו אחרים, מאיסּורים יֹודעים ּכבר אנּו לחברֹו, נזק לגרֹום והאיסּור ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשּיׁשּתרב",

חמֹור מ  צרי ׁשחבירֹו להיֹות יכֹול ׁשהרי חבירֹו, את להּזיק ּדוקא אינּה חמֹור" ל וקח ׂשד ּד"מכֹור הּדּוגמא ה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
חבירֹו. את להּזיק ּבׁשביל היא זֹו ׁשעצה מּוכרח הּדבר אין ּכן ואם ׂשדה, ׁשּצרי מּמה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹותר

לערב  למיעץ אסּור עצתֹו, על־ידי חבירֹו את יּזיק לא אם ׁשאפילּו מכׁשֹול" תּתן לא עור "לפני האיסּור ׁשּמֹוסיף מה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוזהּו
ּבלבד. חבירֹו לטֹובת לֹו", ׁשהֹוגנת "עצה לתת ורק א להיֹות צריכה וכּונתֹו ּפרטּיים, ׁשיקּולים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזה

ß oqip c"i ipy mei ß

(åè)àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäú¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑,ותֹועבה חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, קרּוי טז)ׁשהעול כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי וחרם,.: ׁשקץ קרּויה והּתֹועבה ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

‡Ètטו  ·q˙ ‡Ï ‡È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ dÈ„z¿ƒ≈¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mllwlE mipiICd(g"n`a)xg`nE ,[ ©©¨¦§©§¨¥©©
,mc` lM aEzMd dAixWdOl oMÎm` ¤¦¨©¨¨¨¨¦¥¨¨

?'Wxg' xn`p:cOll icMWxg dn ¤¡©¥¥§¥§©¥©¥¥
,miIga `EdW cgEinmW xnFlM §¨¤©©¦§©¥

,ig mc`A `N` KiIW Fpi` ixd 'Wxg'¥¥£¥¥©¨¤¨§¨¨©
zOd `vi ,miIga `EdW lM s ©̀Ÿ¤©©¦¨¨©¥

miIga Fpi`WllkA Fpi` FllwndW ¤¥©©¦¤©§©§¥¦§©
z` hrnl aEzMd KxvEde] Ff dxdf ©̀§¨¨§§©©¨§©¥¤
,FO`e eia` zllw oiprNW mEXn ,zOd©¥¦¤§¦§©¦§©¨¦§¦

mzFn xg`l ENit` mllwnd aiIgd`x) ©¨©§©§¨£¦§©©¨
(h ,k oldl(m"`x)[(`xtq)(u"p`yn y"x):

.ìBLëî ïzú àì øeò éðôìåoi` §¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§¥
dhEWRd FzErnWnM aEzMd zpeEM©¨©©¨§©§¨©§¨
lW FMxcA lFWkn miUi `NW ,calA¦§¨¤Ÿ¨¦¦§§©§¤
,FliRdl ickA (d`Fx Fpi`W) `nEQd©¨¤¥¤¦§¥§©¦
zpizp lM lr dxdf` o`M dxn`p `N ¤̀¨¤¤§¨¨©§¨¨©¨§¦©

'lFWkn'xaCa `nEQd iptl.dGd ¦§¦§¥©¨©¨¨©¤

ÎxacA wtq Fl WIW mc` lM ,xnFlM§©¨¨¨¤¥¨¥¦§©
FnM `Ed ixd ,Lzvrl wwfpe ,dn̈§¦§¨©£¨§£¥§
aEzMd Lxidfde ,df xaC iAbl '`nEq'¨§©¥¨¨¤§¦§¦§©¨

WoYz `lFl,Fl zpbFd Dpi`W dvr ¤Ÿ¦¥¥¨¤¥¨¤¤
lFWkn' Yzp ENi`M xaCd dnFC iM¦¤©¨¨§¦¨©¨¦§

'xErd iptl.:Kkl `nbEC minkg Epzpe ¦§¥¨¦¥§¨§£¨¦§¨§¨
xn`Y l`Lxaglgwe LcU xFkn' ©Ÿ©©£¥§§¨§§©
,'xFng Lluriin dY`W xEaq `Ede §£§¨¤©¨§©¥

,FzaFhl oM FleENi`eilr swFr dY` ¥§¨§¦©¨¥¨¨
WIW mEXn ,dnxnA eilr mMgzn -¦§©¥¨¨§¦§¨¦¤¥
rwxTd onE ,EPOn zFAbl Flv` aFg Ll§¤§¦§¦¤¦©©§©
`idW oeiM) zFAbl lFki dY` oi` FNW¤¥©¨¨¦§¥¨¤¦
uriin dY` Kkl (mixg`l zcArEWn§§¤¤©£¥¦§¨©¨§©¥
dY` EdpwIW xg`lE ,xFng zFpwl Fl¦§£§©©¤¦§¥©¨

`AEPnid FlhFpeLaFg oFrxtA(my) ¨§§¥¤§¥§§
(g"n`a ,l"kyn):

éäìàî úàøéå.Elr xidfdW xg` §¨¥¨¥¡Ÿ¤©©¤¦§¦©

miIqn ,zpbFd Dpi`W dvr zpizp§¦©¥¨¤¥¨¤¤§©¥
,'Lidl`n z`xie' aEzMdxaCdW itl ©¨§¨¥¨¥¡Ÿ¤§¦¤©¨¨

m` rcil zFIxAl xEqn Fpi` dGd©¤¥¨©§¦¥©¦
df lW FYrC,Fxiagl dvr ozPW ©§¤¤¤¨©¥¨©£¥

dzidlFkie ,drxl F` daFhl ¨§¨§¨§¨¨§¨
'iYpeEMzp daFhl' xnFle hnXdl§¦¨¥§©§¨¦§©©§¦
.rx xaC `vi izvr KFYOW iYrci `le§Ÿ¨©§¦¤¦£¨¦¥¥¨¨¨
Lidl`n z`xie FA xn`p Kkitl§¦¨¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤

LizFaWgn xiMOddzid dn rcFie ©©¦©§§¤§¥©¤¨§¨
.LzpeEMAll xEqOd xaC lM okelW F ©¨¨§§¥¨¨¨©¨§¦¤

zFIxAd x`W oi`e EdUFrd mc`̈¨¨¥§¥§¨©§¦
z`xie' FA xn`p ,FA zFxiMn©¦¤¡©§¨¥¨

'Lidl`n:eh dxez ¥¡Ÿ¤
(eh).ètLna ìåò eNòú àìdxdf` Ÿ©£¨¤©¦§¨©§¨¨

,FhRWnA ler dUri `NW oiICl `id¦©©¨¤Ÿ©£¤¨¤§¦§¨
aEzMde ,zn` oiC oicIW EpiidCcOln §©§¤¨¦¦¡¤§©¨§©¥

dfAiExw oiCd z` lwlwnd oiICdW ¨¤¤©©¨©§©§¥¤©¦¨

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy
כו)ׁשּנאמר ז וגֹו'"(שם ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈÙ."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑ ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»

ּבנקּיּות (ת"כ) מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה הּוא עני ּתאמר: Èt.ׁשּלא ¯c‰˙ ‡ÏÂ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿…∆¿«¿≈
ÏB„‚∑!ּבּדבר יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא »ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר : לכ.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑ לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר ּכמׁשמעֹו. ְְְְֱֵֶֶַַָָֹ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ
לב)זכּות .(סנהדרין ְ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìEòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑ רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  אשפיימנ"ט לרּגל רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ּיראּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָ

רכיל  "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו ׁשּלא לדברי, ּוראיה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּבלע"ז.
ּוברזל" כח)נחׁשת ו הליכה,(ירמיה ּבֹו ּכתּוב אין לׁשֹוןֿהרע ּוׁשאר ה); קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ :(שם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
רמּיה", ד)"לׁשֹון יב נחלפת (שם ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ּגדלֹות". מדּברת "לׁשֹון : ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

וקֹו"ף  ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו מתחּלפֹות אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבגימ"ל,
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן כח)ּבכ"ף, יט ב וכן (שמואל רעה, עלי לאמר ּבמרמה ר ּגל ,"ּבעב ּד "וירּגל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÚטז  Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,lEriExw mB `EdW Epcnl KM KFYnE ©¨¦¨¨©§¤©¨
,darFze mxg ,uTEWnE iE`pUitl ¨§¨¥¤§¥¨§¦

,'darFY' iExw 'ler'dWFnMxn`PW ¤¨¨¤¨¥¨§¤¤¡©
dnxn ipf`n zwfgd xEQi` oiprA§¦§©¦©£¨©Ÿ§¥¦§¨

(fh ,dk mixac)dti` LziaA Ll didi `l'Ÿ¦§¤§§¥§¥¨
dPhwE dlFcB dti`e'd zarFz iM ... §¥¨§¨§©¨¦£©
'ler dUr lM 'Fbe'darFY'de ;ixd §ŸŸ¥¨¤§©¥¨£¥

`id,'uwW'e 'mxg' diExwFnM ¦§¨¥¤§¤¤§
xn`PW[dxf dcFar oiprA](dk ,f my) ¤¤¡©§¦§©£¨¨¨

ziide LziA l` darFz `iaz `le'§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤§¨¦¨
,'Fbe 'EPvTWY uTW EdFnM mxgFnkE ¥¤¨©¥§©§¤§§

oFWl EpivOW itl ,'iE`pU' `xwp ok¥¦§¨¨§¦¤¨¦§
xn`PW FnM ,darFY lv` d`pU,ai my) ¦§¨¥¤¥¨§¤¤¡©

(`lEUr `pU xW` 'd zarFY lk iM'¦¨£©£¤¨¥¨
'mdidl`l (miFBd)(m"ialn): ©¦¥Ÿ¥¤

.ìc éðô àOú àìKxvEd dOl Ÿ¦¨§¥¨¨¨§©
zFHdl `NW zcgEin dxdf` siqFdl§¦©§¨¨§¤¤¤Ÿ§©
xaM `lde ,iprd zaFhl oiCd z ¤̀©¦§©¤¨¦©£Ÿ§¨
ler EWrz `l' dlrnl xn`p¤¡©§©§¨Ÿ©£¨¤

`N` ?'hRyOA`Ed ipr' xn`z `NW ©¦§¨¤¨¤ŸŸ©¨¦
Fqpxtl aiIg xiWrde ,dfzxFzA ¤§¤¨¦©¨§©§§§©

Kkl ,dwcv`vnpe oiCa EPMf` §¨¨§¨£©¤©¦§¦§¨
'zEIwpA qpxRzn,(mipR zWFA `ll) ¦§©§¥¦§¦§Ÿ¤¨¦

lEwlw mEXn dfA oi`W xEaq didze§¦§¤¨¤¥¨¤¦¦§
Kkl .FOr dUFr dY` dwcv iM ,oiCd©¦¦§¨¨©¨¤¦§¨
dwcSd - 'lC ipt `Vz `l' xn`p¤¡©Ÿ¦¨§¥¨©§¨¨
iM ,hRWOA ler KFYn ziUrp Dpi ¥̀¨©£¥¦¨¤©¦§¨¦

xiWrd lW FAl zacpA m`(`xtq),m"`x) ¦§¦§©¦¤¤¨¦
(g"g ,`"eb:

.ìBãâ éðt øcäú àìåmc` iAbl mB §Ÿ¤§©§¥¨©§©¥¨¨
`NW cgEinA xidfdl KxvEd aEWg̈§©§©§¦¦§¨¤Ÿ

,FzaFhl oiCd zFHdlxn`z `NW §©©¦§¨¤ŸŸ©

milFcBÎoA ,df `Ed xiWr'miaEWg) ¨¦¤¤§¦£¦
(micAkpe,df `Edlibx `EdW KFYnE §¦§¨¦¤¦¤¨¦

cqtdd ixd ,FzF` micAkn lMdW¤©Ÿ§©§¦£¥©¤§¥
oM m`e ,oFiGaM Flv` aWgp oiCAK`id ©¦¤§¨¤§§¦¨§¦¥¥©

EPWiIa`FzaFgl oiCd wFqtld`x`e £©§¤¦§©¦§¨§¤§¤
,FYWaA`OWKkl - 'xaCA Wi WpFr §¨§¤¨¤¥©¨¨§¨

lFcb ipR xCdz `le xn`pLilr - ¤¡©§Ÿ¤§©§¥¨¨¤
`EdW otF` lkA zn` oiC oEcl(`"w): ¨¦¡¤§¨¤¤

.Eúéîò ètLz ÷ãöaFhEWR itl §¤¤¦§Ÿ£¦¤§¦§
`id aEzMd zpeEM,FrnWnMlrW ©¨©©¨¦§©§¨¤©

ilrA eizinr z` wcvA hFRWl oiICd©©¨¦§§¤¤¤£¦¨©£¥
oiCdC .xg` xa`l :minkg FA EWxC ©¦¨¨©¥¨§£¨¦Ÿ

mixaCd `N` ,oic ilra ipWE oiIcA§©¨§¥©£¥¦¤¨©§¨¦
Kke ,Fxiag iAbl mc` lkA mB mixEn £̀¦©§¨¨¨§©¥£¥§¨

:xnF` `Edskl Lxiag z` oc ied ¥¡¥¨¤£¥§§©
,zEkfcEWg dnÎxaC zi`x m` oFbM §§¦¨¦¨§©¨¨

od FzF` oEcl lFki dY`e Lxiag lv ¥̀¤£¥§§©¨¨¨¥
URgl Ll Wi ,daFgl ode zEkfl¦§§¥§¨¥§§©¥
'wcvA FzF` hFRWl'e zEkf cv `Fvnle§¦§©§§¦§§¤¤
'Lzinr' xn`PW KFYn oM Ecnle]§¨§¥¦¤¤¡©£¦¤
c"EiA 'Lizinr' `le) cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ£¦¤§
KMn rnWnE (miAx oFWl - ztqFp¤¤§©¦©§©¦¨
bEQn dhitW lr mB cOln aEzMdW¤©¨§©¥©©§¦¨¦
cigi mc` `Ed 'hRWP'd xW`M ,xg ©̀¥©£¤©¦§¨¨¨¨¦
ipW FA WIW WOn 'hRWn'M `le ,calA¦§¨§Ÿ§¦§¨©¨¤¥§¥
`EdW hRWn oFWl EpivnE .oic ilra©£¥¦¨¦§¦§¨¤

xn`PW FnM ,cigId lr mB KiIWmildz) ©¨©©©¨¦§¤¤¡©
(h ,f['iwcvM 'd iphtW'(m"ialn):fh dxez ¨§¥¦§¦§¦

(fh).ìéëø Cìú àìaEzMd zpeEM Ÿ¥¥¨¦©¨©©¨
dNbie ,Fxiag zAC mc` `ivFi `NW¤Ÿ¦¨¨¦©£¥¦©¤
iExw `Ed rECnE .mixg`l eipiipr¦§¨¨©£¥¦©©¨

?'likx'lMW mW lr ,xnF` ip` ¨¦£¦¥©¥¤¨

mipcn igNWn(aix ixxFrn)ixRqnE §©§¥§¨¦§§¥¦§©§¥
,rxd oFWlmdW mbdpnmiklFd ¨¨¨¦§¨¨¤¥§¦

lBxl mdirx iYaA(wFCale URgl) §¨¥¥¥¤§©¥§©¥§¦§
rx ErnWI dn F` rx E`xI dnicM ©¦§¨©¦§§¨§¥

,wEXA xRqlmdNW 'lEBix'd mW lre §©¥©§©¥¨¦¤¨¤
,'likx iklFd' mi`xwp:xn`p ENi`kE ¦§¨¦§¥¨¦§¦¤¡©

,dlibx iklFd,s"Mde l"niBd sENigA §¥§¦¨§¦©¦¤§©¨
f"rlA h"pniity`.[lEBix=]di`xE §©©¦§¨¨

ixaclziaA 'lBxn'W mW lr `EdW ¦§¨©¤©¥¤§©¥§¥
,mixg`zElikx Epivn `NW`xwOA £¥¦¤Ÿ¨¦§¦©¦§¨

,dkild oFWlA aEzM oi`Wo`M ¤¥¨¦§£¦¨¨
:xn`p,likx Klz `l:Epivn oke ¤¡©Ÿ¥¥¨¦§¥¨¦

'lfxaE zWgp likx iklFd'(gk ,e dinxi) §¥¨¦§Ÿ¤©§¤
mNEM :l`xUil dgkFY z`EapA]¦§©¨¨§¦§¨¥¨
ixaC z` miwGgnd ,md likx iklFd§¥¨¦¥©§©§¦¤¦§¥
Epivn oke] ;[lfxaE zWFgpM mdiafk¦§¥¤¦§¤©§¤§¥¨¦

cFr(b ,h my),['Kldi likx rx lke'§¨¥©¨¦©£Ÿ
eA ENi`rxd oFWl x`WxMfp `NWM §¦¦§¨¨¨¨§¤Ÿ¦§©

,'likx' zaiY FA,dkild FA aEzM oi` ¥©¨¦¥¨£¦¨
oFbM''Edrx xzQa ipWln(d ,`w mildz), §§¨§¦©¥¤¥¥

'dInx oFWl'(b ,kw my)zxAcn oFWl' , ¨§¦¨¨§©¤¤
'zFlFcB(c ,ai my)lr mipFW miiEPiM] §¦¦¦©

[rxdÎoFWl xaFCd,xnF` ip` Kkl . ©¥¨¨¨§¨£¦¥
likx oFWNdW:FWExiR,lBxnE KlFd ¤©¨¨¦¥¥§©¥

ztlgp s"MdWminrtl,l"nibA ¤©¨¤¡¤¤¦§¨¦§¦¤
mdi`vFOW zFIzF`d lMWmFwOn ¤¨¨¦¤¨¥¤¦¨

cg`(dRA cg` mFwOn ozIbd otF`) ¤¨¤£¦¨¨¦¨¤¨©¤
md ixd.Ffa Ff zFtNgznoFbMz"iA £¥¥¦§©§¨§¥

sNgzdl diEUr,`"tAmEXn £¨§¦§©¥§¦
,miztVd on odi`vFn odiYXWeok ¤§¥¤¨¥¦©§¨©¦§¥

l"nibztNgzn,s"Fwe s"kA ¦¤¦§©¤¤§¨§
wnFrA) Kigd on odi`vFn oYWlXW¤§¨§¨¨¥¤¦©¥§¤
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ג) טו להתקּׁשט (תהילים ּבׂשמים הּמֹוכר וכל סחֹורה, ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא :ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ותרּגּומֹו: רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא  ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
ח) ג לאכל (דניאל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הלעטה  ואֹותּה האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבבית
ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת יג)נקראת: ו ולרמז (משלי ּבעיניהם לקרץ רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ¯EÚ.ּדברי ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ…«¬…««≈∆ְְְְִִִַַָָָ
עליו (ת"כ) ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְִִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 120 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FaEIg xcB ± Lrx mC lr cFnrz `lŸ©£©©¥¤¤¤¦

רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ּבלׁשֹון לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלילה,

וכּו'? ְלֹו"
הּצּוּוי  להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויּובן
עצם  את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש וגֹו'"? תעמד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּד"לא
ׁשּמּתר  לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּסּכנת חבירֹו ּדהּצלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהחּיּוב

וגֹו'".לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדלאדם תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ועל־זה מּלהּציל, ּולהתעּכב ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכזה  ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד להתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹיכֹול
ספק  מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ּב"אּתה ספק יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאּלא־אם־ ּכן

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. ּבזה אין ׁשאז ההּצלה, להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבאפׁשרּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
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רערערערע ּדּדּדּדםםםם עלעלעלעל תעמדתעמדתעמדתעמד טז)לאלאלאלא להלהלהלהּצּצּצּצילילילילֹוֹוֹוֹו(יט, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולללל ואואואואּתּתּתּתהההה ּבּבּבּבמיתתמיתתמיתתמיתתֹוֹוֹוֹו ּבמיתתֹו"(רש"י)לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת "לראֹות ל ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה ל זּמן ּכ לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - אדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לעסק  החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני רּבים נמצאים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבדֹורנּו
מֹוכיחה  ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן - אּלּו יהּודים ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבהּצלתם

להּצילם! הּדרּוׁשים הּכחֹות לֹו ְְְִִִֶַַַָֹׁשּנּתנּו

(æé)éçà-úà àðNú-àìçéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ
:àèç åéìò àOú-àìå Eúéîò-úà¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .לא ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

(çé)Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−
:ýåýé éðà EBîk̈®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג אמר (יומא !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
!קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל איני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלֹו:
היא  זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני  לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

נֹוקם  ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבלּבֹו, האיבה ׁשּנֹוטר EBÓk.נטירה, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ) זה עקיבא: רּבי אמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»¿≈¬»ֲִִֶַַָָ
ּבּתֹורה  ּגדֹול .ּכלל ְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,fI wlg zegiyÎihewl itÎlr)

hWRd KxcA l`xUi zad` zevn¦§©©£©¦§¨¥§¤¤©§¨

ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו לרעלרעלרעלרע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽואהבואהבואהבואהבּתּתּתּת
ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל רש"י)זה ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

ּבפרּוׁשֹו? רׁש"י מביאֹו ׁשּלכן ּגדֹול", "ּכלל היא "ואהבּת" ׁשּמצות זה הּכתּוב, ּבהבנת מֹוסיף מה לעּין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
לב  יקּבל "לא הרי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל את ׁשּיאהב אדם ּכל על לצּוֹות ׁשּי האי הרמּב"ן הקׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

נפׁשֹו"? את ּכאהבתֹו חבירֹו את ׁשּיאהֹוב ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָהאדם
לחברֹו אדם ׁשּבין ציּוּויים ׁשאר על ּגם הּתֹורה צּותה מּדּוע ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל לאהב נצטּוינּו אם להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועֹוד
לאהב  הּצּוּוי את יקּים ׁשּכׁשאדם מאליו מּובן הרי ּבזה, וכּיֹוצא נטירה נקמה, ּגזלה, ּגנבה, אּסּור חסד, ּגמילּות צדקה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּכמֹו

האּלּו? הּמצֹות ּכל את יקּים וּדאי ּכגּופֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
"ואהבּת" מצות אין הּפׁשט ׁשּבדר מחּתא. ּבחדא אּלּו קׁשיֹות ב' מתרץ ׁשּבזה ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זה רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוזהּו

ּב לחברֹו.מצוה אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשל הּכלל אּלא פני־עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

È˙יז  ÁÎB˙ ‡ÁÎB‡ CaÏa CeÁ‡ ˙È ÈN˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¬¿ƒ»»»«»
:‡·BÁ dÏ Èc ÏÚ Ïa˜˙ ‡ÏÂ C¯·Á«¿»¿»¿«≈«ƒ≈»

CnÚיח  È·Ï e··c ¯h˙ ‡ÏÂ ÌBw˙ ‡Ï»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈«»
:ÈÈ ‡‡ C˙Âk C¯·ÁÏ ÌÁ¯˙e¿«≈¿«¿»¿»»¬»¿»
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מה miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy
ג) טו להתקּׁשט (תהילים ּבׂשמים הּמֹוכר וכל סחֹורה, ּכל אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא :ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹ

ּכמֹו קּורצין", תיכּול "לא ותרּגּומֹו: רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא  ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבהם
ח) ג לאכל (דניאל מׁשּפטם ׁשהיה ּבעיני, נראה מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו :ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

הלעטה  ואֹותּה האמת, על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבבית
ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת יג)נקראת: ו ולרמז (משלי ּבעיניהם לקרץ רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

הּׁשֹומעים  ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ¯EÚ.ּדברי ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ…«¬…««≈∆ְְְְִִִַַָָָ
עליו (ת"כ) ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È‡∑ להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְִִִֵַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ
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רערערערע עלעלעלעל־־־־ּדּדּדּדםםםם תעמדתעמדתעמדתעמד ֹֹלאלאלאלא ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
להּצילֹו יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו, רש"י)לראֹות ובפירוש טז. (יט, ְְְְִִִַַָָָ

האדם את לחּיב היא הּכתּוב ּכּונת הרי להבין, ּבלׁשֹון לעלעלעלעׂשׂשׂשׂשֹוֹוֹוֹותתתתוצרי נאמר זה ּומּדּוע – חברֹו להּצלת ּׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ּתׁשיבּנּו "הׁשב עּמֹו" ּתעזֹוב "עזֹוב חבירֹו, ממֹון הּצלת ּבמצות ׁשּמצינּו על־ּדר החבר, להּציל – חּיּובי ּבלׁשֹון ולא ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹׁשלילה,

וכּו'? ְלֹו"
הּצּוּוי  להּכתב הצר מה ּומּפני חבירֹו, ממֹון ּדהּצלת מהחּיּוב ּבקל־וחמר נלמד זה ּדין ּדלכאֹורה הּקּוׁשיא, ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻויּובן
עצם  את לחּדׁש הּכתּוב ּכּונת אין ּכלֹומר וכּו'", ּבמיתתֹו "לראֹות ּבפרּוׁשֹו רׁש"י ּכּונת ּדזֹוהי לֹומר ויׁש וגֹו'"? תעמד ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּד"לא
ׁשּמּתר  לֹומר מקֹום הּנֹותן מיּוחד ּבמּצב ּכאן מדּבר אּלא ּכּנ"ל), מּקל־וחמר (הּנלמד מות מּסּכנת חבירֹו ּדהּצלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻהחּיּוב

וגֹו'".לעמלעמלעמלעמֹוֹוֹוֹודדדדלאדם תעמד "לא הּכתּוב צּוּוי ּבא ועל־זה מּלהּציל, ּולהתעּכב ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכזה  ׁשּבמקרה לֹומר מקֹום היה הּמּציל, ׁשל לחּייו סּכנה ּבספק ּכרּוכה ׁשהּצלתֹו ּכזֹו סּכנה ׁשל ּבמּצב נמצא ּכׁשחברֹו ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוהינּו
החבר, להּציל יׁש אּלא לעמד ׁשאסּור וגֹו'" תעמד "לא ּומזהיר הּכתּוב ּבא ועל־זה מּלהּצילֹו, ולעמד להתעּכב ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹיכֹול
ספק  מטילה ׁשהיא ּבאפן לּמּציל סּכנה לגרֹום יכֹולה ההּצלה ּפעּולת אם הינּו להּצילֹו", יכֹול ּב"אּתה ספק יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאּלא־אם־ ּכן

"ואּתה רׁש"י לׁשֹון ּדּיּוק וזהּו חּיּוב. ּבזה אין ׁשאז ההּצלה, להּצילֹו".יכיכיכיכֹוֹוֹוֹוללללּבאפׁשרּות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
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רערערערע ּדּדּדּדםםםם עלעלעלעל תעמדתעמדתעמדתעמד טז)לאלאלאלא להלהלהלהּצּצּצּצילילילילֹוֹוֹוֹו(יט, יכיכיכיכֹוֹוֹוֹולללל ואואואואּתּתּתּתהההה ּבּבּבּבמיתתמיתתמיתתמיתתֹוֹוֹוֹו ּבמיתתֹו"(רש"י)לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת "לראֹות ל ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
לדֹורנּו: הֹוראה ללמד יׁש ּומּכאן זאת. לראֹות הּקּב"ה ל זּמן ּכ לׁשם ורק להּצילֹו", יכֹול ׁש"אּתה מֹוכיחה - אדם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל
לעסק  החֹובה חלה ואחת אחד ּכל ׁשעל איפֹוא, לדעת, יׁש רּוחנית. טביעה ּבסּכנת יׂשראל מּבני רּבים נמצאים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבדֹורנּו
מֹוכיחה  ׁשּכזֹו, ּבסּכנה הּנמצאים יהּודים ׁשּיׁשנם ולדעת לראֹות לֹו ׁשּנזּדּמן העבּדה עצם ׁשּכן - אּלּו יהּודים ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבהּצלתם

להּצילם! הּדרּוׁשים הּכחֹות לֹו ְְְִִִֶַַַָֹׁשּנּתנּו

(æé)éçà-úà àðNú-àìçéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ
:àèç åéìò àOú-àìå Eúéîò-úà¤£¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .לא ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

(çé)Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−
:ýåýé éðà EBîk̈®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג אמר (יומא !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
!קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,מׁשאיל איני ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻלֹו:
היא  זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני  לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאמר

נֹוקם  ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבלּבֹו, האיבה ׁשּנֹוטר EBÓk.נטירה, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ) זה עקיבא: רּבי אמר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»¿≈¬»ֲִִֶַַָָ
ּבּתֹורה  ּגדֹול .ּכלל ְַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,fI wlg zegiyÎihewl itÎlr)

hWRd KxcA l`xUi zad` zevn¦§©©£©¦§¨¥§¤¤©§¨

ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו לרעלרעלרעלרע ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽואהבואהבואהבואהבּתּתּתּת
ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל רש"י)זה ובפירוש יח. (יט, ְֶַָָָ

ּבפרּוׁשֹו? רׁש"י מביאֹו ׁשּלכן ּגדֹול", "ּכלל היא "ואהבּת" ׁשּמצות זה הּכתּוב, ּבהבנת מֹוסיף מה לעּין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָיׁש
לב  יקּבל "לא הרי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל את ׁשּיאהב אדם ּכל על לצּוֹות ׁשּי האי הרמּב"ן הקׁשה ּדהּנה לבאר, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹויׁש

נפׁשֹו"? את ּכאהבתֹו חבירֹו את ׁשּיאהֹוב ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָהאדם
לחברֹו אדם ׁשּבין ציּוּויים ׁשאר על ּגם הּתֹורה צּותה מּדּוע ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל לאהב נצטּוינּו אם להקׁשֹות, יׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועֹוד
לאהב  הּצּוּוי את יקּים ׁשּכׁשאדם מאליו מּובן הרי ּבזה, וכּיֹוצא נטירה נקמה, ּגזלה, ּגנבה, אּסּור חסד, ּגמילּות צדקה, ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹּכמֹו

האּלּו? הּמצֹות ּכל את יקּים וּדאי ּכגּופֹו, מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
"ואהבּת" מצות אין הּפׁשט ׁשּבדר מחּתא. ּבחדא אּלּו קׁשיֹות ב' מתרץ ׁשּבזה ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זה רׁש"י ׁשּמפרׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻוזהּו

ּב לחברֹו.מצוה אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשל הּכלל אּלא פני־עצמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
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קׁשיא  ּומתֹורצת מהּכלל, ׁשּנֹובעים הּפרטים את והן הּכלל את הן מפרׁשת ׁשהּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּכבר א. ּכן: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואם

ַהּב'.
הּוא  זֹו מצוה קּיּום הרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכל את  לקּים הּכללי הּציּוּוי היא "ּכמֹו" – "ואהבּת" ׁשּמצות מּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָב.

לחברֹו. אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשהם "הּפרטים" קּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל־ידי
להּמנע  אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּכיון 
הּציּוּוי  הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻמעׂשּיתן

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות ּכל את לקּים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכללי

(èé)íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìò äìòé:E ©«£¤−¨¤«
i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻ

ÌÈ‡Ïk.לּדבר  „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ילּבׁשלּמה ַָָ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ּפׁשּתן? ואניצי צמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּגּזי

ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז אני: ואֹומר ונּוז. טוּוי (מו"ק ׁשּוע, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מחּברת יב) מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון מפרׁשים ׁשאנּו ּבהֹון', ּדאית לנאזי ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ'חזין

ּופׁשּתים  .צמר ְִִֶֶ

ÔÈ·e¯Úיט  ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡ÊËÚL««¿≈»»ƒ«¬»
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mihEgd zbix` zNErR lM z`xwp¦§¥¨§©£¦©©¦

E .mzliln mW lr ,'fEp' oFWlAFnM ¦§©¥§¦¨¨§
cEnlYd oFWlA df oirM EpivOWÎcren) ¤¨¦§¥¤¦§©©§

(:ai ohw'oFdA zi`C iifpl oiifg'©§¨¦§¨¥§¦§
xYidl mrhM mW mixEn` mixaCd]©§¨¦£¦¨§©©§¤¥
s` ,crFOd lFgA minEUnEU zxivw§¦©§¦§©¥©
miiE`x mpi`e md migl oiicrW¤£©¦©¦¥§¥¨§¦
z`f lkA ,crFOd KxFvl WEOiWl§¦§¤©¥§¨Ÿ
EWAiizp xaMW mdn Wie li`Fd¦§¥¥¤¤§¨¦§©§
dxivTd lM zxYEn ,cIA millnpe§¦§¨¦©¨¤¤¨©§¦¨
`Ed 'fEp' WExiR xTirW ixd .[mllbA¦§¨¨£¥¤¦©¥
iAbl K` ,xEn`M ,'dliln' oFWl§§¦¨¨¨©§©¥
zbix` oiprl daiYd zWOWn fphrW©©§¥§©¤¤©¥¨§¦§©£¦©

,maEAxire mihEgdf"rlA x"ihyin ©¦§¦§¨§©©
.[aAxrlE xAgl=]'fphrW' oFWlE §©¥§©§¥§©©§¥

YWtE xnv zxAgn ,mgpn WxiRmi ¥©§©¥©§¤¤¤¤¦§¦
zaiY ,oFWNd hWR iR lr ,xnFlM -§©©¦§©©¨¥©
`N` ,zaMxEn daiY dPpi` 'fphrW'©©§¥¥¤¨¥¨§¤¤¤¨
mipin DWExiRW `id zg` daiY¥¨©©¦¤¥¨¦¦
aEzMd Ll WxitE ,mixAEgnd mipFW¦©§¨¦¥©§©¨
xnv' lW xEAigA `Ed xAEcndW¤©§¨§¦¤¤¤
EtiqFdW `N` ,`weeC 'miYWtE¦§¦©§¨¤¨¤¦
iEeh rEW' :dizFIzF`A WFxcl minkg£¨¦¦§§¦¤¨©¨

'fEpe(miyxtne a"a ,m"ialn ,g"n`a):k dxez §

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד ּדהּנה (יט, לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ּבין ולקטולקטולקטולקטהּצד־הּׁשוה לׁשני ּפּפּפּפאהאהאהאה הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה לבעל ׁשּי אחד הרּוחנית ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםחלקים; וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה והּסּבה הּמקֹור היא ולקט ּפאה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

(ë)àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈
:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì́Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨

i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשחציּה(קידושין ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת וחציּה cÙ˙‰.ׁשפחה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑ ּפדּויה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְָ

ּבכסף 'ּפדיֹון' ּוסתם ּפדּויה, לט)ואינּה גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑.הּוא ולא לֹוקה היא ְְְְְִֵֶֶָָָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְִָֹ
ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, את לבּקר ּביתּֿדין על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻיׁש

יא) הּלֹוקה(כריתות על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות ׁשהּוא ׁשּמי מּכאן, נחֿנט)למדּו כח :(דברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וגֹו'" אתֿמּכת ה' והפלא וגֹו'... לעׂשֹות תׁשמר LtÁ‰."אםֿלא ‡ÏŒÈk∑(כג עליה (מכות חּיב אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹƒ…À»»ְִֵֶַָָָָ

מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – חּפׁשה אם הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין .מיתה, ְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«
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קׁשיא  ּומתֹורצת מהּכלל, ׁשּנֹובעים הּפרטים את והן הּכלל את הן מפרׁשת ׁשהּתֹורה מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ּכבר א. ּכן: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻואם

ַהּב'.
הּוא  זֹו מצוה קּיּום הרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּכל את  לקּים הּכללי הּציּוּוי היא "ּכמֹו" – "ואהבּת" ׁשּמצות מּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָב.

לחברֹו. אדם ׁשּבין הּמצֹות ׁשהם "הּפרטים" קּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעל־ידי
להּמנע  אֹו לקּימן יכֹול הּוא הרי האדם, לרגׁש התיחסּות ּכל ללא ׁשּבמעׂשה, ּדברים הם לחברֹו אדם ׁשּבין ׁשהּמצֹות ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומּכיון 
הּציּוּוי  הּוא זה ציּוּוי ּכי ,"ּכמֹו" מּיׂשראל אחד ּכל אהבת על לצּוֹות אפׁשר האי קׁשיא אין ּומּמילא עת, ּבכל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻמעׂשּיתן

לחברֹו. אדם ׁשּבין ׁשּבּמעׂשה הּמצֹות ּכל את לקּים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכללי

(èé)íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦
àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ

éìò äìòé:E ©«£¤−¨¤«
i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑ טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֻ

ÌÈ‡Ïk.לּדבר  „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ילּבׁשלּמה ַָָ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשהּוא  ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ּפׁשּתן? ואניצי צמר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּגּזי

ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז אני: ואֹומר ונּוז. טוּוי (מו"ק ׁשּוע, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מחּברת יב) מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון מפרׁשים ׁשאנּו ּבהֹון', ּדאית לנאזי ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ'חזין

ּופׁשּתים  .צמר ְִִֶֶ

ÔÈ·e¯Úיט  ·k¯˙ ‡Ï C¯ÈÚa Ôe¯hz ÈÓÈ˜ ˙È»¿»«ƒ¿¿ƒ»»«¿≈≈ƒ
ÔÈ·e¯Ú Le·Ïe ÔÈ·e¯Ú Ú¯Ê˙ ‡Ï CÏ˜Á«¿»»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡ÊËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx
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'fEpe(miyxtne a"a ,m"ialn ,g"n`a):k dxez §
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ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאים ּתּתּתּתזרעזרעזרעזרע לאלאלאלא יט)ׂשׂשׂשׂשדדדד ּדהּנה (יט, לֹומר, ויׁש לקצירה. קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה וקׁשה, ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - הּוא וכלאים ולקט ּפאה ּבין ולקטולקטולקטולקטהּצד־הּׁשוה לׁשני ּפּפּפּפאהאהאהאה הּׂשדה יבּול את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לענּיים. ׁשּי ואחד הּׂשדה לבעל ׁשּי אחד הרּוחנית ּכּכּכּכלאיםלאיםלאיםלאיםחלקים; וההבּדלה ׁשֹונים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּכלאים. ׁשל הּגׁשמית להבּדלה והּסּבה הּמקֹור היא ולקט ּפאה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשל

(ë)àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³
äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§−̈
:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì́Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨

i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשחציּה(קידושין ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
מדּבר  הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת וחציּה cÙ˙‰.ׁשפחה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑ ּפדּויה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְָ

ּבכסף 'ּפדיֹון' ּוסתם ּפדּויה, לט)ואינּה גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑.הּוא ולא לֹוקה היא ְְְְְִֵֶֶָָָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְִָֹ
ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, את לבּקר ּביתּֿדין על ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻיׁש

יא) הּלֹוקה(כריתות על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות ׁשהּוא ׁשּמי מּכאן, נחֿנט)למדּו כח :(דברים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וגֹו'" אתֿמּכת ה' והפלא וגֹו'... לעׂשֹות תׁשמר LtÁ‰."אםֿלא ‡ÏŒÈk∑(כג עליה (מכות חּיב אין לפיכ ְְְְְְֲִִִֶַַָֹֹֹƒ…À»»ְִֵֶַָָָָ

מיתה  וחּיב קּדּוׁשין קּדּוׁשיה – חּפׁשה אם הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין .מיתה, ְִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

Ú¯Ê‡כ  ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
˙·È‰È˙‡ ‡Ï ‡˙e¯Á B‡ ‡tÒÎa ˙˜È¯t˙‡ƒ¿¿ƒ«¿«¿»≈»»ƒ¿¿ƒ«
‡Ï È¯‡ Ôe˙ÓeÈ ‡Ï È‰˙ ‡z¯wa ¯ËLa dÏ«ƒ¿»ƒÀ¿»¿≈»¿¬≈»

:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«
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(àë)ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íLà ìéà¥−¨¨«

(áë)ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìò©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬

ô :àèç̈¨«
i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגג לרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

ß oqip e"h iyily mei ß

(âë)ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈
ìL Béøt-úà Búìøò ízìøòåíëì äéäé íéðL L ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²

:ìëàé àì íéìøò£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÎÏ.ואטמּתם ‰È‰È ÌÈL LÏL «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆

ÌÈÏ¯Ú∑נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה ּתלמּוד (ת"כ)מאימתי מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ¬≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יהא  ּבהויתֹו "יהיה", .לֹומר: ְְֲִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעתֹוֹוֹוֹו ממממּׁשּׁשּׁשּׁשעתעתעתעת ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כג)מאימתימאימתימאימתימאימתי יט, ויׁש(רש"י ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערל ּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה ּדהּנה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹוּדינים. אתאתאתאת .... .... הּפרֹות.וערלוערלוערלוערלּתּתּתּתםםםם על אּסּור ערליםערליםערליםערלים– לכםלכםלכםלכם אכילת יהייהייהייהיּוּוּוּו לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה – ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשהּספ  ּומאחר הּנטיעה.הּפרֹות. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, מּטלת ירה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתית .... .... הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג־כה)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים(יט, הּתפּלה,ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת את רביעיתרביעיתרביעיתרביעיתׁשעּקרּה אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרֹות
הרׁשּות.חמיחמיחמיחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתיתּובּמצוֹות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁש לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 993 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lhA `l xAgn§ª¨Ÿ¨¥

יאכליאכליאכליאכל:::: לאלאלאלא ערליםערליםערליםערלים לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ו)ׁשנינּו משנה א פרק ּומאתים".(ערלה ּבאחד יעלה לקט ואם ילקט, לא זה הרי ּבּנטיעֹות, ׁשּנתערבּו כּו', ערלה ׁשל "נטיעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לכּתחּלה". אּסּור מבּטלין "אין ּכי ּבדיעבד, רק זהּו א ּומאתים, ּבאחד עֹולה זֹו הרי ׁשּנתערבה ׁשערלה הּוא הּדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכלֹומר,
לּקרקע, ּכׁשמחּבר מה־ּׁשאין־ּכן ילקט", "לא לכּתחּלה ולכן הּמחּבר, מן ׁשּלקט לאחרי רק הּוא הערלה אּסּור ּבּטּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאמנם

ּבטל" לא "מחּבר ּכי ּומאתים, ּבאחד ּגם ּבטלה שם)אינּה בערלה מפרשים זה, בכל .(ראה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

ÔkLÓכא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב  ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג  Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈL ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå§¦§©¥©¨£¤¨¨
aEzMd xfgFz`Hg' z` aEW xiMfde ¨©©¨§¦§¦¤©¨

icM ,'`hg xW`cifOd z` zFAxl £¤¨¨§¥§©¤©¥¦
,bbFXM`ide li`Fd ,xn`Y `NW ©¥¤ŸŸ©¦§¦

mixaCd `OW ,oAxwA `Ede zFwlnA§©§§§¨§¨¤¨©§¨¦
oFbM] bbFW `EdWM `weeC mixEn £̀¦©§¨§¤¥§
[ixnbl zxxgEWn `idW xEaq didW¤¨¨¨¤¦§§¤¤§©§¦
,zFAxl KxvEd Kkl .dcifn `ide§¦§¦¨§¨§©§©
`idWM wx zFwlnA `id mpn`W¤¨§¨¦§©§©§¤¦

ode bbFW od oAxwA `Ed la` ,dcifn§¦¨£¨§¨§¨¥¥§¥
cifn(`xtq)(`"eb):bk dxez ¥¦
(bk).Búìøò ízìøòå:FnM FWExiR ©£©§¤¨§¨¥§

.Fznih` mYnh`exnFlM`di ©£©§¤£¦¨§©§¥
`Ede iEQiM eilr Wi ENi`M mkipirA§¥¥¤§¦¥¨¨¦§

:EPOn zFpdiNn mYqpe mEh`̈§¦§¨¦¥¨¦¤
ìL.íéìøò íëì äéäé íéðL LrhFPd ¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦©¥©
,urFl dpFn izni`nWlW z` ¥¥¥¨©¤¤¨

ligzdW dpXd on `l ?eizFpW§¨Ÿ¦©¨¨¤¦§¦

`N` ,zFxiR `ivFdln,Fzrihp zrX §¦¥¤¨¦§©§¦¨
.'mYrhpE' xn`p KkllFkiiziid §¨¤¡©§©§¤¨¨¦¦

wx KWnp xEQi`de li`Fd ,xnFl©¦§¨¦¦§¨©
,mipW WlWlm`KFzA ixRd z` shw §¨¨¦¦¨©¤©§¦§
e mipW WlWFripvdcrWlW xg`l ¨¨¦§¦§¦©§©©¨Ÿ

xnFl cEnlY - xYEn `di mipẄ¦§¥¨©§©
didi''milxr mklFziiedA -FaSnA) ¦§¤¨¤£¥¦©£¨¨§©¨

(FcnrnaE`dimlFrl(`xtq),i"`a) §©£¨§¥§¨
(g"n`a:ck dxez

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

העּמים" מּכל "המעט הם יׂשראל ׁשעם מּכיון לׁשאל: יׁש ּכן ואם ּברב. ּבטל ׁשהּמעּוט ּכּלּה הּתֹורה ּבכל הּוא (ואתחנן ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ז  העּמים?)ז, מדּבר ּבתֹו ּולהּבטל להתערב ׁשּלא ּבידם ּכח יׁש האי ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הּיֹום" ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ּכתּוב ד)ועל־זה ד, ּתמיד (ואתחנן ּומאחדים קׁשּורים יׂשראל ׁשעם ׁשּמּכיון . ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ה"ׁשבעים  ּבתֹו ּגם אּלא ּבאּמֹות, ויתערבּו חס־וׁשלֹום ׁשּיתּבּטלּו אי־אפׁשר הּנה "מחּבר", ּבבחינת הם הּזמן וכל הּקּב"ה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻעם

יתחּׁשב" לא ּובּגֹוים יׁשּכֹון לבדד ו"עם וקּימים, חּיים הם ט)זאבים" כג, .(בלק ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(ãë)íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז מה (ויקרא לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, כד)ּמעׂשר לה'"(קידושין "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו .ה ּוא, ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëì̈¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ארּבע  הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלכם

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ּבֹו מצטער אני ‰'.ׁשנים È‡∑ּכ על הּמבטיח ה', אני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¬ƒְֲִִַַַַָ
הבטחתי  לׁשמר .ונאמן ְְְֱִִֶַָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים זריקת (סג)להרּבה לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)Lã÷ Béøt ìk äéäé'dl milENd. ¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©
dXEcw lW DaiH dn aEzMd WxiR `lŸ¥©©¨©¦¨¤§¨
oiC dnE WcFw md oipr dfi`l ,Ff§¥¤¦§¨¥¤©¦
mpiCW minkg Ecnle ,zFxiRA dbdpdd©©§¨¨©¥§¨§£¨¦¤¦¨

ipWÎxUrnMWxtEOd xUrOd `Ed] §©£¥¥¦©©£¥©§¨
,dIpXd ,dpFW`xd dpXA zFxiRd on¦©¥©¨¨¨¦¨©§¦¨
ixFfgnl ziWingde ziriaxd̈§¦¦§©£¦¦§©£¥

dhinXd(ekÎak ,ci mixac d`x),[aEzMW ©§¦¨¤¨
FA(l ,fk onwl)'Fbe ux`d xUrn lke§¨©§©¨¨¤§

'dl Wcw'Wcw' deW dxifB EWxce - Ÿ¤©§¨§§¥¨¨¨Ÿ¤
- 'Wcw'lk`p Fpi` ipWÎxUrO dn Ÿ¤©©£¥¥¦¥¤¡¨

,oFictA `N` milWExiÎzFnFgl uEg§§¨©¦¤¨§¦§
xn`PW FnM(my mixac)'d iptl Ylk`e' §¤¤¡©§¨©§¨¦§¥

...KxCd LOn dAxi ike 'ebe Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¦§¤¦§©¤¤
,'ebe 'sqMA dYzpe,oM df s`lMW §¨©¨©¨¤©¤¥¤¨

FpiC ziriaxd dpXd lW zFxiRd lEai§©¥¤©¨¨¨§¦¦¦
milWExiA Flk`l WIW ,ipW xUrnM§©£¥¥¦¤¥§¨§¦¨©¦
minCd z` zFlrdlE FzFCtl F`¦§§©£¤©¨¦
milENd Wcw' xn`PX dnE ,milWExil¦¨©¦©¤¤¡©Ÿ¤¦¦

KM `N` ,sqFp oiC Fpi` ''dl:FWExiR ©¥¦¨¤¨¨¥
df xace(mpFicR inC F`) zFxiRdW - §¨¨¤¤©¥§¥¦§¨

- milWExil mi`aEn'dl milENd ¨¦¦¨©¦¦¦©

lNdlE gAWl mW F`UFPW ,`Ed¤§¨§©¥©§©¥
minXl(i"`a ,m"`x):dk dxez ©¨¨¦

(dk)éñBäì.Búàeáz íëì ó,xnFlM §¦¨¤§¨§©
z`Gd devOdMExnWYWDzF` ©¦§¨©Ÿ§¤¦§§¨

zFxiRd zlik`n rpOdl dEniIwzE§©§¨§¦¨©¥£¦©©¥
gFxhl ziriaxd dpXaE ,mipW WlẄ¨¦©¨¨¨§¦¦¦§©

,milWExil m`iadledidYzcnFr §©£¦¨¦¨©¦¦§¤¤¤
mkzEkfl,Fz`EaY mkl siqFdl ¦§§¤§¦¨¤§¨

zFxiR mkl Kxan ip` DxkUAW¤¦§¨¨£¦§¨¥¨¤¥
.drihPddf `xwn lreiAx did ©§¦¨§©¦§¨¤¨¨©¦

cbpM dxFY dxAC ,xnF` `aiwr£¦¨¥¦§¨¨§¤¤
mc` xn`i `NW ,rxdÎxvidf ur' ¥¤¨¨¤ŸŸ©¨¨¥¤

eiYrhPWip` mipW rAx` ixd ¤§©§¦£¥©§©¨¦£¦
xn`p Kkitl ,'mPg FA xrhvn¦§©¥¦¨§¦¨¤¡©

,Fz`EaY mkl siqFdlmkl riBi `NW §¦¨¤§¨¤Ÿ©¦©¨¤
`N` calA Ff `le ,devOd on cqtd¤§¥¦©¦§¨§Ÿ¦§¨¤¨
dpXdn lEgY zcgEin dkxA ztqFY¤¤§¨¨§¤¤¨¥©¨¨

eizFxitA Kli`e ziWingd(`xtq)i"`tz) ©£¦¦§¥¨§¥¨
(`"w:

.'ä éðàxEn`d xkVl KWndA £¦§¤§¥©¨¨¨¨
:aEzMd miIqn ,'Fz`EaY mkl siqFdl'§¦¨¤§¨§©¥©¨
on`pe KM lr gihaOd 'd ip £̀¦©©§¦©©¨§¤¡¨

:izghad xFnWlek dxez ¦§©§¨¨¦
(ek).ícä ìò eìëàú àìdf `xwn ŸŸ§©©¨¦§¨¤

mipt dAxdl`EdWxcp-dOkA §©§¥¨¦¦§¨§©¨
EdEWxC mikxCAzkQnoixcdpqsc) §¨¦§¨§©¤¤©§¤§¦

(.bqllkp lMd `N` ,wtq KxcA `le]§Ÿ§¤¤¨¥¤¨©Ÿ¦§¨
:[aEzMd zpeEkAlk`i `NW dxdf` §©¨©©¨©§¨¨¤ŸŸ©
miWcw xUAndlik`A mixYEOd ¦§©¨¨¦©¨¦©£¦¨

minC zwixf iptlgAfOd lrFxTir] ¦§¥§¦©¨¦©©¦§¥©¦¨
xg` mFwnA xn`p xaM df oiC lW¤¦¤§¨¤¡©§¨©¥

(fk ,ai mixac)xg`lE - 'KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§©©
`A o`ke .'lk`Y xUAde' - oMn¦¥§©¨¨Ÿ¥§¨¨
,['e`l' oFWlA KM lr xidfdl aEzMd©¨§©§¦©¨¦§¨

ecFrdxdf`zxg`zndAn lkF`l §©§¨¨©¤¤§¥¦¤¡©
oiNEgoiicr `idWM ,dhgWPW xg`l ¦§©©¤¦§£¨§¤¦£©¦

zqMxtn,DWtp `vYW mxhlr s`e §©§¤¤¤¤¤¥¥©§¨§©©
xEQi` mEXn DA oi` dhgWPXOW iR¦¤¦¤¦§£¨¥¨¦¦
xEQi` mEXn KkA Wi ,'igd on xa`'¥¤¦©©¥§¨¦¦
:aEzMd WExiR Kke .'mCd lr dlik`'£¦¨©©¨§¨¥©¨
miIw mCdWM xUAd z` Elk`Y l ©̀Ÿ§¤©¨¨§¤©¨©¨
FWExiR miWcw oiprNW `N` ,cnFre§¥¤¨¤§¦§©¨¨¦¥
,'dwixfl ilkA cnFre miIw `EdWM'§¤©¨§¥¦§¦¦§¦¨
WtPdW cFrA' FWExiR oiNEg oiprlE§¦§©¦¥§¤©¤¤



מט miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(àë)ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íLà ìéà¥−¨¨«

(áë)ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½
øLà Búàhçî Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìò©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½¥«©¨−£¤¬

ô :àèç̈¨«
i"yx£‡ËÁ ¯L‡ B˙‡hÁÓ BÏ ÁÏÒÂ∑(ט כריתות לט. את(גיטין ּכׁשֹוגג לרּבֹות .הּמזיד ¿ƒ¿«≈«»¬∆»»ְְִֵֵֶַַ

ß oqip e"h iyily mei ß

(âë)ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈
ìL Béøt-úà Búìøò ízìøòåíëì äéäé íéðL L ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²

:ìëàé àì íéìøò£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÎÏ.ואטמּתם ‰È‰È ÌÈL LÏL «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆

ÌÈÏ¯Ú∑נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה ּתלמּוד (ת"כ)מאימתי מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ¬≈ƒְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יהא  ּבהויתֹו "יהיה", .לֹומר: ְְֲִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתנטיעתנטיעתנטיעתֹוֹוֹוֹו ממממּׁשּׁשּׁשּׁשעתעתעתעת ללללֹוֹוֹוֹו,,,, ממממֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כג)מאימתימאימתימאימתימאימתי יט, ויׁש(רש"י ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשני  ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערל ּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה ּדהּנה ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻלֹומר,

ּפּפּפּפריריריריֹוֹוֹוֹוּדינים. אתאתאתאת .... .... הּפרֹות.וערלוערלוערלוערלּתּתּתּתםםםם על אּסּור ערליםערליםערליםערלים– לכםלכםלכםלכם אכילת יהייהייהייהיּוּוּוּו לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה – ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשהּספ  ּומאחר הּנטיעה.הּפרֹות. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, מּטלת ירה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

החמיהחמיהחמיהחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתית .... .... הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית .... .... ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג־כה)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים(יט, הּתפּלה,ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש לעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין מריּה קּמי ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת את רביעיתרביעיתרביעיתרביעיתׁשעּקרּה אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּבּתֹורה  ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז הּמדרׁש, לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּפרֹות
הרׁשּות.חמיחמיחמיחמיׁשׁשׁשׁשיתיתיתיתּובּמצוֹות. ּבעניני הּיֹום ּבמׁש לעּסּוק רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 993 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lhA `l xAgn§ª¨Ÿ¨¥

יאכליאכליאכליאכל:::: לאלאלאלא ערליםערליםערליםערלים לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים כג)ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש (יט, ָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ו)ׁשנינּו משנה א פרק ּומאתים".(ערלה ּבאחד יעלה לקט ואם ילקט, לא זה הרי ּבּנטיעֹות, ׁשּנתערבּו כּו', ערלה ׁשל "נטיעה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לכּתחּלה". אּסּור מבּטלין "אין ּכי ּבדיעבד, רק זהּו א ּומאתים, ּבאחד עֹולה זֹו הרי ׁשּנתערבה ׁשערלה הּוא הּדין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּכלֹומר,
לּקרקע, ּכׁשמחּבר מה־ּׁשאין־ּכן ילקט", "לא לכּתחּלה ולכן הּמחּבר, מן ׁשּלקט לאחרי רק הּוא הערלה אּסּור ּבּטּול ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאמנם

ּבטל" לא "מחּבר ּכי ּומאתים, ּבאחד ּגם ּבטלה שם)אינּה בערלה מפרשים זה, בכל .(ראה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ

ÔkLÓכא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב  ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

‡Ôlכג  Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈL ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå§¦§©¥©¨£¤¨¨
aEzMd xfgFz`Hg' z` aEW xiMfde ¨©©¨§¦§¦¤©¨

icM ,'`hg xW`cifOd z` zFAxl £¤¨¨§¥§©¤©¥¦
,bbFXM`ide li`Fd ,xn`Y `NW ©¥¤ŸŸ©¦§¦

mixaCd `OW ,oAxwA `Ede zFwlnA§©§§§¨§¨¤¨©§¨¦
oFbM] bbFW `EdWM `weeC mixEn £̀¦©§¨§¤¥§
[ixnbl zxxgEWn `idW xEaq didW¤¨¨¨¤¦§§¤¤§©§¦
,zFAxl KxvEd Kkl .dcifn `ide§¦§¦¨§¨§©§©
`idWM wx zFwlnA `id mpn`W¤¨§¨¦§©§©§¤¦

ode bbFW od oAxwA `Ed la` ,dcifn§¦¨£¨§¨§¨¥¥§¥
cifn(`xtq)(`"eb):bk dxez ¥¦
(bk).Búìøò ízìøòå:FnM FWExiR ©£©§¤¨§¨¥§

.Fznih` mYnh`exnFlM`di ©£©§¤£¦¨§©§¥
`Ede iEQiM eilr Wi ENi`M mkipirA§¥¥¤§¦¥¨¨¦§

:EPOn zFpdiNn mYqpe mEh`̈§¦§¨¦¥¨¦¤
ìL.íéìøò íëì äéäé íéðL LrhFPd ¨Ÿ¨¦¦§¤¨¤£¥¦©¥©
,urFl dpFn izni`nWlW z` ¥¥¥¨©¤¤¨

ligzdW dpXd on `l ?eizFpW§¨Ÿ¦©¨¨¤¦§¦

`N` ,zFxiR `ivFdln,Fzrihp zrX §¦¥¤¨¦§©§¦¨
.'mYrhpE' xn`p KkllFkiiziid §¨¤¡©§©§¤¨¨¦¦

wx KWnp xEQi`de li`Fd ,xnFl©¦§¨¦¦§¨©
,mipW WlWlm`KFzA ixRd z` shw §¨¨¦¦¨©¤©§¦§
e mipW WlWFripvdcrWlW xg`l ¨¨¦§¦§¦©§©©¨Ÿ

xnFl cEnlY - xYEn `di mipẄ¦§¥¨©§©
didi''milxr mklFziiedA -FaSnA) ¦§¤¨¤£¥¦©£¨¨§©¨

(FcnrnaE`dimlFrl(`xtq),i"`a) §©£¨§¥§¨
(g"n`a:ck dxez

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
הּדרּוׁש: ּבדר זה לפרׁש ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

העּמים" מּכל "המעט הם יׂשראל ׁשעם מּכיון לׁשאל: יׁש ּכן ואם ּברב. ּבטל ׁשהּמעּוט ּכּלּה הּתֹורה ּבכל הּוא (ואתחנן ּכלל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
ז  העּמים?)ז, מדּבר ּבתֹו ּולהּבטל להתערב ׁשּלא ּבידם ּכח יׁש האי ,ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

הּיֹום" ּכּלכם חּיים אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ּכתּוב ד)ועל־זה ד, ּתמיד (ואתחנן ּומאחדים קׁשּורים יׂשראל ׁשעם ׁשּמּכיון . ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻֻ
ה"ׁשבעים  ּבתֹו ּגם אּלא ּבאּמֹות, ויתערבּו חס־וׁשלֹום ׁשּיתּבּטלּו אי־אפׁשר הּנה "מחּבר", ּבבחינת הם הּזמן וכל הּקּב"ה, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻעם

יתחּׁשב" לא ּובּגֹוים יׁשּכֹון לבדד ו"עם וקּימים, חּיים הם ט)זאבים" כג, .(בלק ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

(ãë)íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז מה (ויקרא לה'". קדׁש וגֹו' הארץ "וכלֿמעׂשר : ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, כד)ּמעׂשר לה'"(קידושין "הּלּולים זה ודבר ּכן. זה אף ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

לּׁשמים  ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו .ה ּוא, ְְְִֵֵֶַַַַַָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëì̈¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ארּבע  הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ּפרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלכם

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ּבֹו מצטער אני ‰'.ׁשנים È‡∑ּכ על הּמבטיח ה', אני ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ¬ƒְֲִִַַַַָ
הבטחתי  לׁשמר .ונאמן ְְְֱִִֶַָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«

i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים זריקת (סג)להרּבה לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל ׁשּלא אזהרה ……¿««»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

˜„Lכד  da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה  ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו  ÔeLÁ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:ÔeBÚ¿̇

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ck)Lã÷ Béøt ìk äéäé'dl milENd. ¦§¤¨¦§Ÿ¤¦¦©
dXEcw lW DaiH dn aEzMd WxiR `lŸ¥©©¨©¦¨¤§¨
oiC dnE WcFw md oipr dfi`l ,Ff§¥¤¦§¨¥¤©¦
mpiCW minkg Ecnle ,zFxiRA dbdpdd©©§¨¨©¥§¨§£¨¦¤¦¨

ipWÎxUrnMWxtEOd xUrOd `Ed] §©£¥¥¦©©£¥©§¨
,dIpXd ,dpFW`xd dpXA zFxiRd on¦©¥©¨¨¨¦¨©§¦¨
ixFfgnl ziWingde ziriaxd̈§¦¦§©£¦¦§©£¥

dhinXd(ekÎak ,ci mixac d`x),[aEzMW ©§¦¨¤¨
FA(l ,fk onwl)'Fbe ux`d xUrn lke§¨©§©¨¨¤§

'dl Wcw'Wcw' deW dxifB EWxce - Ÿ¤©§¨§§¥¨¨¨Ÿ¤
- 'Wcw'lk`p Fpi` ipWÎxUrO dn Ÿ¤©©£¥¥¦¥¤¡¨

,oFictA `N` milWExiÎzFnFgl uEg§§¨©¦¤¨§¦§
xn`PW FnM(my mixac)'d iptl Ylk`e' §¤¤¡©§¨©§¨¦§¥

...KxCd LOn dAxi ike 'ebe Lidl ¡̀Ÿ¤§¦¦§¤¦§©¤¤
,'ebe 'sqMA dYzpe,oM df s`lMW §¨©¨©¨¤©¤¥¤¨

FpiC ziriaxd dpXd lW zFxiRd lEai§©¥¤©¨¨¨§¦¦¦
milWExiA Flk`l WIW ,ipW xUrnM§©£¥¥¦¤¥§¨§¦¨©¦
minCd z` zFlrdlE FzFCtl F`¦§§©£¤©¨¦
milENd Wcw' xn`PX dnE ,milWExil¦¨©¦©¤¤¡©Ÿ¤¦¦

KM `N` ,sqFp oiC Fpi` ''dl:FWExiR ©¥¦¨¤¨¨¥
df xace(mpFicR inC F`) zFxiRdW - §¨¨¤¤©¥§¥¦§¨

- milWExil mi`aEn'dl milENd ¨¦¦¨©¦¦¦©

lNdlE gAWl mW F`UFPW ,`Ed¤§¨§©¥©§©¥
minXl(i"`a ,m"`x):dk dxez ©¨¨¦

(dk)éñBäì.Búàeáz íëì ó,xnFlM §¦¨¤§¨§©
z`Gd devOdMExnWYWDzF` ©¦§¨©Ÿ§¤¦§§¨

zFxiRd zlik`n rpOdl dEniIwzE§©§¨§¦¨©¥£¦©©¥
gFxhl ziriaxd dpXaE ,mipW WlẄ¨¦©¨¨¨§¦¦¦§©

,milWExil m`iadledidYzcnFr §©£¦¨¦¨©¦¦§¤¤¤
mkzEkfl,Fz`EaY mkl siqFdl ¦§§¤§¦¨¤§¨

zFxiR mkl Kxan ip` DxkUAW¤¦§¨¨£¦§¨¥¨¤¥
.drihPddf `xwn lreiAx did ©§¦¨§©¦§¨¤¨¨©¦

cbpM dxFY dxAC ,xnF` `aiwr£¦¨¥¦§¨¨§¤¤
mc` xn`i `NW ,rxdÎxvidf ur' ¥¤¨¨¤ŸŸ©¨¨¥¤

eiYrhPWip` mipW rAx` ixd ¤§©§¦£¥©§©¨¦£¦
xn`p Kkitl ,'mPg FA xrhvn¦§©¥¦¨§¦¨¤¡©

,Fz`EaY mkl siqFdlmkl riBi `NW §¦¨¤§¨¤Ÿ©¦©¨¤
`N` calA Ff `le ,devOd on cqtd¤§¥¦©¦§¨§Ÿ¦§¨¤¨
dpXdn lEgY zcgEin dkxA ztqFY¤¤§¨¨§¤¤¨¥©¨¨

eizFxitA Kli`e ziWingd(`xtq)i"`tz) ©£¦¦§¥¨§¥¨
(`"w:

.'ä éðàxEn`d xkVl KWndA £¦§¤§¥©¨¨¨¨
:aEzMd miIqn ,'Fz`EaY mkl siqFdl'§¦¨¤§¨§©¥©¨
on`pe KM lr gihaOd 'd ip £̀¦©©§¦©©¨§¤¡¨

:izghad xFnWlek dxez ¦§©§¨¨¦
(ek).ícä ìò eìëàú àìdf `xwn ŸŸ§©©¨¦§¨¤

mipt dAxdl`EdWxcp-dOkA §©§¥¨¦¦§¨§©¨
EdEWxC mikxCAzkQnoixcdpqsc) §¨¦§¨§©¤¤©§¤§¦

(.bqllkp lMd `N` ,wtq KxcA `le]§Ÿ§¤¤¨¥¤¨©Ÿ¦§¨
:[aEzMd zpeEkAlk`i `NW dxdf` §©¨©©¨©§¨¨¤ŸŸ©
miWcw xUAndlik`A mixYEOd ¦§©¨¨¦©¨¦©£¦¨

minC zwixf iptlgAfOd lrFxTir] ¦§¥§¦©¨¦©©¦§¥©¦¨
xg` mFwnA xn`p xaM df oiC lW¤¦¤§¨¤¡©§¨©¥

(fk ,ai mixac)xg`lE - 'KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥§©©
`A o`ke .'lk`Y xUAde' - oMn¦¥§©¨¨Ÿ¥§¨¨
,['e`l' oFWlA KM lr xidfdl aEzMd©¨§©§¦©¨¦§¨

ecFrdxdf`zxg`zndAn lkF`l §©§¨¨©¤¤§¥¦¤¡©
oiNEgoiicr `idWM ,dhgWPW xg`l ¦§©©¤¦§£¨§¤¦£©¦

zqMxtn,DWtp `vYW mxhlr s`e §©§¤¤¤¤¤¥¥©§¨§©©
xEQi` mEXn DA oi` dhgWPXOW iR¦¤¦¤¦§£¨¥¨¦¦
xEQi` mEXn KkA Wi ,'igd on xa`'¥¤¦©©¥§¨¦¦
:aEzMd WExiR Kke .'mCd lr dlik`'£¦¨©©¨§¨¥©¨
miIw mCdWM xUAd z` Elk`Y l ©̀Ÿ§¤©¨¨§¤©¨©¨
FWExiR miWcw oiprNW `N` ,cnFre§¥¤¨¤§¦§©¨¨¦¥
,'dwixfl ilkA cnFre miIw `EdWM'§¤©¨§¥¦§¦¦§¦¨
WtPdW cFrA' FWExiR oiNEg oiprlE§¦§©¦¥§¤©¤¤



miyecwנ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ˙eLÁ.ּדמים, ‡Ï∑(סו אּלּו(סנהדרין ּכגֹון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ…¿«¬ְֵ

ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה ˙eBÚ.המנחׁשין ‡Ï∑:ׁשאֹומר וׁשעֹות, עֹונֹות לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְְֵֶָ
לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני .יֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

(æë)úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬
ð÷æ:E §¨¤«

i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ עגל (מכות ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל E˜Ê.סביב, ˙‡t∑(כא והן (מכות ּוגבּוליו הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ¿«¿»∆ְְֵַָָָ

– ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחמׁש:
יחד  הּלחיים ׁשּתי חּבּור .מקֹום ְְְִִֵַַַַָ

(çë)ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½
:ýåýé éðà íëa eðzú àì¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙÏ Ë¯NÂ∑ מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑ מכות) ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«
לעֹולם כא) מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, המחּקה (במדבר לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.ּכתב ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ«¬«ְ

ד) אֹותם";כה "והֹוקע ו): כא ב מחּקין (שמואל ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבלע"ז  פורפויינ"ט ּבּקרקע, .ּותחּובין ְְְִַַַַַ

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'FA miIwdAxd cFreEWxC mixEQi` ©¨§©§¥¦¦¨§
FA(i"`a ,m"`x):

.eLçðú àìzpizp FWExiR 'WEgip' Ÿ§©£¥¥§¦©
,drxl F` daFhl ,mipFW mipniq¦¨¦¦§¨§¨¨
.oFkp mrh mEW mdA oi`W mixacA¦§¨¦¤¥¨¤©©¨
dClEgA oiWgpnd EN` oFbM§¥©§©£¦§§¨

,zFtFraElW mzEbdpzd iR lr xW` §£¤©¦¦§©£¨¤
miraFw md ElNd miIg ilrAm` ©£¥©¦©¨¥§¦¦

m` oFbM] drx F` daFh mc`l rx`Y¤¡©¨¨¨¨¨¨§¦
F` Fpinin Exar sFrde dClEgd©§¨§¨¨§¦¦

E lkF` did m` oke ,[Fl`nVnFYR ¦§Ÿ§¥¦¨¨¥¦
,eiRn dltpE KlFd didW F`iav ¨§¨¦¦¤¨¨¥§¦

KxCa FwiqtdgxfOn FkENidW oFbM] ¦§¦©¤¤§¤¦¦¦§¨
oFtSn FMxcA xar iaSde axrnl§©£¨§©§¦¨©§©§¦¨
Fl WIW xnF` `Ed ixde ,[mFxcl§¨©£¥¥¤¥
dfA `vFIM lke ,wfPn dGd mFId bF`cl¦§©©¤¦¤¤§¨©¥¨¤

(`xtq)(c"a`x :dq oixcdpq i"yx):
.eððBòú àìåzFpFr oFWl(miPnf) §Ÿ§¥§§©¦

.zFrWe,FncFw oirM `Ed df xEQi`e §¨§¦¤§¥§
`N` miWgxzOd mixwOA `l K ©̀Ÿ©¦§¦©¦§©£¦¤¨

oFbM ,miPnGAipFlR mFi xnF`W`Ed ©§©¦§¤¥§¦
e aFhligzdl dtiFA,dk`ln:F` §¨¤§©§¦§¨¨

dWw zipFlt drW`idz`vlDA ¨¨§¦¨¨¦¨¥¨
,wfPdl milElr DA mi`vFIdW ,KxCl©¤¤¤©§¦¨£¦§¦¨¥
KM 'EppFrz `l' oFWNde .dnFCke§©¤§©¨Ÿ§¥¨
,zFpFr ibEq mkl ErAwY l` :FWExiR¥©¦§§¨¤¥

zFrxe zFaFhihxt h"rx oniq c"ei r"eya d`xe) §¨
(dfa mipicd(:dq oixcdpq):fk dxez

(fk).íëLàø úàt eôéwú àìidn Ÿ©¦§©Ÿ§¤©¦

?W`xd ztTdeircv deWOd df=) ©¨©¨Ÿ¤©©§¤§¨¨
(ofF`l gvOd oiAW W`xd iCv ;eizFTx©¨¦¥¨Ÿ¤¥©¥©¨¤

FYgCtlE Fpf` ixFg`l,(Fgvnl) ©£¥¨§§©©§§¦§
lcBd xrVd z` xiqn :xnFlM§©¥¦¤©¥¨©¨¥
mircSd miUrp KM KFYnE ,eircvA¦§¨¨¦¨©£¦©§¨¦
ixFg`l mzxEvA mieeWe miwlg£¨¦§¨¦§¨¨©£¥
lcB xrVd oi` mXW ,gvOde mipf`d̈¨§©¦§©¥©¤¨¥©¥¨¨¥

,llMeoFWlA diExw Ff zxFRqz §¨§¦§¤§¨¦§
KkA iM ,'dtTd'sTd `vnplEaB ©¨¨¦§¨¦§¨¤¥§

xrU zginv,aiaq lFbr FW`x`ll §¦©§©Ÿ¨¨¦§Ÿ
zFxrUzFhlFA EidW miircSd ©£©§¨©¦¤¨§

,df sTid lEaBn zF`vFieWoMlr §§¦§¤¥¤¤¥©
eipf` ixFg`DaFB lr oke mc` lM lW £¥¨§¨¤¨¨¨§¥©©

,FgvnFxrU ixTr(eizFxrU iWxFW) ¦§¦§¥§¨§¥©£¨
mddAxd eircSn dlrnlwxe ¥§©§¨¦§¨¨©§¥§©

`vFie xrVd cxFi miircSd mFwnA¦§©§¨©¦¥©¥¨§¥
xEQi` `xwp Kkl ,lEBird sTidn¥¤¥¨¦§¨¦§¨¦

'EtiTz `l' oFWlA mxrU zxqd:k zekn) £¨©§¨¨¦§Ÿ©¦
(g"n`a:

ð÷æ úàt.EgNbl `NW dxdf` `id Ff §©§¨¤¦©§¨¨¤Ÿ§©¥©
,owGd zF`Rn 'd`R' mEW (xrzA)§©©¥¨¦¥©¨¨

od ElNd zF`RdeA,eilEabE owGd sFq §©¥©¨¥§©¨¨§¨
wlgp owGd zFxrU zginv mFwn iM¦§§¦©©£©¨¨¤§©
lkAW xrU zvEaw lke ,miwlg dOkl§©¨£¨¦§¨§©¥¨¤§¨

,'owf z`R' z`xwp wlg:Wng ode ¥¤¦§¥§©¨¨§¥¨¥
,igle igl lkA miYWzFnvrd iYWA §©¦§¨¤¦¨¤¦¦§¥¨£¨

'rcS'd on zFcxRznE zF`vFIdzxkfend) ©§¦§¨§¦©¥¨
(lirlodiYWE,W`xd lv` dlrnl §¥¤§©§¨¥¤¨Ÿ

mFwn ,mipRd DaFbA xnFlMWigNd §©§©©¨¦¨¤©¤¦

zg`e ;zF`t iYW FA Wie agx `Ed¨¨§¤§¥¥§©©
dHnlmipRd sFqAFxhpqA= xhpq] §©¨§©¨¦§©§¥©§¥

,[dRl zgYnW zcCEgnd mvrd̈¤¤©§¤¤¤¦©©©¤
`EdWipW xEAg mFwnzFnvr ¤§¦§¥©§

cgi miigNd'Lpwf z`R' aEzMd hwpe] ©§¨©¦¨©§¨©©¨§©§¨¤
oFWlA 'Lpwf zF`R' `le ,cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ¥§¨¤¦§
,odn zg` lM lr aiIgl icM ,miAx©¦§¥§©¥©¨©©¥¤
Wng dwFl Fpwf lM gNbnd `vnpe§¦§¨©§©¥©¨§¨¤¨¥

r"eyA d`xE .zFIwlnsirq `"tw oniq c"ei) ©§ª§¥§
(`"iWExitA zFpFW zFrC Wie li`Fd iM¦¦§¥¥§¥

lkl iE`x owGd zF`R lW odizFnFwn§¥¤¤¥©¨¨¨§¨
`le zFrCd lkl WEgl minW `xi§¥¨©¦¨§¨©¥§Ÿ

[llM Fpwf lr xrY xiari,m"ialn) ©£¦©©©§¨§¨
(miyxtn:gk dxez

(gk).Lôðì èøNådhixU xnFlM §¤¤¨¤¤§©§¦¨
.Wtp lr xrv KFYn xUAAaEzMde ©¨¨¦©©©¤¤§©¨

iM ,KM lr xidfnlW oMxC oM ©§¦©¨¦¥©§¨¤
mxUA oihxUn zFidl ,miIxFn ¡̀¦¦¦§§¨§¦§¨¨

:zn mdl zOWM§¤¥¨¤¥
.ò÷ò÷ úáúëedTEgnd azM §Ÿ¤©£©§¨©§¤

(wEwgd)rEwWexFrd oiA sEBd KFzA ¤¨§¨©§©¥¨
,xUAl,mlFrl wgnp Fpi`W ©¨¨¤¥¦§©§¨

FrwrwOWFagFzehgnA,oiMqA F` ¤§©§§§£§©©§©¦
dnipR FiCd z` qipknExigWn `Ede ©§¦¤©§§¦¨§©§¦

(FzExixgWA miIw)mlFrlzekn i"yx) ©¨§©§¦§¨
(.`k:

.ò÷ò÷`Ed 'rEwrw'oFWldaigY ©£©¦£©§§¦¨
df oFWl EpivOW FnM ,wnFrl dvirpE§¦¨¨¤§¤¨¦¨¤

:mc` ziIlY iAblmzF` rwFde'cbp §©¥§¦©¨¨§©¨¤¤

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, עֹוׂשה אּתה ג)אם ג :(ירמיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו'" רבבים ."וּיּמנעּו ְְְִִִַָ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ואףֿעלּֿפי (יבמות רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשּבת  ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם .ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה מּׁשחיֹו.(סנהדרין המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר  והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ׁשאם ∑‡eL˜·zŒÏ.ויּדעֹוני, ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְֲִִִֶָ

אתכם  מתעב ואני לפני מּטּמאין אּתם ּבם, ‡ÌÎÈ‰Ï.ּתעסקּו '‰ È‡∑ מחל אּתם מי את ּבמי ּדעּו .יפין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

'WnXd(c ,dk xacna)d"awd iEEiv] ©¨¤¦
mi`hFgd miWp`d z` gw :dWnl§¤©¤¨£¨¦©§¦
oirl mzF` dlzE ,'xFrR lra'l EcarW¤¨§§©©§§¥¨§¥
eipAn ...Epl oYi' :Epivn oke ,[lMŸ§¥¨¦ª©¨¦¨¨

'mEprwFde(e ,`k aÎl`eny)ixaC] §©§¦§¥
EpiciA xFqn :KlOd ceC l` mipFraBd©¦§¦¤¨¦©¤¤§§¨¥
,[mzF` dlzpe lE`W ipAn draW¦§¨¦§¥¨§¦§¤¨
'drwFd' oFWlA milzPd mi`xwp KklE§¨¦§¨¦©¦§¦¦§¨¨

W mW lroilFze ux`A ur oiagFY ©¥¤£¦¥¨¨¤§¦
E`vnpe ,mdilr mzF`md ENi`M ¨£¥¤§¦§§§¦¥

mnvroiTEgn(miwEwg)oiaEgzE ©§¨§¦£¦§¦
f"rlA h"pietxet .rwxTA(z"yn): ©©§©§©©

hk dxez
(hk).dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà©§©¥¤¦§§©§¨

xAcn aEzMddiEpRd FYA xqFnA ©¨§©¥§¥¦©§¨
(d`EUp Dpi`W)d`ialmr zFidl - ¤¥¨§¨§¦¨¦§¦

mc`oiWECw mWl `NW(m"`x ,i"`a): ¨¨¤Ÿ§¥¦¦
õøàä äðæú àìådOf ux`d d`lnE. §Ÿ¦§¤¨¨¤¨§¨¨¨¤¦¨

`N` ,'ux`d iWp` Epfi `le' xn`p `lŸ¤¡©§Ÿ¦§©§¥¨¨¤¤¨
:EWxC o`Mn .'ux`d dpfz `le'm` §Ÿ¦§¤¨¨¤¦¨¨§¦

ok dUFr dY`LYA xqFn dY`W - ©¨¤¥¤©¨¥¦§
mB ,KM lr WpFrM ixd ,DzFpfdl§©§¨£¥§¤©¨©

ux`d`dzE mkA cFBaY DnvrdPfn ¨¨¤©§¨¦§¨¤§¥§©¨
,xg` mFwnA ozFUrl dizFxiR z ¤̀¥¤¨©£¨§¨©¥

,mkvx`a `ledpFf dX` znbEcM §Ÿ§©§§¤§§©¦¨¨
dia` ziA z` F` DlrA z` zWhFPd©¤¤¤©§¨¤¥¨¦¨
xnF` Kke] mixf ziA l` zklFde§¤¤¤¥¨¦§¨¥
ornl ,LYA z` lNgY l` :aEzMd©¨©§©¥¤¦§§©©
`NnzY m` ux`d dpfY `l xW £̀¤Ÿ¦§¤¨¨¤¦¦§©¥

dOifA(i"`a)[xnF` `Ed oke .(b ,b dinxi) §¦¨§¥¥
,miaiax ErpOIe'did dpFf dX` gvnE ©¦¨§§¦¦¥©¦¨¨¨¨

'Kl'Fbe,`A zEpGd `hg xEarAW ixd ¨§£¥¤©£¥§©§¨
zFRih zxivr] 'miaiax zripn' WpFr¤§¦©§¦¦£¦©¦
zginv oi` KMn d`vFzkE [xhOd©¨¨§¨¨¦¨¥§¦©

zFxiR(oexkfd):l dxez ¥
(l).eàøéz éLc÷îeEid ,xnFlM ¦§¨¦¦¨§©¡

mFwn iRlM cFaM z`xiA oibdFp£¦§¦§©¨§©¥§
:Exn`W `id Ffe .WCwOdqpMi `l ©¦§¨§¦¤¨§Ÿ¦¨¥

ziAd xdl mc`FlrpnaE FlwnA ¨¨§©©©¦§©§§¦§¨
FzCpEt`aEFA oipzFPW dlElg dxFbg) ©£§¨£¨£¨¤§¦

,(zFrneilbx lrW wa`aE(.cp zekxa), ¨§¨¨¤©©§¨
mEXn mdA Wi ElNd mixaCdW itl§¦¤©§¨¦©¨¥¨¤¦

.F`xFnE WCwOd cFakA mbRsiqene §¨¦§©¦§¨¨
:i"yxezFevOd iYW z` aEzMd llk §¨©©¨¤§¥©¦§

(WCwn `xFnE zAW) cgi,iM xnFl ©©©¨¨¦§¨©¦
lr mkxidfn ip`W iRÎlrÎs ©̀©¦¤£¦©§¦§¤©

,WCwOdmFwn lMnizFzAW z`' ©¦§¨¦¨¨¤©§©
'ExFnWY,iMWCwOdÎziA oipA oi` ¦§¦¥¦§©¥©¦§¨

zAW dgFc(`xtq):`l dxez ¤©¨
(`l)úBáBàä ìà eðôz ìàl`e ©¦§¤¨§¤

miprCid.ipAW mitXkn ibEq EN` ©¦§Ÿ¦¥¥§©§¦¤§¥
mdl mipFr mde ,mdA mil`FW mc`̈¨£¦¨¤§¥¦¨¤
.mditEXM dUrn iR lr mixaC§¨¦©¦©£¥¦¥¤
mdA l`FXd z` od aEzMd xidfde§¦§¦©¨¥¤©¥¨¤
dxEn`d Ff :mnvr mitXknd z` ode§¥¤©§©§¦©§¨¨£¨

`id ,o`MipFrCie aF` lral dxdf` ¨¦©§¨¨§©©§¦§¦
xEn`M dzinA mWpre] mnvroNdl,k) ©§¨§¨§¨§¦¨¨¨§©¨

(fkaF` mda didi iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦¦§¤¨¤

l`FXd ENi`e ,'EznEi zFn iprCi F`¦§Ÿ¦¨§¦©¥
on Fzxdf`e zFwlnA FWpr ,mdÄ¤¨§§©§§©§¨¨¦

xg` mFwnA xEn`d(`iÎi ,gi mixac)`l' ¨¨§¨©¥Ÿ
...La `vOi.['iprCie aF` l`WednE ¦¨¥§§Ÿ¥§¦§Ÿ¦©

?ipFrCil aF` oiAdf 'aF` lrA'bEq ¥§¦§¦©©¤
iExTd sXkn,'mFYit'z` dlrOd §©¥©¨¦©©£¤¤

igXd ziaA FaiWFnE ux`d on zOd©¥¦¨¨¤¦§¥©¤¦
lFw rnWpe ,(eizFrFxf zgY) FNW¤©©§¨§¦§¨

zOd'ipFrCi'e ;FigXn xAcnd`Ed ©¥©§©¥¦¤§§¦§¦
sXknDnXW dIg mvr qipkOd §©¥©©§¦¤¤©¨¤§¨

xAcn mvrde ,eiR KFzl 'rECi'©©§¦§¨¤¤§©¥
mWA `xwpe ,FtEXik ici lr eil`n¥¥¨©§¥¦§¦§¨§¥
xW` dIgd lW DnW lr 'ipFrCi'¦§¦©§¨¤©©¨£¤

mvrd dgwlp dPOn(:dq oixcdpq)my ,`"eb) ¦¤¨¦§§¨¨¤¤
(mler:

eL÷áz ìàmda d`nhl.Ll Wi ike ©§©§§¨§¨¨¤§¦¥§
xnF` KM `N` ?`OHdl WTaOW mc`̈¨¤§©¥§¦©¥¤¨¨¥

EWwaY l` :aEzMdmiwEqr zFidl ©¨©§©§¦§£¦
,ma EwqrY m`W ,mAf` iMmY` ¨¤¦©©§¨¦¨©¤

arzn ip`e iptl oi`OHinmkz` ¦©§¦§¨©©£¦§©¥¤§¤
(i"`a ,m"`x):

.íëéäìà 'ä éðàz` WiBcn aEzMd £¦¡Ÿ¥¤©¨©§¦¤
xg` mikWnPd lW mzElkqe mz`nEh§¨¨§¦§¨¤©¦§¨¦©©
'd ip`' miIqnE ,ipFrCIde aF`d̈§©¦§¦§©¥£¦

:xnFlM .'mkidl`mY` in z` ErC ¡Ÿ¥¤§©§¤¦©¤
inA oitilgn,dxdhe dXEcw'Î] ©£¦¦§¦§¨§¨¢¨
'lade d`nEhA(up`yn y"xd oeyl)[(`xtq): §§¨¨¤¤

al dxez



ני miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy
הרּבה  ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ˙eLÁ.ּדמים, ‡Ï∑(סו אּלּו(סנהדרין ּכגֹון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ…¿«¬ְֵ

ּבּדר הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה ˙eBÚ.המנחׁשין ‡Ï∑:ׁשאֹומר וׁשעֹות, עֹונֹות לׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְְֵֶָ
לצאת  קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני .יֹום ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָ

(æë)úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬
ð÷æ:E §¨¤«

i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ עגל (מכות ראׁשֹו הּקף ונמצא ּולפּדחּתֹו, אזנֹו לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הרּבה  מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל E˜Ê.סביב, ˙‡t∑(כא והן (מכות ּוגבּוליו הּזקן סֹוף ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ¿«¿»∆ְְֵַָָָ

– ּבסנטרֹו למּטה ואחת ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹחמׁש:
יחד  הּלחיים ׁשּתי חּבּור .מקֹום ְְְִִֵַַַַָ

(çë)ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½
:ýåýé éðà íëa eðzú àì¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙÏ Ë¯NÂ∑ מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑ מכות) ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«
לעֹולם כא) מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, המחּקה (במדבר לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.ּכתב ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ«¬«ְ

ד) אֹותם";כה "והֹוקע ו): כא ב מחּקין (שמואל ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבלע"ז  פורפויינ"ט ּבּקרקע, .ּותחּובין ְְְִַַַַַ

È˙כז  ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח  Ôez˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔBÎa Ôez˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.'FA miIwdAxd cFreEWxC mixEQi` ©¨§©§¥¦¦¨§
FA(i"`a ,m"`x):

.eLçðú àìzpizp FWExiR 'WEgip' Ÿ§©£¥¥§¦©
,drxl F` daFhl ,mipFW mipniq¦¨¦¦§¨§¨¨
.oFkp mrh mEW mdA oi`W mixacA¦§¨¦¤¥¨¤©©¨
dClEgA oiWgpnd EN` oFbM§¥©§©£¦§§¨

,zFtFraElW mzEbdpzd iR lr xW` §£¤©¦¦§©£¨¤
miraFw md ElNd miIg ilrAm` ©£¥©¦©¨¥§¦¦

m` oFbM] drx F` daFh mc`l rx`Y¤¡©¨¨¨¨¨¨§¦
F` Fpinin Exar sFrde dClEgd©§¨§¨¨§¦¦

E lkF` did m` oke ,[Fl`nVnFYR ¦§Ÿ§¥¦¨¨¥¦
,eiRn dltpE KlFd didW F`iav ¨§¨¦¦¤¨¨¥§¦

KxCa FwiqtdgxfOn FkENidW oFbM] ¦§¦©¤¤§¤¦¦¦§¨
oFtSn FMxcA xar iaSde axrnl§©£¨§©§¦¨©§©§¦¨
Fl WIW xnF` `Ed ixde ,[mFxcl§¨©£¥¥¤¥
dfA `vFIM lke ,wfPn dGd mFId bF`cl¦§©©¤¦¤¤§¨©¥¨¤

(`xtq)(c"a`x :dq oixcdpq i"yx):
.eððBòú àìåzFpFr oFWl(miPnf) §Ÿ§¥§§©¦

.zFrWe,FncFw oirM `Ed df xEQi`e §¨§¦¤§¥§
`N` miWgxzOd mixwOA `l K ©̀Ÿ©¦§¦©¦§©£¦¤¨

oFbM ,miPnGAipFlR mFi xnF`W`Ed ©§©¦§¤¥§¦
e aFhligzdl dtiFA,dk`ln:F` §¨¤§©§¦§¨¨

dWw zipFlt drW`idz`vlDA ¨¨§¦¨¨¦¨¥¨
,wfPdl milElr DA mi`vFIdW ,KxCl©¤¤¤©§¦¨£¦§¦¨¥
KM 'EppFrz `l' oFWNde .dnFCke§©¤§©¨Ÿ§¥¨
,zFpFr ibEq mkl ErAwY l` :FWExiR¥©¦§§¨¤¥

zFrxe zFaFhihxt h"rx oniq c"ei r"eya d`xe) §¨
(dfa mipicd(:dq oixcdpq):fk dxez

(fk).íëLàø úàt eôéwú àìidn Ÿ©¦§©Ÿ§¤©¦

?W`xd ztTdeircv deWOd df=) ©¨©¨Ÿ¤©©§¤§¨¨
(ofF`l gvOd oiAW W`xd iCv ;eizFTx©¨¦¥¨Ÿ¤¥©¥©¨¤

FYgCtlE Fpf` ixFg`l,(Fgvnl) ©£¥¨§§©©§§¦§
lcBd xrVd z` xiqn :xnFlM§©¥¦¤©¥¨©¨¥
mircSd miUrp KM KFYnE ,eircvA¦§¨¨¦¨©£¦©§¨¦
ixFg`l mzxEvA mieeWe miwlg£¨¦§¨¦§¨¨©£¥
lcB xrVd oi` mXW ,gvOde mipf`d̈¨§©¦§©¥©¤¨¥©¥¨¨¥

,llMeoFWlA diExw Ff zxFRqz §¨§¦§¤§¨¦§
KkA iM ,'dtTd'sTd `vnplEaB ©¨¨¦§¨¦§¨¤¥§

xrU zginv,aiaq lFbr FW`x`ll §¦©§©Ÿ¨¨¦§Ÿ
zFxrUzFhlFA EidW miircSd ©£©§¨©¦¤¨§

,df sTid lEaBn zF`vFieWoMlr §§¦§¤¥¤¤¥©
eipf` ixFg`DaFB lr oke mc` lM lW £¥¨§¨¤¨¨¨§¥©©

,FgvnFxrU ixTr(eizFxrU iWxFW) ¦§¦§¥§¨§¥©£¨
mddAxd eircSn dlrnlwxe ¥§©§¨¦§¨¨©§¥§©

`vFie xrVd cxFi miircSd mFwnA¦§©§¨©¦¥©¥¨§¥
xEQi` `xwp Kkl ,lEBird sTidn¥¤¥¨¦§¨¦§¨¦

'EtiTz `l' oFWlA mxrU zxqd:k zekn) £¨©§¨¨¦§Ÿ©¦
(g"n`a:

ð÷æ úàt.EgNbl `NW dxdf` `id Ff §©§¨¤¦©§¨¨¤Ÿ§©¥©
,owGd zF`Rn 'd`R' mEW (xrzA)§©©¥¨¦¥©¨¨

od ElNd zF`RdeA,eilEabE owGd sFq §©¥©¨¥§©¨¨§¨
wlgp owGd zFxrU zginv mFwn iM¦§§¦©©£©¨¨¤§©
lkAW xrU zvEaw lke ,miwlg dOkl§©¨£¨¦§¨§©¥¨¤§¨

,'owf z`R' z`xwp wlg:Wng ode ¥¤¦§¥§©¨¨§¥¨¥
,igle igl lkA miYWzFnvrd iYWA §©¦§¨¤¦¨¤¦¦§¥¨£¨

'rcS'd on zFcxRznE zF`vFIdzxkfend) ©§¦§¨§¦©¥¨
(lirlodiYWE,W`xd lv` dlrnl §¥¤§©§¨¥¤¨Ÿ

mFwn ,mipRd DaFbA xnFlMWigNd §©§©©¨¦¨¤©¤¦

zg`e ;zF`t iYW FA Wie agx `Ed¨¨§¤§¥¥§©©
dHnlmipRd sFqAFxhpqA= xhpq] §©¨§©¨¦§©§¥©§¥

,[dRl zgYnW zcCEgnd mvrd̈¤¤©§¤¤¤¦©©©¤
`EdWipW xEAg mFwnzFnvr ¤§¦§¥©§

cgi miigNd'Lpwf z`R' aEzMd hwpe] ©§¨©¦¨©§¨©©¨§©§¨¤
oFWlA 'Lpwf zF`R' `le ,cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ¥§¨¤¦§
,odn zg` lM lr aiIgl icM ,miAx©¦§¥§©¥©¨©©¥¤
Wng dwFl Fpwf lM gNbnd `vnpe§¦§¨©§©¥©¨§¨¤¨¥

r"eyA d`xE .zFIwlnsirq `"tw oniq c"ei) ©§ª§¥§
(`"iWExitA zFpFW zFrC Wie li`Fd iM¦¦§¥¥§¥

lkl iE`x owGd zF`R lW odizFnFwn§¥¤¤¥©¨¨¨§¨
`le zFrCd lkl WEgl minW `xi§¥¨©¦¨§¨©¥§Ÿ

[llM Fpwf lr xrY xiari,m"ialn) ©£¦©©©§¨§¨
(miyxtn:gk dxez

(gk).Lôðì èøNådhixU xnFlM §¤¤¨¤¤§©§¦¨
.Wtp lr xrv KFYn xUAAaEzMde ©¨¨¦©©©¤¤§©¨

iM ,KM lr xidfnlW oMxC oM ©§¦©¨¦¥©§¨¤
mxUA oihxUn zFidl ,miIxFn ¡̀¦¦¦§§¨§¦§¨¨

:zn mdl zOWM§¤¥¨¤¥
.ò÷ò÷ úáúëedTEgnd azM §Ÿ¤©£©§¨©§¤

(wEwgd)rEwWexFrd oiA sEBd KFzA ¤¨§¨©§©¥¨
,xUAl,mlFrl wgnp Fpi`W ©¨¨¤¥¦§©§¨

FrwrwOWFagFzehgnA,oiMqA F` ¤§©§§§£§©©§©¦
dnipR FiCd z` qipknExigWn `Ede ©§¦¤©§§¦¨§©§¦

(FzExixgWA miIw)mlFrlzekn i"yx) ©¨§©§¦§¨
(.`k:

.ò÷ò÷`Ed 'rEwrw'oFWldaigY ©£©¦£©§§¦¨
df oFWl EpivOW FnM ,wnFrl dvirpE§¦¨¨¤§¤¨¦¨¤

:mc` ziIlY iAblmzF` rwFde'cbp §©¥§¦©¨¨§©¨¤¤

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙BÊ‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑ קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰Ê˙Œ‡ÏÂ∑ «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, עֹוׂשה אּתה ג)אם ג :(ירמיה ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

וגֹו'" רבבים ."וּיּמנעּו ְְְִִִַָ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ואףֿעלּֿפי (יבמות רגליו; ׁשעל ּובאבק ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשּבת  ּדֹוחה הּמקּדׁש ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם .ׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ eÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה מּׁשחיֹו.(סנהדרין המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר  והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם מכניס ׁשאם ∑‡eL˜·zŒÏ.ויּדעֹוני, ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְֲִִִֶָ

אתכם  מתעב ואני לפני מּטּמאין אּתם ּבם, ‡ÌÎÈ‰Ï.ּתעסקּו '‰ È‡∑ מחל אּתם מי את ּבמי ּדעּו .יפין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

˙ÈÚËכט  ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל  ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא  ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôet˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

myl zxecdn - eheytk i"yx

'WnXd(c ,dk xacna)d"awd iEEiv] ©¨¤¦
mi`hFgd miWp`d z` gw :dWnl§¤©¤¨£¨¦©§¦
oirl mzF` dlzE ,'xFrR lra'l EcarW¤¨§§©©§§¥¨§¥
eipAn ...Epl oYi' :Epivn oke ,[lMŸ§¥¨¦ª©¨¦¨¨

'mEprwFde(e ,`k aÎl`eny)ixaC] §©§¦§¥
EpiciA xFqn :KlOd ceC l` mipFraBd©¦§¦¤¨¦©¤¤§§¨¥
,[mzF` dlzpe lE`W ipAn draW¦§¨¦§¥¨§¦§¤¨
'drwFd' oFWlA milzPd mi`xwp KklE§¨¦§¨¦©¦§¦¦§¨¨

W mW lroilFze ux`A ur oiagFY ©¥¤£¦¥¨¨¤§¦
E`vnpe ,mdilr mzF`md ENi`M ¨£¥¤§¦§§§¦¥

mnvroiTEgn(miwEwg)oiaEgzE ©§¨§¦£¦§¦
f"rlA h"pietxet .rwxTA(z"yn): ©©§©§©©

hk dxez
(hk).dúBðæäì Eza úà ìlçz ìà©§©¥¤¦§§©§¨

xAcn aEzMddiEpRd FYA xqFnA ©¨§©¥§¥¦©§¨
(d`EUp Dpi`W)d`ialmr zFidl - ¤¥¨§¨§¦¨¦§¦

mc`oiWECw mWl `NW(m"`x ,i"`a): ¨¨¤Ÿ§¥¦¦
õøàä äðæú àìådOf ux`d d`lnE. §Ÿ¦§¤¨¨¤¨§¨¨¨¤¦¨

`N` ,'ux`d iWp` Epfi `le' xn`p `lŸ¤¡©§Ÿ¦§©§¥¨¨¤¤¨
:EWxC o`Mn .'ux`d dpfz `le'm` §Ÿ¦§¤¨¨¤¦¨¨§¦

ok dUFr dY`LYA xqFn dY`W - ©¨¤¥¤©¨¥¦§
mB ,KM lr WpFrM ixd ,DzFpfdl§©§¨£¥§¤©¨©

ux`d`dzE mkA cFBaY DnvrdPfn ¨¨¤©§¨¦§¨¤§¥§©¨
,xg` mFwnA ozFUrl dizFxiR z ¤̀¥¤¨©£¨§¨©¥

,mkvx`a `ledpFf dX` znbEcM §Ÿ§©§§¤§§©¦¨¨
dia` ziA z` F` DlrA z` zWhFPd©¤¤¤©§¨¤¥¨¦¨
xnF` Kke] mixf ziA l` zklFde§¤¤¤¥¨¦§¨¥
ornl ,LYA z` lNgY l` :aEzMd©¨©§©¥¤¦§§©©
`NnzY m` ux`d dpfY `l xW £̀¤Ÿ¦§¤¨¨¤¦¦§©¥

dOifA(i"`a)[xnF` `Ed oke .(b ,b dinxi) §¦¨§¥¥
,miaiax ErpOIe'did dpFf dX` gvnE ©¦¨§§¦¦¥©¦¨¨¨¨

'Kl'Fbe,`A zEpGd `hg xEarAW ixd ¨§£¥¤©£¥§©§¨
zFRih zxivr] 'miaiax zripn' WpFr¤§¦©§¦¦£¦©¦
zginv oi` KMn d`vFzkE [xhOd©¨¨§¨¨¦¨¥§¦©

zFxiR(oexkfd):l dxez ¥
(l).eàøéz éLc÷îeEid ,xnFlM ¦§¨¦¦¨§©¡

mFwn iRlM cFaM z`xiA oibdFp£¦§¦§©¨§©¥§
:Exn`W `id Ffe .WCwOdqpMi `l ©¦§¨§¦¤¨§Ÿ¦¨¥

ziAd xdl mc`FlrpnaE FlwnA ¨¨§©©©¦§©§§¦§¨
FzCpEt`aEFA oipzFPW dlElg dxFbg) ©£§¨£¨£¨¤§¦

,(zFrneilbx lrW wa`aE(.cp zekxa), ¨§¨¨¤©©§¨
mEXn mdA Wi ElNd mixaCdW itl§¦¤©§¨¦©¨¥¨¤¦

.F`xFnE WCwOd cFakA mbRsiqene §¨¦§©¦§¨¨
:i"yxezFevOd iYW z` aEzMd llk §¨©©¨¤§¥©¦§

(WCwn `xFnE zAW) cgi,iM xnFl ©©©¨¨¦§¨©¦
lr mkxidfn ip`W iRÎlrÎs ©̀©¦¤£¦©§¦§¤©

,WCwOdmFwn lMnizFzAW z`' ©¦§¨¦¨¨¤©§©
'ExFnWY,iMWCwOdÎziA oipA oi` ¦§¦¥¦§©¥©¦§¨

zAW dgFc(`xtq):`l dxez ¤©¨
(`l)úBáBàä ìà eðôz ìàl`e ©¦§¤¨§¤

miprCid.ipAW mitXkn ibEq EN` ©¦§Ÿ¦¥¥§©§¦¤§¥
mdl mipFr mde ,mdA mil`FW mc`̈¨£¦¨¤§¥¦¨¤
.mditEXM dUrn iR lr mixaC§¨¦©¦©£¥¦¥¤
mdA l`FXd z` od aEzMd xidfde§¦§¦©¨¥¤©¥¨¤
dxEn`d Ff :mnvr mitXknd z` ode§¥¤©§©§¦©§¨¨£¨

`id ,o`MipFrCie aF` lral dxdf` ¨¦©§¨¨§©©§¦§¦
xEn`M dzinA mWpre] mnvroNdl,k) ©§¨§¨§¨§¦¨¨¨§©¨

(fkaF` mda didi iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦¦§¤¨¤

l`FXd ENi`e ,'EznEi zFn iprCi F`¦§Ÿ¦¨§¦©¥
on Fzxdf`e zFwlnA FWpr ,mdÄ¤¨§§©§§©§¨¨¦

xg` mFwnA xEn`d(`iÎi ,gi mixac)`l' ¨¨§¨©¥Ÿ
...La `vOi.['iprCie aF` l`WednE ¦¨¥§§Ÿ¥§¦§Ÿ¦©

?ipFrCil aF` oiAdf 'aF` lrA'bEq ¥§¦§¦©©¤
iExTd sXkn,'mFYit'z` dlrOd §©¥©¨¦©©£¤¤

igXd ziaA FaiWFnE ux`d on zOd©¥¦¨¨¤¦§¥©¤¦
lFw rnWpe ,(eizFrFxf zgY) FNW¤©©§¨§¦§¨

zOd'ipFrCi'e ;FigXn xAcnd`Ed ©¥©§©¥¦¤§§¦§¦
sXknDnXW dIg mvr qipkOd §©¥©©§¦¤¤©¨¤§¨

xAcn mvrde ,eiR KFzl 'rECi'©©§¦§¨¤¤§©¥
mWA `xwpe ,FtEXik ici lr eil`n¥¥¨©§¥¦§¦§¨§¥
xW` dIgd lW DnW lr 'ipFrCi'¦§¦©§¨¤©©¨£¤

mvrd dgwlp dPOn(:dq oixcdpq)my ,`"eb) ¦¤¨¦§§¨¨¤¤
(mler:

eL÷áz ìàmda d`nhl.Ll Wi ike ©§©§§¨§¨¨¤§¦¥§
xnF` KM `N` ?`OHdl WTaOW mc`̈¨¤§©¥§¦©¥¤¨¨¥

EWwaY l` :aEzMdmiwEqr zFidl ©¨©§©§¦§£¦
,ma EwqrY m`W ,mAf` iMmY` ¨¤¦©©§¨¦¨©¤

arzn ip`e iptl oi`OHinmkz` ¦©§¦§¨©©£¦§©¥¤§¤
(i"`a ,m"`x):

.íëéäìà 'ä éðàz` WiBcn aEzMd £¦¡Ÿ¥¤©¨©§¦¤
xg` mikWnPd lW mzElkqe mz`nEh§¨¨§¦§¨¤©¦§¨¦©©
'd ip`' miIqnE ,ipFrCIde aF`d̈§©¦§¦§©¥£¦

:xnFlM .'mkidl`mY` in z` ErC ¡Ÿ¥¤§©§¤¦©¤
inA oitilgn,dxdhe dXEcw'Î] ©£¦¦§¦§¨§¨¢¨
'lade d`nEhA(up`yn y"xd oeyl)[(`xtq): §§¨¨¤¤

al dxez



miyecwנב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(áì)úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
éäìànñ :ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ∑(לב קידושין חכמה (ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן .יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ô˜Ê Èt z¯„‰Â∑?ראהּו ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿»«¿»¿≈»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדבר  וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי "ויראת נאמר: ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלכ
"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב .הּמסּור ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

c‰˙e¯לב  Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiåårLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©®̈¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ

éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬

:íräæøLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬

:Cnr äéäà äLî ír éúééääáíéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úra ¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®

:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLåâúráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriå §²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−

:úBìøräãäîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìk rLBäé ìî-øLà øácä äæå ¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúîäøaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéä íéìî-ék ¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬

:eìî-àì íéøönî íúàöa CøcaåéBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL íéraøà | ék ©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹

íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).íe÷z äáéN éðtîxn`p ENi` ¦§¥¥¨¨¦¤¡©
iziid ,'mEwY daiU ipRn' wxlFki ©¦§¥¥¨¨¨¦¦¨

ENit`e owf mc` lMn mEwl WIW xnFl©¤¥¨¦¨¨¨¨¥©£¦
i`nW` owf,(ux`d mr F` rWx) ¨¥©§©¨¨©¨¨¤

xnFl cEnlYipR Yxcde''owf,eoi` ©§©§¨©§¨§¥¨¥§¥
oFWl`N` 'owf'inAWdxFY cnN §¨¥¤¨§¦¤¨©¨

ednkg dpTxn`PW FnM](fh ,`i xacna) §¨¨¨§¨§¤¤¡©
'l`xUi ipwGn Wi` miraW iN dtq`'¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥
[einkge mrd ilFcBn :FrnWOW -¤©§¨¦§¥¨¨©£¨¨

(:al oiyeciw):
å.ï÷æ éðt zøãäaEzMd zpeEM oi` §¨©§¨§¥¨¥¥©¨©©¨

lirl EpivOW oFWNM] oiCA EdMfIWweqt) ¤§©¥©¦©¨¤¨¦§¥

(ehoke 'lFcb ipR xCdz `le'(b ,bk zeny) §Ÿ¤§©§¥¨§¥
`N` ,['FaixA xCdz `l lce'Edfi` §¨Ÿ¤§©§¦¤¨¥¤

FnFwnA aWi `l ?xECdlW rEaTd ¦Ÿ¥¥¦§©¨©¤
,owGdeixaC z` xFYqi `lemlHal - ©¨¥§Ÿ¦§¤§¨¨§©§¨

mpi` Yxn`W mixaC' Fl xnFle§©§¨¦¤¨©§¨¥¨
miaWgp ElNd miUrOd iM ,'mipFkp§¦¦©©£¦©¨¤§¨¦

FcFakA dribtM(x"yl).:i"yx siqene ¦§¦¨¦§
`Ed owGd ipRn mEwl aEIgdW xg`nE¥©©¤©¦¨¦§¥©¨¥
rAx` KFzA) eil` aFxw riBOWM wx©§¤©¦©¨¥¨§©§©

iziid ,(zFO`lFkixYEn `OW ,xnFl ©¨¦¦¨©¤¨¨
W mc`l Flmivri(xFBqi)eipirmxhA ¨¨¨¤©£¦¦§¥¨§¤¤

Fnvr dUrie ,eil` riBie owGd axwzi¦§¨¥©¨¥§©¦©¥¨§©£¤©§

Ed`x `NW inMoi` `vnpe ,dNigYn §¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨§¦§¨¥
,mElM rBtp owf lW FcFaMxn`p Kkl §¤¨¥¦§¨§§¨¤¡©

'Lidl`n z`xie'df xac ixdW ,m`) §¨¥¨¥¡Ÿ¤¤£¥¨¨¤¦
mvr dpeEkAW F` ,FA oigad `l ok`̈¥Ÿ¦§¦¤§©¨¨¨©

(eipir z`,EdUFr lW FAll xEqn ¤¥¨¨§¦¤¥
oi`Wxg` mc``Ed `N` FA xiMn ¤¥¨¨©¥©¦¤¨

,Fnvr oial FpiAaNl xEqOd xaC lke ¥§¥©§§¨¨¨©¨©¥
,'Lidl`n z`xie' FA xn`p,xnFlkE ¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤§©

rcFId `Ed iM ,d"awdn `xil Ll Wi¥§¦¨¥¦©¥©
aEIgd on hnXdl z`A m` LizFaWgn©§§¤¦¨¨§¦¨¥¦©¦
e`l F` ,devOd z` Lilrn zFgcle§¦§¥¨¤¤©¦§¨¨

(my):bl dxez

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

ß oqip f"h iriax mei ß

:Láãe áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

æzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà íçéäéå §¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤©§¦²

:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàkèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéeðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìba ìûøNé-éðáàéeìëàiå §¥«¦§¨¥−©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnî õøàä øeárîáéíìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¥«£¬¨¨²¤¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeárîâééäéå ¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À

rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå åéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìàãé| øîàiåìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ¥¨¸©´Ÿ¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ

:Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäéåèýåýé àáö-øN øîàiå §ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«

åàë:àa ïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéåæëéäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬

:õøàä-ìëa BòîL̈§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáLéà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©©́©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´

íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác-ìk-úàâ| úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´

ìå ýåýé øçà úëìì ýåýé éðôìíé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä úàfä úéøaä éøác-úàãCìnä åöéå ¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤

úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä éðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´

ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk̈©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨®̈¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½

:ìà-úéa íøôr-úà àNðåäéøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà íéøîkä-úà úéaLäå §¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäéåàöiå §½̈§¦¥−§«¨¨®¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´

øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨¨®

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiåæíéLpä øLà ýåýé úéáa øLà íéLãwä éza-úà õziå ©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À

:äøLàì íéza íL úBâøàçøLà úBîaä-úà ànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå «Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´¤©¨À£¤³

rLBäé ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´®̈©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©§ª̧©̧



נג miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"h iyily meil inei xeriy

(áì)úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtî¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨
éäìànñ :ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ∑(לב קידושין חכמה (ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן .יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ô˜Ê Èt z¯„‰Â∑?ראהּו ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿»«¿»¿≈»≈ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ

ּדבר  וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי "ויראת נאמר: ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹלכ
"מאלהי "ויראת ּבֹו: נאמר לּלב .הּמסּור ְֱֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

c‰˙e¯לב  Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôää ÷øô òùåäéá

ä:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré øçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiåårLBäé øîàiå ©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©®̈¦´¨À̈©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤§ª©Æ

éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬

:íräæøLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬

:Cnr äéäà äLî ír éúééääáíéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úra ¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®

:úéðL ìûøNé-éða-úà ìî áeLåâúráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriå §²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−¥¦©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−

:úBìøräãäîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî àöiä írä-ìk rLBäé ìî-øLà øácä äæå ¨«£¨«§¤¬©¨−̈£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈

:íéøönî íúàöa Cøca øaãná eúîäøaãna íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéä íéìî-ék ¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´¨½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬

:eìî-àì íéøönî íúàöa CøcaåéBbä-ìk íz-ãr øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL íéraøà | ék ©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹

íäì ýåýé òaLð øLà ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä äîçìnä éLðà©§¥³©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´§Ÿ̈®£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).íe÷z äáéN éðtîxn`p ENi` ¦§¥¥¨¨¦¤¡©
iziid ,'mEwY daiU ipRn' wxlFki ©¦§¥¥¨¨¨¦¦¨

ENit`e owf mc` lMn mEwl WIW xnFl©¤¥¨¦¨¨¨¨¥©£¦
i`nW` owf,(ux`d mr F` rWx) ¨¥©§©¨¨©¨¨¤

xnFl cEnlYipR Yxcde''owf,eoi` ©§©§¨©§¨§¥¨¥§¥
oFWl`N` 'owf'inAWdxFY cnN §¨¥¤¨§¦¤¨©¨

ednkg dpTxn`PW FnM](fh ,`i xacna) §¨¨¨§¨§¤¤¡©
'l`xUi ipwGn Wi` miraW iN dtq`'¤§¨¦¦§¦¦¦¦§¥¦§¨¥
[einkge mrd ilFcBn :FrnWOW -¤©§¨¦§¥¨¨©£¨¨

(:al oiyeciw):
å.ï÷æ éðt zøãäaEzMd zpeEM oi` §¨©§¨§¥¨¥¥©¨©©¨

lirl EpivOW oFWNM] oiCA EdMfIWweqt) ¤§©¥©¦©¨¤¨¦§¥

(ehoke 'lFcb ipR xCdz `le'(b ,bk zeny) §Ÿ¤§©§¥¨§¥
`N` ,['FaixA xCdz `l lce'Edfi` §¨Ÿ¤§©§¦¤¨¥¤

FnFwnA aWi `l ?xECdlW rEaTd ¦Ÿ¥¥¦§©¨©¤
,owGdeixaC z` xFYqi `lemlHal - ©¨¥§Ÿ¦§¤§¨¨§©§¨

mpi` Yxn`W mixaC' Fl xnFle§©§¨¦¤¨©§¨¥¨
miaWgp ElNd miUrOd iM ,'mipFkp§¦¦©©£¦©¨¤§¨¦

FcFakA dribtM(x"yl).:i"yx siqene ¦§¦¨¦§
`Ed owGd ipRn mEwl aEIgdW xg`nE¥©©¤©¦¨¦§¥©¨¥
rAx` KFzA) eil` aFxw riBOWM wx©§¤©¦©¨¥¨§©§©

iziid ,(zFO`lFkixYEn `OW ,xnFl ©¨¦¦¨©¤¨¨
W mc`l Flmivri(xFBqi)eipirmxhA ¨¨¨¤©£¦¦§¥¨§¤¤

Fnvr dUrie ,eil` riBie owGd axwzi¦§¨¥©¨¥§©¦©¥¨§©£¤©§

Ed`x `NW inMoi` `vnpe ,dNigYn §¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨§¦§¨¥
,mElM rBtp owf lW FcFaMxn`p Kkl §¤¨¥¦§¨§§¨¤¡©

'Lidl`n z`xie'df xac ixdW ,m`) §¨¥¨¥¡Ÿ¤¤£¥¨¨¤¦
mvr dpeEkAW F` ,FA oigad `l ok`̈¥Ÿ¦§¦¤§©¨¨¨©

(eipir z`,EdUFr lW FAll xEqn ¤¥¨¨§¦¤¥
oi`Wxg` mc``Ed `N` FA xiMn ¤¥¨¨©¥©¦¤¨

,Fnvr oial FpiAaNl xEqOd xaC lke ¥§¥©§§¨¨¨©¨©¥
,'Lidl`n z`xie' FA xn`p,xnFlkE ¤¡©§¨¥¨¥¡Ÿ¤§©

rcFId `Ed iM ,d"awdn `xil Ll Wi¥§¦¨¥¦©¥©
aEIgd on hnXdl z`A m` LizFaWgn©§§¤¦¨¨§¦¨¥¦©¦
e`l F` ,devOd z` Lilrn zFgcle§¦§¥¨¤¤©¦§¨¨

(my):bl dxez

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

ß oqip f"h iriax mei ß

:Láãe áìç úáæ õøà eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà íúBàøä ézìáì§¦§¦º©§¨´¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

æzçz íé÷ä íäéða-úàå:Cøca íúBà eìî-àì ék eéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà íçéäéå §¤§¥¤¸¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤©§¦²

:íúBéç ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë enz-øLàkèíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ©«£¤©¬¨©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬£¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrî íéøöî útøç-úà éúBlbéeðçiå ©²¦¤¤§©¬¦§©−¦¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìba ìûøNé-éðáàéeìëàiå §¥«¦§¨¥−©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnî õøàä øeárîáéíìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¥«£¬¨¨²¤¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeárîâééäéå ¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À

rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå åéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìàãé| øîàiåìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ¥¨¸©´Ÿ¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ

:Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäéåèýåýé àáö-øN øîàiå §ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹

:ïk rLBäé Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©§ª−©¥«

åàë:àa ïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéåæëéäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬

:õøàä-ìëa BòîL̈§−§¨¨¨«¤

çñô ìù éðù íåéì äøèôäâë ÷øô á íéëìî

âëà:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáLéà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä ìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©©́©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´

íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©¨®©¦§¨´§¨§¥¤À

:ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác-ìk-úàâ| úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìr Cìnä ãîriå ¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´

ìå ýåýé øçà úëìì ýåýé éðôìíé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî øîL ¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä úàfä úéøaä éøác-úàãCìnä åöéå ¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤

úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå äðLnä éðäk-úàå ìBãbä ïäkä eäi÷ìç-úà¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´

ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiå íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk̈©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨®̈¦©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½

:ìà-úéa íøôr-úà àNðåäéøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð øLà íéøîkä-úà úéaLäå §¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À£¤³¨«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäéåàöiå §½̈§¦¥−§«¨¨®¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´

øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨¨®

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiåæíéLpä øLà ýåýé úéáa øLà íéLãwä éza-úà õziå ©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À

:äøLàì íéza íL úBâøàçøLà úBîaä-úà ànèéå äãeäé éørî íéðäkä-ìk-úà àáiå «Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸¥«¨¥´§½̈©§©¥´¤©¨À£¤³

rLBäé ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änL-eøh÷¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´®̈©§¨©º¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©§ª̧©̧



miyecwנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי ׁשּנּתנה .ּתֹורה ְְִִִֶַָָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À
íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦

:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì)ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
:äøeNnáe©§¨«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את  ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר  ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד  והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכאן?
הארץ  את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּדין.

מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את מּדת ∑cna‰.ּומחּלל זֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«ƒ»ִַ
כט)הארץ  ב''ב סא. הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא ֶָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øNèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà ©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìàáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëeäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦¨®

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtä äNrðãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå-úàå íé ©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤

íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä | ìk úàå íéìlbä©¦ª¦¹§¥´¨©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìr íéáúkä äøBzä éøác-úàäëäéä-àì eäîëå ¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧

åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈

:eäîk í÷-àìŸ¨¬¨«Ÿ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).eðBú àìo`M xAcn aEzMd Ÿ©¨§©¥¨
xEQi`A,mixaC z`pF`xrvl `NW §¦¨©§¨¦¤Ÿ§©¥

W ,mixEAcA xBd z`Fl xn`z `l ¤©¥§¦¦¤ŸŸ©
Wn`'(lFnz`)ÎdcFar caFr ziid ¤¤¤§¨¦¨¥£¨

dxFY cFnll `a dY` eiWkre ,dxf̈¨§©§¨©¨¨¦§¨
!?'dxEaBd iRn dpYPWoi` la`] ¤¦§¨¦¦©§¨£¨¥

FnM 'oFnn z`pF`'A o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨§¨©¨§
oNdl(fi ,dk)hFwpl Fl did `l oM m`W , §©¨¤¦¥Ÿ¨¨¦§

xB `weeC(i"`a)[:cl dxez ©§¨¥
(cl).íúééä íéøâ ékztqFY `id Ff ¦¥¦¡¦¤¦¤¤

xrvNn xzFiA xdGdl daFgd lr mrh©©©©¨§¦¨¥§¥¦§©¥
`ld iM ,FzExiB zFcF` lr xBd z ¤̀©¥©¥¦£Ÿ

KxckE ,mziid mixB mknvrA mY ©̀¤§©§§¤¥¦¡¦¤§¤¤
:minkg Exn`Wxn`Y l` LAW mEn ¤¨§£¨¦¤§©Ÿ©

LxaglmbtA Lxag z` WiIaY l` - ©£¥§©§©¥¤£¥§¦§¨
LnvrA dY` xW`M ,FA WIW oFxQg F`¦¨¤¥©£¤©¨§©§§
,o`M xEn`d oiprA ok FnkE] KkA iEwl̈§¨§¥¨¦§¨¨¨¨
mixvnA Ecar l`xUi mBW Epivn ixd£¥¨¦¤©¦§¨¥¨§§¦§©¦

xn`PW FnM ,dxfÎdcFar(ci ,ck ryedi) £¨¨¨§¤¤¡©
Ecar xW` midl` z` Exiqde'§¨¦¤¡Ÿ¦£¤¨§
'mixvnaE xdPd xarA mkizFa £̀¥¤§¥¤©¨¨§¦§©¦

(ipewfg)[:
.íëéäìà 'ä éðàxnFlMLidl` £¦¡Ÿ¥¤§©¡Ÿ¤

,ip` eidl`eode LNW od,xBd lW ¥Ÿ¨¨¦¥¤§§¥¤©¥

l`xUiM FA bFdpl Ll Wi KkitlE§¦¨¥§¦§§¦§¨¥
Fl Yad`e' :o`M xn`PW itkE ,xEnB̈§¦¤¤¡©¨§¨©§¨

'LFnM(x"yl):dl dxez ¨
(dl).ètLna ìåò eNòú àìdfi`l Ÿ©£¨¤©¦§¨§¥¤

?aEzMd zpeEM 'hRWn' bEq- oicl m` ¦§¨©¨©©¨¦§¦
iptl hRWnl mi`Ad oic ilra ipWA¦§¥©£¥¦©¨¦§¦§¨¦§¥

,oiICdixdKM lrxn`p xakweqt lirl) ©©¨£¥©¨§¨¤¡©
(ehEdnE ,'hRWOA ler EUrz `l'Ÿ©£¨¤©¦§¨©

`Ed ?o`M iEpXd 'hRWn'WxtOW ¦§¨©¨¨¤§¨¥
:KlFde,dxEUOde lwWOde dCOd §¥©¦¨§©¦§¨§©§¨

mhRWnM wiIEcnA miiEUr EidIW. ¤¦§£¦¦§¨§¦§¨¨
oFWlA dcicOd z` dpiMW KFYnE¦¤¦¨¤©§¦¨¦§

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונן נן נן נן (יט, ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן התחּׁשבּות (רמּב"ם)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת החסרה הּמּדה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּזּולת;
האדם ׁשל ערמּומּיּות מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבּבית , לביןלביןלביןלבין .ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(åì)÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤
íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא .זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. עלֿמנת ¬∆≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  הּנאמן ואני .ּבכֹור, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם  - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא : ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
ּדאסר  "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻיׁש

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ׁשרא רחמנא הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשלן מּצרכי יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ÔÏÈÎÓלו  ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

,hRWncOlnaEzMd dfAccFOdW ¦§¨§©¥¨¤©¨¤©¥
`xwpoirM'oiIc'mipFTdW itl] ¦§¨§¥©¨§¦¤©¦

,zFwiIEcn eizFCiOW FxWi lr miknFq§¦©¨§¤¦¨§¨
lr miknFq oiCd ilrAW mWM§¥¤©£¥©¦§¦©
oiICd lW FYrC lETiWe FzEpn`p¤¡¨§¦©§¤©©¨

(i"`a)o`MnE ,[ixd dCOA xTiW m`W ¦¨¤¦¦¥©¦¨£¥
M `Edd oiIce ,oiCd z` lwlwnFpFr §©¨©§©§¥¤©¦§£

xEn`M xEngoiICd lv`(my d`x)`EdW ¨¨¨¥¤©©¨¤
mxg ,uTEWnE iE`pU ,lEr iExẅ©¨¨§¨¥¤

,darFzeeokmixac dXngl mxFb §¥¨§¥¥©£¦¨§¨¦
oiIcA mixEn`doiCd z` lwlwnd ¨£¦§©¨©§©§¥¤©¦

Wz` lNgnE ,ux`d z` `Ohn ¤§©¥¤¨¨¤§©¥¤
liRnE ,dpikXd z` wNqnE ,mXd©¥§©¥¤©§¦¨©¦
mzF` dlbnE ,axgA l`xUi z ¤̀¦§¨¥©¤¤©§¤¨

mvx`n,'darFY' iExw `EdW itl] ¥©§¨§¦¤¨¥¨
dxf dcFar lv` xEn`d oFWNd FzF`M§©¨¨¨¥¤£¨¨¨

(dk ,f mixac d`x),ElNd mixaC dXnge©£¦¨§¨¦©¨
WxFtnM ,dxf dcFar lr WpFrM mi`Ä¦§¤©£¨¨¨©§¨
dOkA miaEzMaE mi`iaPaE dxFYA©¨©§¦¦©§¦§©¨

zFnFwn(eh weqt lirl k"eza c"a`xd)[(`xtq): §
.äcnaux`d zCn FfzFCin' - ©¦¨¦©¨¨¤¦

rwxw ighW miccFn odAW ,'KxF`¤¤¨¤§¦¦§¥©§©
xidfde ,['eke dqxR ,lin ,dO` :oFbM]§©¨¦©§¨§¦§¦
:oFbM ,dCOA ler EUri `NW aEzMd©¨¤Ÿ©£¨¤©¦¨§
icM lagA rwxTd z` cFCnl `Ad©¨¦§¤©©§©§¤¤§¥
dfl cFcni `l oitYEW ipW oiA DwNgl§©§¨¥§¥¨¦Ÿ¦§¨¤
,minWBd zFniA dfle dOgd zFniA¦©©¨§¨¤¦©§¨¦
`Ed oi` Wai lagdWM dOgd zFniAW¤¦©©¨§¤©¤¤¨¥¥
- minWBd zFniaM FMxv lM gYnp¦§¨¨¨§§¦©§¨¦
hRWnA ler dUr ixd ,oM ccn m`e§¦¨©¥£¥¨¨¨¤§¦§©

,lagA zFcCnp zFrwxTd] dcicOd©§¦¨©©§¨¦§¨§¤¤
EpivOW FnM(fi ,f qenr)lagA Lznc`e' §¤¨¦§©§¨§©¤¤

['wlgY(my)(:`q `rivn `aa): §ª¨
.ì÷Lna,FrnWnMxkFn `Ed xW`M ©¦§¨§©§¨©£¤¥

oFbM] lwWOd iR lr mixaC wlFg F`¥§¨¦©¦©¦§¨§
FhRWnM oFkp FlwWn `di ,[zFxiR: ¥§¥¦§¨¨§¦§¨

.äøeNnáegNd zCn `id,xnFlM . ©§¨¦¦©©©§©
zCin `weeC FWExiR oi` 'dxEUn' oFWl§§¨¥¥©§¨¦©
,'dxEUn' diExTd zniIEqn milfFp§¦§¤¤©§¨§¨
zillM zErnWn df oFWlA Wi `N ¤̀¨¥§¨¤©§¨§¨¦
ilkA micCnPd milfFPd zFCin lkl§¨¦©§¦©¦§¨¦¦§¥
:oFbM .dcicnl miiEUrd mipFW lEAiw¦¦¨£¦¦§¦¨§

aEzMd oFWlke] 'eke ,bFl ,oid,c l`wfgi) ¦§¦§©¨
(`idCnA - 'dYWz dxEUnA minE'©¦¦§¨¦§¤§¦¨

[dlAbdaE(:`q `rivnÎ`aa),bk `"dc w"cx) §©§¨¨
(hk:el dxez

(el).÷ãö éðáàmdipa`zFlFwWOd ©§¥¤¤¥©§¥©¦§
oCbpM oilwFXWzFRk iYWA ¤§¦§¤§¨¦§¥©

o`Mn zFxiRde o`Mn oa`d ,mipf`Od: ©Ÿ§©¦¨¤¤¦¨§©¥¦¨
úôéàwcv.WaId zCn `iddCin - ¥©¤¤¦¦©©¨¥¦¨

diExTd 'gtPd zFCiO'n zniIEqn§¤¤¦¦©¤©©§¨
mixaC cFCnl diEUr `ide ,'dti`'¥¨§¦£¨¦§§¨¦
FnM] gnw F` miHg oFbM ,miWai§¥¦§¦¦¤©§

xn`PW(`i ,d lirl),'zlq dt`d zxiUr' ¤¤¡©£¦¦¨¥¨Ÿ¤
oke(fi ,a zex)hwpe .['mixrU dti`M idie' §¥©§¦§¥¨§Ÿ¦§¨©

zFCin lkl `nbEcM 'dti`' aEzMd©¨¥¨§§¨§¨¦
zFCin'] 'eke d`q ,xnFr :oFbM ,WaId©¨¥§¤§¨¦
ilkA ozpizp ici lr zFcCnp 'WaId©¨¥¦§¨©§¥§¦¨¨¦§¦
mixaC ,KkitlE .Ff dCin wifgOd©©£¦¦¨§¦¨§¨¦
,ilMd llg lM z` mi`Nnn mpi`W¤¥¨§©§¦¤¨£©©§¦

mccnl oYip `l ,dnFCke zFxiR oFbM§¥§©¤Ÿ¦¨§¨§¨
[lwWnA `N` 'WaId zFCin'A: §¦©¨¥¤¨§¦§¨

.ïéägNd zCn `id FfmilfFp zCin - ¦¦¦©©©¦©§¦
FnM] 'oid' z`xwPd zniIEqnxn`PW §¤¤©¦§¥¦§¤¤¡©

(ck ,l zeny)Dhwp Ff mbe ,['oid zif onWe'§¤¤©¦¦§©§¨¨
oFWl Wxtl icM) `nbEcM aEzMd©¨§§¨§¥§¨¥§
,gNd zFCin lkl oiCd `Ede ,('dxEUn'§¨§©¦§¨¦©©

'eke bFl oFbM(ahid x`a): §
.íëúà éúàöBä øLàz`ivi oipr dn £¤¥¦¤§¤¨¦§©§¦©

`N` ?'wcSd zFCin' zxdf`l mixvn¦§©¦§©§¨©¦©¤¤¤¨
:xnF` `Ed KMoM zpnÎlriz`vFd ¨¥©§¨¥¥¦

mkl izi`xde ,mixvOn mkz ¤̀§¤¦¦§©¦§¤§¥¦¨¤
hiNXd `Ed ip` iM miztFnaE zFzF`A§§§¦¦£¦©©¦
icM ,eihxR lkA mlFrd lr giBWnE©§¦©©¨¨§¨§¨¨§¥
`le ,Ff dpEn` KFYn EbdpY mY` s`W¤©©¤¦§£¦¡¨§Ÿ
oi` ENi`M dnxnA oFnn giexdl EQpY§©§©§¦©¨§¦§¨§¦¥

dlrnln d`Fx oir(g"gd xe`ia).xaC ©¦¨¦§©§¨¨¨
:xg`z`ivi aEzMd o`M xiMfd ©¥¦§¦¨©¨§¦©

:fFnxl icM mixvnip`xW` `Ed ¦§©¦§¥¦§£¦£¤
mixvna iYpgadzMn zrWA ¦§©§¦§¦§©¦¦§©©©

zFxFkAdRihl xFkA lW dRih oiA §¥¦¨¤§§¦¨
,xFkA lW Dpi`W`NW miptF`A mB ¤¥¨¤§©§¨¦¤Ÿ

,xFkAd `Ed in zFIxAd mdA ExiMd¦¦¨¤©§¦¦©§
ip`emB `Edon`Pdoigadl ©£¦©©¤¡¨§©§¦

e mkiUrnArxRilonFHW iOnipa` §©£¥¤§¦¨©¦¦¤¥©§¥
glnA eizFlwWnznxFBd dNErR] ¦§§¨§¤©§¨©¤¤

E ,[mlwWn caMn zigtdlzFpFdl §©§¦¦Ÿ¤¦§¨¨§
KkAmdA oixiMn oi`W zFIxAd z` §¨¤©§¦¤¥©¦¦¨¤

(:`q `rivnÎ`aa)ya iiga epiax)(inlyexid m:
fl dxez



נה miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£eB˙ ‡Ï∑ ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה  מּפי ׁשּנּתנה .ּתֹורה ְְִִִֶַָָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À
íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk Bì záäàå§¨«©§¨¬Æ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦

:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È‡∑ אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱִֵֶָָֹֹ

(äì)ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
:äøeNnáe©§¨«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", עול תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
את  ּכמקלקל הּוא הרי ּבּמּדה, ׁשּקר  ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד  והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּכאן?
הארץ  את מטּמא ּבדּין: האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻהּדין.

מארצם  אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את מּדת ∑cna‰.ּומחּלל זֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ«ƒ»ִַ
כט)הארץ  ב''ב סא. הּלח ∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא ֶָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

Ï‡לג  ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È ÔeB˙»≈

BÈb¯‡לד  ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈÈa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה  ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

:øérä ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øNèýåýé çaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà ©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬§Ÿ̈−

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéaàëýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà Cìnä åöéå ¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−

:äfä úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìàáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëeäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦¨®

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtä äNrðãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå-úàå íé ©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤

íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä | ìk úàå íéìlbä©¦ª¦¹§¥´¨©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìr íéáúkä äøBzä éøác-úàäëäéä-àì eäîëå ¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧

åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈

:eäîk í÷-àìŸ¨¬¨«Ÿ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bl).eðBú àìo`M xAcn aEzMd Ÿ©¨§©¥¨
xEQi`A,mixaC z`pF`xrvl `NW §¦¨©§¨¦¤Ÿ§©¥

W ,mixEAcA xBd z`Fl xn`z `l ¤©¥§¦¦¤ŸŸ©
Wn`'(lFnz`)ÎdcFar caFr ziid ¤¤¤§¨¦¨¥£¨

dxFY cFnll `a dY` eiWkre ,dxf̈¨§©§¨©¨¨¦§¨
!?'dxEaBd iRn dpYPWoi` la`] ¤¦§¨¦¦©§¨£¨¥

FnM 'oFnn z`pF`'A o`M xAcn aEzMd©¨§©¥¨§¨©¨§
oNdl(fi ,dk)hFwpl Fl did `l oM m`W , §©¨¤¦¥Ÿ¨¨¦§

xB `weeC(i"`a)[:cl dxez ©§¨¥
(cl).íúééä íéøâ ékztqFY `id Ff ¦¥¦¡¦¤¦¤¤

xrvNn xzFiA xdGdl daFgd lr mrh©©©©¨§¦¨¥§¥¦§©¥
`ld iM ,FzExiB zFcF` lr xBd z ¤̀©¥©¥¦£Ÿ

KxckE ,mziid mixB mknvrA mY ©̀¤§©§§¤¥¦¡¦¤§¤¤
:minkg Exn`Wxn`Y l` LAW mEn ¤¨§£¨¦¤§©Ÿ©

LxaglmbtA Lxag z` WiIaY l` - ©£¥§©§©¥¤£¥§¦§¨
LnvrA dY` xW`M ,FA WIW oFxQg F`¦¨¤¥©£¤©¨§©§§
,o`M xEn`d oiprA ok FnkE] KkA iEwl̈§¨§¥¨¦§¨¨¨¨
mixvnA Ecar l`xUi mBW Epivn ixd£¥¨¦¤©¦§¨¥¨§§¦§©¦

xn`PW FnM ,dxfÎdcFar(ci ,ck ryedi) £¨¨¨§¤¤¡©
Ecar xW` midl` z` Exiqde'§¨¦¤¡Ÿ¦£¤¨§
'mixvnaE xdPd xarA mkizFa £̀¥¤§¥¤©¨¨§¦§©¦

(ipewfg)[:
.íëéäìà 'ä éðàxnFlMLidl` £¦¡Ÿ¥¤§©¡Ÿ¤

,ip` eidl`eode LNW od,xBd lW ¥Ÿ¨¨¦¥¤§§¥¤©¥

l`xUiM FA bFdpl Ll Wi KkitlE§¦¨¥§¦§§¦§¨¥
Fl Yad`e' :o`M xn`PW itkE ,xEnB̈§¦¤¤¡©¨§¨©§¨

'LFnM(x"yl):dl dxez ¨
(dl).ètLna ìåò eNòú àìdfi`l Ÿ©£¨¤©¦§¨§¥¤

?aEzMd zpeEM 'hRWn' bEq- oicl m` ¦§¨©¨©©¨¦§¦
iptl hRWnl mi`Ad oic ilra ipWA¦§¥©£¥¦©¨¦§¦§¨¦§¥

,oiICdixdKM lrxn`p xakweqt lirl) ©©¨£¥©¨§¨¤¡©
(ehEdnE ,'hRWOA ler EUrz `l'Ÿ©£¨¤©¦§¨©

`Ed ?o`M iEpXd 'hRWn'WxtOW ¦§¨©¨¨¤§¨¥
:KlFde,dxEUOde lwWOde dCOd §¥©¦¨§©¦§¨§©§¨

mhRWnM wiIEcnA miiEUr EidIW. ¤¦§£¦¦§¨§¦§¨¨
oFWlA dcicOd z` dpiMW KFYnE¦¤¦¨¤©§¦¨¦§

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובבבבּמּמּמּמׂשׂשׂשׂשּוּוּוּורהרהרהרה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשקלקלקלקל ּבּבּבּבּמּמּמּמּדּדּדּדהההה ּבּבּבּבּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט,,,, עולעולעולעול תעתעתעתעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו לה)לאלאלאלא ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבֹוֹוֹוֹונן נן נן נן (יט, ּוּוּוּולדקלדקלדקלדקּדּדּדּדקקקק .... .... ההההּמּמּמּמאזניםאזניםאזניםאזנים לצלצלצלצּדּדּדּדקקקק עעעעׂשׂשׂשׂשהההה מצותמצותמצותמצות ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
עעעעׂשׂשׂשׂשּיּיּיּיתןתןתןתן התחּׁשבּות (רמּב"ם)ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת החסרה הּמּדה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּזּולת;
האדם ׁשל ערמּומּיּות מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹוּבּבית , לביןלביןלביןלבין .ּבּבּבּבינינינינֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(åì)÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤
íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ·‡∑ ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח ∑‰ÔÈ.היא מּדת היא .זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑ ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. עלֿמנת ¬∆≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבהם  מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע  הּנאמן ואני .ּבכֹור, ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה .... .... צדקצדקצדקצדק לו)איפתאיפתאיפתאיפת (יט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם  - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור לפרׁש, ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא : ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹוכן
ּדאסר  "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל והּנה, ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻיׁש

צרכי את להחׁשיב יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ׁשרא רחמנא הּגּוף.ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁשלן מּצרכי יֹותר ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

ÔÏÈÎÓלו  ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂÊ‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÈ‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
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(i"`a)o`MnE ,[ixd dCOA xTiW m`W ¦¨¤¦¦¥©¦¨£¥
M `Edd oiIce ,oiCd z` lwlwnFpFr §©¨©§©§¥¤©¦§£
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Wz` lNgnE ,ux`d z` `Ohn ¤§©¥¤¨¨¤§©¥¤
liRnE ,dpikXd z` wNqnE ,mXd©¥§©¥¤©§¦¨©¦
mzF` dlbnE ,axgA l`xUi z ¤̀¦§¨¥©¤¤©§¤¨

mvx`n,'darFY' iExw `EdW itl] ¥©§¨§¦¤¨¥¨
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:oFbM ,dCOA ler EUri `NW aEzMd©¨¤Ÿ©£¨¤©¦¨§
icM lagA rwxTd z` cFCnl `Ad©¨¦§¤©©§©§¤¤§¥
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oFbM] lwWOd iR lr mixaC wlFg F`¥§¨¦©¦©¦§¨§
FhRWnM oFkp FlwWn `di ,[zFxiR: ¥§¥¦§¨¨§¦§¨

.äøeNnáegNd zCn `id,xnFlM . ©§¨¦¦©©©§©
zCin `weeC FWExiR oi` 'dxEUn' oFWl§§¨¥¥©§¨¦©
,'dxEUn' diExTd zniIEqn milfFp§¦§¤¤©§¨§¨
zillM zErnWn df oFWlA Wi `N ¤̀¨¥§¨¤©§¨§¨¦
ilkA micCnPd milfFPd zFCin lkl§¨¦©§¦©¦§¨¦¦§¥
:oFbM .dcicnl miiEUrd mipFW lEAiw¦¦¨£¦¦§¦¨§

aEzMd oFWlke] 'eke ,bFl ,oid,c l`wfgi) ¦§¦§©¨
(`idCnA - 'dYWz dxEUnA minE'©¦¦§¨¦§¤§¦¨

[dlAbdaE(:`q `rivnÎ`aa),bk `"dc w"cx) §©§¨¨
(hk:el dxez

(el).÷ãö éðáàmdipa`zFlFwWOd ©§¥¤¤¥©§¥©¦§
oCbpM oilwFXWzFRk iYWA ¤§¦§¤§¨¦§¥©

o`Mn zFxiRde o`Mn oa`d ,mipf`Od: ©Ÿ§©¦¨¤¤¦¨§©¥¦¨
úôéàwcv.WaId zCn `iddCin - ¥©¤¤¦¦©©¨¥¦¨

diExTd 'gtPd zFCiO'n zniIEqn§¤¤¦¦©¤©©§¨
mixaC cFCnl diEUr `ide ,'dti`'¥¨§¦£¨¦§§¨¦
FnM] gnw F` miHg oFbM ,miWai§¥¦§¦¦¤©§

xn`PW(`i ,d lirl),'zlq dt`d zxiUr' ¤¤¡©£¦¦¨¥¨Ÿ¤
oke(fi ,a zex)hwpe .['mixrU dti`M idie' §¥©§¦§¥¨§Ÿ¦§¨©

zFCin lkl `nbEcM 'dti`' aEzMd©¨¥¨§§¨§¨¦
zFCin'] 'eke d`q ,xnFr :oFbM ,WaId©¨¥§¤§¨¦
ilkA ozpizp ici lr zFcCnp 'WaId©¨¥¦§¨©§¥§¦¨¨¦§¦
mixaC ,KkitlE .Ff dCin wifgOd©©£¦¦¨§¦¨§¨¦
,ilMd llg lM z` mi`Nnn mpi`W¤¥¨§©§¦¤¨£©©§¦

mccnl oYip `l ,dnFCke zFxiR oFbM§¥§©¤Ÿ¦¨§¨§¨
[lwWnA `N` 'WaId zFCin'A: §¦©¨¥¤¨§¦§¨

.ïéägNd zCn `id FfmilfFp zCin - ¦¦¦©©©¦©§¦
FnM] 'oid' z`xwPd zniIEqnxn`PW §¤¤©¦§¥¦§¤¤¡©

(ck ,l zeny)Dhwp Ff mbe ,['oid zif onWe'§¤¤©¦¦§©§¨¨
oFWl Wxtl icM) `nbEcM aEzMd©¨§§¨§¥§¨¥§
,gNd zFCin lkl oiCd `Ede ,('dxEUn'§¨§©¦§¨¦©©

'eke bFl oFbM(ahid x`a): §
.íëúà éúàöBä øLàz`ivi oipr dn £¤¥¦¤§¤¨¦§©§¦©

`N` ?'wcSd zFCin' zxdf`l mixvn¦§©¦§©§¨©¦©¤¤¤¨
:xnF` `Ed KMoM zpnÎlriz`vFd ¨¥©§¨¥¥¦

mkl izi`xde ,mixvOn mkz ¤̀§¤¦¦§©¦§¤§¥¦¨¤
hiNXd `Ed ip` iM miztFnaE zFzF`A§§§¦¦£¦©©¦
icM ,eihxR lkA mlFrd lr giBWnE©§¦©©¨¨§¨§¨¨§¥
`le ,Ff dpEn` KFYn EbdpY mY` s`W¤©©¤¦§£¦¡¨§Ÿ
oi` ENi`M dnxnA oFnn giexdl EQpY§©§©§¦©¨§¦§¨§¦¥

dlrnln d`Fx oir(g"gd xe`ia).xaC ©¦¨¦§©§¨¨¨
:xg`z`ivi aEzMd o`M xiMfd ©¥¦§¦¨©¨§¦©

:fFnxl icM mixvnip`xW` `Ed ¦§©¦§¥¦§£¦£¤
mixvna iYpgadzMn zrWA ¦§©§¦§¦§©¦¦§©©©

zFxFkAdRihl xFkA lW dRih oiA §¥¦¨¤§§¦¨
,xFkA lW Dpi`W`NW miptF`A mB ¤¥¨¤§©§¨¦¤Ÿ

,xFkAd `Ed in zFIxAd mdA ExiMd¦¦¨¤©§¦¦©§
ip`emB `Edon`Pdoigadl ©£¦©©¤¡¨§©§¦

e mkiUrnArxRilonFHW iOnipa` §©£¥¤§¦¨©¦¦¤¥©§¥
glnA eizFlwWnznxFBd dNErR] ¦§§¨§¤©§¨©¤¤

E ,[mlwWn caMn zigtdlzFpFdl §©§¦¦Ÿ¤¦§¨¨§
KkAmdA oixiMn oi`W zFIxAd z` §¨¤©§¦¤¥©¦¦¨¤

(:`q `rivnÎ`aa)ya iiga epiax)(inlyexid m:
fl dxez
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(æì)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
ô :ýåýé éðà íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip f"i iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé úBî́¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡Â∑ האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ),ּדין לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַֹ

אֹותן  מסּיעין הארץ ‰‡¯ı.עם ÌÚ∑(ת"כ) את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַַָָָ«»»∆ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצ  עלֿידי הּללּוהארץ .וֹות ְְִֵֶַַָָָ

(â)Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−
ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò áøwî¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ

:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«
i"yx£ÈtŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, הּצּבּור ∑LÈ‡a.ּפנאי ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְִִֵֶַַָֹ

CÏnÏ.נכרתין  Ô˙ BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין מּנין?(ת"כ, ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ְִִָƒƒ«¿»««…∆ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: nË‡.ּתלמּוד ÔÚÓÏ ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא י ׂשראל, ּכנסת כג)את כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

Ôe„aÚ˙Âלז  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈaÓב  ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג  ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ
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:[DÄ
úîeé úBî.oa`a EdnBxi ux`d mr ¨©¨¨¤¦§§ª¨¨¤

dxEqn FzziOW aEzMd zpeEM oi ¥̀©¨©©¨¤¦¨§¨
Fzzin WpFr xTir i`Ce iM ,mrd iciA¦¥¨¨¦©©¦©¤¦¨

`Ed,oiCÎziaAiaiIg x`W lkM §¥¦§¨§¨©¨¥
,miWpre zFzinemlE`gM oi` m` ¦§¢¨¦§¨¦¥Ÿ©

oiCÎziaAlM if` ,Fzindlmr' §¥¦©£¦£©¨©

'ux`d(mrd oFnd)ozF` oiriIqn ¨¨¤£¨¨§©§¦¨
(`xtq)(i"gp):

.õøàä íò.ux`d lr aWFId mrd ©¨¨¤¨¨©¥©¨¨¤
o`M xiMfdl icM ,df oFWl aEzMd hwpe§¨©©¨¨¤§¥§©§¦¨

`EdW ,l`xUi mr lW eigaW z`mr ¤§¨¨¤©¦§¨¥¤©
ux`d z`xap FpibAW(mlFrd)mr ; ¤§¦¦§¥¨¨¤¨¨©
ux`d Wxil oicizrW(l`xUi ux`) ¤£¦¦¦©¨¨¤¤¤¦§¨¥

ElNd zFvn iciÎlrzEaiWg zngnE] ©§¥¦§©¨¥£©£¦
md miiE`x ,mlFrd `xap mliaWAW Ff¤¦§¦¨¦§¨¨¨§¦¥
oiC zia igElW oirM zFidl mNEM¨¦§§¥§¥¥¦
oipr mdl Wi cFre .mzevnA riIqlE§©¥©§¦§¨¨§¥¨¤¦§¨
EkGW itl ,mi`hFgd xEriaA cgEin§¨§¦©§¦§¦¤¨
zniIwn Dpi` xW` ux`d z` Wxil¦©¤¨¨¤£¤¥¨§©¤¤
iE`x Kkitl ,mi`hFgd z` dilr̈¤¨¤©§¦§¦¨¨

mxEriaA EriIqIW(`"w)[(my)(`"eb): ¤§©§§¦¨
b dxez

(b)éðt úà ïzàFA oY` .`Edd Wi`A ¤¥¤¨©¨¦©¤¥
.eilr qFrk` ,xnFlM .mrf lW mipR̈¦¤©©§©¤§¨¨
zErnWn mB 'mipR zpizp' oFWlA Wie§¥¦§§¦©¨¦©©§¨
lM ozFp ippd :xnF` d"awdW ,ztqFp¤¤¤¥¦§¦¥¨

iNW i`pR.FWiprdl icMWip` dpFR §©¤¦§¥§©£¦¤¤£¦
wqFre iwqr lMnwxFAdnFC KkAW] ¦¨£¨©§¥©¤§¨¤

l` wx mipEzp d"awd ipR ENi`M xaCd©¨¨§¦§¥§¦©¤
[`Edd Wi`d lEn(my)i"tre .m"ialn ,`"eb) ¨¦©

(g ,ci l`wfgiae .fi ,cl mildza i"yx:
LéàaiYxkde `Edd.`Ed 'Wi`A' ¨¦©§¦§©¦¨¦

wx `Ed zxM WpFrW o`Mn ,cigi oFWl§¨¦¦¨¤¤¨¥©
micigiAxEAva `le(my)lM oi`W . ¦¦¦§Ÿ§¦¤¥¨

oizxkp xEASdmNEM Epzp m` ENit` ©¦¦§¨¦£¦¦¨§¨
zxM WpFr did ENi`W] KlOl mrxGn¦©§¨©Ÿ¤¤¦¨¨¤¨¥
lM Eid dinxi lW FxFcA ixd ,xEAivA§¦£¥§¤¦§§¨¨¨
EtxU miAxW ,dilM miaiIg l`xUi¦§¨¥©¨¦§¨¨¤©¦¨§

'lrA'l mdizFpaE mdipA z` W`Ad`x) ¨¥¤§¥¤§¥¤©©©
(d ,hi .`l ,f dinxi(lld epiax)[:

.CìBnì ïúð Bòøfî ékxaMW xg` ¦¦©§¨©©¤©©¤§¨
xn`pweqta)(mcewdFrxGn oYi xW`' ¤¡©£¤¦¥¦©§

xFfgl aEzMd Kixv did `l 'KlOl©Ÿ¤Ÿ¨¨¨¦©¨©£
`N` ,'KlOl ozp FrxGn iM' aEW xnFle§©¦¦©§¨©©Ÿ¤¤¨

xn`PW itl(i ,gi mixac)FpA xiarn' §¦¤¤¡©©£¦§
,'W`A FYaEiM xnFl lFki iziid ¦¨¥¨¦¦¨©¦

FpA' wx FWExiR o`M xEn`d 'Frxf'©§¨¨¨¥©§
,WOn Frxf mdW 'FYaEÎoaE FpAÎoA ¦¤¥©§©¨¤§¤
xnFl cEnlY ?oiPn FYA:xYEin oFWl ¦¦©¦©§©¨§¨
'KlFOl ozp Frxfn iM'mB zFAxl - ¦¦©§¨©©¤§©©

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וע וע וע וע ֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכל ל ל ל  אני אני אני אני  ג)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כ, הּדם".(רש"י  את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
("אׁשר  לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה על לחזר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהצר
מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . . זבחיהם את . . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיביאּו

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ׁשאינּה ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכ לפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנּתן

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּפּפּפּפניניניני אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ג)ואניואניואניואני ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו(כ, ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּליייי,,,, לׁשֹון (רש"י)ּפּפּפּפנאינאינאינאי רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא כא)'ּפנאי' לב, -(וישלח רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם יז)ּכי לד, ּפרּוׁשֹו(תהלים אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלנ

(ã)íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬

:BúàŸ«
i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑ סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימּו סֹוף .קטּנה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָ

(ä)BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®
úàå Búà ézøëäå|éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk §¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬

:ínò áøwî Cìnä©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ׁשאין ‡˙B.מֹוכס Èz¯Î‰Â∑,"ּובמׁשּפחּתֹו" ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? הּמׁשּפחה ּכל יהיּו אּלא יכֹול ּבהּכרת הּמׁשּפחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‰CÏn.ּביּסּורין  È¯Á‡ ˙BÊÏ∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר .לרּבֹות ְִִƒ¿«¬≈«…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

È˙ד  Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

‰‰e‡ה  ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

.Frxf rxf,xnFl lFki iziid oiicre ¤©©§©£©¦¨¦¦¨©
,xAcn aEzMd xWM rxfA wx `OW¤¨©§¤©¨¥©¨§©¥

lEqR rxf(xfnn oFbM)cEnlY ?oiPn ¤©¨§©§¥¦©¦©§
xnFl(c weqta):xYEin oFWl cFrFYzA' ©¨§¨§¦

'KlFOl FrxGnrxf lM zFAxl - ¦©§©¤§©¨¤©
`EdW(:cq oixcdpq ,`xtq)(g"g ,m"`x): ¤

.éLc÷î úà ànè ïòîìdpeEMd oi` §©©©¥¤¦§¨¦¥©©¨¨
KkA iMdn iM ,WCwOd z` `Ohn `Ed ¦§¨§©¥¤©¦§¨¦¨

`N` ,WCwOd zXEcwl Ff dxiar oipr¦§©£¥¨¦§©©¦§¨¤¨
`Ohn `Edl`xUiÎzqpM z`xW` §©¥¤§¤¤¦§¨¥£¤

,'iWCwn' DzF` `xFw d"awd`idW ¥¨¦§¨¦¤¦
,il zWcEwnxn`PW FnkE](b ,a dinxi) §¤¤¦§¤¤¡©

xiardW df mc`e ,[''dl l`xUi Wcw'Ÿ¤¦§¨¥©§¨¨¤¤¤¡¦
,KlOd z`nEhl l`xUi zXEcTn Frxf©§¦§©¦§¨¥§§©©Ÿ¤
WCwOn cg` wlg KkA `Oih `Ed ixd£¥¦¥§¨¥¤¤¨¦¦§©

'd(a"a ,l"kyn).xEn`d 'iWCwn' oFWlE§¦§¨¦¨¨
FWExiRW - o`M- 'il WCEwnd xaCd' ¨¤¥©¨¨©§¨¦

`Ed'iWCwn z` lNgi `le' oFWlM¦§§Ÿ§©¥¤¦§¨©
(bk ,`k onwl)mEn lrA iAbl xEn`d̈¨§©¥©©

WExiRd oi` mW mBW ,dcFarl lEqRd©¨©£¨¤©¨¥©¥
oM m`W] WCwOd ziA z` lNgi `NW¤Ÿ§©¥¤¥©¦§¨¤¦¥

,['iWCwn' `le 'iWCwn' cwPdl Fl did̈¨§¦¨¥¦§¨¦§Ÿ¦§¨©
z` lFqtie lNgi `l :FWExiR `N ¤̀¨¥Ÿ§©¥§¦§¤

'il miWCEwnd' zFpAxTd(z"yn): ©¨§¨©§¨¦¦
c dxez

(c).eîéìòé íìòä íàåo`M dxn`p §¦©§¥©§¦¤¤§¨¨
fFnxl icM ,lEtM oFWlA 'dnlrd'©£¨¨§¨¨§¥¦§

WEnilrd m`mdipir z` mrdxacA ¤¦¤§¦¨¨¤¥¥¤§¨¨
cg`Epzp `le `hFgd lr ERige ¤¨§¦©©¥§Ÿ¨§

,FzindlsFqxaCdEnilrIW ©£¦©¨¨¤©§¦
dAxd mixacAmitqFp mi`hgA mB - ¦§¨¦©§¥©©£¨¦¨¦

,mc` ipA x`WaEokeEnilrd m` ¦§¨§¥¨¨§¥¦¤§¦
ixcdpq EnilrIW sFq ,dPhw ixcdpq©§¤§¥§©¨¤©§¦©§¤§¥

dlFcBlW oiC ziA = 'dPhw ixcdpq'] §¨©§¤§¦§©¨¥¦¤
lkA oiaiWFOW mipiIC dWlWE mixUr¤§¦§¨©¨¦¤¦¦§¨
.zFWtp ipicA oEcl miknqEOd ,xir¦©§¨¦¨§¦¥§¨
lFcBd oiC ziA = 'dlFcB ixcdpq'©§¤§¦§¨¥¦©¨
,mipiIC cg`e miraW FaE milWExiAW¤¦¨©¦¦§¦§¤¨©¨¦
xir' ipicA mB oEcl miknqEOd©§¨¦¨©§¦¥¦
[cFre '`xnn owf' ,'xwW `iap' ,'zgCPd©¦©©§¦¤¤¨¥©§¥§

(`xtq):d dxez
(d).BzçtLîáe,oFrnW iAx xn` §¦§©§¨©©¦¦§

,FYgRWn ipA miWprp dOlike ¨¨¤¡¨¦§¥¦§©§§¦
LcOll `N` ?d`hg dn dgRWniM ¦§¨¨¤¨§¨¤¨§©¤§¦

llbA d`A ,mi`hFgd on oird znlrd©£¨©¨©¦¦©§¦¨¨¦§©
itl .mdizFgRWn ipALl oi`W §¥¦§§¥¤§¦¤¥§

mNEM oi`W qkFn DA WIW dgRWn¦§¨¨¤¤¨¥¤¥¨
M miaWgp,oiqkFnxg`nmNEMW ¤§¨¦§§¦¥©©¤¨

oiRgn(mipibn)eilrmFwpl miniI`nE §©¦§¦¦¨¨§©§¦¦§
:aEzMd xnF` Kke .drxl FA rBIW inA§¦¤¦©§¨¨§¨¥©¨
cgR ipRn ,`hFgd on oir Enilri m ¦̀©§¦©¦¦©¥¦§¥©©
ipR z` miU` oM m` ,FYgRWn iWp ©̀§¥¦§©§¦¥¨¦¤¨©

dgRWOd z` mB Wiprdlzereay ,`xtq) §©£¦©¤©¦§¨¨
(.hl(iiga epiax ,c"a`x):

.Búà ézøëäåxn`p dOlixd ,'FzF`' §¦§©¦Ÿ¨¨¤¡©£¥
oFWlA 'mzF` iYxkde' xnFl Fl did̈¨©§¦§©¦¨§¨

?FYgRWn z`e FzF` llFMd`N`itl ©¥§¤¦§©§¤¨§¦
' xn`PW`Edd Wi`A'FYgRWnaE, ¤¤¡©¨¦©§¦§©§

lFkimieW mNEM iM xnFl iziid ¨¨¦¦©¦¨¨¦
mWkE ,WpFrAKM zxkA `EdWEidilM ¨¤§¥¤§¨¥¨¦§¨

xnFl cEnlY - zxMdA dgRWOd©¦§¨¨§¦¨¥©§©
'FzF`'lk `le ,zxMdA FzF` ,§¦¨¥§Ÿ¨

oixEQiA `N` ,zxMdA dgRWOd©¦§¨¨§¦¨¥¤¨§¦¦



נז miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i iying meil inei xeriy

(æì)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
ô :ýåýé éðà íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip f"i iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé úBî́¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡Â∑ האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ),ּדין לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַֹ

אֹותן  מסּיעין הארץ ‰‡¯ı.עם ÌÚ∑(ת"כ) את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַַָָָ«»»∆ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
מצ  עלֿידי הּללּוהארץ .וֹות ְְִֵֶַַָָָ

(â)Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−
ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò áøwî¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ

:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«
i"yx£ÈtŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, הּצּבּור ∑LÈ‡a.ּפנאי ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְִִֵֶַַָֹ

CÏnÏ.נכרתין  Ô˙ BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין מּנין?(ת"כ, ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ְִִָƒƒ«¿»««…∆ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי לֹומר: nË‡.ּתלמּוד ÔÚÓÏ ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈

ÈLc˜ÓŒ˙‡∑ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא י ׂשראל, ּכנסת כג)את כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ∆ƒ¿»ƒְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

Ôe„aÚ˙Âלז  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈaÓב  ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג  ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx
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LéàaiYxkde `Edd.`Ed 'Wi`A' ¨¦©§¦§©¦¨¦
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miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו וע וע וע וע ֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכל ל ל ל  אני אני אני אני  ג)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה כ, הּדם".(רש"י  את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
("אׁשר  לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה על לחזר ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻוהצר
מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . . זבחיהם את . . ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹיביאּו

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ׁשאינּה ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכ לפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּנּתן

ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr fi zegiy ihewl)

ההההההההּוּוּוּואאאא ּבּבּבּבאיאיאיאיׁשׁשׁשׁש ּפּפּפּפניניניני אתאתאתאת אאאאּתּתּתּתןןןן ג)ואניואניואניואני ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו(כ, ועועועועֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק עסקיעסקיעסקיעסקי ממממּכּכּכּכלללל אניאניאניאני ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹונהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּליייי,,,, לׁשֹון (רש"י)ּפּפּפּפנאינאינאינאי רק הּוא ׁש"ּפני" מׁשמע, ְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" ּפרׁש ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא כא)'ּפנאי' לב, -(וישלח רגזֹו") ("אבּטל פניו "אכּפרה ְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק על מּפרּוׁשֹו ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם יז)ּכי לד, ּפרּוׁשֹו(תהלים אבל זעם"). ׁשל ּפנים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלנ

(ã)íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ
úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä-ïî¦¨¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬

:BúàŸ«
i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑ סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגדֹולה  סנהדרי ׁשּיעלימּו סֹוף .קטּנה, ְְְְְִֵֶֶַַַָָ

(ä)BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®
úàå Búà ézøëäå|éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk §¦§©¦̧Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬

:ínò áøwî Cìnä©−Ÿ¤¦¤¬¤©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו  מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ׁשאין ‡˙B.מֹוכס Èz¯Î‰Â∑,"ּובמׁשּפחּתֹו" ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? הּמׁשּפחה ּכל יהיּו אּלא יכֹול ּבהּכרת הּמׁשּפחה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

‰CÏn.ּביּסּורין  È¯Á‡ ˙BÊÏ∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר .לרּבֹות ְִִƒ¿«¬≈«…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

È˙ד  Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰ÈÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈

‰‰e‡ה  ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»

:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

myl zxecdn - eheytk i"yx
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llbA d`A ,mi`hFgd on oird znlrd©£¨©¨©¦¦©§¦¨¨¦§©
itl .mdizFgRWn ipALl oi`W §¥¦§§¥¤§¦¤¥§

mNEM oi`W qkFn DA WIW dgRWn¦§¨¨¤¤¨¥¤¥¨
M miaWgp,oiqkFnxg`nmNEMW ¤§¨¦§§¦¥©©¤¨

oiRgn(mipibn)eilrmFwpl miniI`nE §©¦§¦¦¨¨§©§¦¦§
:aEzMd xnF` Kke .drxl FA rBIW inA§¦¤¦©§¨¨§¨¥©¨
cgR ipRn ,`hFgd on oir Enilri m ¦̀©§¦©¦¦©¥¦§¥©©
ipR z` miU` oM m` ,FYgRWn iWp ©̀§¥¦§©§¦¥¨¦¤¨©

dgRWOd z` mB Wiprdlzereay ,`xtq) §©£¦©¤©¦§¨¨
(.hl(iiga epiax ,c"a`x):

.Búà ézøëäåxn`p dOlixd ,'FzF`' §¦§©¦Ÿ¨¨¤¡©£¥
oFWlA 'mzF` iYxkde' xnFl Fl did̈¨©§¦§©¦¨§¨

?FYgRWn z`e FzF` llFMd`N`itl ©¥§¤¦§©§¤¨§¦
' xn`PW`Edd Wi`A'FYgRWnaE, ¤¤¡©¨¦©§¦§©§

lFkimieW mNEM iM xnFl iziid ¨¨¦¦©¦¨¨¦
mWkE ,WpFrAKM zxkA `EdWEidilM ¨¤§¥¤§¨¥¨¦§¨

xnFl cEnlY - zxMdA dgRWOd©¦§¨¨§¦¨¥©§©
'FzF`'lk `le ,zxMdA FzF` ,§¦¨¥§Ÿ¨

oixEQiA `N` ,zxMdA dgRWOd©¦§¨¨§¦¨¥¤¨§¦¦



miyecwנח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(å)íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnò áøwî BúàŸ−¦¤¬¤©«

(æ)ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß oqip g"i iyiy mei ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî́¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לר ּבֹות ÂÈÓc∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל  וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָ
ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ּבֹו", ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּדמיו

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו ּכמֹו מקרא: .ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(é)óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. ׁשאין (קידושין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְֵֵֶֶַָָָָ

ÈÚËÓÏו  e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז  ‡‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,eilr miRgn wx mdW oeiMn] mixg £̀¥¦¦¥¨¤¥©§©¦¨¨
[WOn FzFnM mpi`e(`xtq)(m"ialn): §¥¨§©¨

.CìBnä éøçà úBðæìaEzMd Kix`d ¦§©£¥©¤¤¡¦©¨
,Ff dxf dcFar mW z` aEW xiMfde§¦§¦¤¥£¨¨¨
DcarW dxfÎdcFar x`W zFAxl§©§¨£¨¨¨¤£¨¨

DzcFar Ff oi` ENit`e ,KkA,xnFlM . §¨©£¦¥£¨¨§©
oi` dxfÎdcFard ibEq lMW itl§¦¤¨¥¨£¨¨¨¥
Ecar oM m` `N` dzin mdilr miaiIg©¨¦£¥¤¦¨¤¨¦¥¨§
zFcFarA lil` lM] 'mMxcM' mzF`¨§©§¨¨¡¦¨£

Fl zFcgEind(hi ,ak zeny d`x)la` ,[ ©§¨£¨
dxEng 'W`A FYaE FpA xiarn' zcFar£©©£¦§¦¨¥£¨
zcgEin DzFUrl KxCdW s`W ,xzFi¥¤©¤©¤¤©£¨§¤¤
m` mB dilr aiIg ,calA 'KlFO'l©¤¦§¨©¨¨¤¨©¦
oi`W EN`l s` ,milil` x`Wl D`Ur£¨¨¦§¨¡¦¦©§¥¤¥
Ff dcFarW itl'] KkA mzcFar£¨¨§¨§¦¤£¨

'xzFiA `id zvTEWn(i"`a)[(`xtq): §¤¤¦§¥
f dxez

(f).ízLc÷úäåxn`PW mFwn lkA §¦§©¦§¤§¨¨¤¤¡©
oiprd itM WxRzn `Ed ,dXEcw oFWl§§¨¦§¨¥§¦¨¦§¨
xEn` `EdW o`ke .aEzMd xAcn FAW¤§©¥©¨§¨¤¨

dXEcw ixd ,dxfÎdcFar oiprAFf`id §¦§©£¨¨¨£¥§¨¦
dzEWixRd onFardxfÎdcs`] ©§¦¦¨£¨¨¨©

iAbl xn`p dXEcw oFWl xTirW¤¦©§§¨¤¡©§©¥
zFixrd on zEWixR,hi lirl i"yxa x`eank) §¦¦¨£¨

(`zFtqFp zFxiar mB WIW ixd ,£¥¤¥©£¥¨
aEzMdW KkA ,zFixrl hrn zFnFCd©§©¨£¨§¨¤©¨
.uETiWe aEriY oFWlA mzF` dPkn§©¤¨¦§¦§¦
,dxf dcFar oke ,mivxW zlik` oFbM§£¦©§¨¦§¥£¨¨¨
'dXEcw' diExw mdn zEWixRd okle§¨¥©§¦¥¤§¨§¨

(`"eb)[(my):g dxez
(h).ìl÷ Bnàå åéáàmcFw xn`p xaM ¨¦§¦¦¥§¨¤¡©¤

,'FO` z`e eia` z` lNwi xW`' okl̈¥£¤§©¥¤¨¦§¤¦
icM F`pWE aEzMd xfgezFAxlENit` §¨©©¨§¨§¥§©£¦

dzin xg`lExn` oke](:`l oiyeciw) §©©¦¨§¥¨§
[FzFnA FcAknE eiIgA FcAkn,my) §©§§©¨§©§§

(:dt oixcdpq(x"yl):
.Ba åéîcWxFtnA o`M xn`p `NW s` ¨¨©¤Ÿ¤¡©¨¦§¨

iM minkg EWxC ,'FzF` EnBxi oa`A'Ff ¨¤¤¦§§¨§£¨¦¦
zzin `idmFwn lM oke ,dliwq ¦¦©§¦¨§¥¨¨

xn`PWoFbM ,dfl dnFCd oFWlA ¤¤¡©§¨©¨¨¤§

,'mA mdinC'dliwqA mzzinoldl d`x) §¥¤¨¦¨¨¦§¦¨
(fh ,bi ,ai ,`i miweqt,emNEkaF`n Epcnl §¨¨©§¥

mdA xn`PW ipFrCie(fk weqt onwl) §¦§¦¤¤¡©¨¤
'mA mdinC mzF` EnBxi oa`A'¨¤¤¦§§¨§¥¤¨

(`xtq)E .itllW FhEWt,`xwnoFWl §¦§¤¦§¨§
`Ed 'FA einC'FW`xa FnC' :FnM ¨¨§¨§Ÿ
'mIwp Epgp`e(hi ,a ryedi)ixaC] ©£©§§¦¦¦§¥

EprAWp iM s` :agx l` milBxnd©§©§¦¤¨¨©¦¦§©§
lM mlE` ,KYgRWn z` zFigdl§©£¤¦§©§¥¨¨
oFr ,EPbxdp m` ,dvEgd KziAn `vFId©¥¦¥¥©¨¦©©§¤£
Ff oi`e FW`x lr `Ed Fzbixd£¦¨©Ÿ§¥
lr oiCA bxdPd ,o`M s`e ,[EpznW ©̀§¨¥§©¨©¤¡¨©¦©

,oiC ziA icioi`mc` mEWlr Wprp §¥¥¦¥¨¨¤¡¨©
`Ed `N` Fzzin,calA`EdWFpFrA ¦¨¤¨¦§¨¤©£

bxdIW Fnvrl mxB(i"zke x"etc i"tr): ¨©§©§¤¥¨¥
i dxez

(i).LéàåriBdW FrnWn 'Wi`' oFWl §¦§¦©§¨¤¦¦©
,zFevnA aEIg liblohwl hxRoiicrW §¦¦§¦§§¨§¨¨¤£©¦

lr `A m`W ,zFevnA aiIgzp `lŸ¦§©¥§¦§¤¦¨©
iziid lFkIW] dziOn xEhR Wi` zW ¥̀¤¦¨¦¦¨¤¨¨¦¦

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל קּדּוׁשין. ‡e‰Ú¯Œ˙L.לקטן ˙‡ Û‡È ¯L‡∑.ּגּלּולים עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְִִֵֵֶָ

ּגּלּולים  לעֹובד קּדּוׁשין ׁשאין Ù‡p‰Â˙.למדנּו, Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה אינּהּכל סתם, ּבּתֹורה מּורה ְְִִִִֵֵֶַָ««…≈¿«…»∆ְֲִֵַָָָָָָָ
חנק  .אּלא ֶֶֶָ

(àé)åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®
:ía íäéîc eNò ìáz¤¬¤¨−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑ הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבםםםם ּדּדּדּדמיהםמיהםמיהםמיהם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּתּתּתּתבלבלבלבל .... .... ּכּכּכּכּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ייייׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יב)ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש וישב (כ, רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּסברא  הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא כו: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלח,
זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ׁשּלאחר אפֹוא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻנֹותנת,

"ּתבל". ׁשל הענין ּכל ּכאן ׁשּי לא ּכן ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם

(âé)äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL eNò̈−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת (סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé Làä¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה ולא (סנהדרין ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָנאסרה

אחת ׁש "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, אּלא ּכאן אין .אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

È¯Ú˙‡יא  È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב  d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג  È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד  dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯ea ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈÈa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dndAd oiC znbEcM FpiC `OW xnFl©¤¨¦§§©¦©§¥¨
(eh weqt oldl d`x)KiIW oi`W s` zbxdPd©¤¡¤¤©¤¥©¨

[`hg DA(g"n`a): ¨¥§
.Léà úLà úà óàðé øLàhxR £¤¦§©¤¥¤¦§¨

,ohw zW`lzW`' z`xwp Dpi`W §¥¤¨¨¤¥¨¦§¥¥¤
KkaE ,'Wi`EpcOlaEzMdohwl oi`W ¦§¨¦§¨©¨¤¥§¨¨

oiWECwdX`d z` ohw WCiw m` - ¦¦¦¦¥¨¨¤¨¦¨
.milg oiWECiTd oi`eKiWnn aEzMd ¥©¦¦¨¦§©¨©§¦

:x`anEiYaiIg Wi` zW` Ffi` lr §¨¥©¥¥¤¦¦©§¦
?Ll.eäòø úLà úà óàðé øLà §£¤¦§©¤¥¤¥¥

,iFB zW`l hxR'Edrx' llkA Fpi`W, §¨§¥¤¤¥¦§©¥¥
o`MnEiFbl oiWECw oi`W Epcnl ¦¨¨©§¤¥¦¦§

(:ap oixcdpq ,`xtq)(`"eb):
.úôàBpäå óàBpä úîeé úBîlM ©©¥§©¨¤¨
,mzq dxFYa dxEn`d dzinoi`e ¦¨¨£¨©¨§¨§¥

,dziOd bEq Edn WFxcl okidn Epl̈¥¥¨¦§©©¦¨
,wpg `N` Dpi`dziOd `id FGW itl ¥¨¤¨¤¤§¦¤¦©¦¨

oiC ziA zFzin rAx` oiAn dNTd©©¨¦¥©§©¦¥¦

li`Fde .(wpge bxd ,dtixU ,dliwq)§¦¨§¥¨¤¤¨¤¤§¦
,Fzindl dOA WxiR `le mzq aEzMde§©¨¨©§Ÿ¥©©¤©£¦
zxnEgA zFAxdl mi`Xx Ep` oi ¥̀¨©¨¦§©§§§©

mElM FWpr(`xtq)(:ap oixcdpq i"yx i"tr): ¨§§
`i dxez

(ai).eNò ìázoFWl.i`pB,xnFlkE ¤¤¨§§©§©
,md miPEbn zFixrd ixEQi` lMW s ©̀¤¨¦¥¨£¨§¦¥
mzF`W ,xzFiA miPEbnd mdipiA Wi¥¥¥¤©§¦§¥¤¨
Edfe ,cgEin i`pB oFWlA aEzMd dPkn§©¤©¨¦§§©§¨§¤

.o`M xEn`d 'laY' oFWl:xg` oFWl §¤¤¨¨¨¨©¥
md KkAW ,aEAxre dlilA oFWNn laY¤¤¦§§¦¨§¦§¤§¨¥
:oAd rxfA a`d rxf oilAlan§©§§¦¤©¨¨§¤©©¥

ai dxez
(bi).äMà éákLîiaMWn' Edn ¦§§¥¦¨©¦§§¥

:minkg ElWn lWn ?'dX`qipkn ¦¨¨¨¨§£¨¦©§¦
zxtFtWA lFgknMdpw = zxtFtW] §¦§¦§¤¤§¤¤¨¤

lFgkl 'lFgM' FA oipzFPW lElg̈¤§¦§¦§
DA oiraFSW rav zwa` oin) mipird̈¥©¦¦©§©¤©¤§¦¨

= lFgkn ;(d`Etxl F` iFpl mipird̈¥©¦§¦§¨¦§
KFYn raSd milhFp FAW wC mqiw¥¨©¤§¦©¤©¦

dpTd(.f zekn 'qn i"yx)[:ci dxez ©¨¤
(ci).ïäúàå BúBà eôøNézaiY ¦§§§¤§¤¥©

.'ozF`' :FnM DWExiR 'odz`',xnFlM ¤§¤¥¨§¨§©
EtxUiFzF`z`eiYWmiWPd.la`i` ¦§§§¤§¥©¨¦£¨¦

xnFl lFki dY`z` iMFYW` ©¨¨©¦¤¦§
D`Up ixdW ,EtxUi dpFW`xd̈¦¨¦§§¤£¥§¨¨

eilr dxq`p `le ,xYdAzngn §¤¥§Ÿ¤¤§¨¨¨¥£©
mlFrl `Ed oiCd ixd iM ,DO` i`EVp¦¥¦¨¦£¥©¦§¨
.Fl zxq`Pd `id dIpXd dX`dW¤¨¦¨©§¦¨¦©¤¡¤¤
m`d z` dNigY `Up m` :oFbM§¦¨¨§¦¨¤¨¥
xYidA `id m`d - zAd dixg`lE§©£¤¨©©¨¥¦§¤¥

xn`PW FnM] xEQi`A zAde(fi ,gi lirl) §©©§¦§¤¤¡©
m`e ,['dNbz `l dYaE dX` zexr'¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥§¦
m`d dixg`lE zAd z` dNigY `Up̈¨§¦¨¤©©§©£¤¨¨¥
m`e .xEQi`A m`de xYidA `id zAd -©©¦§¤¥§¨¥§¦§¦
FAW aEzMd xAiC otF` dfi`A oM¥§¥¤¤¦¥©¨¤



נט miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(å)íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½
ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà úðæì¦§−Ÿ©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬

:Bnò áøwî BúàŸ−¦¤¬¤©«

(æ)ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑ אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß oqip g"i iyiy mei ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé úBî́¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה (ת"כ, לאחר Ba.לר ּבֹות ÂÈÓc∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל  וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָ
ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ּבֹו", ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּדמיו

ׁשּיהרג  לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו ּכמֹו מקרא: .ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(é)óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø úLà-úà¤¥´¤¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑ לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. ׁשאין (קידושין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְֵֵֶֶַָָָָ

ÈÚËÓÏו  e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Èt˙È Èc L‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז  ‡‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט  ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י  ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,eilr miRgn wx mdW oeiMn] mixg £̀¥¦¦¥¨¤¥©§©¦¨¨
[WOn FzFnM mpi`e(`xtq)(m"ialn): §¥¨§©¨

.CìBnä éøçà úBðæìaEzMd Kix`d ¦§©£¥©¤¤¡¦©¨
,Ff dxf dcFar mW z` aEW xiMfde§¦§¦¤¥£¨¨¨
DcarW dxfÎdcFar x`W zFAxl§©§¨£¨¨¨¤£¨¨

DzcFar Ff oi` ENit`e ,KkA,xnFlM . §¨©£¦¥£¨¨§©
oi` dxfÎdcFard ibEq lMW itl§¦¤¨¥¨£¨¨¨¥
Ecar oM m` `N` dzin mdilr miaiIg©¨¦£¥¤¦¨¤¨¦¥¨§
zFcFarA lil` lM] 'mMxcM' mzF`¨§©§¨¨¡¦¨£

Fl zFcgEind(hi ,ak zeny d`x)la` ,[ ©§¨£¨
dxEng 'W`A FYaE FpA xiarn' zcFar£©©£¦§¦¨¥£¨
zcgEin DzFUrl KxCdW s`W ,xzFi¥¤©¤©¤¤©£¨§¤¤
m` mB dilr aiIg ,calA 'KlFO'l©¤¦§¨©¨¨¤¨©¦
oi`W EN`l s` ,milil` x`Wl D`Ur£¨¨¦§¨¡¦¦©§¥¤¥
Ff dcFarW itl'] KkA mzcFar£¨¨§¨§¦¤£¨

'xzFiA `id zvTEWn(i"`a)[(`xtq): §¤¤¦§¥
f dxez

(f).ízLc÷úäåxn`PW mFwn lkA §¦§©¦§¤§¨¨¤¤¡©
oiprd itM WxRzn `Ed ,dXEcw oFWl§§¨¦§¨¥§¦¨¦§¨
xEn` `EdW o`ke .aEzMd xAcn FAW¤§©¥©¨§¨¤¨

dXEcw ixd ,dxfÎdcFar oiprAFf`id §¦§©£¨¨¨£¥§¨¦
dzEWixRd onFardxfÎdcs`] ©§¦¦¨£¨¨¨©

iAbl xn`p dXEcw oFWl xTirW¤¦©§§¨¤¡©§©¥
zFixrd on zEWixR,hi lirl i"yxa x`eank) §¦¦¨£¨

(`zFtqFp zFxiar mB WIW ixd ,£¥¤¥©£¥¨
aEzMdW KkA ,zFixrl hrn zFnFCd©§©¨£¨§¨¤©¨
.uETiWe aEriY oFWlA mzF` dPkn§©¤¨¦§¦§¦
,dxf dcFar oke ,mivxW zlik` oFbM§£¦©§¨¦§¥£¨¨¨
'dXEcw' diExw mdn zEWixRd okle§¨¥©§¦¥¤§¨§¨

(`"eb)[(my):g dxez
(h).ìl÷ Bnàå åéáàmcFw xn`p xaM ¨¦§¦¦¥§¨¤¡©¤

,'FO` z`e eia` z` lNwi xW`' okl̈¥£¤§©¥¤¨¦§¤¦
icM F`pWE aEzMd xfgezFAxlENit` §¨©©¨§¨§¥§©£¦

dzin xg`lExn` oke](:`l oiyeciw) §©©¦¨§¥¨§
[FzFnA FcAknE eiIgA FcAkn,my) §©§§©¨§©§§

(:dt oixcdpq(x"yl):
.Ba åéîcWxFtnA o`M xn`p `NW s` ¨¨©¤Ÿ¤¡©¨¦§¨

iM minkg EWxC ,'FzF` EnBxi oa`A'Ff ¨¤¤¦§§¨§£¨¦¦
zzin `idmFwn lM oke ,dliwq ¦¦©§¦¨§¥¨¨

xn`PWoFbM ,dfl dnFCd oFWlA ¤¤¡©§¨©¨¨¤§

,'mA mdinC'dliwqA mzzinoldl d`x) §¥¤¨¦¨¨¦§¦¨
(fh ,bi ,ai ,`i miweqt,emNEkaF`n Epcnl §¨¨©§¥

mdA xn`PW ipFrCie(fk weqt onwl) §¦§¦¤¤¡©¨¤
'mA mdinC mzF` EnBxi oa`A'¨¤¤¦§§¨§¥¤¨

(`xtq)E .itllW FhEWt,`xwnoFWl §¦§¤¦§¨§
`Ed 'FA einC'FW`xa FnC' :FnM ¨¨§¨§Ÿ
'mIwp Epgp`e(hi ,a ryedi)ixaC] ©£©§§¦¦¦§¥

EprAWp iM s` :agx l` milBxnd©§©§¦¤¨¨©¦¦§©§
lM mlE` ,KYgRWn z` zFigdl§©£¤¦§©§¥¨¨
oFr ,EPbxdp m` ,dvEgd KziAn `vFId©¥¦¥¥©¨¦©©§¤£
Ff oi`e FW`x lr `Ed Fzbixd£¦¨©Ÿ§¥
lr oiCA bxdPd ,o`M s`e ,[EpznW ©̀§¨¥§©¨©¤¡¨©¦©

,oiC ziA icioi`mc` mEWlr Wprp §¥¥¦¥¨¨¤¡¨©
`Ed `N` Fzzin,calA`EdWFpFrA ¦¨¤¨¦§¨¤©£

bxdIW Fnvrl mxB(i"zke x"etc i"tr): ¨©§©§¤¥¨¥
i dxez

(i).LéàåriBdW FrnWn 'Wi`' oFWl §¦§¦©§¨¤¦¦©
,zFevnA aEIg liblohwl hxRoiicrW §¦¦§¦§§¨§¨¨¤£©¦

lr `A m`W ,zFevnA aiIgzp `lŸ¦§©¥§¦§¤¦¨©
iziid lFkIW] dziOn xEhR Wi` zW ¥̀¤¦¨¦¦¨¤¨¨¦¦

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל קּדּוׁשין. ‡e‰Ú¯Œ˙L.לקטן ˙‡ Û‡È ¯L‡∑.ּגּלּולים עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְִִֵֵֶָ

ּגּלּולים  לעֹובד קּדּוׁשין ׁשאין Ù‡p‰Â˙.למדנּו, Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑ הא מיתה אינּהּכל סתם, ּבּתֹורה מּורה ְְִִִִֵֵֶַָ««…≈¿«…»∆ְֲִֵַָָָָָָָ
חנק  .אּלא ֶֶֶָ

(àé)åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî älb¦¨®««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®
:ía íäéîc eNò ìáz¤¬¤¨−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑ הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(188 'nr d zegiy ihewl)

ּבּבּבּבםםםם ּדּדּדּדמיהםמיהםמיהםמיהם עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּתּתּתּתבלבלבלבל .... .... ּכּכּכּכּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת ייייׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר יב)ואיואיואיואיׁשׁשׁשׁש וישב (כ, רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּסברא  הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", "ּתבל הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא כו: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלח,
זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר לאביו. האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ׁשּלאחר אפֹוא, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻנֹותנת,

"ּתבל". ׁשל הענין ּכל ּכאן ׁשּי לא ּכן ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹואם

(âé)äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL eNò̈−§¥¤®¬−̈§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת (סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé Làä¥º¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה ולא (סנהדרין ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא עליו, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָנאסרה

אחת ׁש "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, אּלא ּכאן אין .אֹומרים: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

È¯Ú˙‡יא  È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב  d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

‡z˙‡יג  È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד  dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯ea ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈÈa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

dndAd oiC znbEcM FpiC `OW xnFl©¤¨¦§§©¦©§¥¨
(eh weqt oldl d`x)KiIW oi`W s` zbxdPd©¤¡¤¤©¤¥©¨

[`hg DA(g"n`a): ¨¥§
.Léà úLà úà óàðé øLàhxR £¤¦§©¤¥¤¦§¨

,ohw zW`lzW`' z`xwp Dpi`W §¥¤¨¨¤¥¨¦§¥¥¤
KkaE ,'Wi`EpcOlaEzMdohwl oi`W ¦§¨¦§¨©¨¤¥§¨¨

oiWECwdX`d z` ohw WCiw m` - ¦¦¦¦¥¨¨¤¨¦¨
.milg oiWECiTd oi`eKiWnn aEzMd ¥©¦¦¨¦§©¨©§¦

:x`anEiYaiIg Wi` zW` Ffi` lr §¨¥©¥¥¤¦¦©§¦
?Ll.eäòø úLà úà óàðé øLà §£¤¦§©¤¥¤¥¥

,iFB zW`l hxR'Edrx' llkA Fpi`W, §¨§¥¤¤¥¦§©¥¥
o`MnEiFbl oiWECw oi`W Epcnl ¦¨¨©§¤¥¦¦§

(:ap oixcdpq ,`xtq)(`"eb):
.úôàBpäå óàBpä úîeé úBîlM ©©¥§©¨¤¨
,mzq dxFYa dxEn`d dzinoi`e ¦¨¨£¨©¨§¨§¥

,dziOd bEq Edn WFxcl okidn Epl̈¥¥¨¦§©©¦¨
,wpg `N` Dpi`dziOd `id FGW itl ¥¨¤¨¤¤§¦¤¦©¦¨

oiC ziA zFzin rAx` oiAn dNTd©©¨¦¥©§©¦¥¦

li`Fde .(wpge bxd ,dtixU ,dliwq)§¦¨§¥¨¤¤¨¤¤§¦
,Fzindl dOA WxiR `le mzq aEzMde§©¨¨©§Ÿ¥©©¤©£¦
zxnEgA zFAxdl mi`Xx Ep` oi ¥̀¨©¨¦§©§§§©

mElM FWpr(`xtq)(:ap oixcdpq i"yx i"tr): ¨§§
`i dxez

(ai).eNò ìázoFWl.i`pB,xnFlkE ¤¤¨§§©§©
,md miPEbn zFixrd ixEQi` lMW s ©̀¤¨¦¥¨£¨§¦¥
mzF`W ,xzFiA miPEbnd mdipiA Wi¥¥¥¤©§¦§¥¤¨
Edfe ,cgEin i`pB oFWlA aEzMd dPkn§©¤©¨¦§§©§¨§¤

.o`M xEn`d 'laY' oFWl:xg` oFWl §¤¤¨¨¨¨©¥
md KkAW ,aEAxre dlilA oFWNn laY¤¤¦§§¦¨§¦§¤§¨¥
:oAd rxfA a`d rxf oilAlan§©§§¦¤©¨¨§¤©©¥

ai dxez
(bi).äMà éákLîiaMWn' Edn ¦§§¥¦¨©¦§§¥

:minkg ElWn lWn ?'dX`qipkn ¦¨¨¨¨§£¨¦©§¦
zxtFtWA lFgknMdpw = zxtFtW] §¦§¦§¤¤§¤¤¨¤

lFgkl 'lFgM' FA oipzFPW lElg̈¤§¦§¦§
DA oiraFSW rav zwa` oin) mipird̈¥©¦¦©§©¤©¤§¦¨

= lFgkn ;(d`Etxl F` iFpl mipird̈¥©¦§¦§¨¦§
KFYn raSd milhFp FAW wC mqiw¥¨©¤§¦©¤©¦

dpTd(.f zekn 'qn i"yx)[:ci dxez ©¨¤
(ci).ïäúàå BúBà eôøNézaiY ¦§§§¤§¤¥©

.'ozF`' :FnM DWExiR 'odz`',xnFlM ¤§¤¥¨§¨§©
EtxUiFzF`z`eiYWmiWPd.la`i` ¦§§§¤§¥©¨¦£¨¦

xnFl lFki dY`z` iMFYW` ©¨¨©¦¤¦§
D`Up ixdW ,EtxUi dpFW`xd̈¦¨¦§§¤£¥§¨¨

eilr dxq`p `le ,xYdAzngn §¤¥§Ÿ¤¤§¨¨¨¥£©
mlFrl `Ed oiCd ixd iM ,DO` i`EVp¦¥¦¨¦£¥©¦§¨
.Fl zxq`Pd `id dIpXd dX`dW¤¨¦¨©§¦¨¦©¤¡¤¤
m`d z` dNigY `Up m` :oFbM§¦¨¨§¦¨¤¨¥
xYidA `id m`d - zAd dixg`lE§©£¤¨©©¨¥¦§¤¥

xn`PW FnM] xEQi`A zAde(fi ,gi lirl) §©©§¦§¤¤¡©
m`e ,['dNbz `l dYaE dX` zexr'¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥§¦
m`d dixg`lE zAd z` dNigY `Up̈¨§¦¨¤©©§©£¤¨¨¥
m`e .xEQi`A m`de xYidA `id zAd -©©¦§¤¥§¨¥§¦§¦
FAW aEzMd xAiC otF` dfi`A oM¥§¥¤¤¦¥©¨¤



miyecwס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(åè)úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®
:eâøäz äîäaä-úàå§¤©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑,ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם , קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפיכ

אֹומר אּתה ּבּדבר ב)ּכּיֹוצא יב אילנֹות,(דברים ּומה קלֿוחמר: ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על  ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאינן

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מיתה, לדרכי חּיים מּדר. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

:ía íäéîc§¥¤¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידידידידּהּהּהּה עלעלעלעל ּתּתּתּתּקּקּקּקלהלהלהלה לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבאהאהאהאה טו)ממממּפּפּפּפניניניני כ, האדם,(רש"י את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה ּכי אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת אינּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוכאׁשר
ּכדי  טפל, ּדר זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא מּמה לּסּוס ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא ּברּיה, ּכל ׂשכר לקּפח dxez)ׁשּלא ihewl). ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤
Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå àeä½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOé¦¨«
i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון חסד (סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום פט)עׂשה יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ÏË˜˙È‡טו  ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז  ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

?zFtxUp odiYWDO`e dX` `N` §¥¤¦§¨¤¨¦¨§¦¨
odiYW ,o`M oiaEzMdFl zF`EUp ©§¦¨§¥¤§

,xEQ`AoFbM`UPWdWlXn miWp §¦§¤¨¨¨¦¦§¨
,FYW` z` :zFxFCFzFng z`m`) ¤¦§¤£¥

,(FYW`DO`elWixd .FzFng ¦§§¦¨¤££¥
.zFtxUp zFpFxg`d miYXdWWie ¤©§©¦¨©£¦§¨§¥

zFAxno`M oi` ,mixnF`W Epi`N` ¥©¥¤§¦¥¨¤¨
,FzFngxAcn aEzMd oi` :xnFlM £§©¥©¨§©¥

,xEQi`A DgwNW zg` dX`A `N ¤̀¨§¦¨©©¤§¨¨§¦
z` gwl KM xg`e dX` `UPW oFbM§¤¨¨¦¨§©©¨¨©¤
gwl KM xg`e dX` `UPW F` ,DO ¦̀¨¤¨¨¦¨§©©¨¨©
dX`d wx miptF`d ipWaE ,DYA z ¤̀¦¨¦§¥¨¨¦©¨¦¨

,ztxUPd `id dIpXd- 'odz`' EdnE ©§¦¨¦©¦§¤¤©¤§¤
odn zg` z`,Ff F` Ff -ezaiz ¤©©¥¤§¥©

'odz`',`Ed ipei oFWlmpFWlAW'od' ¤§¤§§¨¦¤¦§¨¥
FWExiR,'zg`'aEzMd o`M fnxW Edfe ¥¤¨§¤¤¨©¨©¨

zg`d z` - 'odÎz`'(:er oixcdpq ,`xtq) ¤¤¤¨©©
(`"eb ,ipewfg):eh dxez

(eh).eâøäz äîäaä úàåmc` m` §¤©§¥¨©£Ÿ¦¨¨
?d`hg dn dndA ,`hgKgxM lr ¨¨§¥¨¤¨§¨©¨§¨
,WpFr mWl Dzbixd oi``N`ipRn ¥£¦¨¨§¥¤¤¨¦§¥

,Dci lr dlTY mc`l d`AW¤¨¨¨¨¨©¨¨©¨¨
.lwQY aEzMd xn` KkitloiCnE §¦¨¨©©¨¦¨¥¦¦

cFnll Epl Wi o`M xEn`d dndAd©§¥¨¨¨¨¥¨¦§
:mc`l xnFgeÎlwDpi`W dndA dnE ©¨¤¨¨¨©§¥¨¤¥¨

mc` ,bxdY dxFY dxn` mElM zrcFi©©§¨§¨¨¥¨¥¨¨
e ,rxl aFh oiA oigadl rcFIW`Ed ¤¥©§©§¦¥¨¨§

Fxiagl drx mxFbFziqnExFarl ¥¨¨©£¥§¦©£
dxiar.WprIW dOke dOM zg` lr £¥¨©©©©¨§©¨¤¥¨¥

xnF` dY` xaCa `vFIMdnFC - ©¥©¨¨©¨¥¤
:Epivn KkllM z` oEcA`Y cA`' §¨¨¦©¥§©§¤¨

zFnFwOd...miFBd mX Ecar xW` ©§£¤¨§¨©¦
oEtxUY mdixW`e 'ebe mdidl` z ¤̀¡Ÿ¥¤©£¥¥¤¦§§

'W`A(a ,ai mixac),Îlw mixac ixd ¨¥£¥§¨¦©
oi`Fx opi`W zFpli` dnE ,xnFgë¤¨¦¨¤¥¨¦

,oirnFW opi`e,z`f lM mrlr §¥¨§¦¦¨Ÿ©
mci lr dlTY z`AWmiFBdW] ¤¨©¨¨©¨¨¤©¦

['zFxW`' mzF` EUre mdl Ecar̈§¨¤§¨¨£¥
;dNke sFxU ,zgWd dxFz dxn`̈§¨¨©§¥§§©¥
miIg KxCn Fxiag z` dHOd©©¤¤£¥¦¤¤©¦

dzin ikxclKxcl daFHd KxCn - §©§¥¦¨¦¤¤©¨§¤¤
- drxddOke dOM zg` lr ¨¨¨©©©©¨§©¨

'mlFrd on mFwOd EPxiarIW'(`xtq): ¤©£¦¤©¨¦¨¨
fh dxez

(fi).àeä ãñç`Ed o`M xEn`d 'cqg' ¤¤¤¤¨¨¨
,iOx` oFWlFWExitEdRxg(dWEA) §£©¦¥¤§¨¨

wEqRd z` qFlwpE` mBxYW FnM§¤¦§¥§§¤©¨
(ci ,cl ziy`xa)'Epl `id dRxg iM'- ¦¤§¨¦¨

`cEQg'`id'`plawri ipa ixaC] ¦¨¦¨¨¦§¥§¥©£Ÿ
z` zzl lkEp `l :mkW iWp`l§©§¥§¤Ÿ©¨¥¤
dRxg iM dlxr Fl xW` Wi`l EpzFg £̀¥§¦£¤¨§¨¦¤§¨

.[EpxEarA `idEitl,FWxcnKkA Wi ¦©£¥§¦¦§¨¥§¨
xnF` KMW ,FrnWnM cqg oFWll fnx¤¤¦§¤¤§©§¨¤¨¥

:aEzMdxn`Y m`cviM`Up oiw ©¨¦Ÿ©¥©©¦¨¨
FzFg`FOr dclFPW dnF`Ydd`x) £©§¨¤§¨¦

(` ,c ziy`xa i"yxa-dUr cqgdfA ¤¤¨¨¨¤
mFwOddgRWn miwdl oiw lkEIW icM ©¨§¥¤©©¦§¨¦¦§¨¨

e,EPOn FnlFr zFpaldzid `l iM §¦§¨¦¤¦Ÿ¨§¨
Edfe ,FzFg` caNn zxg` dX` mlFrÄ¨¦¨©¤¤¦§©£§¤

xn`PW(b ,ht mildz)'dpAi cqg mlFr' ¤¤¡©¨¤¤¦¨¤
cqgA dpap FzNigYn mlFrd -(`xtq) ¨¨¦§¦¨¦§¨§¤¤

(x"yl):gi dxez

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(çé)-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤
øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà dúåøò¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´

:ínò áøwî íäéðL eúøëðå äéîc̈¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑ מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ּגּלה, ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ט) ה רּבֹותינּו(אסתר ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): אֹומרים:(יבמות יׁש . ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת .זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑,האב מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן על .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®
:eúîé íéøéøò eàOé íàèç¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד הליכת (יבמות ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו∑ÌÈ¯È¯Ú.ערירי  ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו קֹוברן,(בראשית – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ֲִִ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

"ערירים  יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא מת – ּבנים לֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻאין
לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא עברה, ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻימתּו",

עכׁשו  ׁשהּוא ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, .ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äøòä'dexr' oFWl lM oke .dNB ¤¡¨¦¨§¥¨§¤§¨
d mW lrzcxFi e"iEde ,`Ed iENB ©¥©¦§©¨¤¤
(ztqFYn)daiYA`id xW`M ¦¤¤©¥¨©£¤¦
zWOWnlFnM ,xaC mWEpivOW §©¤¤§¥¨¨§¤¨¦

oFWlA FznbEC'derf'(dk ,gk mixac), §¨¦§©£¨
,e"ie `ll DcFqie ,'rEfrf' DWExiRW¤¥¨©§©¦¨§Ÿ¨

'rf' `le mw `le zxfBn(hi ,d xzq`) ¦¦§©§Ÿ¨§Ÿ¨
`le ondl zFegYWdl ikCxn mw `l]Ÿ¨¨§§©§¦§©£§¨¨§Ÿ
DA ztqFp e"iEde ,[EPOn rfrCfp¦§©§©¦¤§©¨¤¤¨

,xaC mWM zWOWn `idWMokezaiY §¤¦§©¤¤§¥¨¨§¥¥©
'deg`'`id,'g`' zxfBne"iEde ©£¨¦¦¦§©¨§©¨

`EdW ,xaC mW WEOiWl DA ztqFp¤¤¨§¦¥¨¨¤
df mr df mdiIge mig`d zaxw¦§©¨©¦§©¥¤¤¦¤

aEzMd oFWlke](ci ,`i dixkf)oiA deg`d' §¦§©¨¨©£¨¥
'dxrd' ,o`M s`e ,['l`xUi oiaE dcEdi§¨¥¦§¨¥§©¨¤¡¨
mW' `Ed 'dexr'e ,iENiBd zNErR `id¦§©©¦§¤§¨¥

.dNEbnd lW 'xaC:i"yx siqene ¨¨¤©§¤
Ff d`xrde,o`M dxEn`dDa Ewlgp §©£¨¨¨£¨¨¤§§¨

zwiWp Ff mixnF` Wi ,EpizFAx©¥¥§¦§¦©
dxhr zqpkd Ff mixnF` Wie ,WOW©¨§¥§¦©§¨©£¨¨

(:dp zenai):hi dxez
(hi).'Bâå Enà úBçà úåøòåFf dWxR §¤§©£¦§§¨¨¨

lr miWprd hExitA wx zwqFr¤¤©§¥¨¢¨¦©
dWxRA ExMfEd xaMW zFxdf`d̈©§¨¤§¨§§©¨¨¨
zFg` zexrA o`M mlE`e .zncFTd©¤¤§¨¨§¤§©£

m`d zFg`e a`ddpW(ltke xfg) ¨¨©£¨¥¨¨¨©§¨©
aEzMdmB,ozxdf`AxaMW s` ©¨©§©§¨¨¨©¤§¨

dlrnl KM lr xidfd(biÎai ,gi lirl d`x), ¦§¦©¨§©§¨
e zFAxl icM z`fexdfEdW xnFl §Ÿ§¥§©§©¤§©

on FO`e eia` zFg` lr oiA odilr£¥¤¥©£¨¦§¦¦
.m`d on odizFig` lr oiA ,a`d̈¨¥©©§¥¤¦¨¥
zFg` F` ,a`d zFg` xEQi` :xnFlM§©¦£¨¨£
`id Ff zFg`W otF`A wx Fpi` ,m`d̈¥¥©§¤¤¨¦
`idWM mB `N` mdia` cSn `weeC©§¨¦©£¦¤¤¨©§¤¦

.calA mO` cSn:i"yx xirne,mpn` ¦©¦¨¦§¨¨§¨
deg` bEq oiA aEzMd wNig `l o`M̈Ÿ¦¥©¨¥©£¨

,m`d cSn deg` bEql a`d cSnla` ¦©¨¨§©£¨¦©¨¥£¨
iAbleia` ig` zW` zexrEpivn §©¥¤§©¥¤£¦¨¦¨¦

Wig` zW` lr `N` xdfEd `l ¤Ÿ§©¤¨©¥¤£¦
,a`d on eia`eia` ig` zW` la` ¨¦¦¨¨£¨¥¤£¦¨¦

m`d onoi`e dxFYd on Fl zxYEn , ¦¨¥¤¤¦©¨§¥
df wENige] opAxCn `N` DxEQi ¦̀¨¤¨¦§©¨©§¦¤

o`M xn`p :'deW dxifB'n EdEcnlweqta) §¨¦§¥¨¨¨¤¡©¨
(`admW xn`pe ,'dNB FcC zexr'oldl) ¤§©Ÿ¦¨§¤¡©¨

(hn ,dkdn ,'FYgRWOn ...EPl`bi FcC'Ÿ¦§¨¤¦¦§©§©
aEzMd a`d on a`d ig`A oNdN§©¨©£¦¨¨¦¨¨©¨
diExw a`d zgRWn wx iM ,xAcn§©¥¦©¦§©©¨¨§¨

[a`d on `weeC o`M s` ,'dgRWn',y"`) ¦§¨¨©¨©§¨¦¨¨
(n"eviw:k dxez

(k)...BúãBc úà ákLé øLàmixixr £¤¦§©¤¨£¦¦

.Eznim` ,df `xwn xn`p dOl ¨ª¨¨¤¡©¦§¨¤¦
zWxtA dxn`p xaM ixd dxdf`l§©§¨¨£¥§¨¤¤§¨§¨¨©

zFixrd lr zFxdf`d(ci ,gi lirl)zexr' ¨©§¨©¨£¨¤§©
`l FYW` l` ,dNbz `l Lia` ig £̀¦¨¦Ÿ§©¥¤¦§Ÿ
,zxM WpFrl m`e ,'`id LzcC axwz¦§¨Ÿ¨§¦§¦§¤¨¥

dWxRd mEIqA xn`p xaM(hk weqt my) §¨¤¡©§¦©¨¨¨
zarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ
`N` ,'zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d̈¥¤§¦§§©§¨¨Ÿ¤¨
zxM lr cOll `A dGd `xwOd©¦§¨©¤¨§©¥©¨¥

W ,dlrnl xEn`dFnvrA `Ed wx `l ¨¨§©§¨¤Ÿ©§©§
`N` ,zxkp`EdmBzkild WpFrA ¦§¨¤¨©§¤£¦©

,ixixr.oNdlckE ,mizxkp eipAW(`"eb): £¦¦¤¨¨¦§¨¦§¦§©¨
íéøéøò.EzniFnEBxzM:qFlwpE`A £¦¦¨ª§©§§§§

cle `lA''oEzEni.[EzEni mipA `lA] §¨§¨§§Ÿ¨¦¨
Fl dnFcedf oFWllKlFd ikp`e' §¤§¨¤§¨Ÿ¦¥

'ixixr(a ,eh ziy`xa)mdxa` ixaC] £¦¦¦§¥©§¨¨
FgihadW xg`l ,d"awd l` Epia`̈¦¤§©©¤¦§¦
oYY dn midl` 'd :'c`n dAxd LxkU'§¨§©§¥§Ÿ¡Ÿ¦©¦¤
`ll KNdzn ip` ixd ,ixkUA il¦¦§¨¦£¥£¦¦§©¥§Ÿ

.[mipAm` ?ixixr zzin `id cvike ¨¦§¥©¦¦©£¦¦¦
,mipa Fl WioxaFwm`e ;eiIgAFl oi` ¤¨¦§¨§©¨§¦¥

dpW Kkl .mipa `lA zn ,mipä¦¥§Ÿ¨¦§¨¨¨
miinrR xiMfde aEzMdzF`xwn ipWA ©¨§¦§¦©£©¦¦§¥¦§¨

EN`(eixg`NW wEqRaE df wEqtA) ¥§¨¤©¨¤§©£¨
,'Eidi mixixr' ,'EzEni mixixr'itl £¦¦¨£¦¦¦§§¦



סי miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(åè)úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®
:eâøäz äîäaä-úàå§¤©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑,ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם , קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: אמר ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלפיכ

אֹומר אּתה ּבּדבר ב)ּכּיֹוצא יב אילנֹות,(דברים ּומה קלֿוחמר: ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על  ׁשֹומעין, ואינן רֹואין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשאינן

עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  מיתה, לדרכי חּיים מּדר. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦−̈§¤©§¥¨®¬−̈

:ía íäéîc§¥¤¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידידידידּהּהּהּה עלעלעלעל ּתּתּתּתּקּקּקּקלהלהלהלה לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבאהאהאהאה טו)ממממּפּפּפּפניניניני כ, האדם,(רש"י את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה ּכי אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת אינּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוכאׁשר
ּכדי  טפל, ּדר זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא מּמה לּסּוס ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשּמּגיע

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא ּברּיה, ּכל ׂשכר לקּפח dxez)ׁשּלא ihewl). ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
ãñç Búåøò-úà äàøú-àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤
Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå àeä½§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬

:àOé¦¨«
i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון חסד (סנהדרין אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו לבנֹות הּמקֹום פט)עׂשה יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ÏË˜˙È‡טו  ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז  ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ Èa ÈÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

?zFtxUp odiYWDO`e dX` `N` §¥¤¦§¨¤¨¦¨§¦¨
odiYW ,o`M oiaEzMdFl zF`EUp ©§¦¨§¥¤§

,xEQ`AoFbM`UPWdWlXn miWp §¦§¤¨¨¨¦¦§¨
,FYW` z` :zFxFCFzFng z`m`) ¤¦§¤£¥

,(FYW`DO`elWixd .FzFng ¦§§¦¨¤££¥
.zFtxUp zFpFxg`d miYXdWWie ¤©§©¦¨©£¦§¨§¥

zFAxno`M oi` ,mixnF`W Epi`N` ¥©¥¤§¦¥¨¤¨
,FzFngxAcn aEzMd oi` :xnFlM £§©¥©¨§©¥

,xEQi`A DgwNW zg` dX`A `N ¤̀¨§¦¨©©¤§¨¨§¦
z` gwl KM xg`e dX` `UPW oFbM§¤¨¨¦¨§©©¨¨©¤
gwl KM xg`e dX` `UPW F` ,DO ¦̀¨¤¨¨¦¨§©©¨¨©
dX`d wx miptF`d ipWaE ,DYA z ¤̀¦¨¦§¥¨¨¦©¨¦¨

,ztxUPd `id dIpXd- 'odz`' EdnE ©§¦¨¦©¦§¤¤©¤§¤
odn zg` z`,Ff F` Ff -ezaiz ¤©©¥¤§¥©

'odz`',`Ed ipei oFWlmpFWlAW'od' ¤§¤§§¨¦¤¦§¨¥
FWExiR,'zg`'aEzMd o`M fnxW Edfe ¥¤¨§¤¤¨©¨©¨

zg`d z` - 'odÎz`'(:er oixcdpq ,`xtq) ¤¤¤¨©©
(`"eb ,ipewfg):eh dxez

(eh).eâøäz äîäaä úàåmc` m` §¤©§¥¨©£Ÿ¦¨¨
?d`hg dn dndA ,`hgKgxM lr ¨¨§¥¨¤¨§¨©¨§¨
,WpFr mWl Dzbixd oi``N`ipRn ¥£¦¨¨§¥¤¤¨¦§¥

,Dci lr dlTY mc`l d`AW¤¨¨¨¨¨©¨¨©¨¨
.lwQY aEzMd xn` KkitloiCnE §¦¨¨©©¨¦¨¥¦¦

cFnll Epl Wi o`M xEn`d dndAd©§¥¨¨¨¨¥¨¦§
:mc`l xnFgeÎlwDpi`W dndA dnE ©¨¤¨¨¨©§¥¨¤¥¨

mc` ,bxdY dxFY dxn` mElM zrcFi©©§¨§¨¨¥¨¥¨¨
e ,rxl aFh oiA oigadl rcFIW`Ed ¤¥©§©§¦¥¨¨§

Fxiagl drx mxFbFziqnExFarl ¥¨¨©£¥§¦©£
dxiar.WprIW dOke dOM zg` lr £¥¨©©©©¨§©¨¤¥¨¥

xnF` dY` xaCa `vFIMdnFC - ©¥©¨¨©¨¥¤
:Epivn KkllM z` oEcA`Y cA`' §¨¨¦©¥§©§¤¨

zFnFwOd...miFBd mX Ecar xW` ©§£¤¨§¨©¦
oEtxUY mdixW`e 'ebe mdidl` z ¤̀¡Ÿ¥¤©£¥¥¤¦§§

'W`A(a ,ai mixac),Îlw mixac ixd ¨¥£¥§¨¦©
oi`Fx opi`W zFpli` dnE ,xnFgë¤¨¦¨¤¥¨¦

,oirnFW opi`e,z`f lM mrlr §¥¨§¦¦¨Ÿ©
mci lr dlTY z`AWmiFBdW] ¤¨©¨¨©¨¨¤©¦

['zFxW`' mzF` EUre mdl Ecar̈§¨¤§¨¨£¥
;dNke sFxU ,zgWd dxFz dxn`̈§¨¨©§¥§§©¥
miIg KxCn Fxiag z` dHOd©©¤¤£¥¦¤¤©¦

dzin ikxclKxcl daFHd KxCn - §©§¥¦¨¦¤¤©¨§¤¤
- drxddOke dOM zg` lr ¨¨¨©©©©¨§©¨

'mlFrd on mFwOd EPxiarIW'(`xtq): ¤©£¦¤©¨¦¨¨
fh dxez

(fi).àeä ãñç`Ed o`M xEn`d 'cqg' ¤¤¤¤¨¨¨
,iOx` oFWlFWExitEdRxg(dWEA) §£©¦¥¤§¨¨

wEqRd z` qFlwpE` mBxYW FnM§¤¦§¥§§¤©¨
(ci ,cl ziy`xa)'Epl `id dRxg iM'- ¦¤§¨¦¨

`cEQg'`id'`plawri ipa ixaC] ¦¨¦¨¨¦§¥§¥©£Ÿ
z` zzl lkEp `l :mkW iWp`l§©§¥§¤Ÿ©¨¥¤
dRxg iM dlxr Fl xW` Wi`l EpzFg £̀¥§¦£¤¨§¨¦¤§¨

.[EpxEarA `idEitl,FWxcnKkA Wi ¦©£¥§¦¦§¨¥§¨
xnF` KMW ,FrnWnM cqg oFWll fnx¤¤¦§¤¤§©§¨¤¨¥

:aEzMdxn`Y m`cviM`Up oiw ©¨¦Ÿ©¥©©¦¨¨
FzFg`FOr dclFPW dnF`Ydd`x) £©§¨¤§¨¦

(` ,c ziy`xa i"yxa-dUr cqgdfA ¤¤¨¨¨¤
mFwOddgRWn miwdl oiw lkEIW icM ©¨§¥¤©©¦§¨¦¦§¨¨

e,EPOn FnlFr zFpaldzid `l iM §¦§¨¦¤¦Ÿ¨§¨
Edfe ,FzFg` caNn zxg` dX` mlFrÄ¨¦¨©¤¤¦§©£§¤

xn`PW(b ,ht mildz)'dpAi cqg mlFr' ¤¤¡©¨¤¤¦¨¤
cqgA dpap FzNigYn mlFrd -(`xtq) ¨¨¦§¦¨¦§¨§¤¤

(x"yl):gi dxez

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"i iyiy meil inei xeriy

(çé)-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤
øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà dúåøò¤§¨¨Æ¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§−̈¤§´

:ínò áøwî íäéðL eúøëðå äéîc̈¤®¨§¦§§¬§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑ מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן ּגּלה, ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ט) ה רּבֹותינּו(אסתר ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): אֹומרים:(יבמות יׁש . ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה  הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש ׁשּמׁש, נׁשיקת .זֹו ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑,האב מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב  מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם. מן אחיֹותיהן על .ּבין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®
:eúîé íéøéøò eàOé íàèç¤§¨¬¦−̈£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד הליכת (יבמות ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
לֹו∑ÌÈ¯È¯Ú.ערירי  ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו קֹוברן,(בראשית – ּבנים לֹו יׁש ערירי". הֹול "ואנכי : ֲִִ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

"ערירים  יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא מת – ּבנים לֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻאין
לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא עברה, ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻימתּו",

עכׁשו  ׁשהּוא ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, .ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

Èl‚ÈÂיח  ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb dÏ˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿

˙‚Èlיט  ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ  È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).äøòä'dexr' oFWl lM oke .dNB ¤¡¨¦¨§¥¨§¤§¨
d mW lrzcxFi e"iEde ,`Ed iENB ©¥©¦§©¨¤¤
(ztqFYn)daiYA`id xW`M ¦¤¤©¥¨©£¤¦
zWOWnlFnM ,xaC mWEpivOW §©¤¤§¥¨¨§¤¨¦

oFWlA FznbEC'derf'(dk ,gk mixac), §¨¦§©£¨
,e"ie `ll DcFqie ,'rEfrf' DWExiRW¤¥¨©§©¦¨§Ÿ¨

'rf' `le mw `le zxfBn(hi ,d xzq`) ¦¦§©§Ÿ¨§Ÿ¨
`le ondl zFegYWdl ikCxn mw `l]Ÿ¨¨§§©§¦§©£§¨¨§Ÿ
DA ztqFp e"iEde ,[EPOn rfrCfp¦§©§©¦¤§©¨¤¤¨

,xaC mWM zWOWn `idWMokezaiY §¤¦§©¤¤§¥¨¨§¥¥©
'deg`'`id,'g`' zxfBne"iEde ©£¨¦¦¦§©¨§©¨

`EdW ,xaC mW WEOiWl DA ztqFp¤¤¨§¦¥¨¨¤
df mr df mdiIge mig`d zaxw¦§©¨©¦§©¥¤¤¦¤

aEzMd oFWlke](ci ,`i dixkf)oiA deg`d' §¦§©¨¨©£¨¥
'dxrd' ,o`M s`e ,['l`xUi oiaE dcEdi§¨¥¦§¨¥§©¨¤¡¨
mW' `Ed 'dexr'e ,iENiBd zNErR `id¦§©©¦§¤§¨¥

.dNEbnd lW 'xaC:i"yx siqene ¨¨¤©§¤
Ff d`xrde,o`M dxEn`dDa Ewlgp §©£¨¨¨£¨¨¤§§¨

zwiWp Ff mixnF` Wi ,EpizFAx©¥¥§¦§¦©
dxhr zqpkd Ff mixnF` Wie ,WOW©¨§¥§¦©§¨©£¨¨

(:dp zenai):hi dxez
(hi).'Bâå Enà úBçà úåøòåFf dWxR §¤§©£¦§§¨¨¨

lr miWprd hExitA wx zwqFr¤¤©§¥¨¢¨¦©
dWxRA ExMfEd xaMW zFxdf`d̈©§¨¤§¨§§©¨¨¨
zFg` zexrA o`M mlE`e .zncFTd©¤¤§¨¨§¤§©£

m`d zFg`e a`ddpW(ltke xfg) ¨¨©£¨¥¨¨¨©§¨©
aEzMdmB,ozxdf`AxaMW s` ©¨©§©§¨¨¨©¤§¨

dlrnl KM lr xidfd(biÎai ,gi lirl d`x), ¦§¦©¨§©§¨
e zFAxl icM z`fexdfEdW xnFl §Ÿ§¥§©§©¤§©

on FO`e eia` zFg` lr oiA odilr£¥¤¥©£¨¦§¦¦
.m`d on odizFig` lr oiA ,a`d̈¨¥©©§¥¤¦¨¥
zFg` F` ,a`d zFg` xEQi` :xnFlM§©¦£¨¨£
`id Ff zFg`W otF`A wx Fpi` ,m`d̈¥¥©§¤¤¨¦
`idWM mB `N` mdia` cSn `weeC©§¨¦©£¦¤¤¨©§¤¦

.calA mO` cSn:i"yx xirne,mpn` ¦©¦¨¦§¨¨§¨
deg` bEq oiA aEzMd wNig `l o`M̈Ÿ¦¥©¨¥©£¨

,m`d cSn deg` bEql a`d cSnla` ¦©¨¨§©£¨¦©¨¥£¨
iAbleia` ig` zW` zexrEpivn §©¥¤§©¥¤£¦¨¦¨¦

Wig` zW` lr `N` xdfEd `l ¤Ÿ§©¤¨©¥¤£¦
,a`d on eia`eia` ig` zW` la` ¨¦¦¨¨£¨¥¤£¦¨¦

m`d onoi`e dxFYd on Fl zxYEn , ¦¨¥¤¤¦©¨§¥
df wENige] opAxCn `N` DxEQi ¦̀¨¤¨¦§©¨©§¦¤

o`M xn`p :'deW dxifB'n EdEcnlweqta) §¨¦§¥¨¨¨¤¡©¨
(`admW xn`pe ,'dNB FcC zexr'oldl) ¤§©Ÿ¦¨§¤¡©¨

(hn ,dkdn ,'FYgRWOn ...EPl`bi FcC'Ÿ¦§¨¤¦¦§©§©
aEzMd a`d on a`d ig`A oNdN§©¨©£¦¨¨¦¨¨©¨
diExw a`d zgRWn wx iM ,xAcn§©¥¦©¦§©©¨¨§¨

[a`d on `weeC o`M s` ,'dgRWn',y"`) ¦§¨¨©¨©§¨¦¨¨
(n"eviw:k dxez

(k)...BúãBc úà ákLé øLàmixixr £¤¦§©¤¨£¦¦

.Eznim` ,df `xwn xn`p dOl ¨ª¨¨¤¡©¦§¨¤¦
zWxtA dxn`p xaM ixd dxdf`l§©§¨¨£¥§¨¤¤§¨§¨¨©

zFixrd lr zFxdf`d(ci ,gi lirl)zexr' ¨©§¨©¨£¨¤§©
`l FYW` l` ,dNbz `l Lia` ig £̀¦¨¦Ÿ§©¥¤¦§Ÿ
,zxM WpFrl m`e ,'`id LzcC axwz¦§¨Ÿ¨§¦§¦§¤¨¥

dWxRd mEIqA xn`p xaM(hk weqt my) §¨¤¡©§¦©¨¨¨
zarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥Ÿ
`N` ,'zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d̈¥¤§¦§§©§¨¨Ÿ¤¨
zxM lr cOll `A dGd `xwOd©¦§¨©¤¨§©¥©¨¥

W ,dlrnl xEn`dFnvrA `Ed wx `l ¨¨§©§¨¤Ÿ©§©§
`N` ,zxkp`EdmBzkild WpFrA ¦§¨¤¨©§¤£¦©

,ixixr.oNdlckE ,mizxkp eipAW(`"eb): £¦¦¤¨¨¦§¨¦§¦§©¨
íéøéøò.EzniFnEBxzM:qFlwpE`A £¦¦¨ª§©§§§§

cle `lA''oEzEni.[EzEni mipA `lA] §¨§¨§§Ÿ¨¦¨
Fl dnFcedf oFWllKlFd ikp`e' §¤§¨¤§¨Ÿ¦¥

'ixixr(a ,eh ziy`xa)mdxa` ixaC] £¦¦¦§¥©§¨¨
FgihadW xg`l ,d"awd l` Epia`̈¦¤§©©¤¦§¦
oYY dn midl` 'd :'c`n dAxd LxkU'§¨§©§¥§Ÿ¡Ÿ¦©¦¤
`ll KNdzn ip` ixd ,ixkUA il¦¦§¨¦£¥£¦¦§©¥§Ÿ

.[mipAm` ?ixixr zzin `id cvike ¨¦§¥©¦¦©£¦¦¦
,mipa Fl WioxaFwm`e ;eiIgAFl oi` ¤¨¦§¨§©¨§¦¥

dpW Kkl .mipa `lA zn ,mipä¦¥§Ÿ¨¦§¨¨¨
miinrR xiMfde aEzMdzF`xwn ipWA ©¨§¦§¦©£©¦¦§¥¦§¨

EN`(eixg`NW wEqRaE df wEqtA) ¥§¨¤©¨¤§©£¨
,'Eidi mixixr' ,'EzEni mixixr'itl £¦¦¨£¦¦¦§§¦



miyecwסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(àë)àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®
:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את ּבה: .מפרׁשת ְְֱֶֶֶֶָָָֹ

(áë)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

ì änL íëúà àéáî:da úáL ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«

ß oqip h"i ycew zay ß

(âë)íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà ék¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצ ּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º
Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦

:íénòä̈«©¦«

(äë)-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáä¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑ ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה ּבין אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻהם,
ׂשערה  nËÏ‡.מלא ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑ לאסר. ְֲַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה  ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipW cbpM md ElNd zFpFWNd ipXW¤§¥©§©¨¥§¤¤§¥
:mixEn`d miptF`d'EzEni mixixr'- ¨¨¦¨£¦£¦¦¨

Fl Eidi m`mipA,dxiar zrWA ¦¦§¨¦¦§©£¥¨
W `Ed WpFrde,zEnIWk Fl Eidi `l §¨¤¤Ÿ¦§§¤¨

,eiIgA oxaFTW itlxn`p Kkl §¦¤§¨§©¨§¨¤¡©
iM ,'EzEni' mixixrdYr zrlFpi` £¦¦¨¦§¥©¨¥

oFWNd ENi`e ;ixixr'Eidi mixixr' £¦¦§¦©¨£¦¦¦§
,rnWnFl oi` m`mipAzrWA ©§©¦¥¨¦¦§©
,dxiarW `Ed WpFrdeeini lk didi £¥¨§¨¤¤¦§¤¨¨¨

,eiWkr `EdW FnM'Eidi' xn`PW Edfe §¤©§¨§¤¤¤¡©¦§
xrA mdW zFnM Ex`Xi -mzExi,`xtq) ¦¨£§¤¥©£¦¨

(.dp zenai(i"`a):k dxez
(`k).àåä äcðxEn`d 'dCp' oFWl ¦¨¦§¦¨¨¨

oFWlM] 'dCp z`nEh' FWExiR oi` o`M̈¥¥§©¦¨¦§
aEzMd(hi ,gi lirl)l`e'dX`zCpA ©¨§¤¦¨§¦©

xnF` KM `N` ,['axwz `l Dz`nhª§¨¨Ÿ¦§©¤¨¨¥
:aEzMd`id dCEpn z`Gd daikXd ©¨©§¦¨©Ÿ§¨¦

dqE`nEzErnWnA dCp oFWl EpivnE] §¨¨¦§¦¨§©§¨
,uETiWe qE`inxn`PW(hi f l`wfgi) ¦§¦¤¤¡©

dCpl madfE EkilWi zFvEgA mRqM'©§¨©©§¦§¨¨§¦¨
mdl didi uETWl - 'didi(i"yx),[ ¦§¤§¦¦§¤¨¤

EWxc EpizFAxeo`Mnd`xrd xFq`l §©¥¨§¦¨¤¡©£¨¨
M DaA FnW ,dCpxEQi`d`xrd ¨§§¦¨¤¦©£¨¨
DWpreDa zWxFtn(gi weqt lirl)z`' , §¨§¨§¤¤¨¤

...dxrd DxFwnaxTn mdipW Ezxkpe §¨¤¡¨§¦§§§¥¤¦¤¤
'mOr(:cp zenai)(x"yl):ak dxez ©¨

(bk)õ÷àå.mAqE`in oFWl.`Ed ¨¨ª¨§¦
E .miFBA iYq`n xnFlMFnMEpivOW §©¨©§¦©¦§¤¨¦

:df oFWliIga iYvw''zg zFpA ipRn ¨¤©§¦§©©¦§¥§¥
(en ,fk ziy`xa),,mdA uw d"awdW KFYnE¦¤¨¨¤

mWxbnE mzF` gNWn `Ed ixd£¥§©¥©¨§¨§¨
,Fvx`nFpFfnA uw `EdW mc`M ¥©§§¨¨¤¨¦§
F`iwnE(`xtq)(x"yl):ck dxez §¦

(dk)äøBähä äîäaä ïéa ízìcáäå§¦§©§¤¥©§¥¨©§¨
.äàîhìrnWn 'mYlCade' oFWl ©§¥¨§§¦§©§¤©§©

ickA zcgEin al zpizp KixSW¤¨¦§¦©¥§¤¤¦§¥
,mdipiA oigadlexnFl Kixv oi`oM §©§¦¥¥¤§¥¨¦©¥

,mipFW mipin ipW oiA lCadd iAbl§©¥©¤§¥¥§¥¦¦¦
oFbMoilCaEn ixdW ,xFngl dxR oiA §¥¨¨©£¤£¥§¨¦

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(åë)ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
"אי  חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. נבּוכדנאצר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל
"ואבּדל  לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ללּבׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאפׁשי
מלכּות  על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות מןֿהעּמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאתכם

.ׁשמים  ִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, מבאר (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבחסידּות ,
ענין  ּכל לֹו אכּפת להיֹות  וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא על קּבלת מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹמחילה

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר  ׁשעל הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר יׁשאיאיאיאיׁשל זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
על. קּבלת מּתֹו ֲִַַַָֹלעׂשֹות

(æë)éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBî́¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – התראה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבלא

סימן. זה"ב מ"י סימן. ונג"ה פסוקים, קדושים ס"ד פרשת חסלת

ÈÈכו  ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

‡Bכז  ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

md oixMpemdipiA liCadl lweiM] §¦¨¦¥§©§©§¦¥¥¤¦
dxRdzqxtndxB zlrnE dqxR ©¨¨©§¤¤©§¨©£¤¥¨

,[EN` mipniq FA oi` xFngd ENi`e§¦©£¥¦¨¦¥
`N`oiOn dndaA o`M xAcn aEzMd ¤¨©¨§©¥¨¦§¥¨¦¦

LilrW minrR z`f mre ,xFdHd©¨§¦Ÿ§¨¦¤¨¤
DzhigW xg`l liCadldxFdh oiA §©§¦§©©§¦¨¨¥§¨

Lldlik`A zxYEn `ideLl d`nhl §§¦¤¤©£¦¨¦§¥¨§
dxEq`e:EpiidC ,dlik`AhgWPW oiA ©£¨©£¦¨§©§¥¤¦§©

,Fivg hgWpl oniq lW FAExoMW ¤¦¨§¦§©¤§¤¥
md dndaA hFgWl KixSW 'mipniQ'd©¦¨¦¤¨¦¦§¦§¥¨¥
mixaFrd zFxFpiSd ipW) hWEde dpTd©¨¤§©¥¤§¥©¦¨§¦
xarnl miWOWnd ,x`ESd KxF`A§¤©©¨©§©§¦§©£©
mdn cg` zhigWA ice (xie`de oFfOd©¨§¨£¦§©¦§¦©¤¨¥¤
la` ,DxiYdl icM FAEx ipXde FNEM§©¥¦§¥§©¦¨£¨
dndAd - Fivg wx hgWp ipXd m ¦̀©¥¦¦§©©¤§©§¥¨

.dxEq`Edpgad zkxvPW minrt £¨§¨¦¤¦§¤¤©§¨¨
oMW ,dfA rixkdl icM zwCwEcndOk §§¤¤§¥§©§¦©¨¤¤¥©¨

WidxrU `ln - Fivgl FAEx oia ¥¥§¤§§Ÿ©£¨
(EdWlM)(`xtq)(`"w): ¨§¤

.ànèì íëì ézìcáä øLàaEzMd £¤¦§©§¦¨¤§©¥©¨

dlik` xEQi`A xAcn(dlrnl x`eank), §©¥§¦£¦¨
:FWExiR '`Ohl'ExFq`lmlk`l(`"eb): §©¥¥¤¡§¨§¨

ek dxez
(ek)úBéäì íénòä ïî íëúà ìécáàå̈©§¦¤§¤¦¨©¦¦§
.éìmdn milCaEn mY` m`ibdpOn ¦¦©¤§¨¦¥¤¦¦§£¥

zFixrd on miWxFR mY`e miOrd̈©¦§©¤§¦¦¨£¨
,zFxEq` zFlk`OnE,iNW mY` ixd ¦©£¨££¥©¤¤¦

iOr mY`e mkidl`e mkMln ikp`W; ¤¨Ÿ¦©§§¤¥Ÿ¥¤§©¤©¦
mY` ixd ,e`l m`emicarMlW §¦¨£¥©¤©£¨¦¤

,eixage xSpckEapEidY ,xnFlM §©§¤©©£¥¨§©¦§
zFOE`d ikln zgY zElbA miiExW. §¦§¨©©©§¥¨

oiPn ,xnF` dixfr oA xfrl` iAx©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦
xUaA dvw iWtp' mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨©§¦¨¨¦§©

,xifgF` ,'FlkF` iPpi` KkitlEi`' £¦§¦¨¥¤¦§¦
'mi`lM WFAll iWt`lFki ipi` - ¤§¦¦§¦§©¦¥¦¨

,fphrW WFAllla`(`N`)xn`i ¦§©©§¥£¨¤¨Ÿ©
minXAW ia`e dUr` dnE ,iWt`'¤§¦¨¤¡¤§¨¦¤©¨©¦
liCa`e :xnFl cEnlY ?'ilr xfB̈©¨©©§©¨©§¦

'il zFidl' miOrd on mkz``dYW , ¤§¤¦¨©¦¦§¦¤§¥
,'inWl' mdn mkzlCadzFidl ©§¨©§¤¥¤¦§¦¦§

mc` `dIW ,il miWCEwnon WxFR §¨¦¦¤§¥¨¨¥¦
dxiardmFwOd zxifB ipRnlAwnE ¨£¥¨¦§¥§¥©©¨§©¥

minW zEkln lFr eilr(`xtq)(`"w): ¨¨©§¨¨¦
fk dxez

(fk).'Bâå áBà íäá äéäé éko`M ¦¦§¤¨¤§¨
dzin mdA xn`p,mc` iciA ¤¡©¨¤¦¨¦¥¨¨

dlrnlE(e weqta)mdA xn`p?zxM §©§¨¤¡©¨¤¨¥
Wi m` :xnF` `Ed KM `N`micr ¤¨¨¥¦¥¥¦

,oiC ziaA eilr micirndedzid mb ©§¦¦¨¨§¥¦§©¨§¨
d`xzddxiard zrWA FA ExzdW - ©§¨¨¤¦§¦§©¨£¥¨

if` ,WpFrde xEQi`d z` Fl EricFde§¦¤¨¦§¨¤£©
FpiCdliwqAdid m`e ,o`M xEn`M ¦¦§¦¨¨¨¨§¦¨¨

cifnK`d`xzd `lA,micr `lA F` ¥¦©§Ÿ©§¨¨§Ÿ¥¦
FWprmzbbWe ;zxMdAEid m` - ¨§§¦¨¥§¦§¨¨¦¨

oAxw mi`ian ,mibbFWoke .z`Hg §¦§¦¦¨§©©¨§¥
mdA xn`PW zFzin iaiIg lkA§¨©¨¥¦¤¤¡©¨¤

'zxM'micr Eid `le micifn Eid m` , ¨¥¦¨§¦¦§Ÿ¨¥¦
,oiC ziaA Fzindl icM d`xzde§©§¨¨§¥©£¦§¥¦
miaiIg ,mibbFW Eid m`e ,zxM miaiIg©¨¦¨¥§¦¨§¦©¨¦

z`Hg:miyecw zyxt zlqg ©¨



סג miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(àë)àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®
:eéäé íéøéøò älb åéçà úåøò¤§©¬¨¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c‡Â‰∑ ׁשהעראה ּכנּדה, ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את ּבה: .מפרׁשת ְְֱֶֶֶֶָָָֹ

(áë)éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½
éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúà íúéNòå©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹

ì änL íëúà àéáî:da úáL ¥¦¬¤§¤²−̈¨¨¤¬¤¨«

ß oqip h"i ycew zay ß

(âë)íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà ék¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצ ּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º
Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì äpðzà¤§¤³¨¨¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®
-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦

:íénòä̈«©¦«

(äë)-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«
íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáä¦§©¬§¦¨¤−§©¥«
i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑ ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה ּבין אּלא ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻהם,
ׂשערה  nËÏ‡.מלא ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑ לאסר. ְֲַָֹ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

‰È‡כא  ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב  ÈÈc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג  ‡‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈa ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד  ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dpz‡ ‡‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה  ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ipW cbpM md ElNd zFpFWNd ipXW¤§¥©§©¨¥§¤¤§¥
:mixEn`d miptF`d'EzEni mixixr'- ¨¨¦¨£¦£¦¦¨

Fl Eidi m`mipA,dxiar zrWA ¦¦§¨¦¦§©£¥¨
W `Ed WpFrde,zEnIWk Fl Eidi `l §¨¤¤Ÿ¦§§¤¨

,eiIgA oxaFTW itlxn`p Kkl §¦¤§¨§©¨§¨¤¡©
iM ,'EzEni' mixixrdYr zrlFpi` £¦¦¨¦§¥©¨¥

oFWNd ENi`e ;ixixr'Eidi mixixr' £¦¦§¦©¨£¦¦¦§
,rnWnFl oi` m`mipAzrWA ©§©¦¥¨¦¦§©
,dxiarW `Ed WpFrdeeini lk didi £¥¨§¨¤¤¦§¤¨¨¨

,eiWkr `EdW FnM'Eidi' xn`PW Edfe §¤©§¨§¤¤¤¡©¦§
xrA mdW zFnM Ex`Xi -mzExi,`xtq) ¦¨£§¤¥©£¦¨

(.dp zenai(i"`a):k dxez
(`k).àåä äcðxEn`d 'dCp' oFWl ¦¨¦§¦¨¨¨

oFWlM] 'dCp z`nEh' FWExiR oi` o`M̈¥¥§©¦¨¦§
aEzMd(hi ,gi lirl)l`e'dX`zCpA ©¨§¤¦¨§¦©

xnF` KM `N` ,['axwz `l Dz`nhª§¨¨Ÿ¦§©¤¨¨¥
:aEzMd`id dCEpn z`Gd daikXd ©¨©§¦¨©Ÿ§¨¦

dqE`nEzErnWnA dCp oFWl EpivnE] §¨¨¦§¦¨§©§¨
,uETiWe qE`inxn`PW(hi f l`wfgi) ¦§¦¤¤¡©

dCpl madfE EkilWi zFvEgA mRqM'©§¨©©§¦§¨¨§¦¨
mdl didi uETWl - 'didi(i"yx),[ ¦§¤§¦¦§¤¨¤

EWxc EpizFAxeo`Mnd`xrd xFq`l §©¥¨§¦¨¤¡©£¨¨
M DaA FnW ,dCpxEQi`d`xrd ¨§§¦¨¤¦©£¨¨
DWpreDa zWxFtn(gi weqt lirl)z`' , §¨§¨§¤¤¨¤

...dxrd DxFwnaxTn mdipW Ezxkpe §¨¤¡¨§¦§§§¥¤¦¤¤
'mOr(:cp zenai)(x"yl):ak dxez ©¨

(bk)õ÷àå.mAqE`in oFWl.`Ed ¨¨ª¨§¦
E .miFBA iYq`n xnFlMFnMEpivOW §©¨©§¦©¦§¤¨¦

:df oFWliIga iYvw''zg zFpA ipRn ¨¤©§¦§©©¦§¥§¥
(en ,fk ziy`xa),,mdA uw d"awdW KFYnE¦¤¨¨¤

mWxbnE mzF` gNWn `Ed ixd£¥§©¥©¨§¨§¨
,Fvx`nFpFfnA uw `EdW mc`M ¥©§§¨¨¤¨¦§
F`iwnE(`xtq)(x"yl):ck dxez §¦

(dk)äøBähä äîäaä ïéa ízìcáäå§¦§©§¤¥©§¥¨©§¨
.äàîhìrnWn 'mYlCade' oFWl ©§¥¨§§¦§©§¤©§©

ickA zcgEin al zpizp KixSW¤¨¦§¦©¥§¤¤¦§¥
,mdipiA oigadlexnFl Kixv oi`oM §©§¦¥¥¤§¥¨¦©¥

,mipFW mipin ipW oiA lCadd iAbl§©¥©¤§¥¥§¥¦¦¦
oFbMoilCaEn ixdW ,xFngl dxR oiA §¥¨¨©£¤£¥§¨¦

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"i ycew zayl inei xeriy

(åë)ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬
:éì úBéäì íénòä-ïî íëúà¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
"אי  חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. נבּוכדנאצר ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשל
"ואבּדל  לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ללּבׁש ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹאפׁשי
מלכּות  על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", להיֹות מןֿהעּמים ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאתכם

.ׁשמים  ִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

לילילילי להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת העהעהעהעּמּמּמּמיםיםיםים מןמןמןמן אתכםאתכםאתכםאתכם כו)ואבואבואבואבּדּדּדּדיליליליל ׁשׁשׁשׁשמיםמיםמיםמים(כ, מלכמלכמלכמלכּוּוּוּותתתת עלעלעלעל עליועליועליועליו ּוּוּוּומקמקמקמקּבּבּבּבלללל העברההעברההעברההעברה מןמןמןמן כו)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁש כ, מבאר (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
לבּקׁש לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי החּקים. ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ׁשּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻּבחסידּות ,
ענין  ּכל לֹו אכּפת להיֹות  וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא על קּבלת מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹמחילה

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד רע ׁשהּוא ּדבר  ׁשעל הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר יׁשאיאיאיאיׁשל זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
על. קּבלת מּתֹו ֲִַַַָֹלעׂשֹות

(æë)éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBî́¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – התראה ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹּבלא

סימן. זה"ב מ"י סימן. ונג"ה פסוקים, קדושים ס"ד פרשת חסלת

ÈÈכו  ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

‡Bכז  ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

md oixMpemdipiA liCadl lweiM] §¦¨¦¥§©§©§¦¥¥¤¦
dxRdzqxtndxB zlrnE dqxR ©¨¨©§¤¤©§¨©£¤¥¨

,[EN` mipniq FA oi` xFngd ENi`e§¦©£¥¦¨¦¥
`N`oiOn dndaA o`M xAcn aEzMd ¤¨©¨§©¥¨¦§¥¨¦¦

LilrW minrR z`f mre ,xFdHd©¨§¦Ÿ§¨¦¤¨¤
DzhigW xg`l liCadldxFdh oiA §©§¦§©©§¦¨¨¥§¨

Lldlik`A zxYEn `ideLl d`nhl §§¦¤¤©£¦¨¦§¥¨§
dxEq`e:EpiidC ,dlik`AhgWPW oiA ©£¨©£¦¨§©§¥¤¦§©

,Fivg hgWpl oniq lW FAExoMW ¤¦¨§¦§©¤§¤¥
md dndaA hFgWl KixSW 'mipniQ'd©¦¨¦¤¨¦¦§¦§¥¨¥
mixaFrd zFxFpiSd ipW) hWEde dpTd©¨¤§©¥¤§¥©¦¨§¦
xarnl miWOWnd ,x`ESd KxF`A§¤©©¨©§©§¦§©£©
mdn cg` zhigWA ice (xie`de oFfOd©¨§¨£¦§©¦§¦©¤¨¥¤
la` ,DxiYdl icM FAEx ipXde FNEM§©¥¦§¥§©¦¨£¨
dndAd - Fivg wx hgWp ipXd m ¦̀©¥¦¦§©©¤§©§¥¨

.dxEq`Edpgad zkxvPW minrt £¨§¨¦¤¦§¤¤©§¨¨
oMW ,dfA rixkdl icM zwCwEcndOk §§¤¤§¥§©§¦©¨¤¤¥©¨

WidxrU `ln - Fivgl FAEx oia ¥¥§¤§§Ÿ©£¨
(EdWlM)(`xtq)(`"w): ¨§¤

.ànèì íëì ézìcáä øLàaEzMd £¤¦§©§¦¨¤§©¥©¨

dlik` xEQi`A xAcn(dlrnl x`eank), §©¥§¦£¦¨
:FWExiR '`Ohl'ExFq`lmlk`l(`"eb): §©¥¥¤¡§¨§¨

ek dxez
(ek)úBéäì íénòä ïî íëúà ìécáàå̈©§¦¤§¤¦¨©¦¦§
.éìmdn milCaEn mY` m`ibdpOn ¦¦©¤§¨¦¥¤¦¦§£¥

zFixrd on miWxFR mY`e miOrd̈©¦§©¤§¦¦¨£¨
,zFxEq` zFlk`OnE,iNW mY` ixd ¦©£¨££¥©¤¤¦

iOr mY`e mkidl`e mkMln ikp`W; ¤¨Ÿ¦©§§¤¥Ÿ¥¤§©¤©¦
mY` ixd ,e`l m`emicarMlW §¦¨£¥©¤©£¨¦¤

,eixage xSpckEapEidY ,xnFlM §©§¤©©£¥¨§©¦§
zFOE`d ikln zgY zElbA miiExW. §¦§¨©©©§¥¨

oiPn ,xnF` dixfr oA xfrl` iAx©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦©¦
xUaA dvw iWtp' mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨©§¦¨¨¦§©

,xifgF` ,'FlkF` iPpi` KkitlEi`' £¦§¦¨¥¤¦§¦
'mi`lM WFAll iWt`lFki ipi` - ¤§¦¦§¦§©¦¥¦¨

,fphrW WFAllla`(`N`)xn`i ¦§©©§¥£¨¤¨Ÿ©
minXAW ia`e dUr` dnE ,iWt`'¤§¦¨¤¡¤§¨¦¤©¨©¦
liCa`e :xnFl cEnlY ?'ilr xfB̈©¨©©§©¨©§¦

'il zFidl' miOrd on mkz``dYW , ¤§¤¦¨©¦¦§¦¤§¥
,'inWl' mdn mkzlCadzFidl ©§¨©§¤¥¤¦§¦¦§

mc` `dIW ,il miWCEwnon WxFR §¨¦¦¤§¥¨¨¥¦
dxiardmFwOd zxifB ipRnlAwnE ¨£¥¨¦§¥§¥©©¨§©¥

minW zEkln lFr eilr(`xtq)(`"w): ¨¨©§¨¨¦
fk dxez

(fk).'Bâå áBà íäá äéäé éko`M ¦¦§¤¨¤§¨
dzin mdA xn`p,mc` iciA ¤¡©¨¤¦¨¦¥¨¨

dlrnlE(e weqta)mdA xn`p?zxM §©§¨¤¡©¨¤¨¥
Wi m` :xnF` `Ed KM `N`micr ¤¨¨¥¦¥¥¦

,oiC ziaA eilr micirndedzid mb ©§¦¦¨¨§¥¦§©¨§¨
d`xzddxiard zrWA FA ExzdW - ©§¨¨¤¦§¦§©¨£¥¨

if` ,WpFrde xEQi`d z` Fl EricFde§¦¤¨¦§¨¤£©
FpiCdliwqAdid m`e ,o`M xEn`M ¦¦§¦¨¨¨¨§¦¨¨

cifnK`d`xzd `lA,micr `lA F` ¥¦©§Ÿ©§¨¨§Ÿ¥¦
FWprmzbbWe ;zxMdAEid m` - ¨§§¦¨¥§¦§¨¨¦¨

oAxw mi`ian ,mibbFWoke .z`Hg §¦§¦¦¨§©©¨§¥
mdA xn`PW zFzin iaiIg lkA§¨©¨¥¦¤¤¡©¨¤

'zxM'micr Eid `le micifn Eid m` , ¨¥¦¨§¦¦§Ÿ¨¥¦
,oiC ziaA Fzindl icM d`xzde§©§¨¨§¥©£¦§¥¦
miaiIg ,mibbFW Eid m`e ,zxM miaiIg©¨¦¨¥§¦¨§¦©¨¦

z`Hg:miyecw zyxt zlqg ©¨



סד
yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ãòåîä ìåç úáùì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçé

àéðçéðéå ýåýé çeøá éðàéöBéå ýåýé-ãé éìr äúéä̈«§¨´¨©»©§Ÿ̈¼©«¦¥³¦§¸©̧§Ÿ̈½©§¦¥−¦
:úBîör äàìî àéäå är÷aä CBúaáéðøéáräå §´©¦§¨®§¦−§¥¨¬£¨«§¤«¡¦©¬¦

áéáñ íäéìréðt-ìr ãàî úBaø äpäå áéáñ | £¥¤−¨¦´¨¦®§¦¥̧©³§Ÿ¸©§¥´
:ãàî úBLáé äpäå är÷aäâíãà-ïa éìà øîàiå ©¦§½̈§¦¥−§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤¥©½¤¨¾̈

äzà ýåýé éðãà øîàå älàä úBîörä äðééçúä£¦«§¤−¨¨«£¨´¨¥®¤¨«Ÿ©¾£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−©¨¬
:zrãéãälàä úBîörä-ìr àápä éìà øîàiå ¨¨«§¨©´Ÿ¤¥©½¦¨¥−©¨«£¨´¨¥®¤

-øác eòîL úBLáéä úBîörä íäéìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½¨«£¨¸©«§¥½¦§−§©
åýé:ýääpä älàä úBîörì ýåýé éðãà øîà äk §Ÿ̈«³Ÿ¨©¸£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¨«£¨−¨¥®¤¦¥̧

:íúééçå çeø íëá àéáî éðàåíéãéb íëéìr ézúðå £¦¹¥¦¬¨¤²−©¦«§¦¤«§¨«©¦Á£¥¤̧¦¦¹
ézúðå øBò íëéìr ézîø÷å øNa íëéìr éúìräå§©«£¥¦¯£¥¤´¨À̈§¨«©§¦³£¥¤¸½§¨«©¦¬

:ýåýé éðà-ék ízrãéå íúééçå çeø íëáæéúàaðå ¨¤²−©¦«§¦¤®¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¦¥−¦
eáø÷zå Lrø-äpäå éàápäk ìB÷-éäéå éúéeö øLàk©«£¤´ª¥®¦©«§¦³§¦¨«§¦¸§¦¥©½©©¦§§´

:Bîör-ìà íör úBîörçíäéìr äpäå éúéàøå £¨½¤−¤¤©§«§¨¦¹¦§¦¥̧£¥¤³
äìrîìî øBò íäéìr íø÷iå äìr øNáe íéãb¦¦¸¨¨´¨½̈©¦§©¯£¥¤²−¦§¨®§¨

:íäa ïéà çeøåèçeøä-ìà àápä éìà øîàiå §−©¥¬¨¤«©Ÿ́¤¥©½¦¨¥−¤¨®©
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תשח"י

ברוקלין נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאמרו  הופיע  בה  "מחניים"  חוברת  וכן  הקדוש",  "הסבא  הספר  וכן  מכתבו  קבלתי  בנועם 

על עלית החסידים לא"י ועל עלית חב"ד. ות"ח על שימת לבו לשלחם לי. ובטח ישלח גם שאר ספריו 

להספרי' שלי לתועלת הרבים.

ויהי רצון שינצל כשרונותיו בם חונן מההשגחה העליונה להפיץ עניני חסידות, תורתה ואורח 

חיים שלה בחוגים רחבים והולכים ומתרחבים. ואף שבודאי הפצת היהדות בכללותה מוכרחת היא, 

והרי משמשת יסוד ורקע להפצת עניני החסידות, אבל ידועה החשיבות המיוחדת במצוה שאי אפשר 

לעשותה על ידי אחרים )עיין מועד קטן ט' סע"א ושם( אשר מצוות בכלל לא ישוו לדבר אחד מדברי 

תורה ובמצוה שא"א לעשותה על ידי אחרים הרי מכריעה את כף המאזניים לקצהו שדוחה תלמוד 

לעשותה  שא"א  מצוה  של  בגדר  הריהו  בזה,  המומחים  שמעטים  החסידות,  הפצת  ענין  ולכן  תורה. 

היהדות  הפצת  של  לעבודתו  גם  היא  קודמת  הרי  בזה  מיוחד  בכשרון  שחונן  מי  וכל  אחרים  ידי  על 

בכללותה. נוסף על הענין אשר מצוה גוררת מצוה ואי אפשר לבן ישראל שיקלוט עניני חסידות מבלי 

שיהווה זה סוף סוף מהפיכה בעולמו ובאורח חייו בהנוגע ליהדות ועניני' ותורת אמת ומצוותי'. 

ולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני בזה להביע ברכתי לחג כשר ושמח 

ולחירות אמיתית, חירות מדאגות בגשם ומדאגות ברוח - מכל דבר המעכב עבודת ה' בשמחה ובטוב 

לבב.

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בימי כל השנה כולה.

בכבוד ובברכה, 

מ. שניאורסאהן
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לשבוע חג הפסח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ג ניסן
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד ניסן
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז ניסן
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו ניסן
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח ניסן
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט ניסן
פרק כ, מפרק צ עד סוף פרק צו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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ãçôå äîéà åéìò ìtz¦Ÿ¨¨¥¨¨©©

úelbúäa,Baì,d"awd iptl -ìa÷nL øçàî íB÷î-ìkî §¦§©¦¦¨¨¥©©¤§©¥
éLîîe ,íéîL úeëìî åéìòúelbúäa Cøaúé Búàøé åéìò C ¨¨©§¨©¦©§¦¨¨¦§¨¦§¨¥§¦§©

Bæ äìa÷å ,BçîaL BðBöøe BzáLçîler envr lr lawny - ©£©§§¤§Ÿ§©¨¨
,d"awdn cgte `xene miny zeklnàéä,ixd -éìa úézîà ¦£¦¦§¦

àéä éøäL ,÷ôñ íeL,ef dlaw -ìàøNé ìk úBLôð òáè ¨¥¤£¥¦¤©©§¨¦§¨¥
Cøaúé LBãwä Cìna ãøîì àlLd"awda -äøBzä éøä ¤Ÿ¦§Ÿ©¤¤©¨¦§¨¥£¥©¨

äåönä Bà ãîBlL¤¥©¦§¨
Bæ äìa÷ úîçî äNBòL¤¤¥£©©¨¨
,miny zekln ly -
äàøiä úëLîä úîçîe¥£©©§¨©©¦§¨

úBàø÷ð ,BçîaL- ¤§Ÿ¦§¨
,el` zeevne dxezíLa§¥

,"äîìL äãBáò"- £¨§¥¨
`wec `id dnily dcear
d`xi jezn d`ay ef
cnlpy itk ,d"awdn

- oldlúãBáò ìëk§¨£©
.Bkìîe BðBãàì ãáòä- ¨¤¤©£©§

.d`xi jezn d`a `idy
mc`yk ,`ed xen`d lk
,zegtl ,eaxwa xxern
ef d`xiae ,cala daygna df m` mb ,d`xi ly dphw dbxc

.zeevn miiwne dxez cnel `ed

,dcáì äáäàa äåönä íi÷îe ãîBì íà ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥¦¥§©¥©¦§¨§©£¨§©¨
,llk d`xi ilaBa ä÷áãì éãk,jxazi -BúøBz éãé ìò §¥§¨§¨©§¥¨

úàø÷ð dðéà ¯ åéúBöîe,ef dcear -,ãáòä úãBáò íLa ¦§¨¥¨¦§¥§¥£©¨¤¤
äøBzäå,ixd -äøîà9,"'Bâå íëéäìà 'ä úà ízãáòå" :- §©¨¨§¨©£©§¤¥¡Ÿ¥¤§

xn`py ixd"mzcare",
oeyldcearzcear enk ,

,d`xi jezn `idy ,car
"'Bâå eãáòú BúBàå"10;- §©£Ÿ§

oeyl ok mbdcear,Bîëe§
úLøt] øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©¨¨©
àøBz éàäk" :[øäa§©§©¨
ìò déìò ïéáäéc§©£¦£¥Ÿ
à÷tàì ïéâa àúéîã÷a§©§¦¨§¦§©§¨

,'eë àîìòì áè dépî- ¦¥©§¨§¨
eilr minyy xey eze`k
witdl ick ,dligza ler

,mlerl aeh epnnéëä̈¦
éøèöà éîðíéîL úeëìî ìò déìò àìa÷ì Lð øáì C ¨¥¦§¨¦§©©§©¨¨£¥Ÿ©§¨©¦

,'eë àúéîã÷adligza envr lr lawl mc`d mb jixv jk - §©§¦¨
,('d zceara weqrl okn xg`le) miny zekln leréàä éàå§¦©
;"'eë äMã÷ déa àéøL àì ¯ dab çkzLà àìoi` m`e - ¨¦§©©©¥¨©§¨¥§ª¨

.dyecw ea dxey dpi` ,miny zekln ler zlaw eaàéòøáe]§©§¨
àé÷ óc íL àðîéäî§¥§¨¨©

[á ãenò:xn`p -ìkL ©¤¨
éøö íãàúBéäì C- ¨¨¨¦¦§

,'d zcearaézLa¦§¥
:ïäå ,úBâøãîe úBðéça§¦©§¥§¥
úðéçáe "ãáò" úðéça§¦©¤¤§¦©

."ïa"-carezceary - ¥
`xi `ed ,d`xi jezn `id
mc`d lr jk ,epec`n
;d`xi jezn 'd z` cearl

oaeia` ornl dyer -
lr ,jk .dad` jezn
oa zpigaa zeidl mc`d

.dad` jezn 'd z` cearleLéc óàåly dbixcn -"ïa" §©§¥¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úéöéö úôéèòáå
àéä øùà 'úé åúåëìî åéìò êéùîäì øäæá ù"îë ïéåëé
àåäå åæ äåöî é"ò åðéìò äãçééì 'åëå íéîìåò ìë úåëìî
àì úàæ ìëá íà óà éæàå êìî êéìò íéùú íåù ïéðòë
øçàî î"î åáì úåìâúäá ãçôå äîéà åéìò ìåôú
'úé åúàøé åéìò êéùîîå íéîù úåëìî åéìò ìá÷îù
àéä åæ äìá÷å åçåîáù åðåöøå åúáùçî úåìâúäá
ìë úåùôð òáè àéä éøäù ÷ôñ íåù éìá úéúéîà
äøåúä éøä 'úé ùåã÷ä êìîá ãåøîì àìù ìàøùé
úîçîå åæ äìá÷ úîçî äùåòù äåöîä åà ãîåìù
äîéìù äãåáò íùá úåàø÷ð åçåîáù äàøéä úëùîä

åëìîå åðåãàì ãáòä úãåáò ìëë

ãîåì íà ë"àùî
éãé ìò åá ä÷áãì éãë äãáì äáäàá äåöîä íéé÷îå
ãáòä úãåáò íùá úàø÷ð äðéà åéúåöîå åúøåú
åúåàå 'åâå íëéäìà 'ä úà íúãáòå äøîà äøåúäå
àøåú éàäë [øäá 'ô] øäæá ù"îëå 'åâå åãåáòú

à÷ôàì ïéâá àúéîã÷á ìåò äéìò ïéáäéãáè äéðéî
ìåò äéìò àìá÷ì ð"áì êéøèöà éîð éëä 'åë àîìòì
äéáâ çëúùà àì éàä éàå 'åë àúéîã÷á íéîù úåëìî
ìëù [á"ò à"é÷ 'ã íù î"øáå] 'åë 'ùåã÷ äéá àéøù àì
ïá 'éçáå ãáò 'éçá ïäå úåâøãîå 'éçá éúùá ì"ö íãà
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.6- הפרק" בראש ˘ËÈÏ"‡."כנ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.7.טו יז, ד.8.דברים צ, מסעי תורה לקוטי כה.9.ראה כג, דברים 10.שמות
ה. יג,

oqip e"h iyily mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ו שלישי יום
,fp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî óà äðäå,114 'nr cr.ì"ðë ïäéùåáìå

àeäL,caa ca -àáì øLôà éà éøä ,"ãáò" ïk íb ¤©¥¤¤£¥¦¤§¨¨Ÿ
.íéòãBiì òeãik ,äàlò äàøiä úîéã÷ éìa Bæ äâøãîì- §©§¥¨§¦§¦©©¦§¨¦¨¨©¨©©§¦

dbixcn mb :xnelkefly
dl dncw ,(car `edy) oa
mipt lk lr - .d`xi
dpyiyk mby ep` mi`ex
`l` ,'d zad` mc`l
oi` ,'d z`xi el dxqgy

z`xew dxezdy dcn dze`a ,zeevne dxez meiw meyn jka
d`xi zybxd xevil mc`d zlekia oi`yke ;"dcear" mya

,ezaygne egena d`xi zegtd lkl xxeri - eala d"awdn
,zegtd lkl ,myyyibximby ,owfd epax xiaqi oldl .ef d`xi

xxerl lbeqn epi`y in
d`xi egena elit`
lka - zybxene ziygen
wnrzn `edy oeeik ,z`f
,mixen`d mixaca
ecenil zrya ezpeeke
yi ,jlnd z` ,d"awd z` zxyl ick `id zeevn eneiwe dxez

.zizin` dcear meyn jka xak

íeL Lébøî Bðéà BzáLçîáe Bçîa íbL éî óà ,äpäå§¦¥©¦¤©§Ÿ§©£©§¥©§¦
,äLeáe äàøéd"awd cgiin cvik - dxen`d zeppeazddy - ¦§¨¨

hiane eilr "cner" d"awd ji` - efn dxizie ,eilr ezekln z`
,d`xid zybxd ea zxxern dppi` - 'eke ie`xk ecaer `ed m`

ezaygne egena `l mb
- `id xacd zaiqe ,cala
Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤
,dávç øB÷nî BLôð©§¦§ª§¨
'éc úBðBzçz úBâøãnî¦©§¥©§§

,äiNòc úBøéôñ- §¦©£¦¨
`ed eytp xewny
,xzeia oezgzd mlerdn
mlerae ,"diyrd mler"
zebixcndn - envr df
xyra xzeia zepezgzd
meyne - eay zexitqd
zelbl ezlekia oi` ,jk
ly ,iwl` ybxd eaxwa
`l mb ,ziwl` d`xi

,egena,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ïekúnL øçàî¥©©¤¦§©¥

BúãBáòa,zeevne dxez meiwa -Cìnä úà ãáòì éãkz` - ©£¨§¥©£Ÿ¤©¤¤
,ely jlnd `edy ,d"awd,äøeîb äãBáò Bæ éøäxqg `l - £¥£¨§¨

ote`a `ed zeevne dxez eneiw - "dcear"l jiiyy dna dne`n
,"dcear" x`ezd z` mleddäãBáòäå äàøiä ék,d`xi - ¦©¦§¨§¨£¨

,z"iyd zceareì úBáLçðúBöî ézL,zecxtp -ïéðîa ¤§¨¦§¥¦§§¦§©
,â"éøz,zeevn 613 -.Bæ úà Bæ úBákòî ïðéàåzexnle - ©§©§¥¨§©§¤

zybxen zeidl d`xid lr ,oky ,d`xid zevn miiwn `ed oi`y
aekir meyn jka oi` ,z`f lka - gena zegtd lkl e` ,ala
zxyl ick zeevn eneiwae dxez ecnela ,'d zcear zevn meiwa
lr xzi xne`e jiynn owfd epaxe .ely jlnd `edy d"awd z`
j` ,egena `l mb d`xid z` yibxn `ed oi`y zexnly ok
,d`xi xxerl mdilry mipipra wnrzn `edy oeeikn

`ed ezaygnaexdxdnmiiwn s` `ed - d`xi ly mipipra
.d`xi zevn jka,ãBòå,efn dxizi -úåöî íb íi÷î úîàaL §¤¤¡¤§©¥©¦§©

äàøé,"dcear"d zevn wx `l -äîa,ici lr -éLînMC ¦§¨§©¤©§¦
,BzáLçîa äàøiä`ed ezaygnay -xdxdnd`xi zece` ©¦§¨§©£©§

,dze` xxerl dqpne efék¦
-ìk-ìò Bæ òâøå äòLa§¨¨§¤©©¨
,åéìò íéîL àøBî íéðẗ¦¨¨©¦¨¨
àøBîk íéðt-ìk-ìò©¨¨¦§¨
úBçôì èBéãä íãå øNä¨¨¨¤§§¨
èéanä ,Cìî BðéàL¤¥¤¤©©¦
Bøeáòa òðîpL ,åéìò̈¨¤¦§©©£
BðéàL øác úBNòlî¦©£¨¨¤¥

,åéðéòa ïeâäedyinyk - ¨§¥¨
`ed m` mb ,eilr lkzqn
xya m` ik ,jln eppi`
eze` zrpen - heyt mce
zeyrl ef zelkzqd
- mipbed izla mixac
rpen `ed dcn dze`a
`edy drya ,envr z`
dze` ipipra xdxdn

,d"awd oevxl cbepnd xac zeyrln ,d`xiBfLheyt iehia - ¤
,`xen ly dféàkæ ïa ïðçBé ïaø øîàL Bîk ,äàøé úàø÷ð¦§¥¦§¨§¤¨©©¨¨¨¤©©

åéãéîìúì11àøBîk íëéìò íéîL àøBî àäiL ïBöø éäé" : §©§¦¨§¦¨¤§¥¨¨©¦£¥¤§¨
,'eë íãå øNadlrp `xen oi` m`d :edel`y eicinlzyke - ¨¨¨¨

:dpr - ?jknéðàøé àlL øîBà äøáò øáBò íãàLk eòãz¥§§¤¨¨¥£¥¨¥¤Ÿ¦§¥¦
."'eë íãàdfk `xeny ,ixd -xearln mka xevri d"awd iptn ¨¨

`xwp dfy ,mi`ex ep` ,mipt lk lr .zexiar`xen- miny
`xendy dcn dze`a ,dxiar xearln rpen dfy oeeikn ,d`xi
,ixd .miievx izla mixac ziiyr epnn rpen mce xyan ely
ef d`xi jiynn `edy jka ,d`xid zevn mb miiwn `edy

ici lr ezaygna.zeppeazdäàøé" úàø÷ð Bæ äàøiL ÷ø©¤¦§¨¦§¥¦§¨
"äàzzoke "dpezgz d`xi" -"àèç úàøé"åz`xi" `l - ©¨¨§¦§©¥§
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àáì øùôà éà éøä ãáò ë"â àåäù ïá ùéã óàå
:íéòãåéì òåãéë äàìéò äàøéä úîéã÷ éìá åæ äâøãîì

íåù ùéâøî åðéà åúáùçîáå åçåîá íâù éî óà äðäå
äáöåç øå÷îî åùôð êøò úåúéçô éðôî äùåáå äàøé
ïéåëúîù øçàî ë"ôòà äéùòã ñ"éã 'åðåúçú úåâøãîî
äøåîâ äãåáò åæ éøä êìîä úà ãåáòì éãë åúãåáòá
â"éøú ïéðîá úåöî éúùì úåáùçð äãåáòäå äàøéä éë
úåöî íâ íéé÷î úîàáù ãåòå .åæ úà åæ úåáëòî ïðéàå
òâøå äòùá éë åúáùçîá äàøéä êéùîîù äîá äàøé
èåéãä íãå øùá àøåîë ô"ëò åéìò íéîù àøåî ô"ëò åæ
úåùòìî åøåáòá òðîðù åéìò èéáîä êìî åðéàù úåçôì
øîàù åîë äàøé '÷ð åæù åéðéòá ïåâä åðéàù øáã
àøåî àäéù ïåöø éäé åéãéîìúì éàëæ ïá ïðçåé ïáø
øáåò íãàùë åòãú 'åë íãå øùá àøåîë íëéìò íéîù
úàø÷ð åæ äàøéù ÷ø 'åë íãà éðàøé àìù øîåà äøéáò
äàøéå åúîëçì úîãå÷ù àèç úàøéå äàúú äàøé
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ב.11. כח, ברכות



oqipע f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז רביעי יום
,114 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,116 'nr cr.â"äëå äúà êåøá

xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d
`id ef d`xie ,dxiarBúîëçì úîãBwL12,zynyn `id - ¤¤¤§¨§¨

zilkz" ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l dncwdk
"miaeh miyrne daeyz dnkg13miaehd miyrnd mi`xwp okle ,

,zeevnde dxezd meiw ly
d`xi ixd ,("dnkg" mya
,zrk micnel ep` dilr ,ef
- "dnkg"l dncwd `id
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14m`" :
"d`xi oi` dnkg oi`15,

dncwd `id "dnkg"y
ep` jci`ne ,"d`xi"l
d`xi oi` m`"y micnel
`id "d`xi"y ,"dnkg oi`
o`kn ,"dnkg"l dncwd
zebixcn izy opyiy
"d`zz d`xi" (` :d`xia

,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn `ide ,dpezgz d`xi -
(a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p jk lre ,"dnkg" `xwpd

d`a ef d`xi ,dpeilr d`xi - "d`lir d`xi"ixg`ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`" xn`p jk lre ,zeevne dxez

,'eë "úLa àøé" àeä "äàlò äàøé"å`id dpeilrd d`xid - §¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeand d`xiäàøé úéàc§¦¦§¨

.'eë äàøé úéàåizy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨
xia zebixcnd`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lr zxvepdììk äàøé éìa ìáàm` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit` oi`àìéòì àçøt àìezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa,dcáì äáäàa§©£¨§©¨
dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m` -

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrn efBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥

ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨

.[íéðewzaly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦
(oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie dad`
.mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd zexitql
zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd dxqgyk ,j`
ixd - cala dad` jezn
zg` "spk" o`k zniiwy
oi` zg` "spk"ae ,cala
zeevnde dxezd zlekia

.dlrnl zelrlïëå§¥
dcáì äàøiäila - ©¦§¨§©¨

,dad`ðk àéä,ãçà ó ¦¨¨¤¨
,àìéòì da àçøt àìå§¨¨§¨¨§¥¨
d`xi jezn dceard -
"zgxet" dpi` ,dcal

,dlrnl (dler)óà©
."ãáò úãBáò" úàø÷pL¤¦§¥£©¤¤
ixd dceard ,oky -
,d`xi jezn ziyrp
,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`l car zceark

éøöå,"ïa" úðéça ïk íb úBéäì C,dad` jezn dcear - §¨¦¦§©¥§¦©¥
- dad` jezn eia` ornl dyer oa oky ,"oa" zpiga z`xwpd

àä øøBòìíéðt-ìk-ìò úéòáhä äáä,d"awdl -úøzñîä §¥¨©£¨©¦§¦©¨¨¦©§ª¤¤
Búáäà økæì ,íéðt-ìk-ìò Bçî úelbúäa àäzL ,Baìa§¦¤§¥§¦§©Ÿ©¨¨¦¦§Ÿ©£¨

.Cøaúé Ba ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äìoexkf - ©¤¨§©£©§¦§§¨§¨¦§¨¥
;d"awda weac zeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqnd ezad`

,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäz úàæå`edy - §Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©
:oda wqrzdl cnerBa ä÷áãì,d"awda -úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦

.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäåwqrdy ,epcnly itk - §©¦¦§¥¤©¦§¨§¥
zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne dxeza
ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy ,odiyeale
z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl zekixv icedi
- "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi jezn d"awd

.dad` jezn eia` ornl dyerd

dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl
jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl
okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilreytpydweac didz
zeytp xewne eytp xewn mby `l` ,d"awdalkdidi - l`xyi

miwacne micg`n - xnelk ,micgiin jk ici lr ,d"awda weac
oky ,(ezpikye) dizpikye (d"awd) `edÎjixaÎ`ycew z`

`id "dpiky"e ,zeevnde dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew"
"cegi myl" gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn
`ed jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y
ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye
,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeiklk- "l`xyi
.`"hily x"enc` w"k zxrdlk mya" zernyn :xnelk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

íéøîà éèå÷éì
'åë äàøé úéàå äàøé úéàã 'åë úùåá àøé àåä äàìéò
äãáì äáäàá àìéòì àçøô àì ììë äàøé éìá ìáà

ðëá çåøôì ìåëé åðéà óåòäù åîëåîéçøå åìéçãã ãçà ó
àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק Î"˜16.אבות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,שני כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

בכנף  גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב',

oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi
llk lk myae liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk
Î`ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi
"dizpiky" mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixa

`idy ,(ely dpikyd)
xewnlk.l`xyiCà©

eðéúBaø eøîà íðîà̈§¨¨§©¥
äëøáì íðBøëæ17: ¦§¨¦§¨¨

íãà àéöBé ìà íìBòì"§¨©¦¨¨
¯ ,"ììkä ïî Bîöò,okle ©§¦©§¨

oeekzn `edy dna ic `l
dxez cnel `edy drya
z` wacl ,devn miiwne

eytpely`l` ,d"awda
-ïekúé ïëì,ezceara ¨¥¦§©¥

Ba ä÷áãìe ãçéì§©¥§¨§¨
BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§
¯ àeäL ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¤
ziwl`d eytp xewn
`ed ,l`xyi lk zeytpe
àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨
íL ìò ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¥
úLaìúîe úðëBML¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìk CBzjeza ¨¨§¦
,zenlerd lkïúBéçäì§©£¨

¯ àéäå ,ïîi÷ìe§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfälry ixd - zrk oda wqer `edy ©¤©£¦§¨

xe`a cg`le wacl oeekzi ,devnd meiw e` dxezd cenil ici
xewn mb `edy ,dyrnd gek e` xeaicd gek xewn z` ,seq oi`

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d eytp¯ ,äæ ãeçéåxewn ly §¦¤
seqÎoi` xe`a l`xyi zeytpøBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©

úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨©§¥¥¤©¨§©¦§
¯ àeäL,`ed jexa seq oi` xe`¯ .ïäa Laìîdxeza ¤§ª¨¨¤
;zeevnaeéLîäì ïekúéåBLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà C §¦§©¥§©§¦¦§¨¥©§©§

ì ìàøNé ìk úBLôðå¯ ,ïãçézeytpe eytp xewn z` cg`l §©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lkãeçé Leøt ïn÷ì øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥§©¨¥¦

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæéøa-àLã÷ ãeçé íL-C ¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦ª§¨§¦
¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeäly oneiw iptl mixne`y §¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn
lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,oky ,"l`xyilk.l`xyi zeytp

ääâäsqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y ddbda
meiwe dxezd cenily ,`ed jexa seq oi` xe`a zewacd lr
cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae eytpa mixvei devnd
zwznd"l mb xacd `ian - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
"zexeab"dy ,"mipicd
didiy ,"micqg"l zektdp
`a df xac .cala cqg
zecnd ly cegidn
,dxeabe cqgy ,dlrnl
micbepne miiktd mdy
oiprl eidi ,ipyl cg`
xe` zkynd ici lr ,cg`
zecn izyn dlrnly
zelha odizyy cr ,el`
cebipde ,df xe` znerl
dzxagl zg` dcn oiay
,df xe` .`linn lhazn -
,zecna df cegi `iand
jynpd oeilrd oevxd `ed
zeevne dxez meiw ici lr
od zeevne dxez ,oky -
d"awd ly epevx ixd
zecndn dlrn dlrnly
oevxyke - dxeabe cqg
xewn `edy ,df oeilr
dlbzne jynp ,micqgd
meiwe dxez cenil ici lr
zecn zecg`zn ,zeevn
zktdp "dxeab"e ,el`

."cqg"léãé ìò íâå) *§©©§¥
¯ äædxez meiw ici lr ¤

,zeevneïk íb e÷zîúé¦§©§©¥
¯ íéãñça úBøeábäwznei "zexeab"d ly swezd,àìénî ©§©£¨¦¦¥¨

¯ úeìlkúäa,zellkzd ici lr¯ ,íãeçéå úBcnäzecndy §¦§©§©¦§¦¨
,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnlïBöø éelb éãé ìò©§¥¦§

,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
¯,dhnln zexxerzd ici lräøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeä¦§©¨§¥¤©¨

¯ äåönäå,oeilrd oevxd dlbzn df wqra¯ ïäLdxezd §©¦§¨¤¥
od ,zeevnde¯ ;Cøaúé BðBöø,dlbne jiynn ,icediy dryae §¦§¨¥

- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr
`ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn
zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd z`

."micqg"l zektdpeúðLîáe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©
éøà úëqî íéãéñçäøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà-C £¦¦©¤¤£¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨

éøà"c "àzøeç"î úBëLîð,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà C ¦§¨¥¦©§¨©£¦©§¦¤§¨¤§
¯ :(íéãñçä øB÷î`ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl od el` §©£¨¦

aehe cqg jynp ,zeevn meiwe dxez cenil ici lry ,xen`k
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íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
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ב.17. מט, ברכות



עי oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז רביעי יום
,114 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åøîà íðîà êà,116 'nr cr.â"äëå äúà êåøá

xearl `xi `ed - "`hg z`xi" m` ik ,"miwl` z`xi" e` "'d
`id ef d`xie ,dxiarBúîëçì úîãBwL12,zynyn `id - ¤¤¤§¨§¨

zilkz" ik) zeevne dxez ly oneiw `idy ,"dnkg"l dncwdk
"miaeh miyrne daeyz dnkg13miaehd miyrnd mi`xwp okle ,

,zeevnde dxezd meiw ly
d`xi ixd ,("dnkg" mya
,zrk micnel ep` dilr ,ef
- "dnkg"l dncwd `id
zeevnde dxezd meiwl

micnel ep` ,oky)14m`" :
"d`xi oi` dnkg oi`15,

dncwd `id "dnkg"y
ep` jci`ne ,"d`xi"l
d`xi oi` m`"y micnel
`id "d`xi"y ,"dnkg oi`
o`kn ,"dnkg"l dncwd
zebixcn izy opyiy
"d`zz d`xi" (` :d`xia

,zeevne dxez meiwl dncwdk zynyn `ide ,dpezgz d`xi -
(a ."dnkg oi` d`xi oi` m`" xn`p jk lre ,"dnkg" `xwpd

d`a ef d`xi ,dpeilr d`xi - "d`lir d`xi"ixg`ly oneiw
eli`e ("d`xi oi` dnkg oi` m`" xn`p jk lre ,zeevne dxez

,'eë "úLa àøé" àeä "äàlò äàøé"å`id dpeilrd d`xid - §¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤
,'d zelcb iptn ely dyead lr zqqeand d`xiäàøé úéàc§¦¦§¨

.'eë äàøé úéàåizy opyi xen`k .d`xi yie d`xi yi - §¦¦§¨
xia zebixcnd`xie ,zeevne dxez meiwl d`iand d`xi ,d`

.zeevne dxez meiw ici lr zxvepdììk äàøé éìa ìáàm` - £¨§¦¦§¨§¨
"d`zz d`xi" elit` oi`àìéòì àçøt àìezcear oi` - ¨¨§¨§¥¨

,dlrnl (dler) "zgxet" ,zeevne dxez meiwa,dcáì äáäàa§©£¨§©¨
dad` oi` ,cala 'd zad` jezn zeevne dxez miiwn `ed m` -

,zepeilrd zexitqa dlrnl zeevnde dxezd z` dlrn efBîk§
ðëa çøôì ìBëé Bðéà óBòäLãçà ó16ïä eîéçøe eìéçãc , ¤¨¥¨¦§Ÿ©§¨¨¤¨¦§¦§¦¥

ïéôcb ïéøz,miitpk izy od dad`e d`xi ,oky -áeúkL Bîk] §¥©§¦§¤¨

.[íéðewzaly ("oitcb") miitpkd izyy - "xdef ipewiz"a - ©¦¦
(oci lr zeyrpd) zeevnde dxezd z` zelrn ,d`xie dad`
.mincewd miwxta epcnly itk ,mipeilrd zenlerd zexitql
zeevn miiwn `ede ,'d z`xi ly zexxerzdd dxqgyk ,j`
ixd - cala dad` jezn
zg` "spk" o`k zniiwy
oi` zg` "spk"ae ,cala
zeevnde dxezd zlekia

.dlrnl zelrlïëå§¥
dcáì äàøiäila - ©¦§¨§©¨

,dad`ðk àéä,ãçà ó ¦¨¨¤¨
,àìéòì da àçøt àìå§¨¨§¨¨§¥¨
d`xi jezn dceard -
"zgxet" dpi` ,dcal

,dlrnl (dler)óà©
."ãáò úãBáò" úàø÷pL¤¦§¥£©¤¤
ixd dceard ,oky -
,d`xi jezn ziyrp
,"car zcear"a ic oi` ,z`f lka ,j` ,epec`l car zceark

éøöå,"ïa" úðéça ïk íb úBéäì C,dad` jezn dcear - §¨¦¦§©¥§¦©¥
- dad` jezn eia` ornl dyer oa oky ,"oa" zpiga z`xwpd

àä øøBòìíéðt-ìk-ìò úéòáhä äáä,d"awdl -úøzñîä §¥¨©£¨©¦§¦©¨¨¦©§ª¤¤
Búáäà økæì ,íéðt-ìk-ìò Bçî úelbúäa àäzL ,Baìa§¦¤§¥§¦§©Ÿ©¨¨¦¦§Ÿ©£¨

.Cøaúé Ba ä÷áãì ,BðBöøáe BzáLçîa ãçà 'äìoexkf - ©¤¨§©£©§¦§§¨§¨¦§¨¥
;d"awda weac zeidl oevxd z` ea xxerz ,zxzeqnd ezad`

,Bfä äåönä Bà äøBzä ÷ñòa Búðek äéäz úàæå`edy - §Ÿ¦§¤©¨¨§¥¤©¨©¦§¨©
:oda wqrzdl cnerBa ä÷áãì,d"awda -úéäìàä BLôð §¨§¨©§¨¡Ÿ¦

.ìéòì økæpk ,ïäéLeáìe úéðeiçäåwqrdy ,epcnly itk - §©¦¦§¥¤©¦§¨§¥
zipeigd ytpd lre ziwl`d ytpd lr lret zeevne dxeza
ly ezcearay ,ixd .d"awda zeweac dpiidzy ,odiyeale
z` caerd - "car" zpiga :zepigad izy zeidl zekixv icedi
- "oa" zpigae ,epec`l car zceark ,d`xi jezn d"awd

.dad` jezn eia` ornl dyerd

dkixv ,zeevne dxez eneiw zrya icedi ly ezpeeky epcnl
jiynn owfd epaxe - ,d"awda eytp z` wacl ick ,zeidl
okle ,"l`xyi llk"a envr z` lilkdl jixv ixd icedi ,siqene

wx `l ,ezceara oeekle se`yl eilreytpydweac didz
zeytp xewne eytp xewn mby `l` ,d"awdalkdidi - l`xyi

miwacne micg`n - xnelk ,micgiin jk ici lr ,d"awda weac
oky ,(ezpikye) dizpikye (d"awd) `edÎjixaÎ`ycew z`

`id "dpiky"e ,zeevnde dxezd xewn `ed "`edÎjixaÎ`ycew"
"cegi myl" gqepd yexit edf - l`xyi lk zeytp xewn
`ed jixa `ycew cegi" didiy ,devn meiw iptl mixne`y
ziiyr) cegide - 'ity" - "l`xyi lk mya" z`fe "dizpikye
,dfa gxkdd oaen l"pd t"re - l`xyi lk mya `ed (devnd

zeytp xewn `idy 'zpiky mr cegid l"vy oeiklk- "l`xyi
.`"hily x"enc` w"k zxrdlk mya" zernyn :xnelk
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àéä äãáì äàøéä ïëå [íéðå÷éúá ù"îë] ïéôãâ ïéøú ïä

ðëãáò úãåáò '÷ðù óà àìéòì äá àçøô àìå ãçà ó
ô"ëò úéòáèä äáäàä øøåòì ïá 'éçá ë"â úåéäì êéøöå
øåëæì ô"ëò åçåî úåìâúäá àäúù åáìá úøúåñîä
'úé åá ä÷áãì åðåöøáå åúáùçîá ãçà 'äì åúáäà
ä÷áãì åæä äåöîä åà äøåúä ÷ñòá åúðååë äéäú úàæå

.ì"ðë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä åùôð åá
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ט.12. משנה ג פרק אבות א.13.ראה יז, באריכות.14.ברכות מג פרק בתחילת יז.15.ראה משנה ג פרק Î"˜16.אבות ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡,שני כנף גם להם יש מעשה בשעת הרי - באחת' 'פורחת א) מט, (שבת כנפי' בתוד"ה הובא במדרש "ומש"כ

בכנף  גם - במקצת פריחה צ"ל ח) (לט, המת"כ ופירוש ולגירסת אחד. כנף אלא לו שאין בנידו"ד משא"כ - באחת' 'ונינוחת וכהסיום
באחד'". לפרוח שא"א לפי הב',

oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

mya `ed (devnd dyrn :zxne` z`f) cegidy ,`id "l`xyi
llk lk myae liaya `id devnd ziiyry - l`xyi lk
Î`ycew ly) zecg`zdde zecgiizdd ,cegidy oeikn ,l`xyi
"dizpiky" mr `ed devnd meiw iciÎlr zxvepd ,(`edÎjixa

`idy ,(ely dpikyd)
xewnlk.l`xyiCà©

eðéúBaø eøîà íðîà̈§¨¨§©¥
äëøáì íðBøëæ17: ¦§¨¦§¨¨

íãà àéöBé ìà íìBòì"§¨©¦¨¨
¯ ,"ììkä ïî Bîöò,okle ©§¦©§¨

oeekzn `edy dna ic `l
dxez cnel `edy drya
z` wacl ,devn miiwne

eytpely`l` ,d"awda
-ïekúé ïëì,ezceara ¨¥¦§©¥

Ba ä÷áãìe ãçéì§©¥§¨§¨
BLôð øB÷î ,Cøaúé¦§¨¥§©§
úBLôð øB÷îe úéäìàä̈¡Ÿ¦§©§
¯ àeäL ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥¤
ziwl`d eytp xewn
`ed ,l`xyi lk zeytpe
àø÷pä ,Cøaúé åét çeø©¦¦§¨¥©¦§¨
íL ìò ,"äðéëL" íLa§¥§¦¨©¥
úLaìúîe úðëBML¤¤¤¦§©¤¤

¯ ïéîìò ìk CBzjeza ¨¨§¦
,zenlerd lkïúBéçäì§©£¨

¯ àéäå ,ïîi÷ìe§©§¨§¦
,"dpiky"dàéä¦

¯ Ba úòtLnämc`a ©©§©©
,dxez cneldøeacä çkŸ©©¦

éøáãa øaãnL äfä©¤¤§©¥§¦§¥
äNònä çk Bà ,äøBz¨Ÿ©©©£¤
¯ .Bæ äåöî úBNòì äfälry ixd - zrk oda wqer `edy ©¤©£¦§¨

xe`a cg`le wacl oeekzi ,devnd meiw e` dxezd cenil ici
xewn mb `edy ,dyrnd gek e` xeaicd gek xewn z` ,seq oi`

.l`xyi lk zeytpe ziwl`d eytp¯ ,äæ ãeçéåxewn ly §¦¤
seqÎoi` xe`a l`xyi zeytpøBà úëLîä éãé ìò àeä©§¥©§¨©

úBönäå äøBzä ÷ñò éãé ìò ,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§©¨©§¥¥¤©¨§©¦§
¯ àeäL,`ed jexa seq oi` xe`¯ .ïäa Laìîdxeza ¤§ª¨¨¤
;zeevnaeéLîäì ïekúéåBLôð øB÷î ìò Cøaúé BøBà C §¦§©¥§©§¦¦§¨¥©§©§

ì ìàøNé ìk úBLôðå¯ ,ïãçézeytpe eytp xewn z` cg`l §©§¨¦§¨¥§©£¨
,jxazi exe`a l`xyi lkãeçé Leøt ïn÷ì øàaúiL Bîëe§¤¦§¨¥§©¨¥¦

ì" Leøt eäæå .íL ïiò ,úeëéøàa äæéøa-àLã÷ ãeçé íL-C ¤©£¦©¥¨§¤¥§¥¦ª§¨§¦
¯ ."ìàøNé ìk íLa dzðéëLe àeäly oneiw iptl mixne`y §¦§¥§¥¨¦§¨¥

`ed jixa `ycew cegi didi ,zeevn meiw ici lry ,zeevn
lk mya" z`fe ,dpikye ,zeevnde dxezd xewn ,(d"awd)

xewn `id dpiky ,xen`k ,oky ,"l`xyilk.l`xyi zeytp

ääâäsqepy ,owfd epax xiaqn ,cenll micner ep`y ddbda
meiwe dxezd cenily ,`ed jexa seq oi` xe`a zewacd lr
cegi" - l`xyi lk zeytp xewnae eytpa mixvei devnd
zwznd"l mb xacd `ian - "dizpikye `edÎjixaÎ`ycew
"zexeab"dy ,"mipicd
didiy ,"micqg"l zektdp
`a df xac .cala cqg
zecnd ly cegidn
,dxeabe cqgy ,dlrnl
micbepne miiktd mdy
oiprl eidi ,ipyl cg`
xe` zkynd ici lr ,cg`
zecn izyn dlrnly
zelha odizyy cr ,el`
cebipde ,df xe` znerl
dzxagl zg` dcn oiay
,df xe` .`linn lhazn -
,zecna df cegi `iand
jynpd oeilrd oevxd `ed
zeevne dxez meiw ici lr
od zeevne dxez ,oky -
d"awd ly epevx ixd
zecndn dlrn dlrnly
oevxyke - dxeabe cqg
xewn `edy ,df oeilr
dlbzne jynp ,micqgd
meiwe dxez cenil ici lr
zecn zecg`zn ,zeevn
zktdp "dxeab"e ,el`

."cqg"léãé ìò íâå) *§©©§¥
¯ äædxez meiw ici lr ¤

,zeevneïk íb e÷zîúé¦§©§©¥
¯ íéãñça úBøeábäwznei "zexeab"d ly swezd,àìénî ©§©£¨¦¦¥¨

¯ úeìlkúäa,zellkzd ici lr¯ ,íãeçéå úBcnäzecndy §¦§©§©¦§¦¨
,dipya zg` ellkzie ecg`zi dlrnlïBöø éelb éãé ìò©§¥¦§

,àzúìc àúeøòúàa äìòîì älbúnä ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¦§©¤§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
¯,dhnln zexxerzd ici lräøBzä ÷ñòa ähîì Béelb àeä¦§©¨§¥¤©¨

¯ äåönäå,oeilrd oevxd dlbzn df wqra¯ ïäLdxezd §©¦§¨¤¥
od ,zeevnde¯ ;Cøaúé BðBöø,dlbne jiynn ,icediy dryae §¦§¨¥

- dhnl oeilrd oevxd z` ,zeevnae dxeza eweqir ici lr
`ian dfe ,oeilrd oevxd ,zepeilrd zecna dlrnl mb dlbzn
zewznp "zexeab"dy ,zecna "cegi"de zellkzdd z`

."micqg"l zektdpeúðLîáe àaø àøãàa áeúkL Bîëe§¤¨§¦§¨©¨§¦§©
éøà úëqî íéãéñçäøBzä úBöî â"éøzL ,ã ÷øt ïétðà-C £¦¦©¤¤£¦©§¦¤¤¤©§©¦§©¨

éøà"c "àzøeç"î úBëLîð,ïBéìòä ïBöø àeäL ,"ïétðà C ¦§¨¥¦©§¨©£¦©§¦¤§¨¤§
¯ :(íéãñçä øB÷î`ed opkeze ,"dlaw" ly zepeyl od el` §©£¨¦

aehe cqg jynp ,zeevn meiwe dxez cenil ici lry ,xen`k
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íéøîà éèå÷éì
àîíðîà êà

ïëì ììëä ïî åîöò íãà àéöåé ìà íìåòì ì"æø åøîà
øå÷îå úéäìàä åùôð øå÷î 'úé åá ä÷áãìå ãçéì ïéåëúé
íùá '÷ðä 'úé åéô çåø àåäù ìàøùé ìë úåùôð
ïéîìò ìë êåú úùáìúîå úðëåùù íù ìò äðéëù
øåáãä çë åá úòôùîä àéä àéäå ïîéé÷ìå ïúåéçäì
úåùòì äæä äùòîä çë åà äøåú éøáãá øáãîù äæä
äèîì ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò àåä äæ ãåçéå åæ äåöî
ïéåëúéå ïäá ùáåìî àåäù úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò
ìàøùé ìë úåùôðå åùôð øå÷î ìò 'úé åøåà êéùîäì
åäæå .ù"ò úåëéøàá äæ ãåçé 'éô ïî÷ì ù"îëå ïãçééì
*ìàøùé ìë íùá äéúðéëùå ä"á÷ ãåçé íùì 'éô

åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá
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oqipעב f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

.mlera`l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
lr wacl oeekiy ic,`l` ,d"awd mr cala eytp z` jk ici

zeytp xewn z` jk ici lr cg`le wacl oeekl mb eilrlk
ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi

ly ezpeeke epevx :dpeekd
eytp z` wacl icedi
mi`a - d"awda
lka dpyiy dad`dn
d"awdl l`xyin cg`
el yiy jezn ,oky)
`ed - d"awdl dad`
,(ea weac zeidl dvex

dpeek - `linneef`id
,eli`e .zizin` i`cea
ici lry zevxl ick
ely zeevnde dxezd
lk xewn cegi didi
oi` xe`a l`xyi zeytp
Î`ycew cegi" - seq
- "dizpikye `edÎjixa
dad`l xak wwcfdl yi
:d"awdl zcgeine dlecb
gex zgp mexbl mb zevxl
okzi ,jkl i` ,d"awdl

dpeekyeflk ea didz `l
zcearae - zizin` dlek
xacn xdfidl yi 'd
,cvik ,zn` elek epi`y
lk lry mixne` ,`eti`
- ?ef dpeek oeekl icedi

,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m` mby ,oldl owfd epax xiaqn
dvex icedi lk ixdy - zn`d on zvw da yiy oeikn la`
ÎjixaÎ`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl
la ,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `ed

k oeekln envr rpni,zinvr dinx meyn jka oi` ,oky .ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdyóàå§©

úîàa õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥¤¡¤
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçéxewn lylkseq oi` xe`a l`xyi zeytp ¦¨¤§©¤

,`ed jexaéøö¯ ,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C,oky ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
iptn dn xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk

aeh dfyelz` ade` `ed mvray epiide) ,envrdn z` -
l aehyenvrd"awdl icedi ly ezad`a mb df jxc lr ;(

df mb ixd - zeevne dxez meiw ici lr ea weac zeidl epevxe
aehd z` dvex `edy dnn raepelyytpl aehy dn ,elyj` .

ixde ,d"awda weac didi l`xyi lk zeytp xewny zevxl ick
aehy oipr meyn jka oi`envr eldad` jk myl dwitqny ,

l aehy dn da ybxeny d"awdlenvr,jk myl ,`l` -
- cala d"awdl wx dlek lk `idy efk dad` zyxcpúBNòì©£

¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì çeø úçð,oe`nv¯ BLôðytpd ©©©§¨¨§©§Ÿ§©©§
ely,dénàå éeáà øúa ìczLàc àøák àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨§¨¨§¦§©¥¨©£§¦¥

¯,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
¯ 'eë déLôðå déîøbîeteb xy`n xzei mze` ade` `edy ¦©§¥§©§¥

,eytpeøàaúpL Bîk]§¤¦§¨¥
¯ ìéòì,'i wxtaíLa §¥§¥

¯ ,[àðîéäî àéòøjky ©§¨§¥§¨
dyn ly ezad` dzid
eytp z` xqny ,epax
ÎjixaÎ`ycew cegi myl
oak ,dizpikye `ed
xear eytp z` xqend
,`eti` ,cvik - en`e eia`
cg` lk lry mixne` ep`
dpeekd z` oeekl l`xyin
icky drya ,dxen`d
,zizin` dpeek ef `dzy

xcpdbixcn jkl zy
?dad` ly xzeia dlrp
ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨
Bîöò ìébøäì íãà̈¨§©§¦©§
dðéàL óà ék ,Bæ äðeëa§©¨¨¦©¤¥¨
éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
ìëa äæa õtçiL Baìa§¦¤©§Ÿ¨¤§¨

¯ ,Baìzyxcp ,xen`ky ¦
xzeia dlrp dbixcn jkl

,dad` lyíB÷î-ìkî¦¨¨
¯ øòfî èòîdcna §©¦§¥

,zegtl dhrenBaì õôç̈¥¦
äáäà éðtî ,úîàa äæä¤¤¡¤¦§¥©£¨

¯ ìàøNé ìk áìaL úéòáhäeze` dripn ef zirah dad`e ©¦§¦¤§¥¨¦§¨¥
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§¨¤§¨§¦¤

,`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi lk zeytp xewn ly¯ àeä
,ixd¯ ,ézîàä BðBöø,d"awd lyïBéìòä ãeçé eðéäå §¨£¦¦§©§¦¨¤§

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äNòpä ,úeìéöàaLici lr ¤¨£¦©©£¤§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzddúeìlkúäå úéäìàä Lôð ãeçé éãé ìò©§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¨

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîä 'ä øBàa§©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd¯ ,Lnî íéãçàìcg` xack micge`n ©£¨¦©¨

,ynn¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkcegid dyrp jk ici lry §¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`d mler"aøB÷î ïk íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤©¨¨¦§©§
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨

ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd
,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥

¯zexe`l qgia:miillkd mipeilrdìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨
îìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìòíB÷îa øàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¦©¥¨¨§¦§¤¦§¨¥§¨

¯ .úeëéøàa øçàicedi lry jkl qgia `ed xen`d lk ,j` ©¥©£¦
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
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oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl
ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde
lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad`
lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f

z` `lnl dvex icedi
,eli`e .d"awd oevx
l`xyin cg` lka oevxd

ytpd z` cg`lely
itk ,`ed - 'd xe`a
oevx ,oldl mkeqiy
zn` elek `edy ,izin`
dad`dn `ae ,ezin`l
cg` lkay zxzeqnd

.d"awdl l`xyinìáà£¨
dúeìlkúäå BLôð ãeçé¦©§§¦§©§¨

¯ 'ä øBàaytpdyely §
dlelke zcge`n didz

,'d xe`a ixnbl¯ úBéäì¦§
,'d xe`e ytpd,íéãçàì©£¨¦

íãà ìk õôç äæä¤¨¥¨¨¨
Bzîàì úîàa ìàøNiî¦¦§¨¥¤¡¤©£¦
ìëáe áì ìëa éøîâì§©§¥§¨¥§¨

¯ Lôð,`aeäáäàî ¤¤¥©£¨
áìa úøzñnä úéòáhä©¦§¦©§ª¤¤§¥
ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨
úBéäìå ãøtì àìå ,'äa©§Ÿ¦¨¥§¦§
íBìLå-ñç ìcáðå úøëð¦§¨§¦§¨©§¨

úeøéñîa elôà ,ïôà íeLa Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥§Ÿ¤£¦¦§¦
¯ .Lnî Lôðl`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`d ¤¤©¨

d"awd mr cg`zdl oevxd z` zxveie zxxern ,d"awdl
df m` mb ,'d zecg`n lcape cxtp ote` meya zeidl `lye
cearl eilr mitekyk :lynle ,ynn ytp zxiqna xeyw
zipevig dxeva zeegzydl wx elit` e` ,dxf dcear dlilg
ick ,z`f zeyrl `ly eytp z` xeqni - dxf dcearl cala

.'d zecg`n zxkp zeidl `lyúBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§
¯ ïéðò ïk íb àeä älôzäå,lyBîk ,Lnî Lôð úøéñî §©§¦¨©¥¦§©§¦©¤¤©¨§

¯ dúàöa,dnypd ly¯ úàìîa óebä ïî,dlíéòáL §¥¨¦©¦§Ÿ¦§¦
¯ úøäøäî dðéàL ,äðL,f`àlà ,óebä éëøöa ¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥©¤¨

,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨
¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øác ïäLzeize`e ytpd ¤¥§©©£©§¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde dxezdíéãçàì©£¨¦

¯ àúéàãk ,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL ,Lnîenk ©¨¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨
,aezky¯ ,øäfáe àøîbaob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©

mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a `ed "ocr
ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy drya ,zrk
:ytp zexiqn ok mb df
lkn zxxgzyn dnypd
lk dpezpe ,sebd ikxv
dxezd zeize`a dlek
xac mby jk ,dlitzde
zexiqn ly oipr `ed df
`ad ,ynn ytp
zxzeqnd dad`dn
.l`xyin cg` lkay

¯ àlà,`ed lcadd ¤¨
¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
,dfd mlera dhnl
elek oezp icediyk
dxezd zeize`a
yibxn `ed oi` ,dlitzde
yiy lecbd beprza
,mxa ,"ocr ob"a dnypl

.mieey mipnfd ipy oiprd mvra¯ eðwzL eäæåzqpk iyp` §¤¤¦§
xnel ,dlecbd:älôzä íã÷ øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©Ÿ¤©§¦¨

dìhì ãéúò äzàå 'eë dzçôð äzàå 'eëå äîLð ,éäìà"¡Ÿ©§¨¨§§©¨§©§¨§©¨¨¦¦§¨
¯ øîBìk ,"'eë épnî:xne` icedi¯ äzà"L øçàîd"awd ¦¤¦§©¥©©¤©¨

éðà äzòî ïëì ,"épnî dìhì ãéúò äzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨¨¦¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨£¦
áeúkL Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî18: §¨©£¦¨§§©£¨§©§§§¤¨

éìà"¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E;d"awd mr cg`zz ytpdy ¥¤©§¦¤¨
¯ EzáLçîa ézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd ly ezaygnaäøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨
¯ ,älôzäåmixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy §©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygnèøôáe¦§¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨
,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l` mipety ,dnecke

,gkep oeyla
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íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

א.18. כה, תהלים



עג oqip f"h iriax mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ïë íâ å÷úîúé äæ éãé ìò íâå)
àìéîî íéãñçá úåøåáâä
éãé ìò íãåçéå úåãîä úåììëúäá
äìâúîä ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ
àåä àúúìã àúåøòúàá äìòîì
äøåúä ÷ñòá äèîì åéåìéâ
ù"îëå 'úé åðåöø ïäù äåöîäå
íéãéñç úðùîáå àáø àøãàá
úåöî â"éøúù ã"ô à"à úëñî
à"àã àúøååéçî úåëùîð äøåúä
øå÷î ïåéìòä ïåöø àåäù

:(íéãñçä

.mlera`l ,devn miiwn e` dxez cnel icediy dryay ,epcnl
lr wacl oeekiy ic,`l` ,d"awd mr cala eytp z` jk ici

zeytp xewn z` jk ici lr cg`le wacl oeekl mb eilrlk
ibeq ipy oia lcad yi ,j` .`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi

ly ezpeeke epevx :dpeekd
eytp z` wacl icedi
mi`a - d"awda
lka dpyiy dad`dn
d"awdl l`xyin cg`
el yiy jezn ,oky)
`ed - d"awdl dad`
,(ea weac zeidl dvex

dpeek - `linneef`id
,eli`e .zizin` i`cea
ici lry zevxl ick
ely zeevnde dxezd
lk xewn cegi didi
oi` xe`a l`xyi zeytp
Î`ycew cegi" - seq
- "dizpikye `edÎjixa
dad`l xak wwcfdl yi
:d"awdl zcgeine dlecb
gex zgp mexbl mb zevxl
okzi ,jkl i` ,d"awdl

dpeekyeflk ea didz `l
zcearae - zizin` dlek
xacn xdfidl yi 'd
,cvik ,zn` elek epi`y
lk lry mixne` ,`eti`
- ?ef dpeek oeekl icedi

,zn` dlek elv` ef dpeek oi` m` mby ,oldl owfd epax xiaqn
dvex icedi lk ixdy - zn`d on zvw da yiy oeikn la`
ÎjixaÎ`ycew cegi didiy ,df oipre) d"awd ly epevx miiwl
la ,okl ,(d"awd ly izin`d epevx ixd `ed ,dizpikye `ed

k oeekln envr rpni,zinvr dinx meyn jka oi` ,oky .ef dpee
.dlek zizin` `id ef dpeek mb dnypd cvn ,ixdyóàå§©

úîàa õôç Baì äéäiL ,Baìa úézîà Bæ äðek úBéälL¤¦§©¨¨£¦¦§¦¤¦§¤¦¨¥¤¡¤
¯ ,äfä ïBéìòä ãeçéxewn lylkseq oi` xe`a l`xyi zeytp ¦¨¤§©¤

,`ed jexaéøö¯ ,Bcáì 'äì äaø äáäà Baìa úBéäì C,oky ¨¦¦§§¦©£¨©¨©§©
iptn dn xac ade` `ed :xnelk ,"ade`d l` zxfeg" dad` lk

aeh dfyelz` ade` `ed mvray epiide) ,envrdn z` -
l aehyenvrd"awdl icedi ly ezad`a mb df jxc lr ;(

df mb ixd - zeevne dxez meiw ici lr ea weac zeidl epevxe
aehd z` dvex `edy dnn raepelyytpl aehy dn ,elyj` .

ixde ,d"awda weac didi l`xyi lk zeytp xewny zevxl ick
aehy oipr meyn jka oi`envr eldad` jk myl dwitqny ,

l aehy dn da ybxeny d"awdlenvr,jk myl ,`l` -
- cala d"awdl wx dlek lk `idy efk dad` zyxcpúBNòì©£

¯ úBeøì àìå ,ãáì åéðôì çeø úçð,oe`nv¯ BLôðytpd ©©©§¨¨§©§Ÿ§©©§
ely,dénàå éeáà øúa ìczLàc àøák àlà ,'äì äàîvä©§¥¨©¤¨§¨¨§¦§©¥¨©£§¦¥

¯,en`e eia` ixg` jynpe xeqnd oakøéúé ïBì íéçøc§¨¦¨¦
¯ 'eë déLôðå déîøbîeteb xy`n xzei mze` ade` `edy ¦©§¥§©§¥

,eytpeøàaúpL Bîk]§¤¦§¨¥
¯ ìéòì,'i wxtaíLa §¥§¥

¯ ,[àðîéäî àéòøjky ©§¨§¥§¨
dyn ly ezad` dzid
eytp z` xqny ,epax
ÎjixaÎ`ycew cegi myl
oak ,dizpikye `ed
xear eytp z` xqend
,`eti` ,cvik - en`e eia`
cg` lk lry mixne` ep`
dpeekd z` oeekl l`xyin
icky drya ,dxen`d
,zizin` dpeek ef `dzy

xcpdbixcn jkl zy
?dad` ly xzeia dlrp
ìëì Lé íB÷î-ìkî¦¨¨¥§¨
Bîöò ìébøäì íãà̈¨§©§¦©§
dðéàL óà ék ,Bæ äðeëa§©¨¨¦©¤¥¨
éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
ìëa äæa õtçiL Baìa§¦¤©§Ÿ¨¤§¨

¯ ,Baìzyxcp ,xen`ky ¦
xzeia dlrp dbixcn jkl

,dad` lyíB÷î-ìkî¦¨¨
¯ øòfî èòîdcna §©¦§¥

,zegtl dhrenBaì õôç̈¥¦
äáäà éðtî ,úîàa äæä¤¤¡¤¦§¥©£¨

¯ ìàøNé ìk áìaL úéòáhäeze` dripn ef zirah dad`e ©¦§¦¤§¥¨¦§¨¥
¯ äæ ãeçéå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäM äî ìk úBNòì©£¨©¤§¨¤§¨§¦¤

,`ed jexa seq oi` xe`a l`xyi lk zeytp xewn ly¯ àeä
,ixd¯ ,ézîàä BðBöø,d"awd lyïBéìòä ãeçé eðéäå §¨£¦¦§©§¦¨¤§

¯ ,àzúìc àúeøòúàa äNòpä ,úeìéöàaLici lr ¤¨£¦©©£¤§¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzddúeìlkúäå úéäìàä Lôð ãeçé éãé ìò©§¥¦¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©§¨

¯ eéäå ,ïäa ú÷ñBòL úBöîe äøBúa Laìîä 'ä øBàa§©§ª¨§¨¦§¤¤¤¨¤§¨
,'d xe`e ziwl`d ytpd¯ ,Lnî íéãçàìcg` xack micge`n ©£¨¦©¨

,ynn¯ ,ìéòì øàaúpL Bîkcegid dyrp jk ici lry §¤¦§¨¥§¥
,"zeliv`d mler"aøB÷î ïk íb íéãçéúî äæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤¦§©£¦©¥§

BLôð øB÷î íò ,àeä-Ceøa-LBãwä àeäL ,úBönäå äøBzä©¨§©¦§¤©¨¨¦§©§
¯ ,"äðéëL" íLa àø÷pä ,úéäìàämr ytpd cegi ici lr ¨¡Ÿ¦©¦§¨§¥§¦¨

ly cegid deedzn ,zeevne dxezay 'd xe`xewn- ytpd
,"`ed jixa `ycew" - zeevnde dxezd xewn mr ,"dpiky"ïäL¤¥

¯zexe`l qgia:miillkd mipeilrdìk àlîî" úðéça§¦©§©¥¨
îìò ìk ááBñ" úðéçáe "ïéîìòíB÷îa øàaúpL Bîk ,"ïé ¨§¦§¦©¥¨¨§¦§¤¦§¨¥§¨

¯ .úeëéøàa øçàicedi lry jkl qgia `ed xen`d lk ,j` ©¥©£¦
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íéøîà éèå÷éì
åæ äðååë úåéäìù óàå
åáì äéäéù åáìá úéúéîà
ïåéìòä ãåçé úîàá õôç
åáìá úåéäì êéøö äæä
åãáì 'äì äáø äáäà
åéðôì çåø úçð úåùòì
åùôð úååøì àìå ãáì
àøáë àìà 'äì äàîöä
'éîàå éåáà øúá ìãúùàã
äéîøâî øéúé ïåì íéçøã
ìéòì ù"îë] 'åë äéùôðå
î"î .[àðîéäî àéòø íùá

åîöò ìéâøäì íãà ìëì ùéäðéàù óà éë åæ äðååëá
åáì ìëá äæá õåôçéù åáìá éøîâì åúéîàì úîàá
äáäà éðôî úîàá äæá åáì õôç øòæî èòî î"î
àåäù äî ìë úåùòì ìàøùé ìë áìáù úéòáèä
ãåçé åðééäå éúéîàä åðåöø àåä äæ ãåçéå ä"á ïåéìòä ïåöø
é"ò àúúìã àúåøòúàá äùòðä úåìéöàáù ïåéìòä
ùáåìîä 'ä øåàá äúåììëúäå úéäìàä ùôð ãåçé
ì"ùîë ùîî 'éãçàì åéäå ïäá ú÷ñåòù úåöîå äøåúá
àåäù úåöîäå äøåúä øå÷î ë"â íéãçéúî æ"éò éë
äðéëù íùá àø÷ðä úéäìàä åùôð øå÷î íò ä"á÷ä
ù"îë ïéîìò ìë ááåñ 'éçáå ïéîìò ìë àìîî 'éçá ïäù
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dxezd xewna l`xyi lk zeytp xewn ly ecegi lertl oeekl
ly ef zi`lir dbixcna `vnp `ed oi`y zexnle ,zeevnde
lka - dfk "cegi"l dti`y ytpa zxxerne zxveid 'd zad`
lk ixdy ,l`xyin cg` lka jka zn`d on zvw yi ,z`f

z` `lnl dvex icedi
,eli`e .d"awd oevx
l`xyin cg` lka oevxd

ytpd z` cg`lely
itk ,`ed - 'd xe`a
oevx ,oldl mkeqiy
zn` elek `edy ,izin`
dad`dn `ae ,ezin`l
cg` lkay zxzeqnd

.d"awdl l`xyinìáà£¨
dúeìlkúäå BLôð ãeçé¦©§§¦§©§¨

¯ 'ä øBàaytpdyely §
dlelke zcge`n didz

,'d xe`a ixnbl¯ úBéäì¦§
,'d xe`e ytpd,íéãçàì©£¨¦

íãà ìk õôç äæä¤¨¥¨¨¨
Bzîàì úîàa ìàøNiî¦¦§¨¥¤¡¤©£¦
ìëáe áì ìëa éøîâì§©§¥§¨¥§¨

¯ Lôð,`aeäáäàî ¤¤¥©£¨
áìa úøzñnä úéòáhä©¦§¦©§ª¤¤§¥
ä÷áãì ,ìàøNé ìk̈¦§¨¥§¨§¨
úBéäìå ãøtì àìå ,'äa©§Ÿ¦¨¥§¦§
íBìLå-ñç ìcáðå úøëð¦§¨§¦§¨©§¨

úeøéñîa elôà ,ïôà íeLa Cøaúé Búecçàå Bãeçiî¦¦§©§¦§¨¥§Ÿ¤£¦¦§¦
¯ .Lnî Lôðl`xyin cg` lk alay zxzeqnd dad`d ¤¤©¨

d"awd mr cg`zdl oevxd z` zxveie zxxern ,d"awdl
df m` mb ,'d zecg`n lcape cxtp ote` meya zeidl `lye
cearl eilr mitekyk :lynle ,ynn ytp zxiqna xeyw
zipevig dxeva zeegzydl wx elit` e` ,dxf dcear dlilg
ick ,z`f zeyrl `ly eytp z` xeqni - dxf dcearl cala

.'d zecg`n zxkp zeidl `lyúBöîe äøBzä ÷ñòå§¥¤©¨¦§
¯ ïéðò ïk íb àeä älôzäå,lyBîk ,Lnî Lôð úøéñî §©§¦¨©¥¦§©§¦©¤¤©¨§

¯ dúàöa,dnypd ly¯ úàìîa óebä ïî,dlíéòáL §¥¨¦©¦§Ÿ¦§¦
¯ úøäøäî dðéàL ,äðL,f`àlà ,óebä éëøöa ¨¨¤¥¨§©§¤¤§¨§¥©¤¨

,älôzäå äøBzä úBiúBàa úLaìîe úãçéî dzáLçî©£©§¨§ª¤¤§ª¤¤§¦©¨§©§¦¨
¯ eéäå ,Cøaúé BzáLçîe 'ä øác ïäLzeize`e ytpd ¤¥§©©£©§¦§¨¥§¨

,d"awd ly ezaygne exeaic ody ,dlitzde dxezdíéãçàì©£¨¦

¯ àúéàãk ,ïãò-ïâa úBîLpä ÷ñò ìk eäfL ,Lnîenk ©¨¤¤¨¥¤©§¨§©¥¤¦§¦¨
,aezky¯ ,øäfáe àøîbaob"a dnypd ly dweqir lky ©§¨¨©Ÿ©

mb xacd jk - cala dlitzde dxezd zeize`a `ed "ocr
ixd ,dlitzd zceara wqere dxez cnel `edy drya ,zrk
:ytp zexiqn ok mb df
lkn zxxgzyn dnypd
lk dpezpe ,sebd ikxv
dxezd zeize`a dlek
xac mby jk ,dlitzde
zexiqn ly oipr `ed df
`ad ,ynn ytp
zxzeqnd dad`dn
.l`xyin cg` lkay

¯ àlà,`ed lcadd ¤¨
¯ íMLdrya ¤¨

xak ze`vnp zenypdy
my zewqrzne "ocr ob"a
dxezd zeize`a

od ,dlitzdeíéâpòúî¦§©§¦
íúeìlkúäå íúâOäa§©¨¨¨§¦§©§¨

¯ .'ä øBàao`k eli`e §
,dfd mlera dhnl
elek oezp icediyk
dxezd zeize`a
yibxn `ed oi` ,dlitzde
yiy lecbd beprza
,mxa ,"ocr ob"a dnypl

.mieey mipnfd ipy oiprd mvra¯ eðwzL eäæåzqpk iyp` §¤¤¦§
xnel ,dlecbd:älôzä íã÷ øçMä úBëøa úlçúa¦§¦©¦§©©©Ÿ¤©§¦¨

dìhì ãéúò äzàå 'eë dzçôð äzàå 'eëå äîLð ,éäìà"¡Ÿ©§¨¨§§©¨§©§¨§©¨¨¦¦§¨
¯ øîBìk ,"'eë épnî:xne` icedi¯ äzà"L øçàîd"awd ¦¤¦§©¥©©¤©¨

éðà äzòî ïëì ,"épnî dìhì ãéúò äzàå éa dzçôð§©§¨¦§©¨¨¦¦§¨¦¤¦¨¥¥©¨£¦
áeúkL Bîëe ,Eúecçàa dãçéì Eì døéæçîe døñBî18: §¨©£¦¨§§©£¨§©§§§¤¨

éìà"¯ ,"àOà éLôð ,'ä ,E;d"awd mr cg`zz ytpdy ¥¤©§¦¤¨
¯ EzáLçîa ézáLçî úeøM÷úä éãé ìò eðéäå§©§©§¥¦§©§©£©§¦§©£©§§

,d"awd ly ezaygnaäøBzä úBiúBàa ,Eøeaãa éøeaãå§¦¦§¦§§¦©¨
¯ ,älôzäåmixywzne micg`zn ,oda xacne ayeg icediy §©§¦¨

,d"awd ly exeaice ezaygna exeaice ezaygnèøôáe¦§¨
¯ .àðåb éàäëe ,"äzà Ceøa" Bîk ,çëðì 'äì äøéîàa©£¦¨©§Ÿ¥©§¨©¨§©©§¨
,irvn` izla ote`a ,ef dkxaa d"awd l` mipety ,dnecke

,gkep oeyla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì
øåàá äúåììëúäå åùôð ãåçé ìáà .úåëéøàá à"îá
úîàá ìàøùéî íãà ìë õôç äæá íéãçàì úåéäì 'ä
úéòáèä äáäàî ùôð ìëáå áì ìëá éøîâì åúéîàì
ãøôéì àìå 'äá ä÷áãì ìàøùé ìë áìá úøúåñîä
ïôåà íåùá 'úé åúåãçàå åãåçéî å"ç ìãáðå úøëð úåéäìå
äìôúäå úåöîå äøåúä ÷ñòå ùîî ùôð úøéñîá 'éôà
óåâä ïî äúàöá åîë ùîî ùôð úøéñî ïéðò ë"â àåä
óåâä éëøöá úøäøäî äðéàù äðù íéòáù úàìîá
äøåúä úåéúåàá úùáåìîå úãçåéî äúáùçî àìà
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åúáùçîå 'ä øáã ïäù äìôúäå
øäæáå àøîâá àúéàãë ò"âá úåîùðä ÷ñò ìë åäæù
'ä øåàá íúåììëúäå íúâùäá íéâðòúî íùù àìà
éäìà äìôúä íãå÷ øçùä úåëøá úìçúá åð÷úù åäæå
éðîî äìèéì ãéúò äúàå 'åë äúçôð äúàå 'åëå äîùð
äìèéì ãéúò äúàå éá äúçôð äúàù øçàî 'îåìë 'åë
äãçééì êì äøéæçîå äøñåî éðà äúòî ïëì éðîî
éãé ìò åðééäå àùà éùôð 'ä êéìà ù"îëå êúåãçàá
êøåáéãá éøåáéãå êúáùçîá éúáùçî úåøù÷úä
çëðì 'äì äøéîàá èøôáå äìôúäå äøåúä úåéúåàá

â"äëå äúà êåøá åîë
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א.18. כה, תהלים



oqipעד g"iÎf"i iyiyÎiying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ז חמישי יום

יום חמישי ֿ שישי י "ז ֿ י "ח ניסן 
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,116 'nr cr.òãåðë äìéìá

ניסן  י"ח שישי יום
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr.ì"ðë 'åëå

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäå,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze ezxezy

,etebn cxtp icediy drya¯ ìéçúé,xnel,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©
¯ ."'eë äzà Ceøa"zcear ly dziy`x od xgyd zekxa ¨©¨

,dlitzdBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦
.älôzä øçà ãiî òeá÷̈©¦¨©©©§¦¨

¯zeidl jixv ixd ,oky
zial zqpkd zian"
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
xeqnl dpeekde dpkdd
,d"awdl jka eytp z`
íã÷ ,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©Ÿ¤
äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

¯,zyxcpBæ äðëä£¨¨
øwòL òãBpk ,úBçôì§¨©¨¤¦©

¯ äðëää,dpeekde ©£¨¨
ì¯ ákòì dîLote`a ¦§¨§©¥

icrla xyt` i`e ,igxkd
,z`fúlçúa àeä¦§¦©

¯ ,íéðBðéaa ãenlädidi ecenily oeeki cenild zligzay ©¦©¥¦
,"dnyl"¯ íéëéøvL ,äøBz øôñå èâa Bîëe,mze` aezkl §§¥§¥¤¨¤§¦¦

ì¯ dîL,df ixd¯ ,ákòì"dnyl" dpeeka eazkp `l m`ay ¦§¨§©¥
md -- df mr cgi j` ,mixyk `l¯ øîàiL Biãå,azekd §©¤Ÿ©

ì áúBk éðéøä" äáéúkä úlçúa,"äøBz øôñ úMã÷ íL ¦§¦©©§¦¨£¥¦¥§¥§ª©¥¤¨
¯,dxez xtq zaizk zligza¯ Bà,hb zaizk zligza xnel

ì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eëjk ¦§§¦§¨

dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl "ipepia"l ic mb
.lirl zexen`d dpizpe¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§

äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨
¯ ,íéðt-ìk-ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelk ©¨¨¦

äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨
úøçà äëLîä àéä¦©§¨¨©¤¤
íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
,íéðBzçzä úBéçäì§©£©©§¦
¯ úeiçä úëLîäå§©§¨©©©
zenlerdn dkynpy

,mipeilrdäòLaL¤§¨¨
døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨
"áBLå àBöø" ãBña]§¨¨
¯ ,[äøéöé øôñaL¤§¥¤§¦¨
dignd ziwl`d zeigdy
ote`a `id ,mlerd z`
`id ,"aeye `evx" ly
zxfege mlera zkynp
zenlera dxewnl
dry icne ,mipeilrd
dxewnl day drya
dryd ly zeigd

,day `ide ,zncewdíò¦
¯ ìL íéáBè íéNòîe äøBzä ìkmi`xapd¯ ,íéðBzçzä ¨©¨©£¦¦¤©©§¦

;dry dze`a eniiwe ecnlyãçà óeøö èìBL äòL ìëa ék¦§¨¨¨¥¥¤¨
,íBiä úBòL á"éa àeä-Ceøa ä"éåä íL éôeøö á"éî¦¥¥¥£¨¨¨§§©

¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãà íL éôeøöåmihley meid zeryay §¥¥¥©©§¨©¨
'ied my itexiv mlera19oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,

eig dxi`n dry lkaydry lka ycgl mb yi - zxg` z
."dnyl" ly dpeekde dpkdd z` ,zegtl

meiw ,dxezd cenily s` lry ,owfd epax xiaqn ,oldl
dlitzd zceare zeevnd
jezn elv` miyrp
exxgzyda ,ytp zexiqn
ezeide sebd ipipr lkn
elek lk oezpe xeqn
ezpeek didz - ef dceara

mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef ytp zexiqna
.d"awdl gex zgp,äpäå§¦¥

úøéñîa Búðek ìk̈©¨¨¦§¦©
äøBzä éãé ìò 'äì BLôð©§©©§¥©¨
õBöéð úBìòäì ,älôzäå§©§¦¨§©£¦
¯ dëBúaL úeäìà¡Ÿ¤§¨

,ytpd jezay¯ BøB÷îì¦§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד' ועד"ז ÈÏ"·שעה,
פי"ג) תפלין תיקון מס' חסידים  (משנת אד' צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓצירופי די"ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין  שם

במל'". אחרונים צירופים וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים

oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ט קודש שבת יום
,hp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenîá äðäå áî ÷øô...ù",118 'nr cr.'åâå òãé íãàäå

¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk ÷ø àäzgexÎzgpde §¥©§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥
:`idïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáe äéáMäzaydy ,`"l wxta ©¦§¨¥¨£¦©¦§¨§¥
`id ,dlitzd zceare dxez cenil ici lr ,dxewnl ytpd

xxgzynd jln oa lynk
eia` l` aye `lkd zian
`iand xac - jlnd
.xzeia dlecb dgnyl
ytpd zpigan ,oky
oa `ed icedi ,ziwl`d
'dl mz` mipa" - jln
seba dzeidae - "mkiwl`
dieay ,zindad ytpae
;`lka ziwl`d ytpd

dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke
,jlnd eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze
ezpeek zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac
.d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya
izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j`
ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl
ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `ed jixa `ycew
,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n
ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy ,`eti`
daey lr zqqean gexÎzgpdyk :owfd epax xiaqn - ?miwicv

ytpd lyely`id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp ly xewnd z` cgiillkjk myl zyxcp `l (l`xyi
cg` lkay zxzeqn dad`a ic m` ik ,jk lk dlecb dad`
oeylae .efk gex zgp d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin

:"`ipz"d¯ Bæ äðek ,äpäåici lr gex zgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨
ytpd zaydely

,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦
,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa§¨¤¤¦¦§¨¥§¨

¯ ,äòL ìëáe úò`ide ¥§¨¨¨
d`aúéòáhä äáäàî¥©£¨©¦§¦

eðì äMøé àéäL¤¦§ª¨¨
¯ .eðéúBáàîenk `ly ¥£¥

mivexyk `ed xacdy
d"awdl gex zgp mexbl

xewn cegi ici lrlk,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
.zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi` ,xen`k

ytpd zayd ici lr d"awdl gex zgp mexbl oevxd eli`eely
.ezin`l zn`a ok` `ed - dxewnl¯ ÷ødad`a wtzqdl oi` ©

`l` ,zirahdéøvL,'ä úlãâa ïðBaúäì íézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦§¦§¥¦§ª©
¯ ,íéiìëN eîéçøe eìéçc âéOäìzeilky dad`e d`xi §©¦§¦§¦¦§¦¦

,'d zelcba¯ ,'eëå éìeàå éàä éìeëåribi ile` z`f lk ici lre §¥©§©§
,zeilky dad`e d`xil mb¯ :ìéòì økæpkzxxeyy zexnly ©¦§¨§¥

zcearle dxez cenill e`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa
lczydl eilr ,z`f lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd

.'d zelcba ezewnrzd ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl

.áî ÷øtyi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb jxev
dyrdÎzeevn ly oneiw myl ,'d zceara epnn zyxcpd
"cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe ,dyrzÎ`ld zeevne

m` ,ale zeilk ogeae eilr
ici lr .ie`xk ecaer
z` ,jiyni ,ef zeppeazd
,zegtd lkl d`xid oipr
,ezaygnae egena

xyt`zi ef d`xiaeel
miiwle dxez cenll
xne` ± ef d`xi ;zeevn
llka z`xwp ± owfd epax

icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne ,"d`zz d`xi"
dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez cenll

.ef d`xi¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäå§¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨
icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid `idy
eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil` ribdl leki

- 'ekeàøîba áeúkM äî áèéä ïáeé1÷eñt ìò2äzòå" : ¨¥¥©¤¨©§¨¨©¨§©¨
éäìà 'ä äî ìàøNé'ä úà äàøéì íà ék Cnòî ìàL E ¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤

éäìàY "E`xnbd zl`eyézøèeæ àúlî äàøé ehà" : ¡Ÿ¤©¦§¨¦§¨©§¦
Y ?àéäz`fy xne` weqtd ixdy ?ohw xac `id d`xi ike ¦

calayxec ("m` ik")
cg` lkn d"awd
xac `ed eli`k ,l`xyin
dper `xnbde .lwe ohw:

àúlî äLî éaâì ,ïéà¦§©¥Ÿ¤¦§¨
Y .'eëå àéä ézøèeæ!od ©§¦¦§

(epax) dyn iabl ±
xacl ef d`xi zaygp
mixacd zernyn .ohw
dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id zehyta

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epaxïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨
¯ ,õeøzäohw xac d`xi deedn dyn iably ,`xnbd ly, ©¥

Y .áéúk "Cnòî ìàL" àäcl`ey" aezk ixdyjnrn± §¨Ÿ¥¥¦¨§¦
ncg` lkxac "d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin
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åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä

äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
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עה oqip g"iÎf"i iyiyÎiying mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ז חמישי יום

יום חמישי ֿ שישי י "ז ֿ י "ח ניסן 
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äðëäá äðäå,116 'nr cr.òãåðë äìéìá

ניסן  י"ח שישי יום
,116 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åúðååë ìë äðäå,hp 'nr cr.ì"ðë 'åëå

¯ ,'äì BLôð úøéñî ìL Bæ äðëäa ,äpäå,oken `edy §¦¥©£¨¨¤§¦©©§©
enk ,d"awdl eytp zxiqn ly ote`a dpiidz ezlitze ezxezy

,etebn cxtp icediy drya¯ ìéçúé,xnel,øçMä úBëøa ©§¦¦§©©©
¯ ."'eë äzà Ceøa"zcear ly dziy`x od xgyd zekxa ¨©¨

,dlitzdBæ äðëäa ïëå§¥©£¨¨
øeòL ãîìì ìéçúé©§¦¦§Ÿ¦
.älôzä øçà ãiî òeá÷̈©¦¨©©©§¦¨

¯zeidl jixv ixd ,oky
zial zqpkd zian"
ixg` ciny ,"yxcnd
cenll eilr ,dlitzd
ligzi - dxeza xeriy
jezn df xeriy mb cenll
xeqnl dpeekde dpkdd
,d"awdl jka eytp z`
íã÷ ,íBiä òöîàa ïëå§¥§¤§©©Ÿ¤
äëéøö ,ãîìì ìéçúiL¤©§¦¦§Ÿ§¦¨

¯,zyxcpBæ äðëä£¨¨
øwòL òãBpk ,úBçôì§¨©¨¤¦©

¯ äðëää,dpeekde ©£¨¨
ì¯ ákòì dîLote`a ¦§¨§©¥

icrla xyt` i`e ,igxkd
,z`fúlçúa àeä¦§¦©

¯ ,íéðBðéaa ãenlädidi ecenily oeeki cenild zligzay ©¦©¥¦
,"dnyl"¯ íéëéøvL ,äøBz øôñå èâa Bîëe,mze` aezkl §§¥§¥¤¨¤§¦¦

ì¯ dîL,df ixd¯ ,ákòì"dnyl" dpeeka eazkp `l m`ay ¦§¨§©¥
md -- df mr cgi j` ,mixyk `l¯ øîàiL Biãå,azekd §©¤Ÿ©

ì áúBk éðéøä" äáéúkä úlçúa,"äøBz øôñ úMã÷ íL ¦§¦©©§¦¨£¥¦¥§¥§ª©¥¤¨
¯,dxez xtq zaizk zligza¯ Bà,hb zaizk zligza xnel

ì"¯ "BîLyi` lydf,ì"å¯ "dîLdy` lyef¯ .'eëjk ¦§§¦§¨

dxiqna didi cenildy ,ecenil zligza ,oeekl "ipepia"l ic mb
.lirl zexen`d dpizpe¯ úBôeöø äaøä úBòL ãîBlLëe§¤¥¨©§¥§

äòLå äòL ìëa ìéòì úøkæpä Bæ äðëäa ïðBaúäì Bì Lé¥§¦§¥©£¨¨©¦§¤¤§¥§¨¨¨§¨¨
¯ ,íéðt-ìk-ìò,xen`a aey opeazdl eilr dry icn ,xnelk ©¨¨¦

äòLå äòL ìëa ék¦§¨¨¨§¨¨
úøçà äëLîä àéä¦©§¨¨©¤¤
íéðBéìò úBîìBòî¥¨¤§¦
,íéðBzçzä úBéçäì§©£©©§¦
¯ úeiçä úëLîäå§©§¨©©©
zenlerdn dkynpy

,mipeilrdäòLaL¤§¨¨
døB÷îì úøæBç äéðôlL¤§¨¤¨¤¤¦§¨
"áBLå àBöø" ãBña]§¨¨
¯ ,[äøéöé øôñaL¤§¥¤§¦¨
dignd ziwl`d zeigdy
ote`a `id ,mlerd z`
`id ,"aeye `evx" ly
zxfege mlera zkynp
zenlera dxewnl
dry icne ,mipeilrd
dxewnl day drya
dryd ly zeigd

,day `ide ,zncewdíò¦
¯ ìL íéáBè íéNòîe äøBzä ìkmi`xapd¯ ,íéðBzçzä ¨©¨©£¦¦¤©©§¦

;dry dze`a eniiwe ecnlyãçà óeøö èìBL äòL ìëa ék¦§¨¨¨¥¥¤¨
,íBiä úBòL á"éa àeä-Ceøa ä"éåä íL éôeøö á"éî¦¥¥¥£¨¨¨§§©

¯ .òãBpk ,äìéla é"ðãà íL éôeøöåmihley meid zeryay §¥¥¥©©§¨©¨
'ied my itexiv mlera19oeeikne .i"pc` my itexiv - dlilae ,

eig dxi`n dry lkaydry lka ycgl mb yi - zxg` z
."dnyl" ly dpeekde dpkdd z` ,zegtl

meiw ,dxezd cenily s` lry ,owfd epax xiaqn ,oldl
dlitzd zceare zeevnd
jezn elv` miyrp
exxgzyda ,ytp zexiqn
ezeide sebd ipipr lkn
elek lk oezpe xeqn
ezpeek didz - ef dceara

mexbl (`l` ,dxewnl ytpd zxfgd myl `l) ef ytp zexiqna
.d"awdl gex zgp,äpäå§¦¥

úøéñîa Búðek ìk̈©¨¨¦§¦©
äøBzä éãé ìò 'äì BLôð©§©©§¥©¨
õBöéð úBìòäì ,älôzäå§©§¦¨§©£¦
¯ dëBúaL úeäìà¡Ÿ¤§¨

,ytpd jezay¯ BøB÷îì¦§
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åùôð úøéñî ìù åæ äðëäá äðäå
äðëäá ïëå 'åë äúà êåøá øçùä úåëøá ìéçúé 'äì
ïëå äìôúä øçà ãéî òåá÷ øåòéù ãåîìì ìéçúé åæ
åæ äðëä äëéøö ãåîìì ìéçúéù íãå÷ íåéä òöîàá
'ìçúá àåä áëòì äîùì äðëää ø÷éòù òãåðë úåçôì
äîùì íéëéøöù ú"ñå èâá åîëå íéðåðéáá ãåîéìä
íùì áúåë éðéøä äáéúëä úìçúá øîàéù åéãå áëòì
úåòù ãîåìùëå 'åë äîùìå åîùì åà ú"ñ úùåã÷
ìëá ì"ðä åæ äðëäá ïðåáúäì åì ùé úåôåöø äáøä
äëùîä àéä äòùå äòù ìëá éë ô"ëò äòùå äòù
úëùîäå íéðåúçúä úåéçäì íéðåéìò úåîìåòî úøçà
àåöø ãåñá] äøå÷îì úøæåç äéðôìù äòùáù úåéçä
ìù íéáåè íéùòîå äøåúä ìë íò [äøéöé 'ñáù áåùå
éôåøéö á"éî ãçà óåøéö èìåù äòù ìëá éë íéðåúçúä
é"ðãà íù éôåøéöå íåéä úåòù á"éá ä"á ä"éåä íù

.òãåðë äìéìá

'äì åùôð úøéñîá åúðååë ìë äðäå
äëåúáù úåäìà õåöéð úåìòäì äìôúäå äøåúä é"ò
ìùîë 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì éãë ÷ø àäú åøå÷îì
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.3:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כן"‰¯Â‡ÎÏיש באדנ' דהא אינו אבל דהוי'Î"„אפ"ל. ההי"ן ששני ע"ז (נוסף שווין ‡ÔÈצירופים
- ברור˘Ê‰ברוחניותם שלא - הפי' נ"ל ולכן כאן). ˘ÏÎנוגע ÏÏÎ'כו צירופי שמי"ב כ"א כו', מאירים ‡Á„הצירופים ¯È‡Ó בכל

וכוונתם 12 שהם תש"י בתפירות נמצא עד"ז - השעות. לענין בכלל שייכים שלא - שלהם צירופים וישנם - באד' ועד"ז ÈÏ"·שעה,
פי"ג) תפלין תיקון מס' חסידים  (משנת אד' צירופים ‰ÌÈ˘¯ÂÙÓצירופי די"ב ז' פ"ה השמות ש ' ובע"ח הי"ב. לשאר שייכות ואין  שם

במל'". אחרונים צירופים וי"ב בז"א הם דאד' ראשונים

oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ט קודש שבת יום
,hp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenîá äðäå áî ÷øô...ù",118 'nr cr.'åâå òãé íãàäå

¯ ,Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk ÷ø àäzgexÎzgpde §¥©§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥
:`idïî Búàöa ,Bãéçé Bða åéìà àBáa Cìnä úçîN ìLîk¦§©¦§©©¤¤§¥¨§§¦§¥¦

¯ .ìéòì økæpk ,íéøeñàä úéáe äéáMäzaydy ,`"l wxta ©¦§¨¥¨£¦©¦§¨§¥
`id ,dlitzd zceare dxez cenil ici lr ,dxewnl ytpd

xxgzynd jln oa lynk
eia` l` aye `lkd zian
`iand xac - jlnd
.xzeia dlecb dgnyl
ytpd zpigan ,oky
oa `ed icedi ,ziwl`d
'dl mz` mipa" - jln
seba dzeidae - "mkiwl`
dieay ,zindad ytpae
;`lka ziwl`d ytpd

dxez ici lr ,d"awdl ,dxewnl day ziwl`d ytpdyke
,jlnd eia` l` (`lkdn) jlnd oa ly eaey df ixd ,dlitze
ezpeek zeidl dkixv ef ,ok`e .dnevr dgny jlnl mxebd xac
.d"awdl gex zgpe dgny jka mexbl - ezlitze ecenil zrya
izin` oevx jezn didz dceardy icky ,epcnl ixd ,j`
ly cegid z` zevxl enk - cala d"awdl gex zgp `iadl
ddeab dbixcna zeidl mc`d lr - dizpikye `ed jixa `ycew
,cvik ,da micner miwicv wxy dbixcn ,'d zad` ly c`n
ly dbxca epi`yk mb ,l`xyin cg` lkl df xac jiiy ,`eti`
daey lr zqqean gexÎzgpdyk :owfd epax xiaqn - ?miwicv

ytpd lyely`id dpeekdyk ,lirl epcnly itk `le) dxewnl

zeytp ly xewnd z` cgiillkjk myl zyxcp `l (l`xyi
cg` lkay zxzeqn dad`a ic m` ik ,jk lk dlecb dad`
oeylae .efk gex zgp d"awdl mexbl zevxl ick l`xyin

:"`ipz"d¯ Bæ äðek ,äpäåici lr gex zgp d"awdl mexbl §¦¥©¨¨
ytpd zaydely

,dxewnlúézîà àéä¦£¦¦
,éøîâì Bzîàì úîàa¤¡¤©£¦§©§¥
ìëa ,ìàøNiî Lôð ìëa§¨¤¤¦¦§¨¥§¨

¯ ,äòL ìëáe úò`ide ¥§¨¨¨
d`aúéòáhä äáäàî¥©£¨©¦§¦

eðì äMøé àéäL¤¦§ª¨¨
¯ .eðéúBáàîenk `ly ¥£¥

mivexyk `ed xacdy
d"awdl gex zgp mexbl

xewn cegi ici lrlk,df oevxy ,d"awdl l`xyi zeytp
.zn` "zvw"a m` ik ,ezin`l zn`a ,l`xyi lka epi` ,xen`k

ytpd zayd ici lr d"awdl gex zgp mexbl oevxd eli`eely
.ezin`l zn`a ok` `ed - dxewnl¯ ÷ødad`a wtzqdl oi` ©

`l` ,zirahdéøvL,'ä úlãâa ïðBaúäì íézò òa÷ì C ¤¨¦¦§Ÿ©¦¦§¦§¥¦§ª©
¯ ,íéiìëN eîéçøe eìéçc âéOäìzeilky dad`e d`xi §©¦§¦§¦¦§¦¦

,'d zelcba¯ ,'eëå éìeàå éàä éìeëåribi ile` z`f lk ici lre §¥©§©§
,zeilky dad`e d`xil mb¯ :ìéòì økæpkzxxeyy zexnly ©¦§¨§¥

zcearle dxez cenill e`iadl dgekay zxzeqn dad` eaxwa
lczydl eilr ,z`f lka - ytp zexiqn ly ote`a dlitzd

.'d zelcba ezewnrzd ici lr ze`ad dad`e d`xil ribdl

.áî ÷øtyi 'd zcearly ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
d`xil ribdl icedi lk zlekiay ,siqede ;d`xia mb jxev
dyrdÎzeevn ly oneiw myl ,'d zceara epnn zyxcpd
"cner" d"awdy ezeppeazd ici lr ,z`fe ,dyrzÎ`ld zeevne

m` ,ale zeilk ogeae eilr
ici lr .ie`xk ecaer
z` ,jiyni ,ef zeppeazd
,zegtd lkl d`xid oipr
,ezaygnae egena

xyt`zi ef d`xiaeel
miiwle dxez cenll
xne` ± ef d`xi ;zeevn
llka z`xwp ± owfd epax

icky ,zeevnle dxezl dncwdk zynyne ,"d`zz d`xi"
dvegp ± "dcear" `xwpy ote`a zeevn miiwle dxez cenll

.ef d`xi¯ ,äàzz äàøé ïéðòa ìéòì øàaúpM äîa ,äpäå§¦¥§©¤¦§¨¥§¥§¦§©¦§¨©¨¨
icedi lk xy`e ,zeevne dxez meiwl zyxcpd d`xid `idy
eilr "cner" d"awd ji` ezeppeazd ici lr ,dil` ribdl leki

- 'ekeàøîba áeúkM äî áèéä ïáeé1÷eñt ìò2äzòå" : ¨¥¥©¤¨©§¨¨©¨§©¨
éäìà 'ä äî ìàøNé'ä úà äàøéì íà ék Cnòî ìàL E ¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤

éäìàY "E`xnbd zl`eyézøèeæ àúlî äàøé ehà" : ¡Ÿ¤©¦§¨¦§¨©§¦
Y ?àéäz`fy xne` weqtd ixdy ?ohw xac `id d`xi ike ¦

calayxec ("m` ik")
cg` lkn d"awd
xac `ed eli`k ,l`xyin
dper `xnbde .lwe ohw:

àúlî äLî éaâì ,ïéà¦§©¥Ÿ¤¦§¨
Y .'eëå àéä ézøèeæ!od ©§¦¦§

(epax) dyn iabl ±
xacl ef d`xi zaygp
mixacd zernyn .ohw
dyn ici lr l`xyi ipal xn`p ixd df weqt :`id zehyta

ohw xac `id d`xi ± dyn iable ,epaxïáeî Bðéà äøBàëìc .§¦§¨¥¨
¯ ,õeøzäohw xac d`xi deedn dyn iably ,`xnbd ly, ©¥

Y .áéúk "Cnòî ìàL" àäcl`ey" aezk ixdyjnrn± §¨Ÿ¥¥¦¨§¦
ncg` lkxac "d`xi"d oi` ,llka l`xyi ipa iable ,l`xyin
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äéáùä ïî åúàöá åãéçé åðá åéìà àåáá êìîä úçîù
åæ äðååë äðäå .ì"ðë íéøåñàä úéáåúîàá úéúéîà àéä

äòù ìëáå úò ìëá ìàøùéî ùôð ìëá éøîâì åúéîàì
÷ø .åðéúåáàî åðì äùåøé àéäù úéòáèä äáäàî
åìéçã âéùäì 'ä úìåãâá ïðåáúäì íéúò òåá÷ì êéøöù

:ì"ðë 'åëå éìåàå éàä éìåëå íééìëù åîéçøå

äðäå áî ÷øôäàúú äàøé ïéðòá ìéòì ù"îá
÷åñô ìò 'îâá ù"î áèéä ïáåé
äàøéì íà éë êîòî ìàåù êéäìà 'ä äî ìàøùé äúòå
éáâì ïéà àéä éúøèåæ àúìéî äàøé åèà êéäìà 'ä úà
ïáåî åðéà äøåàëìã 'åëå àéä éúøèåæ àúìéî äùî
éë àåä ïéðòä àìà .áéúë êîòî ìàåù àäã õåøéúä
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ב.1. לג, יב.2.ברכות י, דברים



oqipעו h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

drawa dl`yd z` `xnbd zvxzn ,`eti` ,dna .dfk lwe ohw
iablydyn,oldl owfd epax xiaqi daeyza ± ?lw xac df

cala dyn iably zpeekzn `xnbd oi` "dyn iabl" milnay
± l`xyin cg` lkay "dyn"d iabl ,`l` ,lw xac `id d`xi

gek ozep epax dyny dn
,l`xyin cg` lkl zrce
ezrc z` xywl lkeiy

iable ± zewl`azpiga
"dyn"ay ,efcg` lk

ok` `id d`xi ,l`xyin
icediyk ,oky ;ohw xac
ly df geka ynzyn
,eaxwa `vnpd dyn
z` xywn `edyk ,xnelk
,zewl`a ely "zrc"d
xac ,"d`xi" f` deedn
ribdl lw jk ici lre ,ohw
zxne` okl ."d`xi"l

iabl" `xnbd"dyn,
l`ey" xne` weqtdy zexnl"jnrnxaecn o`k ik ,jnn ±

oeylae .l`xyin cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d zece`
;`ipzdìàøNé úéaî Lôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥

Y àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî da Lédyn ¥¨¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,epaxíéòBø äòáMî3Yipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦

cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga l`xyi
,d`ld jke ,ely dad`eúeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨
¯ ïëlL ,ìàøNé úBîLðmd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,enk ¦§¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd drex
miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd zray
m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd epaxy ,mixtqn
mikiynn mirexdy ± (xeaigd 'e ila) "zewl` zeig" aezkl
mirexdy ,(xeaigd 'e mr) "zewl`e zeig" e` ,zewl` ly zeig
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'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
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éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä
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דוד.3. יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, ועוד.4.אברהם, ב קא, שבת

oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wx `le ± epax dyn ly eznypn uevip yaeln ,xecd lecbae
mb m` ik ,epax dynn zevevip miyalzn minkgd ytpa

mteba5z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg mixne` okle .
uevip yaeln ,iax ly eteba mb ik ,iax lr lkzqdln epe`nv

ef zeyalzd .epax dynn
d`ian ± zevevipd ly
ipir"e "xecd inkg" z`

:"dcrdúà úòc ãnìì§©¥©©¤
,'ä úlãb òãéìå ,íòä̈¨§¥©§ª©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe§¨§§¥¨¤¤
zelcb zricie ef "zrc"
,mc`d z` mi`ian ,'d
`elna d"awd z` cearl

dnypde aldék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'd
¯ ,úòcä éôì àéä¦§¦©©©
ezpad zcnl m`zda

,'d zelcb z` ezricie
áeúkL Bîk6éáà éäìà úà òc" :Y E,jk ici lreeäãáòå §¤¨©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥

¯ ,"äöôç Lôðå íìL áìaytpe mly ala edcar"d :xnelk §¥¨¥§¤¤£¥¨
,'d zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz "dvitg
zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel df xac

.epax dynnY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7: §¤¨¦¥
eòc øîàì eäòø úà Léà eãnìé àìå"íleë ék 'ä úà §Ÿ§©§¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦¨

Y ."'Bâå éúBà eòãécizrl wx didi df lk .d"awd xne` ¥§¦§
zelcb oiadle zrcl cnliy "iax"l miwewf meik eli`e ,`eal
,dnypae ala d"awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d
lr epax dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a
,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd) xecd inkg ici

.'d zceara zinipt drtydúòcä øwéò Càd`iand ± ©¦©©©©
,"dvitg ytpe mly ala" 'd z` cearläòéãéä dðéà¥¨©§¦¨

¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étî 'ä úlãb eòãiL ,dcáì§©¨¤¥§§ª©¦¦§¦¦¦§¨¦
,mibidpnde minkgd itn 'd zelcb ipipr z` micnely dnn
dnne ,"mixteq" mi`xwpd

,mixtqa micnelyàlà¤¨
÷éîòäì àeä øwòä̈¦¨§©£¦

Y Bzòc"zrc"d z` ©§
ely zinvrda ,mipipr ¦

lyò÷úìå ,'ä úlãâ§ª©§¦§Ÿ©
a BzáLçîly mipipr ©£©§©

zelcbõîàå ÷æça 'ä§Ÿ¤§Ÿ¤
àäzL ãò ,çnäå álä©¥§©Ÿ©©¤§¥
'äa úøM÷î BzáLçî©£©§§ª¤¤©
Bîk ,÷æçå õénà øL÷a§¤¤©¦§¨¨§

àéäL,daygnd ± ¤¦
éîLb øáãa úøM÷î§ª¤¤§¨¨©§¦
øNa éðéòa äàBøL¤¤§¥¥¨¨
¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe©£¦©£©§
dxeyw `idy dcn dze`a 'da dxeyw didz ezaygn xnelk
wfg xeyw `ed f`y ,eipira d`ex `ed eze` inyb utga
ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a
zlecb ly oipra ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl

.'dì àeä úòcL òãBpkY Bîk ,"úeøM÷úä" ïBL ©©¤©©§¦§©§§
aezky8."'Bâå òãé íãàäå" :ly oaena ,(zrc) "rci" ± §¨¨¨¨©§

zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk ,"zexywzd"
zewl` zricia ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn
`xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala
zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ±

.'d zelcb ipipra "zrc"d
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åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá

'åâå òãé íãàäå åîë úåøù÷úä ïåùì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.5,¯˘È ÔÙÂ‡· ‡Ï ‡È‰ ÛÂ‚· ˙Â˘·Ï˙‰‰˘ ¯Ó‡ ‡Ï˘ Y "˘ÙÂ ÛÂ‚·" ¯„Ò‰ ˜ÈÈ„Ó˘ Y ‰Ê· ¯˙ÂÈ „ÂÚÂ" :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
Ì„Â˜Ó ˙˘·Ï˙Ó˘ È"Ú ‡"Î,החכמים ·Ï‡בנפש Y ‡Ï‡'שהי ודוגמת וע"ד דנפשם, מלובש·Ó˘‰ממוצע מרע"ה ניצוץ ,ÛÂ‚· ¯˘È

ÌÎÁ‰."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ג.8.ירמי' בפרק לעיל ראה
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¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe©£¦©£©§
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`xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala
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עז oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

drawa dl`yd z` `xnbd zvxzn ,`eti` ,dna .dfk lwe ohw
iablydyn,oldl owfd epax xiaqi daeyza ± ?lw xac df

cala dyn iably zpeekzn `xnbd oi` "dyn iabl" milnay
± l`xyin cg` lkay "dyn"d iabl ,`l` ,lw xac `id d`xi

gek ozep epax dyny dn
,l`xyin cg` lkl zrce
ezrc z` xywl lkeiy

iable ± zewl`azpiga
"dyn"ay ,efcg` lk

ok` `id d`xi ,l`xyin
icediyk ,oky ;ohw xac
ly df geka ynzyn
,eaxwa `vnpd dyn
z` xywn `edyk ,xnelk
,zewl`a ely "zrc"d
xac ,"d`xi" f` deedn
ribdl lw jk ici lre ,ohw
zxne` okl ."d`xi"l

iabl" `xnbd"dyn,
l`ey" xne` weqtdy zexnl"jnrnxaecn o`k ik ,jnn ±

oeylae .l`xyin cg` lka ,"jnr" epyiy "dyn"d zece`
;`ipzdìàøNé úéaî Lôðå Lôð ìk ék ,àeä ïéðòä àlà¤¨¨¦§¨¦¨¤¤§¤¤¦¥¦§¨¥

Y àeä ék ,íBìMä-åéìò eðaø äLî úðéçaî da Lédyn ¥¨¦§¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¦
,epaxíéòBø äòáMî3Yipa z` qpxtn mdn cg` lky ¦¦§¨¦

cqg zpigan ± mdxa` :`ed ezpigan zewl`e zeiga l`xyi
,d`ld jke ,ely dad`eúeììëì úeäìàå úeiç íéëéLînä©©§¦¦©¤¡Ÿ¦§¨
¯ ïëlL ,ìàøNé úBîLðmd¯ ,"íéòBø" íLa íéàø÷ð ,enk ¦§¦§¨¥¤¨¥¦§¨¦§¥¦

miqpxtn jk ,zeig mda qipkn jkae ep`v z` qpxtnd drex
miciqg .zewl`e zeiga l`xyi zenyp z` mirexd zray
m` ayge miax zereay o`k akrzd owfd epaxy ,mixtqn
mikiynn mirexdy ± (xeaigd 'e ila) "zewl` zeig" aezkl
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.l`xyi¯ ,ílk úeììk àeä íBìMä-åéìò eðaø äLîedyn Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨ª¨
mirexd lk z` llek epax,'àðîéäî àéòø' àø÷ðå ,drexd §¦§¨©§¨§¥§¨«
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¯ ,BúîLð"erawii" ± zewl` biyne oian elkyy dnk cr ¦§¨
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'åììëì úåäìàå úåéç íéëéùîîä íéòåø äòáùî àåä éë
ä"òøùîå íéòåø íùá íéàø÷ð ïëìù ìàøùé úåîùð
êéùîîù åðééäã àðîéäî àéòø àø÷ðå íìåë 'åììë àåä
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ïéöåöéð ïéãøåé øåãå øåã ìëá ïë ìò øúé úàæ ãåòå .'åë
éîëç ìù ùôðå óåâá ïéùáìúîå ä"òøùî úîùðî
'ä úìåãâ òãéìå íòä úà úòã ãîìì äãòä éðéò øåãä
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דוד.3. יוסף, אהרן, משה, יעקב, יצחק, ועוד.4.אברהם, ב קא, שבת

oqip h"i ycew zay mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

wx `le ± epax dyn ly eznypn uevip yaeln ,xecd lecbae
mb m` ik ,epax dynn zevevip miyalzn minkgd ytpa

mteba5z` zeexl lbeqn epi` mc`y miciqg mixne` okle .
uevip yaeln ,iax ly eteba mb ik ,iax lr lkzqdln epe`nv

ef zeyalzd .epax dynn
d`ian ± zevevipd ly
ipir"e "xecd inkg" z`

:"dcrdúà úòc ãnìì§©¥©©¤
,'ä úlãb òãéìå ,íòä̈¨§¥©§ª©
¯ ,Lôðå áìa Bãáòìe§¨§§¥¨¤¤
zelcb zricie ef "zrc"
,mc`d z` mi`ian ,'d
`elna d"awd z` cearl

dnypde aldék ¯¦
Y álaL äãBáòäzad` ¨£¨¤©¥

,icediay 'd z`xie 'd
¯ ,úòcä éôì àéä¦§¦©©©
ezpad zcnl m`zda

,'d zelcb z` ezricie
áeúkL Bîk6éáà éäìà úà òc" :Y E,jk ici lreeäãáòå §¤¨©¤¡Ÿ¥¨¦§¨§¥

¯ ,"äöôç Lôðå íìL áìaytpe mly ala edcar"d :xnelk §¥¨¥§¤¤£¥¨
,'d zelcb zpade zricia ,"jia` iwl` z` rc"a ielz "dvitg
zevevip mda yiy ,xecd inkgn l`xyi ipa micnel df xac

.epax dynnY ãéúòìå,`eal cizrl wxeøîBà àeä7: §¤¨¦¥
eòc øîàì eäòø úà Léà eãnìé àìå"íleë ék 'ä úà §Ÿ§©§¦¤¥¥¥Ÿ§¤¦¨

Y ."'Bâå éúBà eòãécizrl wx didi df lk .d"awd xne` ¥§¦§
zelcb oiadle zrcl cnliy "iax"l miwewf meik eli`e ,`eal
,dnypae ala d"awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d
lr epax dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a
,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd) xecd inkg ici

.'d zceara zinipt drtydúòcä øwéò Càd`iand ± ©¦©©©©
,"dvitg ytpe mly ala" 'd z` cearläòéãéä dðéà¥¨©§¦¨

¯ ,íéøôñ étîe íéøôBñ étî 'ä úlãb eòãiL ,dcáì§©¨¤¥§§ª©¦¦§¦¦¦§¨¦
,mibidpnde minkgd itn 'd zelcb ipipr z` micnely dnn
dnne ,"mixteq" mi`xwpd

,mixtqa micnelyàlà¤¨
÷éîòäì àeä øwòä̈¦¨§©£¦

Y Bzòc"zrc"d z` ©§
ely zinvrda ,mipipr ¦

lyò÷úìå ,'ä úlãâ§ª©§¦§Ÿ©
a BzáLçîly mipipr ©£©§©

zelcbõîàå ÷æça 'ä§Ÿ¤§Ÿ¤
àäzL ãò ,çnäå álä©¥§©Ÿ©©¤§¥
'äa úøM÷î BzáLçî©£©§§ª¤¤©
Bîk ,÷æçå õénà øL÷a§¤¤©¦§¨¨§

àéäL,daygnd ± ¤¦
éîLb øáãa úøM÷î§ª¤¤§¨¨©§¦
øNa éðéòa äàBøL¤¤§¥¥¨¨
¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe©£¦©£©§
dxeyw `idy dcn dze`a 'da dxeyw didz ezaygn xnelk
wfg xeyw `ed f`y ,eipira d`ex `ed eze` inyb utga
ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a
zlecb ly oipra ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl

.'dì àeä úòcL òãBpkY Bîk ,"úeøM÷úä" ïBL ©©¤©©§¦§©§§
aezky8."'Bâå òãé íãàäå" :ly oaena ,(zrc) "rci" ± §¨¨¨¨©§

zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk ,"zexywzd"
zewl` zricia ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn
`xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala
zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ±

.'d zelcb ipipra "zrc"d
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ùôðå íìù áìá åäãáòå êéáà éäìà úà òã ù"îë
åäòø úà ùéà åãîìé àìå øîåà àåä ãéúòìå äöéôç
ø÷éò êà 'åâå éúåà åòãé íìåë éë 'ä úà åòã øîàì
éôî 'ä úìåãâ åòãéù äãáì äòéãéä äðéà úòãä
åúòã ÷éîòäì àåä ø÷éòä àìà íéøôñ éôîå íéøôåñ
áìä õîåàå ÷æåçá 'äá åúáùçî òå÷úìå 'ä úìåãâá
øù÷á 'äá úøùå÷î åúáùçî àäúù ãò çåîäå
äàåøù éîùâ øáãá úøùå÷î àéäù åîë ÷æçå õéîà
àåä úòãù òãåðë åúáùçî åá ÷éîòîå øùá éðéòá
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ÌÎÁ‰."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ג.8.ירמי' בפרק לעיל ראה
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Y ."'Bâå éúBà eòãécizrl wx didi df lk .d"awd xne` ¥§¦§
zelcb oiadle zrcl cnliy "iax"l miwewf meik eli`e ,`eal
,dnypae ala d"awd z` cearl jk ici lr ribdl ick ,'d
lr epax dynn milawny dn df oipr .'d z`xiae 'd zad`a
,inipt oipr `ed ± (epax dynn zevevipd) xecd inkg ici
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,"dvitg ytpe mly ala" 'd z` cearläòéãéä dðéà¥¨©§¦¨
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,mibidpnde minkgd itn 'd zelcb ipipr z` micnely dnn
dnne ,"mixteq" mi`xwpd
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éîLb øáãa úøM÷î§ª¤¤§¨¨©§¦
øNa éðéòa äàBøL¤¤§¥¥¨¨
¯ ,BzáLçî Ba ÷éîòîe©£¦©£©§
dxeyw `idy dcn dze`a 'da dxeyw didz ezaygn xnelk
wfg xeyw `ed f`y ,eipira d`ex `ed eze` inyb utga
ezaygn dkixv jk ± epnn wzpidl leki epi`e xac eze`a
zlecb ly oipra ezewnrzd ici lr ,zewl`a dxeyw zeidl

.'dì àeä úòcL òãBpkY Bîk ,"úeøM÷úä" ïBL ©©¤©©§¦§©§§
aezky8."'Bâå òãé íãàäå" :ly oaena ,(zrc) "rci" ± §¨¨¨¨©§

zeidl ly ote`a zrcl ,drnyn "zrc" :xnelk ,"zexywzd"
zewl` zricia ic `l ,zewl`a "zrc"d oipra mbe ;xyewn
`xead zelcb zrcl :devn meyn yi jka mb ik m` ± cala
zewnrzd ici lr ,zewl`a zexywzdd zyxcp `l` ±
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Ì„Â˜Ó ˙˘·Ï˙Ó˘ È"Ú ‡"Î,החכמים ·Ï‡בנפש Y ‡Ï‡'שהי ודוגמת וע"ד דנפשם, מלובש·Ó˘‰ממוצע מרע"ה ניצוץ ,ÛÂ‚· ¯˘È

ÌÎÁ‰."[הגוף מצד גם – משה לי' דקרי יומתק ט.6.[ובזה כח, הימיםֿא לג.7.דברי לא, ג.8.ירמי' בפרק לעיל ראה

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשכ"ז

חג הפסח כשר ושמח ולקיום בקרוב ממש ההקהל דקהל גדול ישובו הנה.

מנחם שניאורסאהן



oqipעח yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð â"é ïåùàø íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤

áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk :äàîe¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³

:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkääLî-ìà ýåýé øaãéå ©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−

úBøpä úráLýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå : ¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äàønk àåä äL÷î dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À

:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בוֹד. ם ְמנּוָחתוֹ ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאדִֹני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיוֹתוֹ ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלוִֹקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לוֹ ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשוֹת ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נוֲֹהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ם ּכֵ "ּב[ נוֵֹכַח, ְואוֵֹמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצוֹת, ָהָיה ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ְ ת ַהּשׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדוֶֹמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנוֵֹגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהוֹרוֹת ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

היום יום . . . 



עט היום יום . . .  oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð â"é ïåùàø íåé

äøNr íézL óñk úør÷ ìûøNé éàéNð úàî Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úàǽŸ£ª©´©¦§¥À©§Æ¦¨©´Ÿ½¥¥−§¦¥´¦§¨¥®©«£¸Ÿ¤¹¤§¥´¤§¥À
ìL :äøNr íézL áäæ úBtk øNr íéðL óñë-é÷øæîóñk úçàä äørwä äàîe íéL ¦«§§¥¤̧¤Æ§¥´¨½̈©¬¨−̈§¥¬¤§¥«§¦´¥À̈©§¨¨³¨«©©Æ¤½¤

áäæ úBtk :Lãwä ì÷La úBàî-òaøàå íétìà íéìkä óñk ìk ãçàä ÷øænä íéráLå§¦§¦−©¦§¨´¨«¤¨®µŸ¤´¤©¥¦½©§©¬¦§©§©«¥−§¤¬¤©«Ÿ¤©¸¨¨³
íéøNr úBtkä áäæ-ìk Lãwä ì÷La ókä äøNr äøNr úøè÷ úàìî äøNr-íézL§¥«¤§¥Æ§¥´Ÿ§½Ÿ¤£¨¨¯£¨¨²©©−§¤´¤©®Ÿ¤¨§©¬©©−¤§¦¬
øNr íéðL äðL-éða íéNák øNr-íéðL íìéà íéøt øNr íéðL äìòì ø÷aä-ìk :äàîe¥¨«¨©¨¨̧¨«Ÿ¹̈§¥¯¨¨´¨¦À¥¦³§¥«¨¨Æ§¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈
äraøàå íéøNr íéîìMä çáæ | ø÷a ìëå :úàhçì øNr íéðL íéfr éøérNe íúçðîe¦§¨¨®§¦¥¬¦¦²§¥¬¨−̈§©¨«§ºŸ§©´¤©́©§¨¦À¤§¦´§©§¨¨»
éøçà çaænä úkðç úàæ íéML äðL-éða íéNák íéML íéãzr íéML íìéà íéøẗ¦¼¥¦³¦¦Æ©ª¦´¦¦½§¨¦¬§¥«¨−̈¦¦®µŸ£ª©´©¦§¥½©©«£¥−
ìrî åéìà øacî ìBwä-úà òîLiå Bzà øaãì ãrBî ìäà-ìà äLî àááe :Búà çLnä¦¨©¬Ÿ«§¸Ÿ¤¹¤´Ÿ¤¥»§©¥´¦¼©¦§©̧¤©¹¦©¥´¥À̈¥©³

:åéìà øaãéå íéáøkä éðL ïéaî úãrä ïøà-ìr øLà úøtkääLî-ìà ýåýé øaãéå ©©¸Ÿ¤Æ£¤Æ©£´Ÿ¨«¥ª½¦¥−§¥´©§ª¦®©§©¥−¥¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
eøéàé äøBðnä éðt ìeî-ìà úøpä-úà Eúìräa åéìà zøîàå ïøäà-ìà øac :øîàl¥«Ÿ©¥Æ¤©«£½Ÿ§¨«©§−̈¥¨®§©«£«Ÿ§Æ¤©¥½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¨¦−

úBøpä úráLýåýé äeö øLàk äéúøð äìrä äøBðnä éðt ìeî-ìà ïøäà ïk Nriå : ¦§©¬©¥«©©³©¥Æ©«£½Ÿ¤Æ§¥´©§½̈¤«¡−̈¥«Ÿ¤®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
äàønk àåä äL÷î dçøt-ãr dëøé-ãr áäæ äL÷î äøðnä äNrî äæå :äLî-úà¤¤«§¤̧©«£¥³©§Ÿ̈Æ¦§¨´¨½̈©§¥¨¬©¦§−̈¦§¨´¦®©©§¤À

:äøðnä-úà äNr ïk äLî-úà ýåýé äàøä øLà£¤̧¤§¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¨−̈¤©§Ÿ̈«

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא  - לילה הראשון; מיכלא דאסותא  - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ִלְפֵני ֲחצוֹת,  ָהֲאִפיקוָֹמן  ֶלֱאכֹל  ְכֵדי  ּבִ ר  ְמַקּצֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מוִֹרי  ֲאדִֹני  ָהָיה  ָהִראׁשוֹן  ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵבאּור  ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצוֹת, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגוְֹמרוֹ ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ֲאָבל ּבַ

ָדה. ַהַהּגָ

ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשוֹן; ֵמְכָלא  ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא ּדִ ַאְדמוֹ"ר ַהּזָ
אוֵֹמר "ּתוָֹדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגוֶֹרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חוֶֹלה; ַאְך ּכְ
חוִֹלים.

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יוֹת".  ע קּוׁשְ ַאל אוְֹתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אוֵֹמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לוֹ ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זוֹן: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לוַֹמר  ֵאין לוֹ ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמוֹכוֹת ָלֶזה, ׁשֶ

י מוָֹרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מוִֹרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מוֶֹרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלוֹ הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . פ

ה'תש"גיח ניסן, שלשה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה כל . . . וכו' כנ"ל.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

ָמה, ַעל  ׁשָ ֶסף הּוא ַהּנְ ְלֶוה ּגוֹ'", ּכֶ ֶסף ּתַ סּוק "ִאם ּכֶ ַמח ֶצֶדק" ַמֲאָמר ַעל ַהּפָ ַנת תר"ח ָאַמר ַה"ּצֶ ׁשְ
ַגְעּגּוִעים[ ּוְתׁשּוָקה ַלֲעלוֹת ְלַמְעָלה, ּוְכִדְכִתיב "רּוַח ָהָאָדם ִהיא ָהעוָֹלה  כֶֹסף ]=ּבְ ִמיד ּבְ ִהיא ּתָ ם ׁשֶ ׁשֵ
ַהְלָוָאה ְלָהָאָדם, ּוְכִתיב  ָמה ְנתּוָנה ּבְ ׁשָ ם ְקרּוִיים ָאָדם", ְוַהּנְ ָרֵאל, "ַאּתֶ מוֹת ִיׂשְ ָאָדם ֵהם ִנׁשְ ְלַמְעָלה", ּדְ
ָחֵסר יוֹם ֶאָחד –  א ָחָדא ]ּוְכׁשֶ ר ָקבּוַע כּו', ְוָחֵסר יוָֹמא ָחָדא – ָחֵסר ְלבּוׁשָ ֵיׁש ִמְסּפָ רּו ּגוֹ'", ּדְ "ָיִמים ֻיּצָ

ָחֵסר ְלבּוׁש ֶאָחד[.

ה'תש"גיט ניסן, ארבעה לעומרשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיֶתּ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: צ־צו.
תניא: פרק מב. והנה . . . 118 ידע וגו'.

ה –  ל ְלַלְיָלה – ַהּזֶ ְמׁשַ ּנִ לּות ׁשֶ ְיָלה – ּגָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ "ּב[: ַמה ּנִ י ]ָהַרׁשַ ֵרׁש ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ ַעם ּפֵ ּפַ
ָדמּוהּו. ּקְ ֻלּיוֹת ׁשֶ ילוֹת – ּגָ ל ַהּלֵ ָהַאֲחרוֹן – ִמּכָ

ִנְגַמר  ַעם ֶאָחת – לֹא  ּפַ יוֹן ְוָטֳהָרה – ֲאִפילּו  ִנּקָ יִלין – ְלׁשוֹן ֵמרּוק,  ילוֹת ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ׁשֶ
ֶפׁש. י ְפָעִמים – ֵמרּוק ּגּוף ְוִגּלּוי ַהּנֶ ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ לּות – ַהּלַ י ֲהֵרי ָהָיה ַאֲחֵריֶהם עוֹד ּגָ ֶהם, ּכִ רּוק ּבָ ַהּמֵ

ֶנֶפׁש  ד  ִמּצַ לּות, ָהֲעבוָֹדה ִהיא  ַהּגָ ם ַאַחר  ּגַ י  ּכִ ַהְינּו  ה –  ַמּצָ ילוֹת ָאנּו אוְֹכִלין ָחֵמץ אוֹ  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלוֹ  לּות ָהַאֲחרוֹן – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ֲהִמית, ָחֵמץ ֵיׁשּות – ַהּלַ ד ֶנֶפׁש ַהּבַ ּטּול, ּוִמּצַ ה ּבִ ָהֱאלִֹקית, ַמּצָ

ְמָאה. ָיֳעַבר רּוַח ַהּטֻ ה – ׁשֶ ַמּצָ
ה  ַהְרּבֵ ֻלּיוֹת  ַהּגָ ּוְבָכל  מוִֹריקוֹת,  ָניו  ּפָ א  ַהְמַקּנֵ ל  ּכָ  – ְיָרקוֹת  ָאר  ׁשְ אוְֹכִלין  ָאנּו  ילוֹת  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
ּלוֹ ָמרוֹר – ִקְנָאה  לּות ָהַאֲחרוֹן – ּכֻ ה – ַאַחר ּגָ ְיָלה ַהּזֶ ְנָאה: ִקְנַאת סוְֹפִרים ְוַהּדוֶֹמה – ַהּלַ ּקִ ִחינוֹת ּבַ ּבְ

ל ֲחֵברוֹ. תוֹ ׁשֶ יק ִנְכֶוה ֵמֻחּפָ ל ַצּדִ ֶרְך ַמֲאַמר ַרַז"ל ּכָ דוָֹלה, ַעל ּדֶ ַהּיוֵֹתר ּגְ

אוְֹכִלין   – ֻלּיוֹת  ַהּגָ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּלּוִיים  ַהּגִ ל  ּכָ  – ין  ְמֻסּבִ ין  ּבֵ ִבין  יוֹׁשְ ין  ּבֵ אוְֹכִלין  ָאנּו  ילוֹת  ַהּלֵ ָכל  ּבְ ׁשֶ
טּות  ְ ּשׁ ֲעבוָֹדתוֹ ְלִהְתּפַ ּבַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ְוֵיׁש ִמי  ְוַתֲענּוג ָהַעְצִמי,  ֲענּוג  טּות ַהּתַ ְ ּשׁ ְוֵיׁש ִהְתּפַ ֲענּוג,  ִחיַנת ַהּתַ ּבְ  –
ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ׁשֶ  – ין  ְמֻסּבִ נּו  ּלָ ּכֻ  – ָהַאֲחרוֹן  לּות  ּגָ ַאַחר   – ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ  – ָהַעְצִמי  ְלַתֲענּוג  ְוֵיׁש  ֲענּוג  ַהּתַ

ֲענּוג ָהַעְצִמי. יעּו ִלְבִחיַנת ּתַ ַיּגִ
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ה'תשע"ד  ניסן י"ג ראשון יום הנישואין  לפני אשה ראש כיסוי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰eëläé àìŸ§©§
.Léà úLà úçàå äéeðt úçà ,÷eMa Làø éòeøt ìàøOé úBða§¦§¨¥§¥Ÿ©©©§¨§©©¥¤¦

הנישואין? לפני ראש בכיסוי ללכת צריכה נערה האם
שמואל' a)ה'בית ,`k r"d`) סוברים נוספים ופוסקים

ומה  דרכן. וזה ראש, גלויות ללכת מותרות שבתולות
בלבד. וגרושה לאלמנה כוונתו 'פנויה', מזכיר שהרמב"ם

מפורשת משנה על נסמכים `)דבריהם eh zeaezk),
סימן  מהווה גלוי שערה כאשר מביתה אשה שיציאת
לקרוא  שמותר נפסק ערוך' ב'שלחן גם בתולה. להיותה
פרועות  לילך "דרכן כי הבתולות, שער כנגד שמע קריאת

e"q)הראש" ,dr 'iq g"e`).
הבתולות  שדרך זה כי לומר, מצדד אברהם' ה'מגן אך

ואינן  קלועות שהשערות בתנאי מדובר גלוי, בשער ללכת
לגמרי c"wq)פתוחות my).

שבתולה  לומר יתכן איך השקל': ה'מחצית כך על ותמה
שבתולה  - הנ"ל הנוהג והרי פתוח, בשער ללכת  אסורה

"שערה רש"י: מסבירו - פרוע וראשה dtzkיוצאת lr,"
קלוע? לא שער דהיינו

אברהם' ה'מגן כדברי הנוהגים כאלה אמנם, יש,
תלכנה  שלא לבנותיהן השער קליעת מקלעין היו "שאמהות

ראש" ehx)סתורות 'nr d"g xld hay).
הזקן אדמו"ר c"q)אך ,dr 'iq g"e`) ש"בתולות פסק

חילק  ולא - כנגדן" לקרות מותר ראש פרועות לילך שדרכן
פ  שער לקלוע.בין תוח

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום להתליע  שדרכם בפירות תולעים בדיקת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éðéî ìk̈¦¥
÷cáiL ãò ìëàé àì Z ïéøaçî ïäLk òéìúäì ïkøcL úBøt¥¤©§¨§©§¦©§¤¥§ª¨¦ŸŸ©©¤¦§Ÿ
ø÷òpL øçà éøtä ääL íàå .úòìBz Ba Lé ànL ,BëBzî éøtä©§¦¦¤¨¥©©§¦¨¨©§¦©©¤¤¡©
BaL úòìBz ïéàL ;ä÷éãa àìa ìëBà Z Lãç øOò íéðL§¥¨¨Ÿ¤¥§Ÿ§¦¨¤¥©©¤

.Lãç øOò íéðL úîi÷úî¦§©¤¤§¥¨¨Ÿ¤
ערוך' וה'שלחן הטור g"q)והוסיפו ct 'iq c"ei) פי על

ואם  חודש עשר שנים הפירות שהו אם אף  הרא"ש: דברי
בעלמא', כ'עפרא היא והרי נרקבת היתה תולעת בהן היתה
בתלוש  שהתליעו תולעים יש שמא בדיקה צריך מקום מכל

גביהן. על או הפירות בין ונמצאים לחוץ ופירשו
שמא  מועילה, הבדיקה אין הפירות את לבשל רוצה ואם
כן, לפני יצאו שלא תולעים יצאו בקדירה במים כשיתנם
הקלים  המתולעים, שהפירות כדי צוננים במים יתנם אלא
בקדירת  יתנם כך ואחר לזרקם. ויוכל למעלה יצופו יותר,
שלא  וכיון מיד, תמות תולעת בהם נשארה ואם חמים מים

מותרת. פירשה
הפירות  כל לא כי בלבד, צוננים מים בבדיקת די ולא

ועולים צפים my)המתולעים dlebd x`a) מים בדיקת וגם .

שהתולעים  וודאי זה אין כי מועילה, לא בלבד רותחים
חיה, כשהיא לחוץ אחת תצא שמא לחשוש ויש ימותו
התולעים  לצוננים הפירות בנתינת כי מועילים יחד ושניהם
המים  ידי על תולעת, נשארה אם ואפילו ויעלו, יצופו

כלל תפרוש ולא מיד תמות c"kwq)הרותחים my j"y).
ולא  חודש עשר שנים בתוך הפירות את ובישל עבר ואם

ערוך' ב'שלחן כתב - h"q)בדק my) לבדקם אפשר שאם ,
כי  באכילה, מותרים לבדוק אפשר אי ואם יבדוק, -
ספיקות, שתי כאן שיש ועוד, היתר. בחזקת אותם מעמידים
נימוחה  שמא היתה כן ואם תולעת, היתה לא שמא

h"kwq)והתבטלה my j"y).
צדק' ה'צמח ixacוביאר t"r f"kwq my c"ei c"qt)

('jex`d ziad zxez'a `"ayxd שהתולעים במקום גם :
אחד  ספק רק ויש תולעת, היתה שוודאי אומרים אין מצויים

לא שהפרי זמן כל אלא להתיר. ואין נימוח') wfged('שמא
כלל, תולעת היתה לא שמא ספיקות, שני כאן יש כמתולע
בחזקת  הפירות את ומעמידים נימוחה, שמא היתה ואם

באכילה. ומותרים היתר

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום המליחה  זמן

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?äOBò ãöék¥©¤
Bçìîa Bçépîe ,äôé äôé BçìBî Ck øçàå ,älçz øOaä çéãî¥¦©©¨¨§¦¨§©©¨§¨¤¨¤©¦§¦§

.ìéî Celä éãk§¥¦¦
הלכות  בעל ראשונים: נחלקו המליחה זמן במשך

mc)גדולות zekld dq 'iq) הוא המליחה ששיעור כתב
לשיעור  שכוונתו שהבינו ויש הבשר. צליית זמן כשיעור

גדלה לפי חתיכה כל של d"cהצלייה ` ,bv oileg zetqez)
(dkizg הילוך 'כדי קבוע, לשיעור שהכוונה שהבינו יש אך ,

`)מיל' ,aiw oileg o"anx).הרמב"ם דעת וכן .
המחלוקת: וביאור

בשתי  לבאר יתכן המלח ידי על מהבשר הדם הוצאת את
כרותח') ('מליח רתיחה בבשר פועל המלח א) דרכים:
מושך  מטבעו המלח ב) ויוצא. נפלט הדם הרתיחה ומכוח

אליו. הדם את
הרמב"ם, לדעת המליחה: זמן על המחלוקת תלויה ובזה
ולכן  המלח, של השאיבה תכונת ידי על נעשית ההכשרה
שההכשרה  הדעות ולפי החתיכות, לכל אחיד שיעור יש
שיעור  נדרש הבשר, את מרתיח שהמלח ידי על נעשית

לרתיחה. שתגיע כדי גדלה לפי חתיכה לכל שונה
אחר: באופן גם לבאר ויש

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:
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.Lãç øOò íéðL úîi÷úî¦§©¤¤§¥¨¨Ÿ¤
ערוך' וה'שלחן הטור g"q)והוסיפו ct 'iq c"ei) פי על

ואם  חודש עשר שנים הפירות שהו אם אף  הרא"ש: דברי
בעלמא', כ'עפרא היא והרי נרקבת היתה תולעת בהן היתה
בתלוש  שהתליעו תולעים יש שמא בדיקה צריך מקום מכל

גביהן. על או הפירות בין ונמצאים לחוץ ופירשו
שמא  מועילה, הבדיקה אין הפירות את לבשל רוצה ואם
כן, לפני יצאו שלא תולעים יצאו בקדירה במים כשיתנם
הקלים  המתולעים, שהפירות כדי צוננים במים יתנם אלא
בקדירת  יתנם כך ואחר לזרקם. ויוכל למעלה יצופו יותר,
שלא  וכיון מיד, תמות תולעת בהם נשארה ואם חמים מים

מותרת. פירשה
הפירות  כל לא כי בלבד, צוננים מים בבדיקת די ולא

ועולים צפים my)המתולעים dlebd x`a) מים בדיקת וגם .

שהתולעים  וודאי זה אין כי מועילה, לא בלבד רותחים
חיה, כשהיא לחוץ אחת תצא שמא לחשוש ויש ימותו
התולעים  לצוננים הפירות בנתינת כי מועילים יחד ושניהם
המים  ידי על תולעת, נשארה אם ואפילו ויעלו, יצופו

כלל תפרוש ולא מיד תמות c"kwq)הרותחים my j"y).
ולא  חודש עשר שנים בתוך הפירות את ובישל עבר ואם

ערוך' ב'שלחן כתב - h"q)בדק my) לבדקם אפשר שאם ,
כי  באכילה, מותרים לבדוק אפשר אי ואם יבדוק, -
ספיקות, שתי כאן שיש ועוד, היתר. בחזקת אותם מעמידים
נימוחה  שמא היתה כן ואם תולעת, היתה לא שמא

h"kwq)והתבטלה my j"y).
צדק' ה'צמח ixacוביאר t"r f"kwq my c"ei c"qt)

('jex`d ziad zxez'a `"ayxd שהתולעים במקום גם :
אחד  ספק רק ויש תולעת, היתה שוודאי אומרים אין מצויים

לא שהפרי זמן כל אלא להתיר. ואין נימוח') wfged('שמא
כלל, תולעת היתה לא שמא ספיקות, שני כאן יש כמתולע
בחזקת  הפירות את ומעמידים נימוחה, שמא היתה ואם

באכילה. ומותרים היתר

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום המליחה  זמן

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?äOBò ãöék¥©¤
Bçìîa Bçépîe ,äôé äôé BçìBî Ck øçàå ,älçz øOaä çéãî¥¦©©¨¨§¦¨§©©¨§¨¤¨¤©¦§¦§

.ìéî Celä éãk§¥¦¦
הלכות  בעל ראשונים: נחלקו המליחה זמן במשך

mc)גדולות zekld dq 'iq) הוא המליחה ששיעור כתב
לשיעור  שכוונתו שהבינו ויש הבשר. צליית זמן כשיעור

גדלה לפי חתיכה כל של d"cהצלייה ` ,bv oileg zetqez)
(dkizg הילוך 'כדי קבוע, לשיעור שהכוונה שהבינו יש אך ,

`)מיל' ,aiw oileg o"anx).הרמב"ם דעת וכן .
המחלוקת: וביאור

בשתי  לבאר יתכן המלח ידי על מהבשר הדם הוצאת את
כרותח') ('מליח רתיחה בבשר פועל המלח א) דרכים:
מושך  מטבעו המלח ב) ויוצא. נפלט הדם הרתיחה ומכוח

אליו. הדם את
הרמב"ם, לדעת המליחה: זמן על המחלוקת תלויה ובזה
ולכן  המלח, של השאיבה תכונת ידי על נעשית ההכשרה
שההכשרה  הדעות ולפי החתיכות, לכל אחיד שיעור יש
שיעור  נדרש הבשר, את מרתיח שהמלח ידי על נעשית

לרתיחה. שתגיע כדי גדלה לפי חתיכה לכל שונה
אחר: באופן גם לבאר ויש
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הבשר  (את "משליכו הרמב"ם: כתב ההלכה בהמשך
כדי  לפושרין, לא אבל רותחין, מים לתוך מיד המליחה) לאחר
המליחה  הרמב"ם לדעת כלומר, דם". יצא ולא מיד שיתלבן
במליחה  והתועלת הבשר, עומק מכל הדם את שואבת  אינה
נפלט, הבשר של העליונה בשכבה הנמצא שהדם בכך היא
הרותחים  המים כי בבישול ייצא לא החתיכה שבעומק והדם
שלא  האיברים ('דם הבשר שבתוך והדם הבשר, את מצמיתים
הבשר  את להשליך הרמב"ם כתב ולכן אסור. אינו פירש')
הרותחים  רק כי לפושרים, ולא רותחים למים המליחה לאחר

הבשר. שבעומק הדם יציאת את מונעים
את  מוציאה שהמליחה וכותב כך על חולק הראב"ד אך
לאחר  מהבשר היוצאת והאדמימות מהבשר, הדם כל

עצמו. הבשר של לחות אלא דם אינה המליחה
לדעת  המליחה: זמן לשיעור בנוגע המחלוקת וזו
בלאוֿהכי  כי החתיכות לכל אחיד שיעור נקבע הרמב"ם
לשאר  אך העליונה, מהשכבה רק הדם את שואב המלח
החתיכה, עומק מכל הדם את לשאוב צריך המלח הדעות

לעוביה. בהתאם משתנה המליחה זמן ולכן
((b ,eh) hq 'iq gln zixa)

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áìça øOä¨§¨¨
...äàðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bìëàì øeñàå ,BìMáì øeñà Z¨§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨
...ìëBàä ïëå ...ä÷Bì Z ãçàk úéæk íäéðMî ìMáiL éîe¦¤§©¥¦§¥¤§©¦§¤¨¤§¥¨¥

.ä÷Bì¤
משנה' ה'לחם a"d)לדעת oldl)'למלך (ld'וה'משנה

(g"d d"t z"deqi על שלוקים היא הרמב"ם דברי משמעות
בלבד. הנאה על לא אבל בחלב בשר אכילת או בישול

נבלה  בשר מהמבשל לדבר ראיה הביא למלך' וה'משנה
אכילתו על לוקה שאינו בחלב צרויה) (ח' חלב e"d)או oldl)

שכבר  חלב) או (נבלה איסור על חל בחלב בשר איסור אין כי
שהאיסו  - מוסיף' ב'איסור הרי להקשות: יש ולכאורה ר קיים.

על  חל איסור אומרים כן - הראשון האיסור על מוסיף השני
איסור  - נבלה איסור על מוסיף בחלב בשר ואיסור איסור,

בחלב? בשר אכילת איסור יחול לא ולמה הנאה,
מובן  בחלב, בשר הנאת על לוקים שאין נאמר אם אך
חיוב  אין כאשר כי האכילה, על מלקות חיוב אין מדוע

מלקות  חיוב לחול יכול לא שנוסף ההנאה איסור על מלקות
האכילה. על

לעיל f"hd)והנה, g"t) אכל ולא נהנה שאם הרמב"ם כתב
משנה' ה'מגיד וביאר לוקה. אינו הנאה כל (my)מאיסורי :

ודבר  הנאתם, דרך אלא עליהם לוקים אין שבתורה איסורים
אינו  אכל לא ואם באכילה היא הנאתו דרך לאכילה הראוי
מאיסור  הנאה על לוקים אין זה שמטעם לומר קשה אך לוקה.
הנאתן  כדרך שלא אף לוקים בחלב בשר על שהרי בחלב בשר

(i"d c"it onwl)ללקות צריך אכל ולא הנהנה גם כן ואם ,ci)
f"t 'iq c"xei mdxa`(`"wq.
ומשיב' b"x)וה'שואל 'iq a"g 'c 'ecdn) כשם כי חידש

גם  וכד'), (כזית כשיעור אכילה על רק לוקים שבאכילה
כשיעור  נהנה אם רק למלקות מקום היה הנאה באיסור
כל  הרי הנאה, שיעור למדוד אפשרות שאין וכיון הנאה,
אין  - התורה מן שאסור ואף שיעור', 'חצי בגדר היא הנאה

עליו. לוקים

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום גוי  בו שנגע ויין יינם' 'סתם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
ìò áéø÷äì éeàøL ïéé àlà úBìæîe íéáëBk úãBáòì Cqðúî¦§©¥©£©¨¦©¨¤¨©¦¤¨§©§¦©
ïéé ìk ìò eøæâå íðéé íúñ ìò eøæbLk ,äæ éðtîe .çaænä éab©¥©¦§¥©¦§¥¤§¤¨§©§©¥¨§¨§©¨©¦

àì Z äéðäa øeñà äéäiL Ba òbiLéeàøä ïéiä ìò àlà eøæâ ¤¦©¤¦§¤¨©£¨¨Ÿ¨§¤¨©©©¦¨¨
íéáëBk ãáBòä Ba òâpL ìàøOé ìL ìMáî ïéé ,Cëéôì .Cqðúäì§¦§©¥§¦¨©¦§ª¨¤¦§¨¥¤¨©¨¥¨¦

ì øzîe .øeñà Bðéà Z úBìæîeíéáëBk ãáBòä íò BúBzL ©¨¥¨ª¨¦§¦¨¥¨¦
.ãçà ñBëa úBìæîe©¨§¤¨

על "כשגזרו הרמב"ם oiiמלשון lk lr exfbe ,mpii mzq
diipda xeq` didiy ea rbiy בשני שמדובר מובן ,"...

יין ieblאיסורים: jiiydויין יינם'), iebd('סתם ea rbpy-
לישראל. שייך אפילו

מבושל יין "לפיכך כותב: ההלכה בהמשך lyואילו
m"ekrd ea rbpy l`xyi עם לשתות ומותר אסור אינו

שנגע  ישראל של יין רק שמזכיר הרי אחד", בכוס העכו"ם
עכו"ם! של יין ולא עכו"ם בו

הדברים: וביאור
על מדובר ההלכה של הראשון d`pdבחלק xeqi` ועל ,

בהמשך  אך נאסר, אינו מבושל שיין הרמב"ם כותב זה
על oiidמדובר ziizy של ביין רק נאמר השתייה והיתר ,

יין לשתות אסרו חז"ל כי גוי, בו שנגע ieblישראל jiiyd
וגזירה  עמם, ולהתחתן הגויים עם להתרועע יבואו שלא כדי
סיבה  והיא הגוי, של מיינו כששותה דווקא שייכת  זו
אך  ידידות, קשרי נוצרים השתייה מתוך כי שתייה, לאיסור

הנאה. לאיסור לא
התכוון  שמא הגוי בו שנגע יין חז"ל אסרו לכך בנוסף

זרה לעבודה אותו c)לנסך 'ld lirl d`x) יש זה ומצד
נאסר  זרה לעבודה שהתנסך יין כי בהנאה אפילו לאסור

בהנאה.
בנוגע  הוא מבושל לשאינו מבושל יין בין והחילוק
זרה, לעבודה לנסך נוהגים אין מבושל יין כי הנאה, לאיסור
חילוק  אין לגוי) קירבה (מניעת הראשון האיסור מצד אך

היין. סוגי בין
מדובר  ההלכה בתחילת הרמב"ם: דברי יתבארו זה ולפי

oiidnעל d`pd ואיסור ומאחר שמא , מהחשש נובע הנאה
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אך  לאסור. אין מבושל ביין זרה, לעבודה ניסכו הגוי
על מדובר ההלכה oiidבהמשך ziizy יין רק להתיר ויש ,

אך  חיתון, חשש בזה שייך שאין גוי בו שנגע ישראל של
להתיר. אין חיתון חשש בשתייתו שיש גוי של ביין

(`iw 'iq c"ei iav xd)

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום הגוי  נאמנות

:Ï ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äéä íàå§¦¨¨
ïéëîBñå ,íéáëBk ãáBòä ïúBà íòBè ...Cñð ïéé Bà ,áìça øOä¨§¨¨¥¤¤¥¨¨¥¨¦§§¦

.øzî ìkä ...íòè Ba ïéà :øîà íà .åét ìò©¦¦¨©¥©©©Ÿª¨
הרשב"א `)לדעת ,c `"dez) משני באחד נאמן הגוי

שחושש  כיון ('קפילא'), אומן טבח הוא אם א. התנאים:
תומו, לפי מסיח הוא אם ב. אומנותו. את יפסיד שלא לשקר

אומן. שאינו אף
רש"י dinrhl)ולדעת d"c my) סומכים אומן גוי על גם

הרא"ש מסקנת היא וכן תומו, לפי במסיח j"yרק d`x)
(a"wq gv 'iq c"ei.

מסיח  שאינו אף הגוי על סומכים הרמב"ם לדעת ואילו
בגמרא  שאמרו ומה אומן. טבח אינו וגם תומו לפי
לטעום  הבא כל אלא דווקא, לאו - אומן טבח על שסומכים

מלאכתו היא זו טעימה כי 'קפילא' בשם ziaמכונה d`x)
.(gv 'iq c"ei sqei

ערוך' q"`)וה'שלחן my c"ei),הרשב"א כדעת פסק
רק  נאמן הגוי מינו בשאינו מין בהיתר שנתערב שבאיסור

עליו. שסומכים יודע ואינו תומו, לפי מסיח הוא אם
הש"ך עליו בגמראmy)(a"wqוהקשה :(a ,ciw w"a)

גם  לעדות הפסול על לסמוך אין תורה שבאיסורי מבואר
גוי  על לסמוך אפשר איך כן ואם תומו, לפי מסיח הוא אם
מן  אסור כעיקר' 'טעם הפוסקים לרוב והרי תומו לפי מסיח

epinהתורה epi`ya oin zeaexrzy 'jexr ogly'd wqt oke)
(dxezd on miyiy cr xeq` אף נאמן אינו הגוי ותירץ: ?

נכונות  את לברר אפשר אי כאשר רק תומו לפי במסיח
על  לעמוד שאפשר מינו בשאינו מין בתערובות אבל דבריו,

נאמן. - אמיתותו
a"wq)והט"ז my):תירץ

בדברים  רק תורה באיסורי נאמן אינו תומו לפי מסיח גוי
עדות  צריך לא והיתר באיסור אבל עדות', 'תורת הצריכים
נאמן. תומו לפי המסיח גוי ולכן בהוכחה, די אלא גמורה
תומו, לפי מסיח אינו אם אף שנאמן 'קפילא' מגוי והראיה,
בהוכחה, שדי משום וזהו אומנותו, את יפסיד שמא חושש כי

זו. סברא על לסמוך אין 'עדות' תורת הצריך בדבר כי

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת וחגבים  דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà Z íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨
àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥
...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä :øîBà¥£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤
ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk íéâc úôéñà£¦©¨¦¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦

.dcáì äôéñàa Z©£¦¨§©¨
a)הגמרא ,fk oileg) הים "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:

צורך  ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם" יאסף
בו  נאמר והרי שחיטה, טעון השליו מדוע בשחיטה,

השליו" את al)"ויאספו ,`i xacna) לא "התם ומתרצת: ?
כתיבה  הכא דאחריני, 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה
התורה  כאשר כלומר, דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה'

ו  ישחט" והבקר "הצאן בדגים כותבת כותבת פסוק באותו
לדגים  שדי מלמד הדבר - 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
"ויאספו  נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה'
ה'אסיפה' אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את

בשחיטה. הצורך את שוללת
הרמב"ם  למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה

והרי  שחיטה צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף מהפסוק
בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר לא הכתוב

כהן' ה'דעת a"i)ומבאר 'iq):
שמוזכרת  במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת
כמו  להיתרם, ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'
אבל  אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה השחיטה
ואינו  שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו הפסוק
ואילו  שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן היתר מציין
להשמיע  בא כן - הרמב"ם לדעת - החסיל" "אוסף הפסוק

הגמרא כדרשת a)היתר, ,cv oixcdpq)- שללכם "ואוסף :
היינו  שללכם", אספו לישראל נביא להם אמר החסיל, אוסף

סנחריב  מחיל הנשאר הכסף את שבכסף (i"yx).שיקחו ואף
- גזל חשש בו ויש השבטים מעשרת שבזזו ממון מעורב
שנפל  כיון ישראל של "ממונם כי החסיל', 'כאוסף זה הרי
החסיל" "אוסף הפסוק כן, ואם טהר". מיד - עכו"ם ביד
ל'אסיפה' בדומה החסיל בהיתר מדבר אלא סיפור אינו

בדגים. הכתובה
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הבשר  (את "משליכו הרמב"ם: כתב ההלכה בהמשך
כדי  לפושרין, לא אבל רותחין, מים לתוך מיד המליחה) לאחר
המליחה  הרמב"ם לדעת כלומר, דם". יצא ולא מיד שיתלבן
במליחה  והתועלת הבשר, עומק מכל הדם את שואבת  אינה
נפלט, הבשר של העליונה בשכבה הנמצא שהדם בכך היא
הרותחים  המים כי בבישול ייצא לא החתיכה שבעומק והדם
שלא  האיברים ('דם הבשר שבתוך והדם הבשר, את מצמיתים
הבשר  את להשליך הרמב"ם כתב ולכן אסור. אינו פירש')
הרותחים  רק כי לפושרים, ולא רותחים למים המליחה לאחר

הבשר. שבעומק הדם יציאת את מונעים
את  מוציאה שהמליחה וכותב כך על חולק הראב"ד אך
לאחר  מהבשר היוצאת והאדמימות מהבשר, הדם כל

עצמו. הבשר של לחות אלא דם אינה המליחה
לדעת  המליחה: זמן לשיעור בנוגע המחלוקת וזו
בלאוֿהכי  כי החתיכות לכל אחיד שיעור נקבע הרמב"ם
לשאר  אך העליונה, מהשכבה רק הדם את שואב המלח
החתיכה, עומק מכל הדם את לשאוב צריך המלח הדעות

לעוביה. בהתאם משתנה המליחה זמן ולכן
((b ,eh) hq 'iq gln zixa)

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áìça øOä¨§¨¨
...äàðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bìëàì øeñàå ,BìMáì øeñà Z¨§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨
...ìëBàä ïëå ...ä÷Bì Z ãçàk úéæk íäéðMî ìMáiL éîe¦¤§©¥¦§¥¤§©¦§¤¨¤§¥¨¥

.ä÷Bì¤
משנה' ה'לחם a"d)לדעת oldl)'למלך (ld'וה'משנה

(g"d d"t z"deqi על שלוקים היא הרמב"ם דברי משמעות
בלבד. הנאה על לא אבל בחלב בשר אכילת או בישול

נבלה  בשר מהמבשל לדבר ראיה הביא למלך' וה'משנה
אכילתו על לוקה שאינו בחלב צרויה) (ח' חלב e"d)או oldl)

שכבר  חלב) או (נבלה איסור על חל בחלב בשר איסור אין כי
שהאיסו  - מוסיף' ב'איסור הרי להקשות: יש ולכאורה ר קיים.

על  חל איסור אומרים כן - הראשון האיסור על מוסיף השני
איסור  - נבלה איסור על מוסיף בחלב בשר ואיסור איסור,

בחלב? בשר אכילת איסור יחול לא ולמה הנאה,
מובן  בחלב, בשר הנאת על לוקים שאין נאמר אם אך
חיוב  אין כאשר כי האכילה, על מלקות חיוב אין מדוע

מלקות  חיוב לחול יכול לא שנוסף ההנאה איסור על מלקות
האכילה. על

לעיל f"hd)והנה, g"t) אכל ולא נהנה שאם הרמב"ם כתב
משנה' ה'מגיד וביאר לוקה. אינו הנאה כל (my)מאיסורי :

ודבר  הנאתם, דרך אלא עליהם לוקים אין שבתורה איסורים
אינו  אכל לא ואם באכילה היא הנאתו דרך לאכילה הראוי
מאיסור  הנאה על לוקים אין זה שמטעם לומר קשה אך לוקה.
הנאתן  כדרך שלא אף לוקים בחלב בשר על שהרי בחלב בשר

(i"d c"it onwl)ללקות צריך אכל ולא הנהנה גם כן ואם ,ci)
f"t 'iq c"xei mdxa`(`"wq.
ומשיב' b"x)וה'שואל 'iq a"g 'c 'ecdn) כשם כי חידש

גם  וכד'), (כזית כשיעור אכילה על רק לוקים שבאכילה
כשיעור  נהנה אם רק למלקות מקום היה הנאה באיסור
כל  הרי הנאה, שיעור למדוד אפשרות שאין וכיון הנאה,
אין  - התורה מן שאסור ואף שיעור', 'חצי בגדר היא הנאה

עליו. לוקים

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום גוי  בו שנגע ויין יינם' 'סתם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
ìò áéø÷äì éeàøL ïéé àlà úBìæîe íéáëBk úãBáòì Cqðúî¦§©¥©£©¨¦©¨¤¨©¦¤¨§©§¦©
ïéé ìk ìò eøæâå íðéé íúñ ìò eøæbLk ,äæ éðtîe .çaænä éab©¥©¦§¥©¦§¥¤§¤¨§©§©¥¨§¨§©¨©¦

àì Z äéðäa øeñà äéäiL Ba òbiLéeàøä ïéiä ìò àlà eøæâ ¤¦©¤¦§¤¨©£¨¨Ÿ¨§¤¨©©©¦¨¨
íéáëBk ãáBòä Ba òâpL ìàøOé ìL ìMáî ïéé ,Cëéôì .Cqðúäì§¦§©¥§¦¨©¦§ª¨¤¦§¨¥¤¨©¨¥¨¦

ì øzîe .øeñà Bðéà Z úBìæîeíéáëBk ãáBòä íò BúBzL ©¨¥¨ª¨¦§¦¨¥¨¦
.ãçà ñBëa úBìæîe©¨§¤¨

על "כשגזרו הרמב"ם oiiמלשון lk lr exfbe ,mpii mzq
diipda xeq` didiy ea rbiy בשני שמדובר מובן ,"...

יין ieblאיסורים: jiiydויין יינם'), iebd('סתם ea rbpy-
לישראל. שייך אפילו

מבושל יין "לפיכך כותב: ההלכה בהמשך lyואילו
m"ekrd ea rbpy l`xyi עם לשתות ומותר אסור אינו

שנגע  ישראל של יין רק שמזכיר הרי אחד", בכוס העכו"ם
עכו"ם! של יין ולא עכו"ם בו

הדברים: וביאור
על מדובר ההלכה של הראשון d`pdבחלק xeqi` ועל ,

בהמשך  אך נאסר, אינו מבושל שיין הרמב"ם כותב זה
על oiidמדובר ziizy של ביין רק נאמר השתייה והיתר ,

יין לשתות אסרו חז"ל כי גוי, בו שנגע ieblישראל jiiyd
וגזירה  עמם, ולהתחתן הגויים עם להתרועע יבואו שלא כדי
סיבה  והיא הגוי, של מיינו כששותה דווקא שייכת  זו
אך  ידידות, קשרי נוצרים השתייה מתוך כי שתייה, לאיסור

הנאה. לאיסור לא
התכוון  שמא הגוי בו שנגע יין חז"ל אסרו לכך בנוסף

זרה לעבודה אותו c)לנסך 'ld lirl d`x) יש זה ומצד
נאסר  זרה לעבודה שהתנסך יין כי בהנאה אפילו לאסור

בהנאה.
בנוגע  הוא מבושל לשאינו מבושל יין בין והחילוק
זרה, לעבודה לנסך נוהגים אין מבושל יין כי הנאה, לאיסור
חילוק  אין לגוי) קירבה (מניעת הראשון האיסור מצד אך

היין. סוגי בין
מדובר  ההלכה בתחילת הרמב"ם: דברי יתבארו זה ולפי

oiidnעל d`pd ואיסור ומאחר שמא , מהחשש נובע הנאה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אך  לאסור. אין מבושל ביין זרה, לעבודה ניסכו הגוי
על מדובר ההלכה oiidבהמשך ziizy יין רק להתיר ויש ,

אך  חיתון, חשש בזה שייך שאין גוי בו שנגע ישראל של
להתיר. אין חיתון חשש בשתייתו שיש גוי של ביין

(`iw 'iq c"ei iav xd)

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום הגוי  נאמנות

:Ï ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äéä íàå§¦¨¨
ïéëîBñå ,íéáëBk ãáBòä ïúBà íòBè ...Cñð ïéé Bà ,áìça øOä¨§¨¨¥¤¤¥¨¨¥¨¦§§¦

.øzî ìkä ...íòè Ba ïéà :øîà íà .åét ìò©¦¦¨©¥©©©Ÿª¨
הרשב"א `)לדעת ,c `"dez) משני באחד נאמן הגוי

שחושש  כיון ('קפילא'), אומן טבח הוא אם א. התנאים:
תומו, לפי מסיח הוא אם ב. אומנותו. את יפסיד שלא לשקר

אומן. שאינו אף
רש"י dinrhl)ולדעת d"c my) סומכים אומן גוי על גם

הרא"ש מסקנת היא וכן תומו, לפי במסיח j"yרק d`x)
(a"wq gv 'iq c"ei.

מסיח  שאינו אף הגוי על סומכים הרמב"ם לדעת ואילו
בגמרא  שאמרו ומה אומן. טבח אינו וגם תומו לפי
לטעום  הבא כל אלא דווקא, לאו - אומן טבח על שסומכים

מלאכתו היא זו טעימה כי 'קפילא' בשם ziaמכונה d`x)
.(gv 'iq c"ei sqei

ערוך' q"`)וה'שלחן my c"ei),הרשב"א כדעת פסק
רק  נאמן הגוי מינו בשאינו מין בהיתר שנתערב שבאיסור

עליו. שסומכים יודע ואינו תומו, לפי מסיח הוא אם
הש"ך עליו בגמראmy)(a"wqוהקשה :(a ,ciw w"a)

גם  לעדות הפסול על לסמוך אין תורה שבאיסורי מבואר
גוי  על לסמוך אפשר איך כן ואם תומו, לפי מסיח הוא אם
מן  אסור כעיקר' 'טעם הפוסקים לרוב והרי תומו לפי מסיח

epinהתורה epi`ya oin zeaexrzy 'jexr ogly'd wqt oke)
(dxezd on miyiy cr xeq` אף נאמן אינו הגוי ותירץ: ?

נכונות  את לברר אפשר אי כאשר רק תומו לפי במסיח
על  לעמוד שאפשר מינו בשאינו מין בתערובות אבל דבריו,

נאמן. - אמיתותו
a"wq)והט"ז my):תירץ

בדברים  רק תורה באיסורי נאמן אינו תומו לפי מסיח גוי
עדות  צריך לא והיתר באיסור אבל עדות', 'תורת הצריכים
נאמן. תומו לפי המסיח גוי ולכן בהוכחה, די אלא גמורה
תומו, לפי מסיח אינו אם אף שנאמן 'קפילא' מגוי והראיה,
בהוכחה, שדי משום וזהו אומנותו, את יפסיד שמא חושש כי

זו. סברא על לסמוך אין 'עדות' תורת הצריך בדבר כי

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת וחגבים  דגים אסיפת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰ïðéà Z íéáâçå íéâc̈¦©£¨¦¥¨
àeä éøä .ïúBà úøznä àéä ïúôéñà àlà ,äèéçL íéëéøö§¦¦§¦¨¤¨£¦¨¨¦©©¤¤¨£¥
...íäì óñàé íiä éâc ìk úà íà ...èçMé ø÷áe ïàöä :øîBà¥£Ÿ¨¨¦¨¥¦¤¨§¥©¨¥¨¥¨¤
ìéñçä óñà :øîàð íéáâçáe .ïàöå ø÷a úèéçLk íéâc úôéñà£¦©¨¦¦§¦©¨¨¨Ÿ©£¨¦¤¡©Ÿ¤¤¨¦

.dcáì äôéñàa Z©£¦¨§©¨
a)הגמרא ,fk oileg) הים "דגי הפסוק כוונת אם שואלת:

צורך  ואין המים מן באסיפתם שדי היא להם" יאסף
בו  נאמר והרי שחיטה, טעון השליו מדוע בשחיטה,

השליו" את al)"ויאספו ,`i xacna) לא "התם ומתרצת: ?
כתיבה  הכא דאחריני, 'שחיטה' במקום 'אסיפה' כתיבה
התורה  כאשר כלומר, דאחריני". 'שחיטה' במקום 'אסיפה'

ו  ישחט" והבקר "הצאן בדגים כותבת כותבת פסוק באותו
לדגים  שדי מלמד הדבר - 'שחיטה' במקום 'אסיפה'
"ויאספו  נאמר כאשר אך שחיטה, צריכים ואינם ב'אסיפה'
ה'אסיפה' אין אחר, במין לשחיטה ביחס שלא השליו" את

בשחיטה. הצורך את שוללת
הרמב"ם  למד כיצד כן, אם משנה': ה'כסף והקשה

והרי  שחיטה צריכים אינם שחגבים החסיל" "אוסף מהפסוק
בבהמה? ל'שחיטה' ביחס מדבר לא הכתוב

כהן' ה'דעת a"i)ומבאר 'iq):
שמוזכרת  במקום 'אסיפה' כתוב שבדגים הגמרא כוונת
כמו  להיתרם, ביחס כתובה שה'אסיפה' היא 'שחיטה'
אבל  אותם, המתירה השחיטה ובקר בצאן האמורה השחיטה
ואינו  שהיה מעשה תיאור הוא השליו" את "ויאספו הפסוק
ואילו  שחיטה. מחיוב פטור על מלמד אינו ולכן היתר מציין
להשמיע  בא כן - הרמב"ם לדעת - החסיל" "אוסף הפסוק

הגמרא כדרשת a)היתר, ,cv oixcdpq)- שללכם "ואוסף :
היינו  שללכם", אספו לישראל נביא להם אמר החסיל, אוסף

סנחריב  מחיל הנשאר הכסף את שבכסף (i"yx).שיקחו ואף
- גזל חשש בו ויש השבטים מעשרת שבזזו ממון מעורב
שנפל  כיון ישראל של "ממונם כי החסיל', 'כאוסף זה הרי
החסיל" "אוסף הפסוק כן, ואם טהר". מיד - עכו"ם ביד
ל'אסיפה' בדומה החסיל בהיתר מדבר אלא סיפור אינו

בדגים. הכתובה



d`iaפד ixeqi` zekld - dyecw xtq - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd oqip h"iÎb"i -

ה'תשע"ד  ניסן י"ג ראשון יום
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ערוהּכל‡. על מהתורה]הּבא האסורה = העריֹות [ מן ְֲִֶַַָָָָָ
אברים ביאה]ּדר אברי לא ּדר[שהם ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ונהנה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּתאוה
"לא  ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר:
לדברים  תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", לגּלֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹתקרבּו

ערוה. גּלּוי לידי ְְִִִִֵֶַָהּמביאין
העריֹות ·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ

לאחת  ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח  ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון  ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל  קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין ‚. ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכל והּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּכדי  - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָּבפני
אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיראה
זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי אּלא עֹוד, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
על  אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהרי

ְָּבתּולה".
ּפי „. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, ;ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לדבר  ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת והיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ירּגיל  ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק לא אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹמכׁשֹול.

ֲֵָָלעברה.
ּבין ‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור

ּבאיזה ׁשפחה  הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
הּמּטה  והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא  אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על  ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

אחֹותֹו[חושש] ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַעליהן,
ׁשם  ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ואחֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגדֹולה,
אסּור  ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, הנאה ולא ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּתאוה
ּבין  ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא טּפׁשים ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ קטּנה, ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב

"ׁשדים  ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
צּמח" ּוׂשער ּבכסּותֹו.נכנּו יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת היתה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֻואם
אף  ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשּנּׂשאת,
יׁשנין  אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

ּבכסּותן. אּלא ְִִֶֶָָָעּמהן
.Á המסֹוללֹות הּוא נׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא  וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפי ואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום  לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
זנּות. ּכאן ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנּות,
לאיׁש ויׁש אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוראּוי
ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהקּפיד

אליהן. היא ּומּלצאת לּה ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּלהּכנס
.Ë ּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו

ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא  ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק

אברים  ּדר ּבין חסידּות ּכדרּכּה, מּדת כן, ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעת  עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּתׁשמיׁש,
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהעֹולם

.È הּנר לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ליל אסּור ׁשהיתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
זה  הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבת,
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא  ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ּפנים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעּזּות
ואין  ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש
לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני אּלא זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנזקקין

הּלילה. ְְְֶַַַָּבאמצע
.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין

הּוא  ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
ּבּורים  ּומעׂשה מאד, ּבתׁשמיׁש,עד הממעט ּכל אּלא . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ולא  אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד  ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,
.·È מחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן

מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה  והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר  עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,

לגרׁשּה ּבלּבֹו הגּונין,ׁשּגמר אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

.‚È ּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
נּׂשּואין  לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמתּכּון ּתׁשמיׁש אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - oqip b"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשהת  ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאחר
ׁשּיּסּורי  והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן הּיּלֹודים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבנים

אֹותן  ּבֹוררין .הּגלּות ְִַָָ
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו, ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו והּבֹועל זנּות; לידי עצמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוירּגילּו

מרּדּות  מּכת אֹותֹו והמקּדׁשמּכין ּבביאה, המקּדׁש וכן . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַַַֹּבּׁשּוק,

.ÂËׁשּיחזר [אורח]ואכסנאי עד הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלביתֹו.

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא; ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
.ÊË ּבעל עם ולא אביו, עם לּמרחץ אדם יּכנס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכן

מּתר  לתלמידֹו, צרי היה ואם ּתלמידֹו; עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻאחֹותֹו,
אחים  ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש עּמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלהּכנס

לּמרחץ  .ּכאחד ְְֶֶַָָ
.ÊÈ ּפנּויה אחת ּבּׁשּוק, ראׁש ּפרּועי יׂשראל ּבנֹות יהּלכּו ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹֹלא

- אחריה ּובנּה ּבּׁשּוק, אּׁשה תל ולא איׁש. אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
ּבּה ויתעּללּו להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה יתּפסּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּגזרה

ׂשחֹוק. ּדר ׁשּתפסּוהּו ְְְִֶֶֶָָָהרׁשעים
.ÁÈ לבּטלה זרע ׁשכבת להֹוציא יהיה אסּור לא ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע  ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָראּויה
הּוא  ּבנּדּוי זה ׁשעֹוׂשה אּלא ּגדֹול, אּסּור ׁשהּוא ּדי לא -ְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
הרגּו ּוכאּלּו מלאּו", ּדמים "ידיכם, נאמר: ועליהם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹוׁשב;

ֶֶנפׁש.
.ËÈעצמֹווכן יביא אֹו לדעת, עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

הרהּור  מּדברי לידי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָ
אהבים  "אּילת ׁשהיא ּתֹורה לדברי ויפנה והׁשחתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
ּופניו  ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט ׁשּיּטה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
.Î זכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף, חּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּכמכחֹול לנקבה  להכניס בהמה למרּביעי ּומּתר ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ
לידי  יבֹואּו ולא ּבמלאכּתן עסקין ׁשהן מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבׁשפֹופרת,

ְִהרהּור.
.‡Î עֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

הּכביסה  ׁשהּוא על אּׁשה ׁשל צבע ּבבגדי להסּתּכל ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה

.·Î,אחריה להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמי
ּומסּלקּה רץ ּבּׁשּוק אּלא המהּל וכל לאחֹוריו; אֹו לצדדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּפתח  על יעבר ולא הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי אּׁשה, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאחֹורי
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה". ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נׂשּוי ׁשאינֹו למי ,[ביציו]ואסּור ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

יכניס  לא - טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור; לידי יבֹוא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹׁשּלא
לא  - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ידֹו, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאדם
נׂשּוי, היה ואם הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבאּמה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז

לאּמה  ידֹו יֹוׁשיט לא - נׂשּוי ׁשאינֹו ּובין  נׂשּוי ּובין ִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמּתר.
לנקביו. צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ְְְִִֶֶָָָָָָָּכלל,

.„Î אחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים
ׁשּלֹו ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ׁשהתּפאר מהן מי ּומהן , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם להּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות

הרהּור  אֹו זנּות לידי יבֹואּו יּניחן, ׁשאם נאמר:- זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּזה  לקטן, אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא". ולא נו ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּופקדּת

היא. זנּות ְְִּכמֹו
.ÂÎ אּׁשה ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש עקרה ואין יּׂשא ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתּנׂשא  ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות לולד; ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּוזקנה
יּׂשא  ולא זקנה, ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנׂשא אֹו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלעֹולם,

לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר - ילּדה ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן
.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן

זנּות  לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור ּבחצר, לא ּכהן, היה ואם . ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
ּבּמבֹוי החצרות]עּמֹו פתוחים נּדֹון [אליו קטן, ּוכפר ; ְִִַָָָָ

ּוגרּוׁשה  לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה לּה היה ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָּכמבֹוי.
מּכת  אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין המגרׁש עם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּבאה
ּבדין  לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן נתּגרׁשה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻמרּדּות.

הא  מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו היה ואם עּמֹו; אסּור.ולדּור רּוסין ְְִִִִִֵַַָָָָָָ
החצר  היתה ואם מּפניו; נדחית היא מי? מּפני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומי

מּפניה. יּדחה הּוא ִִֶֶֶָָָָׁשּלּה,
.ÁÎלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם "אל אסּור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ

ואם  ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּתחרׁש
מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ּבּתחּלה ְְִִִֵֶַָָָָָֻהֹודיעּה

.ËÎּבמדינה ולא ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִָָָָָָָֹ
אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחרת
ואם  יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ואחֹות אּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָואחֹות
וידּועין  מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ׁשּׁשמֹו ּגדֹול אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיה

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.Ï ולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא

ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת
ּכ .ּבניהם ְֵֶָ

.‡Ïלא אּׁשה לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לא תּנׂשא  יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ׁשל  לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
א  - נׂשא ואם יפה,אהרן; עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, מרּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְִִִֵֵֵֶָָָֹאּלא
ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ּתהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹקטטה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ּומׁשּבח נאה זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶָָָָָֻֻהרי
.·Ï,ּגֹולה אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

ולא  הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי  הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
עם  אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ּונתנּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּכפתּה
אדם  ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהארץ
אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ּׁשּיׁש מה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
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ערוהּכל‡. על מהתורה]הּבא האסורה = העריֹות [ מן ְֲִֶַַָָָָָ
אברים ביאה]ּדר אברי לא ּדר[שהם ונּׁשק ׁשחּבק אֹו , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּבׂשר ּבקרּוב ונהנה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּתאוה
"לא  ונאמר: הּתֹועבת"; מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר:
לדברים  תקרבּו לא ּכלֹומר: ערוה", לגּלֹות ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹתקרבּו

ערוה. גּלּוי לידי ְְִִִִֵֶַָהּמביאין
העריֹות ·. על חׁשּוד הּוא הרי אּלּו, מחּקֹות ּדבר .והעֹוׂשה ְֲֲֵֵֵֶַָָָָָָֻ

לאחת  ּבעיניו, לרמז אֹו ּוברגליו ּבידיו לקרץ לאדם ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואסּור
להריח  ואפּלּו ראׁש. להקל אֹו עּמּה לׂשחק וכן העריֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמן
הּמתּכּון  ּומּכין אסּור; - ּביפיּה להּביט אֹו ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשמים
ׁשל  קטּנה ּבאצּבע אפּלּו והּמסּתּכל מרּדּות. מּכת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפּלּו הּתרף; ּבמקֹום ׁשּנסּתּכל ּכמי - להנֹות ונתּכּון ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאּׁשה,

אסּור. - ׂשערּה לראֹות אֹו הערוה קֹול ְְְְִִֶַָָָָָֹלׁשמע
לאוין ‚. ּבחּיבי אסּורין האּלּו להסּתּכל והּדברים ּומּתר . ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ

ּכדי  - ּבעּולה ּבין ּבתּולה ּבין ּולבדקּה, הּפנּויה ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָּבפני
אּסּור. צד ּבזה ואין יּׂשאּנה; ּבעיניו, נאה היא אם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּיראה
זנּות; ּדר יסּתּכל לא אבל ּכן. לעׂשֹות ראּוי אּלא עֹוד, ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹולא
על  אתּבֹונן ּומה לעיני, ּכרּתי "ּברית אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָהרי

ְָּבתּולה".
ּפי „. על ואף נּדה, ּכׁשהיא ּבאׁשּתֹו להּביט לאדם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֻּומּתר

ּבראּיתּה לב הנאת לֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ערוה, ;ׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לדבר  ּבזה ּבא אינֹו זמן, לאחר לֹו מּתרת והיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהֹואיל
ירּגיל  ׁשּמא עּמּה, ראׁש יקל ולא יׂשחק לא אבל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹמכׁשֹול.

ֲֵָָלעברה.
ּבין ‰. קטּנה, ּבין ּגדֹולה ּבין ּכלל, ּבאּׁשה להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאסּור

ּבאיזה ׁשפחה  הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא - מׁשחררת ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
הּמּטה  והּצעת ורגליו, ידיו ּפניו רחיצת ּכגֹון אמרּו? ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָׁשּמּוׁש
אּלא  אּלּו, ּדברים לאיׁש עֹוׂשה ׁשאין - הּכֹוס ּומזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבפניו,
על  ואפּלּו ּכלל, אּׁשה ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ואין ּבלבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָאׁשּתֹו

ׁשליח. ְִֵַָידי
.Âנֹוקפֹו אדם ׁשל לּבֹו ׁשאין העריֹות מן אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמחּבק

אחֹותֹו[חושש] ּכגֹון - מהן אחת ׁשּנּׁשק אֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַעליהן,
ׁשם  ׁשאין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא אּמֹו, ואחֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגדֹולה,
אסּור  ודבר ּביֹותר. מגּנה זה הרי ּכלל, הנאה ולא ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּתאוה
ּבין  ּכלל, לערוה קרבין ׁשאין - הּוא טּפׁשים ּומעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,

לבּתֹו. והאב לבנּה, מהאם חּוץ קטּנה, ּבין ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָּגדֹולה
.Êעּמֹו ותיׁשן ּולנּׁשקּה, ּבּתֹו, לחּבק האב מּתר ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּכיצד?

קטּנים. ׁשהן זמן ּכל - ּבנּה עם האם וכן ּבׂשר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבקרּוב

"ׁשדים  ׁשּיהיּו עד ּגדֹולה, והּבת ּגדֹול הּבן ונעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהגּדילּו
צּמח" ּוׂשער ּבכסּותֹו.נכנּו יׁשן וזה ּבכסּותֹו, יׁשן זה - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

אֹו ערּמה, אביה ּבפני לעמד ּבׁשה הּבת היתה ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹֻואם
אף  ערּמה, ּבנּה ּבפני לעמד ּבׁשה האם אם וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשּנּׂשאת,
יׁשנין  אין מהן, להּכלם מּׁשהּגיעּו - קטּנים ׁשהן ּפי ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

ּבכסּותן. אּלא ְִִֶֶָָָעּמהן
.Á המסֹוללֹות הּוא נׁשים מצרים ּומּמעׂשה אסּור, - ּבזֹו זֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָ

לא  וכּו' מצרים ארץ "ּכמעׂשה ׁשּנאמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהזהרנּו
איׁש, נֹוׂשא איׁש עֹוׂשין? היּו מה חכמים: אמרּו ְֲֲִִִִֵֶַָָָתעׂשּו";

אנׁשים. לׁשני נׂשאת ואּׁשה אּׁשה, נֹוׂשאה ּפי ואּׁשה על אף ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו לֹו ׁשאין - עליו מלקין אין אסּור, זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמעׂשה
מּׁשּום  לּכהּנה נאסרֹות אין לפיכ ּכלל; ּביאה ׁשם אין ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻוהרי
זנּות. ּכאן ׁשאין - ּבזה ּבעלּה על אּׁשה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנּות,
לאיׁש ויׁש אּסּור. ועׂשּו הֹואיל מרּדּות, מּכת להּכֹותן ְְְְְִִִֵַַַַָָָָוראּוי
ּבכ הידּועֹות הּנׁשים ולמנע זה, ּבדבר אׁשּתֹו על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהקּפיד

אליהן. היא ּומּלצאת לּה ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמּלהּכנס
.Ë ּׁשאדם מה ּכל ,לפיכ לֹו; היא מּתרת אדם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻאׁשּתֹו

ׁשּירצה, עת ּבכל ּבֹועל - עֹוׂשה ּבאׁשּתֹו, לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָרֹוצה
ׁשּלא  ּבין ּכדרּכּה, ּבין עליה ּובא ׁשּירצה, אבר ּבכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּומנּׁשק

אברים  ּדר ּבין חסידּות ּכדרּכּה, מּדת כן, ּפי על ואף . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבׁשעת  עצמֹו וׁשּיקּדׁש ,לכ ראׁשֹו את אדם יקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
מּדר יסּור ולא ּדעֹות; ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹּתׁשמיׁש,
ולרּבֹות. לפרֹות ּכדי אּלא זה ּדבר ׁשאין ּומנהגֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהעֹולם

.È הּנר לאֹור מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ליל אסּור ׁשהיתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
זה  הרי - ּדֹולק הּנר והיה אחר, ּבית לֹו היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּבת,
ּבּיֹום, מּטתֹו לׁשּמׁש ליׂשראלי אסּור וכן ּכלל. יׁשּמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹלא
ּבא  ׁשאינֹו חכמים, ּתלמיד היה ואם היא. ּפנים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעּזּות
ואין  ּומׁשּמׁש; ּבטּליתֹו, מאפיל זה הרי - ּבכ ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָלהּמׁש
לׁשּמׁש קדּׁשה, ודר ּגדֹול. צר מּפני אּלא זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻנזקקין

הּלילה. ְְְֶַַַָּבאמצע
.‡Èּבתׁשמיׁש מרּבה ׁשהּוא מּמי נֹוחה חכמים ּדעת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאין

הּוא  ּופגּום ּכתרנגֹול; ּתמיד אׁשּתֹו אצל מצּוי ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָהּמּטה,
ּבּורים  ּומעׂשה מאד, ּבתׁשמיׁש,עד הממעט ּכל אּלא . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ולא  אׁשּתֹו. מּדעת אּלא עֹונה יבּטל ׁשּלא והּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻמׁשּבח;
עד  ּבּתֹורה יקראּו ׁשּלא קראין לבעלי בראׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּתּקנּו

הּמּטה. ּבתׁשמיׁש למעט ּכדי אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּיטּבלּו,
.·È מחּׁשב ולּבֹו מּטתֹו, אדם ׁשּיׁשּמׁש חכמים אסרּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכן

מריבה, מּתֹו ולא ׁשכרּות, מּתֹו יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹּבאּׁשה
יראה  והיא ּכרחּה ּבעל עליה יבֹוא ולא ׂשנאה, מּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר  עליה יבֹוא ולא מנּדה, מהן אחד ּכׁשּיהיה ולא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּמּנּו,

לגרׁשּה ּבלּבֹו הגּונין,ׁשּגמר אינן הּבנים - ּכן עׂשה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּופֹוׁשעים. מֹורדין ּומהן ּפנים, עּזי מהן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָאּלא

.‚È ּתֹובעת ׁשהיא חצּופה אּׁשה ׁשּכל חכמים, אמרּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכן
נּׂשּואין  לׁשם אּׁשה המפּתה אֹו ּבפיה, הּמתּכּון ּתׁשמיׁש אֹו , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
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ׁשהת  ׁשּלא ּומי אׁשּתֹו, לאה על ּובא אׁשּתֹו רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבֹוא
אּלּו, ּכל - ספק הּבן והרי חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה ְֲֲֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאחר
ׁשּיּסּורי  והּפֹוׁשעים הּמֹורדים הן מהן הּיּלֹודים ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּבנים

אֹותן  ּבֹוררין .הּגלּות ְִַָָ
.„Èאֹו ּוברחֹובֹות, ּבּׁשוקים אׁשּתֹו על לבֹוא לאדם ְְְְְִִַַָָָָָָואסּור

ּכזנּות, יראה ׁשּלא - ּדירה ּבבית אּלא ּופרּדסין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבגּנֹות
אּלּו, ּבמקֹומֹות אׁשּתֹו והּבֹועל זנּות; לידי עצמן ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָוירּגילּו

מרּדּות  מּכת אֹותֹו והמקּדׁשמּכין ּבביאה, המקּדׁש וכן . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּדּו ּבלא והמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַַַַֹּבּׁשּוק,

.ÂËׁשּיחזר [אורח]ואכסנאי עד הּמּטה, ּבתׁשמיׁש אסּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
ׁשּזֹו חמיו, ּבבית ׁשּידּור האיׁש על חכמים אסרּו וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלביתֹו.

לּמרחץ. עּמֹו יּכנס ולא היא; ּפנים ְְִִִִֵֶַַָָָֹעּזּות
.ÊË ּבעל עם ולא אביו, עם לּמרחץ אדם יּכנס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכן

מּתר  לתלמידֹו, צרי היה ואם ּתלמידֹו; עם ולא ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹֻאחֹותֹו,
אחים  ׁשני יּכנסּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש עּמֹו. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלהּכנס

לּמרחץ  .ּכאחד ְְֶֶַָָ
.ÊÈ ּפנּויה אחת ּבּׁשּוק, ראׁש ּפרּועי יׂשראל ּבנֹות יהּלכּו ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹֹלא

- אחריה ּובנּה ּבּׁשּוק, אּׁשה תל ולא איׁש. אׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
ּבּה ויתעּללּו להחזירֹו, אחריו ותל ּבנּה יתּפסּו ׁשּמא ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּגזרה

ׂשחֹוק. ּדר ׁשּתפסּוהּו ְְְִֶֶֶָָָהרׁשעים
.ÁÈ לבּטלה זרע ׁשכבת להֹוציא יהיה אסּור לא ,לפיכ ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאינּה קטּנה יּׂשא ולא מּבחּוץ, וזֹורה מּבפנים ּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם
זרע  ׁשכבת ּומֹוציאין ּבּיד ׁשּמנאפין אּלּו אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָראּויה
הּוא  ּבנּדּוי זה ׁשעֹוׂשה אּלא ּגדֹול, אּסּור ׁשהּוא ּדי לא -ְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
הרגּו ּוכאּלּו מלאּו", ּדמים "ידיכם, נאמר: ועליהם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹוׁשב;

ֶֶנפׁש.
.ËÈעצמֹווכן יביא אֹו לדעת, עצמֹו ׁשּיקּׁשה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

הרהּור  מּדברי לידי לּבֹו יּסיע - הרהּור לֹו יבֹוא אם אּלא ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָ
אהבים  "אּילת ׁשהיא ּתֹורה לדברי ויפנה והׁשחתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
ּופניו  ערּפֹו על ליׁשן לאדם אסּור לפיכ חן". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת

קּׁשּוי. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי מעט ׁשּיּטה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
.Î זכר ׁשּמזּדּקקין ּבׁשעה ועֹוף, חּיה ּבבהמה יסּתּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא

ּכמכחֹול לנקבה  להכניס בהמה למרּביעי ּומּתר ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻ
לידי  יבֹואּו ולא ּבמלאכּתן עסקין ׁשהן מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבׁשפֹופרת,

ְִהרהּור.
.‡Î עֹומדֹות ׁשהן ּבׁשעה ּבּנׁשים להסּתּכל לאדם אסּור ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכן

הּכביסה  ׁשהּוא על אּׁשה ׁשל צבע ּבבגדי להסּתּכל ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּלא אסּור, - ְִִִֵֶַָָָֹמּכירּה

.·Î,אחריה להּל לֹו אסּור - ּבּׁשּוק ּבאּׁשה ׁשּפגע ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָמי
ּומסּלקּה רץ ּבּׁשּוק אּלא המהּל וכל לאחֹוריו; אֹו לצדדין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

ּפתח  על יעבר ולא הארץ. עּמי מּקּלי זה הרי אּׁשה, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאחֹורי
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד זֹונה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָאּׁשה

ּביתּה". ּפתח ֵֶֶַָאל
.‚Îּבמבּוׁשיו ידֹו לׁשלח נׂשּוי ׁשאינֹו למי ,[ביציו]ואסּור ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

יכניס  לא - טּבּורֹו מּתחת ואפּלּו הרהּור; לידי יבֹוא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹׁשּלא
לא  - מים הׁשּתין ואם הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ידֹו, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאדם
נׂשּוי, היה ואם הרהּור; לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבאּמה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז

לאּמה  ידֹו יֹוׁשיט לא - נׂשּוי ׁשאינֹו ּובין  נׂשּוי ּובין ִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמּתר.
לנקביו. צרי ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא ְְְִִֶֶָָָָָָָּכלל,

.„Î אחד התּפאר - החכמים ּוגדֹולי הראׁשֹונים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידים
ׁשּלֹו ּבּמילה נסּתּכל לא ׁשּמעֹולם ׁשהתּפאר מהן מי ּומהן , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אׁשּתֹו ּבצּורת מעֹולם התּבֹונן ּפֹונה ׁשּלא ׁשּלּבֹו מּפני ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ

הּקדֹוׁשים. לבב אֹוחזֹות ׁשהן האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּדברי
.‰Î לפרקן סמּו ּובנֹותיו ּבניו אדם להּׂשיא חכמים ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות

הרהּור  אֹו זנּות לידי יבֹואּו יּניחן, ׁשאם נאמר:- זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּזה  לקטן, אּׁשה להּׂשיא ואסּור תחטא". ולא נו ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּופקדּת

היא. זנּות ְְִּכמֹו
.ÂÎ אּׁשה ּבלא ליׁשב רּׁשאי האיׁש עקרה ואין יּׂשא ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ

ּתּנׂשא  ׁשּלא לאּׁשה ּורׁשּות לולד; ראּויה ׁשאינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹּוזקנה
יּׂשא  ולא זקנה, ּבחּור יּׂשא ולא לסריס. ּתּנׂשא אֹו ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלעֹולם,

לזנּות. ּגֹורם זה ׁשּדבר - ילּדה ְְִֵֵֶֶַָָָָזקן
.ÊÎעּמֹו ּתדּור לא - הּנּׂשּואין מן אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכן

זנּות  לידי יבֹואּו ׁשּמא ּתדּור ּבחצר, לא ּכהן, היה ואם . ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ
ּבּמבֹוי החצרות]עּמֹו פתוחים נּדֹון [אליו קטן, ּוכפר ; ְִִַָָָָ

ּוגרּוׁשה  לתבעֹו; ׁשליח עֹוׂשה אצלֹו, מלוה לּה היה ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָּכמבֹוי.
מּכת  אֹותן מּכין אֹו אֹותן, מנּדין - לדין המגרׁש עם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּבאה
ּבדין  לתבעֹו מּתרת הארּוסין, מן נתּגרׁשה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֻמרּדּות.

הא  מן אף ּבּה, ּגס לּבֹו היה ואם עּמֹו; אסּור.ולדּור רּוסין ְְִִִִִֵַַָָָָָָ
החצר  היתה ואם מּפניו; נדחית היא מי? מּפני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָּומי

מּפניה. יּדחה הּוא ִִֶֶֶָָָָׁשּלּה,
.ÁÎלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה לּׂשא לאדם "אל אסּור ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ

ואם  ."אּת לבטח יֹוׁשב והּוא רעה, רע על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹּתחרׁש
מּתר. לימים, אֹותּה נֹוׂשא ׁשהּוא ּבּתחּלה ְְִִִֵֶַָָָָָֻהֹודיעּה

.ËÎּבמדינה ולא ואּׁשה זֹו, ּבמדינה אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְִִִִִִִָָָָָָָֹ
אחֹותֹו, נֹוׂשא ּבן ונמצא הּימים, יאריכּו ׁשּמא - ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחרת
ואם  יֹודע; ואינֹו ּבהן, וכּיֹוצא אביו, ואחֹות אּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָואחֹות
וידּועין  מפרסמין זרעֹו והרי ידּוע, ׁשּׁשמֹו ּגדֹול אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻהיה

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.Ï ולא מצרעין, מּמׁשּפחת לא אּׁשה אדם יּׂשא ְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹֹלא

ׁשּיבֹואּו ּפעמים ׁשלׁשה ׁשהחזקּו והּוא, - נכּפין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹֻמּמׁשּפחת
ּכ .ּבניהם ְֵֶָ

.‡Ïלא אּׁשה לּׁשליׁשי - ומתּו אנׁשים, לׁשני ׁשּנּׂשאת ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לא תּנׂשא  יכנס. נתקּדׁשה, ואפּלּו תצא; לא נּׂשאת, ואם ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ׁשל  לזרעֹו חּלּול ּכמֹו ׁשּזה ּכהנת, הארץ עם יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיּׂשא
א  - נׂשא ואם יפה,אהרן; עֹולה זּוּוגן ׁשאין חכמים, מרּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ּבמהרה, היא אֹו הּוא מת אֹו ּבנים, ּבלא מת ְְִִִֵֵֵֶָָָֹאּלא
ּכהנת, ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד אבל ּביניהן. ּתהיה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹקטטה

ּכאחד. ּוכהּנה ּתֹורה הרי - ּומׁשּבח נאה זה ְְְֲֲֵֵֶֶֶָָָָָֻֻהרי
.·Ï,ּגֹולה אֹו מת ׁשאם - הארץ עם ּבת אדם יּׂשא ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

ולא  הּתֹורה. ּכתר יֹודעת אּמן ׁשאין יהיּו; הארץ עּמי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבניו
ּכמי  הארץ, לעם ּבּתֹו הּנֹותן ׁשּכל - הארץ לעם ּבּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָיּׂשיא
עם  אף ואֹוכל, ּדֹורס הארי מה הארי: לפני ּונתנּה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּכפתּה
אדם  ימּכר ּולעֹולם ּפנים. ּבׁשת לֹו ואין ּובֹועל, מּכה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהארץ
אֹו מת ׁשאם - חכמים ּתלמיד ּבת ויּׂשא לֹו, ּׁשּיׁש מה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
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חכמים  לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ּתלמידי ּבניו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹולה,
חכמים  ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין -. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

כב  ¤¤ּפרק
זקנה ‡. ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ּבין אסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה
ׁשּפרׂשה  וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
הּוא  אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליה  ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָיׁשן

לה  מּתר - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה עּמּה.ּביאה תיחד ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻ
.·לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן  להתיחד אּסּור זכּור אין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין  היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי  - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר ‚. אמנֹון מעׂשה על ּכׁשארע ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיחּוד
עם  הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מּכין  - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּׁשה
עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
אם  עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש מאׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּוץ
ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרין. ׁשהם הּבנים על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמֹוציאין
עּמֹו,„. אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לא הרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין  - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה  להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל .אׁשּתֹו ְְְְִֵֶֶַַָָ
ספר ‰. ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכן

זכּור  מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ואין ּוללּמדֹו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות ּבהמה דרכים]מעמידין ּגֹויים,[מלון ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל זכרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפּלּו
.Âזכרים ואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת  על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה  ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Ê ׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר  זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה  עם .יׁשּכב ְְִִֵַַָ
.Á הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עד לא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד  איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
הרּבה  נׁשים עם -אפּלּו הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָאין
לבין  אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאֹו
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם  להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש

יפנה  אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.
אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

.Ë צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת [נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

את  זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻזֹו,
מֹוסרת  ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ּתינקת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה
את  מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - לביאה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה

ָסֹודּה.
.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת

אּׁשה  יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר
לביאה  הראּוי ואיׁש לביאה, .הראּויה ְְְְִִִָָָָָָ

.‡È- נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם  מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

הּטמטּום  ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ
.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת [רגיל מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יתיחד אליה] לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ּכגֹון ,ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ואף ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּמּה,
מּׁשּום  חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח הּפתח ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהיה

ִיחּוד.
.‚È ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבאין  ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ּבניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ּבמקֹומֹו. מלּמד ְְְִֵַוהּוא
.„Èמסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים זֹו[משוחחות]ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶַַָָ

יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית זֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹעם
.ÂËׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבחּוץ  עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשאין ׁשם - ִִֵֵֶֶַַַָָ
למּנֹות [אחריות]אּפֹוטרֹוּפֹוס לאדם ואסּור לעריֹות; ְְְְֲַַָָָָָ

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס
.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

אם  אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
מּפני  ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו היתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכן

קטּנים  אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה תקנה ולא -החׁשד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
החׁשד. ְֲִֵַָמּפני

.ÊÈעריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ
והּׁשנים  הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי  לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר  לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי  לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מ ֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
מן  ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה

ַָהרב.
.ÁÈ,העם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין
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האסּורֹות  והּביאֹות העריֹות מן לפרׂש חכמים:אּלא אמרּו . ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָֹ
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי  על למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ּובבכּיה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈ מתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו

ׁשאין  ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
אסּורֹות  ּובביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין 'רב ּבהן חכמים: ואמרּו . ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֹ

הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ּומעּוט ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹּבגזל,
.Î ּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ

טהֹורה  ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ּכדי עצמֹו נכֹונה ּובדעה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּגדֹולי  הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרין היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
ׁשּלא  לתלמידיהם ללּמד ּכדי - כּלתי' מּפני ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, מּדבר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָיתּבּיׁשּו
.‡Î הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ּומּדברי וכן הּׁשכרּות, ּומן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַ

מעלֹות [תאווה]עגבים והן הן, ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ
לטהרה  ּגֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא עריֹות; ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשל
ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: זאת מּכל יתרה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה.
עריֹות  מחׁשבת ׁשאין - ּבחכמה ּדעּתֹו וירחיב תֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלדברי
אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה; מן ּפנּוי ּבלב אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמתּגּברת
ּבאהבתּה עת, ּבכל ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"אּילת

תמיד". ְִִֶָּתׁשּגה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dyecwxtq
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע

טמאה (א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק
(ב) הּטמא לטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

(ג) טמא לטהֹור; ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ
(ד) טמא לטהֹור; ּבין להבּדיל ּדגים ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ
(ה) (ו)לטהֹור; טמאה; וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(ז) טמא; עֹוף טמאים;לאכל ּדגים לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹ
(ט)(ח) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשרץ ׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹ

(י) (יא)הארץ; הארץ; רמׂש לאכל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
(יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות לאכלּתֹולעת ׁשרץ ׁשּלא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(יג) (יד)הּמים; נבלה; לאכל ּבׁשֹור ׁשּלא להנֹות ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
(טו) (טז)הּנסקל; טרפה; לאכל אבר ׁשּלא לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; (יח)מן ּדם; לאכל חלב ׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ

(יט) טהֹורה; (כ)ּבהמה הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
(כא) ּבחלב; ּבׂשר (כב)לאכל לבּׁשלֹו; ׁשּלא ׁשּלא ְְְֱֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(כג) חדׁש; ּתבּואה לחם מן לאכל קלי לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
(כד) (כה)החדׁש; החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(כו) ערלה; (כז)לאכל הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(כח) טבל; מצוֹות לאכל ּובאּור .נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּבהן מצות‡. ׁשּמבּדילין הּסימנין הן ּבהמה עׂשה ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּתר  ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ועֹוף ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוחּיה
הּטהרה  הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאכלן
הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא העֹוף ּובין ְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלּטמאה,

תאכל". לא אׁשר החּיה ֲֵֵֵֶַַָָֹּובין
ּבּתֹורה סימני·. נתּפרׁשּו וחּיה סימנין:ּבהמה ׁשני והן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

וכל  ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
ּבּלחי  ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבהמה
מפרסת  היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.
ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; מן חּוץ - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפרסה

החזיר. מן חּוץ - ּגרה מעלת היא ֲֲֲִִִֵֵַַַָהרי
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ּבהמה  מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבידּוע
טהֹורה  ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - חתּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשּפיה

חזיר  ׁשּיּכיר והּוא -- חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא . ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
העקץ ּבכנפי ׁשּיׁשחטּנה אחר ּבּה הזנב]ּבֹודק אם [בקצה : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וערב ׁשתי מהּל ׁשם ּבׂשרּה ולרוחב]מצא לאורך ,[נקרע ְְְִֵֵֶַָָָָָָ
ערֹוד ׁשּיּכיר והּוא - בר]טהֹורה ּבׂשרֹו,[חמור הּוא ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶַָָָ

וערב. ׁשתי ְְִֵֵֶַָמהּל
ּפי „. על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבאכילה  מּתר זה הרי - ּדבר לכל ּדברים חמֹור ּבּמה . ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

מעּברת  ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי  על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
ׁשּמא  ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, הּטמאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמן
ּפי ‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל  ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן  ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור  - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמא הּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה  טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדג ׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא  וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיה מּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Ê ׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא  מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה  לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא .ּבבהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ
.Á,ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין  מעׂשרת בהמה חּוץ מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ׁשֹור, והן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשֹור  ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ואּקֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹויחמּור,
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חכמים  לתלמיד ּבּתֹו יּׂשיא וכן חכמים; ּתלמידי ּבניו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹולה,
חכמים  ּתלמיד ׁשל ּבביתֹו מריבה ולא מגּנה ּדבר ׁשאין -. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

כב  ¤¤ּפרק
זקנה ‡. ּבין העריֹות, מן ערוה עם להתיחד ּבין אסּור ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבנּה, עם מהאם חּוץ ערוה; לגּלֹות ּגֹורם זה ׁשּדבר - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָילּדה
ׁשּפרׂשה  וחתן נּדה. אׁשּתֹו עם והּבעל ּבּתֹו, עם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
הּוא  אּלא עּמּה, להתיחד אסּור - ׁשּיבעל קדם נּדה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאׁשּתֹו
עליה  ּבא ואם הּנׁשים; ּבין יׁשנה והיא האנׁשים, ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָיׁשן

לה  מּתר - נטמאת ּכ ואחר ראׁשֹונה עּמּה.ּביאה תיחד ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָֻ
.·לפיכ הּבהמה; ועל זכּור מׁשּכב על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא

עּמהן  להתיחד אּסּור זכּור אין מּיחּוד אפּלּו נתרחק ואם . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ
מרחיקין  היּו החכמים ּוגדֹולי מׁשּבח. זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּובהמה,
מּפי  - עריֹות יחּוד ואּסּור עּמּה. יתיחדּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּבהמה,

רבינו]הּקּבלה משה .[עד ַַָָ
ותמר ‚. אמנֹון מעׂשה על ּכׁשארע ּדינֹו ּובית ּדוד ּגזר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

עריֹות. יחּוד ּבכלל ערוה, ׁשאינּה ּפי על ואף ּפנּויה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיחּוד
עם  הּמתיחד ּכל נמצא, ּגֹויים. יחּוד על ּגזרּו והּלל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָוׁשּמאי
מּכין  - ּגֹויה ּבין יׂשראלית ּבין עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאּׁשה
עליהן; ּומכריזין והאּׁשה, האיׁש מרּדּות, מּכת ׁשניהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
אם  עּמּה, להתיחד ׁשאסּור ּפי על ׁשאף - איׁש מאׁשת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָחּוץ
ונמצאּו ׁשּזּנת, עליה לעז להֹוציא ׁשּלא לֹוקין, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרין. ׁשהם הּבנים על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמֹוציאין
עּמֹו,„. אׁשּתֹו היתה אם - עּמּה להתיחד ׁשאסּור אּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָּכל

מׁשּמרּתֹו ׁשאׁשּתֹו מּפני להתיחד, מּתר זה לא הרי אבל ; ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשאין  - עּמֹו ׁשאׁשּתֹו ּפי על אף הּגֹוי, עם יׂשראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַּתתיחד

ּבּוׁשה  להן ואין מׁשּמרּתֹו, ּגֹוי ׁשל .אׁשּתֹו ְְְְִֵֶֶַַָָ
ספר ‰. ללּמדֹו לגֹוי יׂשראלי ּתינֹוק מֹוסרין אין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכן

זכּור  מׁשּכב על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני אּמנּות, ואין ּוללּמדֹו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
ּבפּונדקאֹות ּבהמה דרכים]מעמידין ּגֹויים,[מלון ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָ

נקבֹות. אצל ּונקבֹות זכרים אצל זכרים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפּלּו
.Âזכרים ואין אפּלּו ּגֹוי, לרֹועה ועֹוף חּיה ּבהמה מֹוסרין ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

הרּבעת  על חׁשּודין ׁשּכּלן מּפני - לּנקבה ּונקבֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻלזכר
ונאמר:ּבהמה  ּובהמה, ּבזכּור אסּורין ׁשהן ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

מכׁשֹול". תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני
.Ê ׁשּכּלן מּפני לגֹויה? נקבה ּבהמה מֹוסרין אין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּומּפני

אפׁשר  זֹו, ּגֹויה עם לׁשּכב הּנֹואף ּוכׁשּיבֹוא נֹואפין, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבחזקת
ימצאּנה, אפּלּו אֹו הּבהמה; עם ויׁשּכב ימצאּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

הּבהמה  עם .יׁשּכב ְְִִֵַַָ
.Á הרּבה אנׁשים עם אפּלּו אחת אּׁשה תתיחד עד לא - ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ

אחד  איׁש יתיחד לא וכן מהן; אחד ׁשל אׁשּתֹו ׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתהיה
הרּבה  נׁשים עם -אפּלּו הרּבה אנׁשים עם הרּבה נׁשים . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מּבפנים, והּנׁשים מּבחּוץ האנׁשים היּו ליחּוד. חֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָאין
לבין  אּׁשה ּופרׁשה מּבחּוץ, והּנׁשים מּבפנים האנׁשים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָאֹו
אפּלּו יחּוד. מּׁשּום אסּורין - הּנׁשים לבין איׁש אֹו ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנׁשים
עם  להתיחד לֹו אסּור הּנׁשים, עם ּומלאכּתֹו ׁשעסקֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאיׁש

יפנה  אֹו עּמֹו, ואׁשּתֹו עּמהן יתעּסק יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנׁשים.
אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

.Ë צרֹות ׁשּתי עם אֹו יבמֹות, ׁשּתי עם להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֻמּתר
לאחד] ּובת [נשואות אּׁשה עם אֹו וחמֹותּה, אּׁשה עם אֹו ,ֲִִִִַַָָָ

את  זֹו ׁשּׂשֹונאֹות מּפני חמֹותּה; ּובת אּׁשה עם אֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּבעלּה,
ׁשּיׁש אּׁשה עם להתיחד מּתר וכן זֹו. על זֹו מחּפֹות אין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻזֹו,
מֹוסרת  ואינּה ּביאה, טעם ׁשּיֹודעת קטּנה ּתינקת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעּמּה
את  מגּלה זֹו ׁשהרי ּבפניה, מזּנה ׁשאינּה - לביאה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָעצמּה

ָסֹודּה.
.È- ּולמּטה ּתׁשע מּבן ותינֹוק ּולמּטה, ׁשלׁש מּבת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּתינקת

אּׁשה  יחּוד על אּלא ּגזרּו ׁשּלא עּמהן; להתיחד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּתר
לביאה  הראּוי ואיׁש לביאה, .הראּויה ְְְְִִִָָָָָָ

.‡È- נתיחד ואם הּנׁשים; עם מתיחד אינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָאנּדרֹוגינֹוס
עם  מתיחד האיׁש אבל ספק. ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, מּכין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

הּטמטּום  ועם .האנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִַַָֻ
.·È,ליחּוד חֹוׁשׁשת אינּה - ּבעיר ּבעלּה ׁשהיה איׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

ּבּה ּגס זה היה ואם עליה; ּבעלּה ׁשאימת [רגיל מּפני ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
יתיחד אליה] לא - קרֹובתֹו ׁשהיתה אֹו עּמֹו, ׁשּגדלה ּכגֹון ,ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

אּׁשה, עם הּמתיחד ּכל וכן ּבעיר. ׁשּבעלּה ּפי על ואף ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעּמּה,
מּׁשּום  חֹוׁשׁשין אין - הרּבים לרׁשּות ּפתּוח הּפתח ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוהיה

ִיחּוד.
.‚È ׁשאּמֹות מּפני ּתינֹוקֹות, ילּמד לא אּׁשה, לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי

ּבּנׁשים; מתּגרה ונמצא לבניהם, הּספר לבית ּבאֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּבנים
ּבאין  ׁשהן אבֹותיהם מּפני קטּנים, תלּמד לא אּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכן
צרי המלּמד ואין עּמּה. מתיחדים ונמצאּו ּבניהם, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבגלל
ּבביתּה היא אּלא הּספר, ּבבית עּמֹו ׁשרּויה אׁשּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

ּבמקֹומֹו. מלּמד ְְְִֵַוהּוא
.„Èמסּפרֹות הּנׁשים ׁשּיהיּו חכמים זֹו[משוחחות]ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֶַַָָ

יחּוד. מּׁשּום - איׁש ׁשם יּכנס ׁשּלא ּכדי הּכּסא, ּבבית זֹו ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹעם
.ÂËׁשּיׁש חצר ׁשֹומר להיֹות וכׁשר נאמן אדם ממּנין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאין

ּבחּוץ  עֹומד ׁשהּוא ּפי על אף נׁשים, ׁשאין ׁשם - ִִֵֵֶֶַַַָָ
למּנֹות [אחריות]אּפֹוטרֹוּפֹוס לאדם ואסּור לעריֹות; ְְְְֲַַָָָָָ

עברה. לדבר אׁשּתֹו ינהיג ׁשּלא ּביתֹו, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאּפֹוטרֹוּפֹוס
.ÊË,אלמנה ּבּה ׁשּיׁש ּבחצר לׁשּכן חכמים לתלמיד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

אם  אּלא החׁשד; מּפני - עּמּה מתיחד ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאף
מּפני  ּכלב, לגּדל אסּורה אלמנה וכן עּמֹו. אׁשּתֹו היתה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכן

קטּנים  אפּלּו זכרים, עבדים אּׁשה תקנה ולא -החׁשד. ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹ
החׁשד. ְֲִֵַָמּפני

.ÊÈעריֹות ּבסתרי ּדֹורׁשין מפורשים]אין שאינם [האיסורים ְְְֲִִֵֵָ
והּׁשנים  הרב, ּבׁשאילת טרּוד ׁשהאחד מּפני - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשלׁשה
ּולפי  לׁשמע, ּפנּויה ּדעּתן ואין זה עם זה ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנֹוׂשאין
דבר  לֹו נסּתּפק אם עריֹות, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּדעּתֹו
ּכדי  לׁשנים, אּלא ּדֹורׁשין אין לפיכ להקל; מ ֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשמע
מן  ּׁשּיׁשמע מה ויֹודע לּבֹו מפּנה הּׁשֹומע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה

ַָהרב.
.ÁÈ,העם לרב קׁשה ׁשהּוא ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּדבר ל ְְְֵֶֶַָָָָָָָָֹֻאין
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האסּורֹות  והּביאֹות העריֹות מן לפרׂש חכמים:אּלא אמרּו . ְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָָָֹ
זֹו מצוה וקּבלּו ּבכּו העריֹות, על יׂשראל ׁשּנצטּוּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עסקי  על למׁשּפחתיו", "ּבכה ׁשּנאמר: - ּובבכּיה ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּבתרעמת

ְִָמׁשּפחֹות.
.ËÈ מתאּוה אדם ׁשל נפׁשֹו ועריֹות, ּגזל חכמים: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמרּו

ׁשאין  ּוזמן, זמן ּבכל קהל מֹוצא אּתה ואין ּומחּמדּתן. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלהן
אסּורֹות  ּובביאֹות ּבעריֹות ּפרּוצין 'רב ּבהן חכמים: ואמרּו . ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֹ

הרע'. לׁשֹון ּבאבק והּכל ּבעריֹות, ּומעּוט ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹּבגזל,
.Î ּולהרּגיל זה, ּבדבר יצרֹו לכף לאדם לֹו ראּוי ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ

טהֹורה  ּובמחׁשבה יתרה ּבקדּׁשה ּכדי עצמֹו נכֹונה ּובדעה ְְְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֻ
ּגדֹולי  הּגדֹול. הּגֹורם ׁשהּוא הּיחּוד, מן ויּזהר מהן; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלהּנצל
בּתי, מּפני ּבי 'הּזהרּו לתלמידיהם: אֹומרין היּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמים
ׁשּלא  לתלמידיהם ללּמד ּכדי - כּלתי' מּפני ּבי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּזהרּו

הּיחּוד. מן ויתרחקּו זה, מּדבר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָיתּבּיׁשּו
.‡Î הּׂשחֹוק מן להתרחק ינהג ּומּדברי וכן הּׁשכרּות, ּומן , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַ

מעלֹות [תאווה]עגבים והן הן, ּגדֹולים ּגֹורמין ׁשאּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ
לטהרה  ּגֹורם זה ׁשּמנהג אּׁשה, ּבלא יׁשב ולא עריֹות; ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹׁשל
ּומחׁשבּתֹו עצמֹו יפּנה אמרּו: זאת מּכל יתרה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹּגדֹולה.
עריֹות  מחׁשבת ׁשאין - ּבחכמה ּדעּתֹו וירחיב תֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלדברי
אֹומר: הּוא ּובחכמה החכמה; מן ּפנּוי ּבלב אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמתּגּברת
ּבאהבתּה עת, ּבכל ירּו ּדּדיה חן, ויעלת אהבים ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ"אּילת

תמיד". ְִִֶָּתׁשּגה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע

טמאה (א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק
(ב) הּטמא לטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

(ג) טמא לטהֹור; ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹ
(ד) טמא לטהֹור; ּבין להבּדיל ּדגים ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹ
(ה) (ו)לטהֹור; טמאה; וחּיה ּבהמה לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(ז) טמא; עֹוף טמאים;לאכל ּדגים לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֵֵֶֶֶָָֹֹֹ
(ט)(ח) העֹוף; ׁשרץ לאכל ׁשרץ ׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹֹ

(י) (יא)הארץ; הארץ; רמׂש לאכל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
(יב) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות לאכלּתֹולעת ׁשרץ ׁשּלא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(יג) (יד)הּמים; נבלה; לאכל ּבׁשֹור ׁשּלא להנֹות ׁשּלא ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ
(טו) (טז)הּנסקל; טרפה; לאכל אבר ׁשּלא לאכל ׁשּלא ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; (יח)מן ּדם; לאכל חלב ׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ

(יט) טהֹורה; (כ)ּבהמה הּנׁשה; ּגיד לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
(כא) ּבחלב; ּבׂשר (כב)לאכל לבּׁשלֹו; ׁשּלא ׁשּלא ְְְֱֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(כג) חדׁש; ּתבּואה לחם מן לאכל קלי לאכל ׁשּלא ְֱֱִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
(כד) (כה)החדׁש; החדׁש; מן ּכרמל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(כו) ערלה; (כז)לאכל הּכרם; ּכלאי לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(כח) טבל; מצוֹות לאכל ּובאּור .נס יין לׁשּתֹות ׁשּלא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
ּבהן מצות‡. ׁשּמבּדילין הּסימנין הן ּבהמה עׂשה ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

מּתר  ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ועֹוף ְְְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻוחּיה
הּטהרה  הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ׁשּנאמר: - ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלאכלן
הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא העֹוף ּובין ְֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלּטמאה,

תאכל". לא אׁשר החּיה ֲֵֵֵֶַַָָֹּובין
ּבּתֹורה סימני·. נתּפרׁשּו וחּיה סימנין:ּבהמה ׁשני והן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

וכל  ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
ּבּלחי  ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבהמה
מפרסת  היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה וכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהעליֹון.
ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; מן חּוץ - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפרסה

החזיר. מן חּוץ - ּגרה מעלת היא ֲֲֲִִִֵֵַַַָהרי
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ּבהמה  מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבידּוע
טהֹורה  ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - חתּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשּפיה

חזיר  ׁשּיּכיר והּוא -- חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא . ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
העקץ ּבכנפי ׁשּיׁשחטּנה אחר ּבּה הזנב]ּבֹודק אם [בקצה : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וערב ׁשתי מהּל ׁשם ּבׂשרּה ולרוחב]מצא לאורך ,[נקרע ְְְִֵֵֶַָָָָָָ
ערֹוד ׁשּיּכיר והּוא - בר]טהֹורה ּבׂשרֹו,[חמור הּוא ׁשּכן ; ְְְִֵֶֶַָָָ

וערב. ׁשתי ְְִֵֵֶַָמהּל
ּפי „. על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ּבאכילה  מּתר זה הרי - ּדבר לכל ּדברים חמֹור ּבּמה . ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

מעּברת  ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי  על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
ׁשּמא  ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, הּטמאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמן
ּפי ‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל  ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן  ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור  - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמא הּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה  טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדג ׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,
.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה

היא  וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיה מּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Ê ׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא  מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה  לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא .ּבבהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ
.Á,ּבאכילה ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין  מעׂשרת בהמה חּוץ מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ׁשֹור, והן -ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשֹור  ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ואּקֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹויחמּור,
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מינין  העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן והּמריא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּבר
ׁשהּוא  מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי גרה מעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומיניהן,

ּברגלים. ולא ּבּפה לא לבּדק צרי אינֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹמּכירן,
.Ëמּתרין ׁשּכּלן ּפי על להבּדיל אף אנּו צריכין ּבאכילה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

טהֹורה  וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין  ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.È הן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריס וסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ
קרניו  ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון

ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ
ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עד [עגולות]והדּורֹות טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיהיּו
ֲַוהדּורֹות.

.‡È אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשבעת
וחּיב  חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו .לכּסֹות ְַָ
.·È הּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף [ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ

הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיה {על ספק)}הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור
.‚È הּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

אסּור  חלּבֹו - 'ּכֹוי' את הּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;

.„È הּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנה סימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
והּמינין  מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין

(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האמּורה  "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה  האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן  מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר  (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורב ׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן  הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; ּבּה(כא) נאמר ן ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָָָ
והעטּלף  (כד) והּדּוכיפת; (כג) ."למינּה"; ְְְֲִִֵַַַָָ

.ÂË זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה  צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹור אֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה  מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימנין מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע  ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו

יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אצּבע אגירה]הן: הּמראה [שקיק והיא - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו ׁשהיה אֹו העוף]- ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈ ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים  אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּופרס

הּיּׁשּוב  סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

היה  ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָסימן
זה  הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחזק

.מּתר  ָֻ
.ËÈ להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו

ׁשּיּקלף  סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו זפק .לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Î ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להן  ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא  זה הרי -. ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִַַַָָָָֹ(א)
ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא חרּגל, ּומין ְְְְְְִִֶֶַַַַָֹ(ד)
והיא  סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; צּפרת ְְְְְִִִִִֶָָָָָֹוהיא

ירּוׁשלמית  .יֹוחנה ְְֲִַָ
.·Î נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין  ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ;עליהן, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וארּבע  רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ׁשני ּכנפים לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן לנּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכרעים

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ויׁש ְְִֵָָָָָָָָֹאר
.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

זמן  אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים
מעּתה  מּתר זה הרי - .ּכׁשּיגּדיל ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ

.„Î סימנין ׁשני הּוא ּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש קׂשקׂשת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
יּׁשיר  ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָלֹו,
ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻקׂשקּׂשיו
הרי  - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתר;

מּתר. ֶָֻזה

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

ב  ¤¤ּפרק
וׁשסעת .‡ ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכלל

- ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ׁשּתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשסע
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ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹומע
ּובחזיר  ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאסּורה;
הּגרה  מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ּובּׁשפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּובארנבת
תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' הּפרסה" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּמפריסי
ּבהמה  ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואף
אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה וחּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָטמאה
ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על יתר תעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבלא

ּכּזית ·. טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
מן  ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹוקה

לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחלב;
לנפׁש‚. האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם

ּבלא חּיה" אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל אינֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבין  החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר והאֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעׂשה.
מנה  ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו - הּמת ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמן
אׁשר  החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב
הּבא  ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל הא - ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹּתאכלּו"

הּוא. עׂשה עׂשה, ְֲֲִֵֵַמּכלל
הּתֹורה האֹוכל„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

והרי  יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על  ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכלל
טמא  עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג האֹוכל ְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
העֹוף חגב‰. ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזית טמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא  טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
זבּוב  ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ּודבֹורה ְְְְְִֵֶַַָָָויּתּוׁש
.Âלֹוקה האֹוכל - הארץ מּׁשרץ "וכל ּכּזית ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ואיזה  יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
ועקרּבים  ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון הארץ? ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

ונּדל רגלים]וחּפּוׁשית ּבהן.[מרבה וכּיֹוצא ְְְִִֵֶַַָָ
.Ê ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים "החלד ּוׁשמֹונה ׁשהן: , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

והחמט  והּלטאה, והּכח והאנקה . . והּצב ְְְְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהעכּבר
ׁשעּור  לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם האֹוכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּתנׁשמת"
זה  עם זה מצטרפין וכּלן טמאתן. ּכׁשעּור ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָֻֻאכילתן,

ְֲַָָלכעדׁשה.
.Á אבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

לֹוקה  אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחֹות
ּכּזית  ּבֹו ׁשּיהיה עד אבר עליו, אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיהיה  עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ מן ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשלם
ּכעדׁשה. ֲַָָּבֹו

.Ë והּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּדם
לּבׂשר  מחּבר הּדם לבׂשרֹוׁשּיהיה מצטרף הּנחׁש ּדם וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ואף  מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ולֹוקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלכּזית,

ׁשרצים  מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא; ׁשאינֹו ּפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל
מטּמאין. ְְִֵֶַָׁשאינן

.È וא ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ּבכּזית ּדם עליו לֹוקה - ;כלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
ּבהמה  ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם אֹוכל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום

ועֹוף. ְַָָוחּיה
.‡Èּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל הלכה [חילוקי - ְְֲִִַַָָָָָ

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.·Èׁשּנאמר:האֹוכל הּתֹורה, מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

תּטּמאּו ולא הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל
וׁשרץ ּבהם" העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכמֹו הּקטּנֹות הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן  ּביֹותר הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹולעים
לא  הּדגים ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא טמא [צורתו ּדג ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם] וחצי דג ּבהן.חצי וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַָוהּצפרּדע

.‚Èּכגֹון אּלּו הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא  ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמן
"ולא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל הארץ'; ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

הר  הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם את הארץ"תטּמאּו על ואף מׂש , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הארץ", על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ׁשאינן ּפי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

ּונקבה. מּזכר ורבה ׁשּפרה ְְִֵֶֶֶָָָָָהּוא
.„Èּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאכל  מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו
לֹוקה  ּכּזית, הארץ מהן על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, לא -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ
ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא אם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻאבל

.ÂË ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת  אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל הארץ. ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻמן
ולֹוקין  נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה  ספק, ואם ׁשּדרּכן עליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּפרי  ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשּנעקר  אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ׁשּמא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש עׂשר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשנים

חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְִֵֶֶֶַָָֹמתקּימת
.ÊË מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹּפרׁשּו

על  ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלארץ,
אחר  אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן  לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל -. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ
.ÊÈ,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת

הרי  ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן  ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכן מן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
מּתרין  ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
וקׂשקׂשת  סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, עם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹלׁשּתֹות
ּבּמים  ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ּבּיּמים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּמים,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94



פט zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - oqip c"i ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מינין  העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן והּמריא, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּבר
ׁשהּוא  מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי גרה מעלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּומיניהן,

ּברגלים. ולא ּבּפה לא לבּדק צרי אינֹו ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹמּכירן,
.Ëמּתרין ׁשּכּלן ּפי על להבּדיל אף אנּו צריכין ּבאכילה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

טהֹורה  וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין  ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.È הן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריס וסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ
קרניו  ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון

ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ
ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עד [עגולות]והדּורֹות טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיהיּו
ֲַוהדּורֹות.

.‡È אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבּמה
אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה מיני ְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשבעת
וחּיב  חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו מצא לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאפּלּו

ּדמֹו .לכּסֹות ְַָ
.·È הּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף [ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ

הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיה {על ספק)}הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור
.‚È הּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

אסּור  חלּבֹו - 'ּכֹוי' את הּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;

.„È הּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור עֹוף מנה סימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
והּמינין  מּתרין. העֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין

(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האמּורה  "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה  האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן  מּכלל "למינּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר  (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורב ׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ׁשּכן  הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; ּבּה(כא) נאמר ן ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָָָָ
והעטּלף  (כד) והּדּוכיפת; (כג) ."למינּה"; ְְְֲִִֵַַַָָ

.ÂË זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה  צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹור אֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה  מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימנין מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע  ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו

יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אצּבע אגירה]הן: הּמראה [שקיק והיא - ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו ׁשהיה אֹו העוף]- ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈ ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים  אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ועזנּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּופרס

הּיּׁשּוב  סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

היה  ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָסימן
זה  הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָחזק

.מּתר  ָֻ
.ËÈ להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו

ׁשּיּקלף  סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו זפק .לֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Î ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
להן  ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא  זה הרי -. ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִַַַָָָָֹ(א)
ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא חרּגל, ּומין ְְְְְְִִֶֶַַַַָֹ(ד)
והיא  סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; צּפרת ְְְְְִִִִִֶָָָָָֹוהיא

ירּוׁשלמית  .יֹוחנה ְְֲִַָ
.·Î נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין  ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף. ;עליהן, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
וארּבע  רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש סימנין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּוׁשלׁשה

ּגּופֹו אר רב ׁשחֹופֹות ׁשני ּכנפים לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן לנּתר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכרעים

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ויׁש ְְִֵָָָָָָָָֹאר
.‚Îלֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי

זמן  אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את החֹופֹות ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻּכנפים
מעּתה  מּתר זה הרי - .ּכׁשּיגּדיל ְְֲִֵֵֶֶַַָָֻ

.„Î סימנין ׁשני הּוא ּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש קׂשקׂשת, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָלֹו
יּׁשיר  ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָלֹו,
ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻקׂשקּׂשיו
הרי  - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו אין אפּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמּתר;

מּתר. ֶָֻזה

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

ב  ¤¤ּפרק
וׁשסעת .‡ ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּכלל

- ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ׁשּתי ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשסע
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ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל אני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשֹומע
ּובחזיר  ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו ְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאסּורה;
הּגרה  מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ּובּׁשפן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּובארנבת
תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' הּפרסה" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּומּמפריסי
ּבהמה  ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ׁשּיׁש ּפי על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואף
אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין טמאה וחּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָטמאה
ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על יתר תעׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹּבלא

ּכּזית ·. טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
מן  ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלֹוקה

לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק לא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהחלב;
לנפׁש‚. האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאדם

ּבלא חּיה" אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל אינֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ
ּבין  החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר והאֹוכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתעׂשה.
מנה  ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו - הּמת ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמן
אׁשר  החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ׁשבעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב
הּבא  ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל הא - ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹּתאכלּו"

הּוא. עׂשה עׂשה, ְֲֲִֵֵַמּכלל
הּתֹורה האֹוכל„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

והרי  יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על  ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּכלל
טמא  עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג האֹוכל ְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ּבּטל -ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ
העֹוף חגב‰. ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזית טמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא  טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
זבּוב  ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ּודבֹורה ְְְְְִֵֶַַָָָויּתּוׁש
.Âלֹוקה האֹוכל - הארץ מּׁשרץ "וכל ּכּזית ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ואיזה  יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על הּׁשרץ ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּׁשרץ
ועקרּבים  ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון הארץ? ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹהּוא

ונּדל רגלים]וחּפּוׁשית ּבהן.[מרבה וכּיֹוצא ְְְִִֵֶַַָָ
.Ê ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים "החלד ּוׁשמֹונה ׁשהן: , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

והחמט  והּלטאה, והּכח והאנקה . . והּצב ְְְְְְְְֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹוהעכּבר
ׁשעּור  לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם האֹוכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָוהּתנׁשמת"
זה  עם זה מצטרפין וכּלן טמאתן. ּכׁשעּור ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָָָָֻֻאכילתן,

ְֲַָָלכעדׁשה.
.Á אבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

לֹוקה  אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחֹות
ּכּזית  ּבֹו ׁשּיהיה עד אבר עליו, אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּיהיה  עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ מן ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשלם
ּכעדׁשה. ֲַָָּבֹו

.Ë והּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּדם
לּבׂשר  מחּבר הּדם לבׂשרֹוׁשּיהיה מצטרף הּנחׁש ּדם וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ואף  מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ולֹוקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלכּזית,

ׁשרצים  מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא; ׁשאינֹו ּפי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל
מטּמאין. ְְִֵֶַָׁשאינן

.È וא ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ּבכּזית ּדם עליו לֹוקה - ;כלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
ּבהמה  ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם אֹוכל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום

ועֹוף. ְַָָוחּיה
.‡Èּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל הלכה [חילוקי - ְְֲִִַַָָָָָ

מּסיני. ְִִֶַֹלמׁשה
.·Èׁשּנאמר:האֹוכל הּתֹורה, מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

תּטּמאּו ולא הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל
וׁשרץ ּבהם" העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכמֹו הּקטּנֹות הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן  ּביֹותר הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹולעים
לא  הּדגים ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא טמא [צורתו ּדג ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אדם] וחצי דג ּבהן.חצי וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַָוהּצפרּדע

.‚Èּכגֹון אּלּו הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא  ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמן
"ולא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל הארץ'; ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

הר  הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם את הארץ"תטּמאּו על ואף מׂש , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הארץ", על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ׁשאינן ּפי ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

ּונקבה. מּזכר ורבה ׁשּפרה ְְִֵֶֶֶָָָָָהּוא
.„Èּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאכל  מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו
לֹוקה  ּכּזית, הארץ מהן על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, לא -ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ
ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא אם ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻאבל

.ÂË ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת  אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל הארץ. ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻמן
ולֹוקין  נבראת; הארץ ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה  ספק, ואם ׁשּדרּכן עליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הּפרי  ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשּנעקר  אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ׁשּמא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמּתֹוכֹו,
ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש עׂשר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשנים

חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְִֵֶֶֶַָָֹמתקּימת
.ÊË מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹּפרׁשּו

על  ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו אֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלארץ,
אחר  אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו מּבפנים, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּגרעינה

עליהן  לֹוקין ואין מּספק, אסּורין אּלּו ּכל -. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ
.ÊÈ,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת

הרי  ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן  ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכן מן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
מּתרין  ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
וקׂשקׂשת  סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, עם ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַֹלׁשּתֹות
ּבּמים  ּכלֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ּבּיּמים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּמים,
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אּתה  ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ּובּנחלים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּיּמים
ׁשאין  ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין את ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאֹוכל

מּתר. ָֻלֹו,
.ÁÈ הֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

ּכּמים  הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָואינן
ּפי  על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבּכלים,

הּדּקים  הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת .ׁשּבֹולע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.ËÈ.ּברּיתן מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל
לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. הּבֹור , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלתֹו
הּבֹור  לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר לתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּמים

מּתר  - לּמים וחזר הּמערה, .אֹו ְְִַַַַָָָָֻ
.Î מן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה  אֹו ׁשרץ הּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר  לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, ואינֹו .ׁשֹותה ְְְְִֵֵֶֶַָ
.‡Î ּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
ּבפני  טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
היתה  ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמּה

מּכחרּדל  זעירה]ּפחּותה ּבין [כמות מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
- צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה סרחה ואפּלּו חּיה; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשאכלּה

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל
·Î עליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה

ּבכּזית  ּבין אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Î הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על  מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומּׁשרץ
לֹוקה  - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ׁשרצים ּכׁשאר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהארץ
ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם מלקּיֹות; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשלׁש
הּמינין  מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע עליה לֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבּפרֹות,
יתר  טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה ורבין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּפרין
מּׁשּום  מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, מּׁשרץ הויתּה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּומּׁשּום  הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעֹוף

ה  על רֹומׂש ּומּׁשּום הּמים, ּתֹולעת ׁשרץ ּומּׁשּום ארץ, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ׁשאכלּה ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּפרֹות;
מלקּיֹות  חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה הּפֹורחת נמלה .האֹוכל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק
מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת  ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים  ְִֵַ

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
עֹוף  ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב הּטמאים,ּכגֹון ודג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל  הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

אף·. ּבאכילה, מּתר האדם האדם חלב ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ּבעׂשה  ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר ּבאכילה; .אסּור ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאינֹו‚. מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדבׁש
ּפיהן  ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמּתמצית
מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת אֹותֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּומקיאֹות

הּגׁשמים  .ּבימֹות ְִִַָ
לינק „. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מּכת  אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוגדֹול

.מרּדּות  ְַ
ׁשנים ‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואם יֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהוא ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא

אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה  סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Â אסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

לא  "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמן
הּביצה תאכלּו" על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על - ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהּוא  - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו הּתֹורה, מן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאסּור

.Ê ּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
העֹוף  ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן  האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן  מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Á,ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת

עֹוף  ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכלּה
אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטהֹור

מרּדּות  .מּכת ְַַַ
.Ë הּדם את זֹורק החלּבֹון, על  אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה  ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.È מּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה לאכלֹו ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.‡È היה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה  ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד  - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס  עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל
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.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא

מתּגּבן  טמאה ּבהמה חלב מׁשנה ׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
'והלא  ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל הּקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה  ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? יבטל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹלא
ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ודבר ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹוהֹואיל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.„È ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּגבינה

הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּפרֹות
ּגבינת  ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָמקצת
ּבדבר  ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגֹויים,

אסּור  ּבדבר ׁשהעמידּוה מּׁשּום ּגזרה, - .מּתר ְְֱִִֵֶֶָָָָָָֻ
.ÂË יׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

- ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵֶֶַַַַַָרֹואהּו
הּתירּוה  ּגאֹונים החמ מקצת על ּגזרּו לא ׁשהרי וחלב , אה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

צחצּוחי  מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּטמאה
עם  מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ׁשּיּׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלב
לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחמאה

טמאה. חלב ּבֹו ערב ְֲֵֵֵֶַָָׁשּמא
.ÊË עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה

ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
החמאה  אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'נתערבּו

גֹויים  ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ּכמֹוׁשּבּׁשלּו , ְְֲִִִִִֵֶָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÊÈ והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
- טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן חלב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מתירא  ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיכֹול

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן .לחלב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת  ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
וחלּבֹון  חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעֹוף
טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים וחלמֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּבחּוץ

טהֹור  עֹוף ּביצת ׁשהיא לּצּיד ואפׁשר ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועֹוף  הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ׁשּמֹוכרּה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּיׂשראלי
טהֹור  עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - הּוא' ְִֵֶַָָָָָטהֹור

ול  עליו.הּוא', סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו אמר א ְְֵֵַָָָֹ
.ËÈ היה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ

ּפלֹוני  עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
טרפה  ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואין הּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין
.Î ׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ּכּדין אֹו חּדין, ואחד [עגולים]ראׁשיה ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מלחּתים  'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ׁשֹואל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָחד,
לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים

ׁשהחזק  אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - הן' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ'טהֹורין
ְְַּבכׁשרּות.

.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבכׁשרּות  ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראל אּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והחלב  ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין

.·Î אסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים ; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ
אין  ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
מׁשֹוטט  טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ציר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלֹוקחין

אחד  ּדג אפּלּו .ּבֹו, ֲִֶָָ
.‚Î ודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח  - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי  קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור  ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגים ׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן [כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן  אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ד  ¤¤ּפרק
אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה  - ׁשּמת וכל עֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ׁשחיטה  ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיתּבאר
מּפני ·. ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת  ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ּבׂשר  ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה  ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן ‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל  ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה  מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום „. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה  ליל אֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה  הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
חדׁשיו  לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָּכנפל,
ּגּסה  לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ואחר ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּבטן

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - לדּקה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֻוחמּׁשה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר  ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמ האֹוכל מּבׂשר טהֹורים ּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
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אּתה  ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ּובּנחלים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבּיּמים
ׁשאין  ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין את ֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאֹוכל

מּתר. ָֻלֹו,
.ÁÈ הֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ

ּכּמים  הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָואינן
ּפי  על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ּומּתר; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּבּכלים,

הּדּקים  הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה ּבׁשעת .ׁשּבֹולע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
.ËÈ.ּברּיתן מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש אם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאבל
לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. הּבֹור , ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָלתֹו
הּבֹור  לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר לתֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּמים

מּתר  - לּמים וחזר הּמערה, .אֹו ְְִַַַַָָָָֻ
.Î מן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה  אֹו ׁשרץ הּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר  לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, ואינֹו .ׁשֹותה ְְְְִֵֵֶֶַָ
.‡Î ּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
ּבפני  טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
היתה  ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻעצמּה

מּכחרּדל  זעירה]ּפחּותה ּבין [כמות מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
- צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה סרחה ואפּלּו חּיה; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשאכלּה

לֹוקה. ּכּלּה, ואכלּה ֲִֶַָָָֻהֹואיל
·Î עליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה

ּבכּזית  ּבין אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Î הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על  מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון הארץ, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומּׁשרץ
לֹוקה  - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ׁשרצים ּכׁשאר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהארץ
ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ואם מלקּיֹות; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשלׁש
הּמינין  מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע עליה לֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבּפרֹות,
יתר  טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. לֹוקה ורבין, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּפרין
מּׁשּום  מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, מּׁשרץ הויתּה ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻעל
ּומּׁשּום  הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ּומּׁשּום טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָעֹוף

ה  על רֹומׂש ּומּׁשּום הּמים, ּתֹולעת ׁשרץ ּומּׁשּום ארץ, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ׁשאכלּה ּבין ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּפרֹות;
מלקּיֹות  חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה הּפֹורחת נמלה .האֹוכל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻ

.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק
מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת  ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים  ְִֵַ

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
עֹוף  ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה חלב הּטמאים,ּכגֹון ודג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל  הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

אף·. ּבאכילה, מּתר האדם האדם חלב ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ּבעׂשה  ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר ּבאכילה; .אסּור ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

ׁשאינֹו‚. מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּדבׁש
ּפיהן  ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ּגּופן, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָמּתמצית
מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת אֹותֹו ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַֹּומקיאֹות

הּגׁשמים  .ּבימֹות ְִִַָ
לינק „. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף

וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מּכת  אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָוגדֹול

.מרּדּות  ְַ
ׁשנים ‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואם יֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ

ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהוא ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ
ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא

אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה  סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Â אסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

לא  "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמן
הּביצה תאכלּו" על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על - ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהּוא  - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו הּתֹורה, מן ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאסּור

.Ê ּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
העֹוף  ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן  האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן  מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Á,ּבּה להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּביצת

עֹוף  ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכלּה
אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטהֹור

מרּדּות  .מּכת ְַַַ
.Ë הּדם את זֹורק החלּבֹון, על  אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה  ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.È מּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה לאכלֹו ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.‡È היה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה  ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד  - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס  עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל
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.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני
מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא

מתּגּבן  טמאה ּבהמה חלב מׁשנה ׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
'והלא  ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל הּקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבעֹור
ולּמה  ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר הּקבה ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעֹור
הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? יבטל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹלא
ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ודבר ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָֹוהֹואיל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
.„È ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָּגבינה

הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָּפרֹות
ּגבינת  ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ּגאֹונים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָמקצת
ּבדבר  ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּגֹויים,

אסּור  ּבדבר ׁשהעמידּוה מּׁשּום ּגזרה, - .מּתר ְְֱִִֵֶֶָָָָָָֻ
.ÂË יׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

- ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְִִֵֶֶַַַַַָרֹואהּו
הּתירּוה  ּגאֹונים החמ מקצת על ּגזרּו לא ׁשהרי וחלב , אה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

צחצּוחי  מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּטמאה
עם  מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ׁשּיּׁשאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלב
לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחמאה

טמאה. חלב ּבֹו ערב ְֲֵֵֵֶַָָׁשּמא
.ÊË עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה

ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
החמאה  אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'נתערבּו

גֹויים  ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ּכמֹוׁשּבּׁשלּו , ְְֲִִִִִֵֶָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÊÈ והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
- טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן חלב ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹו
והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, זֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָֹֻהרי
מתירא  ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא לראֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיכֹול

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא הּטמאה, מן .לחלב ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה

ּביצת  ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
וחלּבֹון  חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹעֹוף
טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים וחלמֹון ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמּבחּוץ

טהֹור  עֹוף ּביצת ׁשהיא לּצּיד ואפׁשר ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועֹוף  הּוא, ּפלֹוני עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ׁשּמֹוכרּה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָהּיׂשראלי
טהֹור  עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - הּוא' ְִֵֶַָָָָָטהֹור

ול  עליו.הּוא', סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו אמר א ְְֵֵַָָָֹ
.ËÈ היה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ

ּפלֹוני  עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר
טרפה  ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואין הּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין
.Î ׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי

ּכּדין אֹו חּדין, ואחד [עגולים]ראׁשיה ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מלחּתים  'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ׁשֹואל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָחד,
לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים

ׁשהחזק  אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - הן' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ'טהֹורין
ְְַּבכׁשרּות.

.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ּבכׁשרּות  ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראל אּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

והחלב  ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין

.·Î אסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים ; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ
אין  ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
מׁשֹוטט  טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ציר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָלֹוקחין

אחד  ּדג אפּלּו .ּבֹו, ֲִֶָָ
.‚Î ודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח  - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי  קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור  ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגים ׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן [כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן  אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ד  ¤¤ּפרק
אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה  - ׁשּמת וכל עֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
ׁשחיטה  ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיתּבאר
מּפני ·. ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת  ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין
ּבׂשר  ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה  ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן ‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל  ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה  מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום „. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה  ליל אֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה  הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
חדׁשיו  לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָּכנפל,
ּגּסה  לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ואחר ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבּבטן

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - לדּקה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֻוחמּׁשה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר  ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמ האֹוכל מּבׂשר טהֹורים ּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
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לֹוקה  - לא ׁשּנטרפּו טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
- ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון לּכלב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתאכלּו,
ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ׁשּטרפה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזֹו
ואין  ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף עֹוף ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָוכן
ׁשאם  - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, יכֹול ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאּתה
הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָמתה,
מדּבר  אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו והמיתּה, ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבסיף

מתה. ולא ּבׁשּנטרפה ְְְְִֵֶֶָָָֹאּלא
.Ê וגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה  מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה  ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב הראּוי וגֹו' ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
היא  - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכלב.
למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית אֹותּה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּטרפה
- ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף מתה. לא ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹועדין
ׁשּתחיה  אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום אסּורה זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָהרי

עליה. הּבאה זֹו ִֶַַָָָָָמּמּכה
.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

ׁשעדין  ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
ּבין  - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

ּבין עצמּה, מחמת עד מתה ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּנֹוטה  ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
הּגג  מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמּות
ּבין  אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּברּו
חלי  לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּזרק
צלעֹותיה  רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ונּקב עצמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמחמת
זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
ּבידי  ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין - ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה

הּכתּוב ׁשמים  ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם . ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אּלא [במצוי]ּבהוה תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הא  תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּנטרפה
ּבהוה; אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,

.Ë,הּכתּוב ואי וענין מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוׂשה אין חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה
.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
ּלי  מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּומה

ּבמקצתּה ּלי מה ּבּׂשדה ּבכּלּה, "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - תאכלּו" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

היא  טרפה.הרי ְֲִֵֵָ
.‡È למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

חּית  טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי
אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת ׁשהרי .הּיער, ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

.·Èהיּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין מּבהמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹוכלין
אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפר ּכסה ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָואף
זה  הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר הרֹוצה ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

.מׁשּבח  ְָֻ
.‚È הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרין; הּׁשֹוחט אּלּו וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי  על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא
ּפרּכסה  ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל,
אבל  הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּתרת;

מֹועיל. אינֹו ְִִִֵָּבתחּלה
.„È ּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּגּסה ּכיצד ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּדּקה  רגלּהּבין ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
הרי  - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאף
- החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ּפרּכּוס, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
ּגּסה  ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ּכפפה  אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד הּיד אחד -ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
לא  ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻולא
אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא רגל, ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹיד
זה  הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא רפרף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלא

ְִּפרּכּוס.
.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה  נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץ ּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

מעט  הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבׂשר  ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,
וכּיֹוצא  טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה,
אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,
.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עם ּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכל  וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת  הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַּכיצד?
וכן  לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן וקּבץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּתרנגֹול,
מן  זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָאם
החי  מן מּבׂשר זית וחצי נבלה מּבׂשר זית חצי אֹו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטרפה,
והחזיר  הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמן
צרף  אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ּכּזית, מּכּלן ׁשּקּבץ ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהארנבת,
אין  - הּגמל מּבׂשר זית וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
ועֹוף  טמאה ּבהמה ּכל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפין;
ׁשני  ׁשהן לפי מצטרף, ׁשניהן ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹות,
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ּכמֹו מצטרפין, הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ּכל  הּכלל: זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמצטרפין
מצטרפין  אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּורן
היא. נבלה ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ- הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל
הּקרנים  ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן העֹור, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמן
ׁשּמבצּבץ  מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָוהּטלפים,
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ּכׁשּיחתכּו, הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשם
ואין  לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאסּור,

לכּזית  הּבׂשר עם .מצטרפין ְְְִִִִַַַָָָ
.ËÈ ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת

ּולפיכך  ׁשּבּגּוף; טּנֹופת ּבקבת ּכׁשאר להעמיד מּתר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבה  עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת הּנכרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשחיטת

ואסּור  הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי -. ְְֲִִֵֵַַָָ
.Î מּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

מּתרין  ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהן ׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן אֹותן ְִֵֶֶַַָֹׁשּיאכל
.‡Î החזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו

חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו [דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבית  ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא

האליה ׁשּתחת ועֹור ועֹור [זנב]הּבׁשת, הּׁשליל, ועֹור , ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשהן  - העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאנקה
ּבין  אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָרּכין

ְְָֻלטמאה.
.·Îהּנסקל נאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אּלא  נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
לסקילה  ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

וא  טמאה; ּכבהמה ונעׂשה נאסר, ׁשחיטה - ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹוקה.
ׁשל  ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא נאמר: לכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלגֹויים;
אחר  מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ּבהניה. מּתר הּנסקל, ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻׁשֹור
ואם  ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנגמר

ּבהניה. מּתר זה הרי ׁשּנסקל, אחר ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻנֹודע

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
תאכל מּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּבׂשר" עם אבר הּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לא  דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵַַַַַָָָֹֹמן
- ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ואּסּור ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹתאכלּו".

ּבטמאים. לא אבל ְְֲִִִִֵָֹּבטהֹורים,
הּיד ·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יצים והרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין  ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול

אסּור  זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו  חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים  ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו  חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי  מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
אבר ‚. אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהאֹוכל

חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם - ִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשלם
- ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו האבר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ׁשהּוא  ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף אם לֹוקה, אבל ; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
מן  ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - העצמֹות ּומן ֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּגידים
לכּזית  ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ואין לבּדֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבׂשר

ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה ְִִֵֶַַָָמאחר
ּׁשאכל „. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו

האבר  מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק  ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב  ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
חּיב ‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני  ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב  ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר  אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו  לֹוקין ואין אסּור; הּבהמה,ׁשּנׁשחטה, מתה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מּׁשּום  עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו אֹותֹו ְְִִִִִִֵַַָָָָרֹואין
נׁשחטה  אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבר

מּתר. זה הרי ְֲֵֵֶַָָֻהּבהמה,
.Ê אֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו
אסּור  כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ חּיים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמקצת
ּדֹומה  הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי  מן .לאבר ְִֵֶַַ
.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם

יצא  ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתר  והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת נׁשּבר העֹוף, . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר  אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם
מתלּקט  ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמרּסס
נקבים  ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק א ֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנקבים,
אּלא  הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה הּבׂשר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנגרד
ׁשּנׁשּבר  העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכקלּפה,

ׁשּנמצ  אּלּועד ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבׂשר א ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא עד לאּסּור, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמֹורין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
.Ë ּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
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לֹוקה  - לא ׁשּנטרפּו טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
- ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון לּכלב ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹתאכלּו,
ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ׁשּטרפה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזֹו
ואין  ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף עֹוף ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָוכן
ׁשאם  - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, יכֹול ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאּתה
הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָמתה,
מדּבר  אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו והמיתּה, ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבסיף

מתה. ולא ּבׁשּנטרפה ְְְְִֵֶֶָָָֹאּלא
.Ê וגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה  מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה  ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב הראּוי וגֹו' ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
היא  - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכלב.
למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית אֹותּה ְְְְֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּטרפה
- ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף מתה. לא ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹועדין
ׁשּתחיה  אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום אסּורה זֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָהרי

עליה. הּבאה זֹו ִֶַַָָָָָמּמּכה
.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

ׁשעדין  ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
ּבין  - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

ּבין עצמּה, מחמת עד מתה ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּבּנֹוטה  ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ּבין ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹׁשּמתה,
הּגג  מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ּבין - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמּות
ּבין  אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונׁשּתּברּו
חלי  לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב חץ ּבּה ְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּזרק
צלעֹותיה  רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ונּקב עצמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמחמת
זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא הֹואיל ּבהן; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
ּבידי  ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם ׁשהיה ּבין - ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה

הּכתּוב ׁשמים  ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ּכן, אם . ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
אּלא [במצוי]ּבהוה תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הא  תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ּבּׂשדה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּנטרפה
ּבהוה; אּלא מדּבר הּכתּוב ׁשאין ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמדּת,

.Ë,הּכתּוב ואי וענין מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות לּה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפׁשר
טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמים:
טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה יתּבאר ׁשחיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָּובהלכֹות

טרפה. אֹותּה עֹוׂשה אין חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה
.Èאֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכן

אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ּבׂשר ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
ּלי  מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, אֹותּה טרפה ּלי ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּומה

ּבמקצתּה ּלי מה ּבּׂשדה ּבכּלּה, "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - תאכלּו" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

היא  טרפה.הרי ְֲִֵֵָ
.‡È למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא הֹואיל -ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

חּית  טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; זֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻהרי
אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת ׁשהרי .הּיער, ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

.·Èהיּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף
ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין מּבהמה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹוכלין
אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפר ּכסה ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָואף
זה  הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר הרֹוצה ּכל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

.מׁשּבח  ְָֻ
.‚È הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין מּתרין; הּׁשֹוחט אּלּו וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֻ
המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא הּבריאה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻאת
ּפי  על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ּכל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוהיא
ּפרּכסה  ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל אֹוכלת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה זֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָּכלל,
אבל  הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ׁשּיהיה וצרי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻמּתרת;

מֹועיל. אינֹו ְִִִֵָּבתחּלה
.„È ּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּגּסה ּכיצד ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּדּקה  רגלּהּבין ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
הרי  - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאף
- החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ּפרּכּוס, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
ּגּסה  ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
ּכפפה  אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד הּיד אחד -ְְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
לא  ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ּפׁשטה ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹֻולא
אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא רגל, ולא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֹיד
זה  הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא רפרף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלא

ְִּפרּכּוס.
.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט

ואסּורה  נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ
.ÊË זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץ ּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

מעט  הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמאּסּורי
ּבׂשר  ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ּומעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,
וכּיֹוצא  טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ּומעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה,
אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, מּׁשאר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹּבאּלּו

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ודינֹו ְְֲִִִִֵֶלֹוקה,
.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עם ּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכל  וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת  הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַּכיצד?
וכן  לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן וקּבץ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּתרנגֹול,
מן  זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת זית חצי קּבץ ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָאם
החי  מן מּבׂשר זית וחצי נבלה מּבׂשר זית חצי אֹו ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטרפה,
והחזיר  הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. - ואכלֹו הּטהֹורה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמן
צרף  אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ּכּזית, מּכּלן ׁשּקּבץ ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוהארנבת,
אין  - הּגמל מּבׂשר זית וחצי הּׁשֹור מּנבלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
ועֹוף  טמאה ּבהמה ּכל וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפין;
ׁשני  ׁשהן לפי מצטרף, ׁשניהן ּבׂשר אין - טמא ּדג אֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ּבלאו מהן אחד ּכל ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשמֹות,
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ּכמֹו מצטרפין, הּטמאין העֹופֹות ּכל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבארנּו.
ּכל  הּכלל: זה הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּמצטרפין
מצטרפין  אין לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשאּסּורן
היא. נבלה ּתחּלת והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ- הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל
הּקרנים  ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן העֹור, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמן
ׁשּמבצּבץ  מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ּומן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָוהּטלפים,
ׁשהּוא  ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ּכׁשּיחתכּו, הּדם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּׁשם
ואין  לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאסּור,

לכּזית  הּבׂשר עם .מצטרפין ְְְִִִִַַַָָָ
.ËÈ ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻקבת

ּולפיכך  ׁשּבּגּוף; טּנֹופת ּבקבת ּכׁשאר להעמיד מּתר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
הּקבה  עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ּובקבת הּנכרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָׁשחיטת

ואסּור  הּמעים, ּכׁשאר הּוא הרי -. ְְֲִִֵֵַַָָ
.Î מּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

מּתרין  ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהן ׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן אֹותן ְִֵֶֶַַָֹׁשּיאכל
.‡Î החזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָואּלּו

חטֹורת ועֹור יּׁשּוב, עליו [דבשת]ׁשל טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ
ּבית  ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׂשא

האליה ׁשּתחת ועֹור ועֹור [זנב]הּבׁשת, הּׁשליל, ועֹור , ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשהן  - העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאנקה
ּבין  אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָרּכין

ְְָֻלטמאה.
.·Îהּנסקל נאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

אּלא  נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה
לסקילה  ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

וא  טמאה; ּכבהמה ונעׂשה נאסר, ׁשחיטה - ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹוקה.
ׁשל  ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא נאמר: לכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹלגֹויים;
אחר  מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ּבהניה. מּתר הּנסקל, ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֻׁשֹור
ואם  ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ׁשהּוזּמּו ּכגֹון ּדינֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּנגמר

ּבהניה. מּתר זה הרי ׁשּנסקל, אחר ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֻנֹודע

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום

ה  ¤¤ּפרק
תאכל מּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּבׂשר" עם אבר הּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
לא  דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵַַַַַָָָֹֹמן
- ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ואּסּור ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹתאכלּו".

ּבטמאים. לא אבל ְְֲִִִִֵָֹּבטהֹורים,
הּיד ·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יצים והרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין  ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול

אסּור  זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו  חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים  ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו  חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי  מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
אבר ‚. אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהאֹוכל

חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם - ִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשלם
- ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ּכברּיתֹו האבר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמן

ׁשהּוא  ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף אם לֹוקה, אבל ; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
מן  ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - העצמֹות ּומן ֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּגידים
לכּזית  ּבֹו מצטרפין והּגידים העצמֹות ואין לבּדֹו, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּבׂשר

ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה ְִִֵֶַַָָמאחר
ּׁשאכל „. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו

האבר  מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק  ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב  ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
חּיב ‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני  ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב  ּתלׁש חלב; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר  אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו  לֹוקין ואין אסּור; הּבהמה,ׁשּנׁשחטה, מתה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מּׁשּום  עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו אֹותֹו ְְִִִִִִֵַַָָָָרֹואין
נׁשחטה  אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל החי. מן ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבר

מּתר. זה הרי ְֲֵֵֶַָָֻהּבהמה,
.Ê אֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָאֹו
אסּור  כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ חּיים ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמקצת
ּדֹומה  הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו מּמנהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכלֹו

החי  מן .לאבר ְִֵֶַַ
.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם

יצא  ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתר  והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת נׁשּבר העֹוף, . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר  אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם
מתלּקט  ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמרּסס
נקבים  ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק א ֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנקבים,
אּלא  הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה הּבׂשר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּנגרד
ׁשּנׁשּבר  העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר ׁשּנתאּכל אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכקלּפה,

ׁשּנמצ  אּלּועד ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה הּבׂשר א ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא עד לאּסּור, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמֹורין

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
.Ë ּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט
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ואחר  מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן  אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן  חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי  - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא  ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּבר חתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם
אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו החזיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָואפּלּו
אסּור  האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה הּולד, ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָנֹולד
נאסר  - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל טרפה; ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ׁשּפרׁש ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכבׂשר
ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא למקֹום ׁשּיצא ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È לא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

ואם  מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻנׁשאר
אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן הּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחת
החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ּבלבד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּיצא
אחר  אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, והּוא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹוחתכֹו
האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת מקֹום - ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשחיטה

החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא, ׁשּיחּת .אחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
.‡È ּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו  ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר - נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם  העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר מּׁשּום ִִֵֶֶַַלֹוקה
.·È והרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

הֹואיל  מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי  אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ּבא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

טהֹורה  ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב .זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין [עובר]הּׁשֹוחט , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מּתרת  ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻחי
אם  - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
אסּור  מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
ׁשּמא  אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם מּתר. ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻֻוהּׁשאר
זה  ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָׁשליה
ׁשּלא  לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ּבּבטן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ולד ּבּבטן ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא
.„È חדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטת ּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

ְִָׁשחיטה.
.ÂËּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע

אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבן
ׁשהּוא  ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹמֹועלת
ּכאבר  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּבמעי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחי

ׁשחט מאּמֹו ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא עּבר ּכל . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ׁשחיטת אין - אּמֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשחיטה. ְְִִָָוצרי

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשֹוגג,ּכּזית האֹוכל‡. ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

קבּועה חּטאת ובעשיר]מביא בעני מפרׁש[שווה ודבר . ְְְִֵַָָָָָֹ
ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתֹורה,
תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ּבין טמאין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבין
ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף מֹוׁשבֹותיכם, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכל
ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה "זאת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אין  - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ּדגים ּדם ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָאבל
טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום עליו ְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָחּיבין
חגבים  ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֻֻמּתר
ּכחלב  ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - טמאים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָודגים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם טמאה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּומּכין ·. ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם

הרי  נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. מּכת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ּבפת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש ׁשהרי .אֹוכל, ֲֵֵֵֶַ
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל  אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
ׁשהּוא  זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל ויֹוצא. הּקזה,[מטפטף]מקּלח ּבתחּלת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּכׁשּיתחיל  הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ׁשּיתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - לפסק ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹהּדם

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא הּקּלּוח, ְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּדם
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים -[אין האברין ודם ְְִִֵַַַַָָ

הּמתּכּנס  ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ּדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָּכגֹון
עליו  חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלּלב
ּדם  "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל אבל ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכרת.

תאכלּו" הּבׂשר,לא נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
יֹוצאה  ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - היא" ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּדם

ּבֹו.
הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל

ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
האברין  ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, ׁשאר .אבל ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
מֹולחֹו ּכ אחר ואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

חּיב  ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,
ּכרת. ֵָָָעליו

.Êלתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּכבד
אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד רֹותחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמים

ּכן  ואחר אחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ
עם  ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה, מבּׁשלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכ
ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט מנהג וכן אחר. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבׂשר

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד - אֹותֹו קֹולין ְְְֲִִֶַַָֹולא
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.Áחלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּכבד
וכל  הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחמץ
אחד  ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר עּמּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתּבּׁשל

למּטה  הּכבד ׁשּתהיה והּוא, למעלה - ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹוכל  זה הרי .מּבׂשר, ֲִֵֵֶָָ

.Ë ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול
לדם  הּדֹומה ּבׂשר ׁשּתצא אּלא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר  מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשֹוחט

.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ואחר  ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו

יפה  יפה מֹולחֹו ואחר ּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין

הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמנּקב;
וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח הּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח

ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, מן הּבׂשר .לנּפץ ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.·Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

מּיד  וצֹולה יפה מֹולח מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין
.‚È;ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

עד  אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאדימה ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחתיכה
ויצלה  יפה יפה אֹותּה ּביצי ׁשּימלח וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמזרקים  ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלף וחּיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבהמה
לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם - ּדם מלאים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשהם
אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן חתכן לא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹואם

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ּכּלן ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּצלאן
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה  ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
מתקּבץ  ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
הּניח  מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ּוׁשאר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻלתֹוכֹו;
ּפתּוח  ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - למּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחטמֹו

אסּור  מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר ּדמֹו .ויצא ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
.ÂË ׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל
ולֹוקח  ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּונית הּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ

אסּורה  הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ּדגים ּפת . ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

הּדגים  מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ׁשּמלחן ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻועֹופֹות
ואין  העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּורין;

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח אם לֹומר, ְְִִִֵַַַַָָָָָצרי

.ÊÈ ּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ׁשּמלחן  ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם  צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ׁשּמּלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו
מעים  ּבבני ּדם מחזיקין הּגאֹונים.ׁשאין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ËÈ מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
אֹוכל  הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני הּטפלה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
לבנה  הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח טפלן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָואם

הּכ טפלן ּכמֹו אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - קמחין ְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹּבׁשאר

.מּתרין  ִָֻ
.Î ׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין

ּבקרקע  ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּסּכין,
מּתר  רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; עׂשרה אינֹוקׁשה וכן . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻ

לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָחֹות
צנֹון  ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו הּסּכין, הדיח ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻואם

רֹותח. לא אבל ּבֹו, ְֲֵֵַַָֹוכּיֹוצא
.‡Î ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

מתכת] ׁשּכבר [מצופה לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְֱֵֶֶַָָָָֹ
ּבחרׂשיה. הּדם ְֲִֶַַַָָָנבלע

ז  ¤¤ּפרק
-האֹוכל‡. חלב מביא ּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשל ׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב

תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב מחלב "ּכל ׁשאכל ּבין - ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאר  אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן  ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל  ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
חלב,·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים  לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו  לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין  הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ׁשּכלּו„. העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

חדׁשיו העיבור]לֹו ימי מלאו חּיב [= זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָ
הן  ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו ְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעליו

החלב. לאסר ְֱִֵֶֶַַֹהּגֹורמין
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעל ׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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ואחר  מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן  אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן  חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי  - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא  ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּבר חתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם
אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו החזיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָואפּלּו
אסּור  האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה הּולד, ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָנֹולד
נאסר  - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל טרפה; ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ׁשּפרׁש ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכבׂשר
ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא למקֹום ׁשּיצא ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָּכיון

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È לא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

ואם  מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻנׁשאר
אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן הּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחת
החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ּבלבד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשּיצא
אחר  אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, והּוא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹוחתכֹו
האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת מקֹום - ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָׁשחיטה

החת מקֹום וחֹות חֹוזר הּיֹוצא, ׁשּיחּת .אחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ
.‡È ּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו  ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר - נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם  העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר מּׁשּום ִִֵֶֶַַלֹוקה
.·È והרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

הֹואיל  מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי  אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ּבא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוהּוא

טהֹורה  ּבחלב ׁשּנתערב טרפה ּכחלב .זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה ּבין [עובר]הּׁשֹוחט , ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

מּתרת  ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ּבין ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻחי
אם  - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
אסּור  מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
ׁשּמא  אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם מּתר. ְְְְְֲִֶַָָָָָָָָֹֻֻוהּׁשאר
זה  ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת זֹו ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָׁשליה
ׁשּלא  לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ּבּבטן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמצא

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ולד ּבּבטן ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻנמצא
.„È חדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא

אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטת ּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ

ְִָׁשחיטה.
.ÂËּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע

אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ּתׁשעה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּבן
ׁשהּוא  ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם לֹו; ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹמֹועלת
ּכאבר  ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּבמעי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחי

ׁשחט מאּמֹו ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא עּבר ּכל . ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ׁשחיטת אין - אּמֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשחיטה. ְְִִָָוצרי

ו  ¤¤ּפרק
ּבׁשֹוגג,ּכּזית האֹוכל‡. ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

קבּועה חּטאת ובעשיר]מביא בעני מפרׁש[שווה ודבר . ְְְִֵַָָָָָֹ
ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּתֹורה,
תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ּבין טמאין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹֹּבין
ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף מֹוׁשבֹותיכם, ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָּבכל
ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה "זאת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
אין  - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ּדגים ּדם ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָאבל
טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום עליו ְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָחּיבין
חגבים  ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו לאכלֹו; ְְְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָֻֻמּתר
ּכחלב  ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - טמאים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָודגים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם טמאה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּומּכין ·. ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדם

הרי  נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. מּכת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ּבפת ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּנׁש

ּפרׁש ׁשהרי .אֹוכל, ֲֵֵֵֶַ
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל  אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
ׁשהּוא  זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְֵֶַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל ויֹוצא. הּקזה,[מטפטף]מקּלח ּבתחּלת ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּכׁשּיתחיל  הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ׁשּיתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹקדם
האברים: ּכדם הּוא והרי עליו, חּיבין אין - לפסק ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹהּדם

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא הּקּלּוח, ְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשּדם
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים -[אין האברין ודם ְְִִֵַַַַָָ

הּמתּכּנס  ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ּדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָּכגֹון
עליו  חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ּבׁשעת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָלּלב
ּדם  "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל אבל ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכרת.

תאכלּו" הּבׂשר,לא נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
יֹוצאה  ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - היא" ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבּדם

ּבֹו.
הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל

ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
האברין  ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, ׁשאר .אבל ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,
מֹולחֹו ּכ אחר ואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

חּיב  ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,
ּכרת. ֵָָָעליו

.Êלתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּכבד
אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד רֹותחין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻמים

ּכן  ואחר אחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָ
עם  ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין אֹותּה, מבּׁשלין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכ
ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט מנהג וכן אחר. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבׂשר

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד - אֹותֹו קֹולין ְְְֲִִֶַַָֹולא
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.Áחלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹהּכבד
וכל  הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻּבחמץ
אחד  ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר עּמּה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנתּבּׁשל

למּטה  הּכבד ׁשּתהיה והּוא, למעלה - ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹוכל  זה הרי .מּבׂשר, ֲִֵֵֶָָ

.Ë ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּטחֹול
לדם  הּדֹומה ּבׂשר ׁשּתצא אּלא קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר  מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ּבהמה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשהּׁשֹוחט

.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
ואחר  ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו

יפה  יפה מֹולחֹו ואחר ּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָּכׁשּמֹולחין

הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ואין ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻמנּקב;
וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח הּדק ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּמלח

ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, מן הּבׂשר .לנּפץ ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ
.·Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

מּיד  וצֹולה יפה מֹולח מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ּומדיחֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא לאכלֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּתר

הּדם. מֹוציא החמץ ִֵֶֶַַָֹׁשאין
.‚È;ׁשנּיה ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמץ

עד  אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ׁשהאדימה ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחתיכה
ויצלה  יפה יפה אֹותּה ּביצי ׁשּימלח וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּמזרקים  ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ּבּקלף וחּיה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבהמה
לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם - ּדם מלאים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשהם
אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ּבׁשּפּוד, ּוצלאן חתכן לא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹואם

מּתרין. אּלּו הרי - הּגחלים על ּכּלן ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּצלאן
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה  ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
מתקּבץ  ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
הּניח  מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ּוׁשאר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻלתֹוכֹו;
ּפתּוח  ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - למּטה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחטמֹו

אסּור  מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר ּדמֹו .ויצא ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹֻ
.ÂË ׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין

לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל
ולֹוקח  ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּונית הּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ

אסּורה  הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ּדגים ּפת . ְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ

הּדגים  מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ׁשּמלחן ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֻועֹופֹות
ואין  העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ׁשהּדג ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאסּורין;

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח אם לֹומר, ְְִִִֵַַַַָָָָָצרי

.ÊÈ ּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
ׁשּמלחן  ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם  צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈ,ׁשלּוק אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ׁשּמּלאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻאֹו
מעים  ּבבני ּדם מחזיקין הּגאֹונים.ׁשאין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ËÈ מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
אֹוכל  הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני הּטפלה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאת
לבנה  הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח טפלן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָואם

הּכ טפלן ּכמֹו אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - קמחין ְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹּבׁשאר

.מּתרין  ִָֻ
.Î ׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין

ּבקרקע  ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּסּכין,
מּתר  רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; עׂשרה אינֹוקׁשה וכן . ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻ

לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָחֹות
צנֹון  ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו הּסּכין, הדיח ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֹֻואם

רֹותח. לא אבל ּבֹו, ְֲֵֵַַָֹוכּיֹוצא
.‡Î ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

מתכת] ׁשּכבר [מצופה לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְֱֵֶֶַָָָָֹ
ּבחרׂשיה. הּדם ְֲִֶַַַָָָנבלע

ז  ¤¤ּפרק
-האֹוכל‡. חלב מביא ּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשל ׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב

תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב מחלב "ּכל ׁשאכל ּבין - ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאר  אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן  ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל  ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
חלב,·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים  לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט
חדׁשיו  לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין  הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
ׁשּכלּו„. העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

חדׁשיו העיבור]לֹו ימי מלאו חּיב [= זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָ
הן  ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ּכאּלּו ְְֲֳִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעליו

החלב. לאסר ְֱִֵֶֶַַֹהּגֹורמין
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעל ׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
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הּכסלים  וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
הּקרּבן  מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא
אּלא  טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקרא ּו לה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׂשרפה
את  "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ּולכ לה'. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּורם

מּמּנּו". ְִֶֶחל ּבֹו
.Â החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַחלב

עליו  חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב הּקרב; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
הּכסלים  ׁשעל החלב והּוא הּקבה ּכרת, על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ּכמֹו עקם -ְְְְֶֶֶֶָָָָֹ
ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב חּוטין מּתר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּוא

.Ê אסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,

הּכליֹות  ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,

.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה  ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
זה  הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעד
מקֹום  וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאסּור,
מּכל  אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת החלב ּבֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתמצא

מּתר  זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד יראה ולא .סביביו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
.Ë הּלב ּכּלן חלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

הּמעי  מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
לגרד  ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּסמּו
מן  ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ׁשעליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחלב
הּוא  לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
.È מהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור  קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלח מּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
וכל  לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּום לנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשהּוא
הּבהמה. מן לנטלֹו ְְְִִֵַָָָצרי

.‡È ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
מהן  אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
לׁשלׁשה  מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים; ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹֹלׁשנים
הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה.

חלב  הּכסלים,מּׁשּום ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּדד  ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
חּיבין  ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָהּטחֹול,

ָָעליו.
.·È ּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני

קרּומֹות  ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב
ּכרת  ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È העקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחי חּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל  - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„È מּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה  נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ן לבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
יבּׁשל  ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין  ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין  האדּמים, החּוטין ּבהן נראּו .לא ְֲִִִִֶַָָָֹֻֻ
.ÂË מחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם  .ּבהן ֶָָ
.ÊË מּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל  ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈ הּבׂשר עם חלבים מֹולחין עם אין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי  ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח  צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים  ּבֹו ׁשּמדיח ואחד .ּבׂשר, ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדי ואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח  ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור  האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשה העֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר  מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
אחר  מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

ּומבּׁשל  .ׁשּנמלח, ְְִֵֶַַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין  יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין  ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה  ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח  מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ואפּלּוהּנׁשה הּטהֹורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים
אּלא  הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל
אבל  ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד,  הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
חלב  וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאר
גידין  ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אס ּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון  הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

- ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; .לֹוקה ְְִִִֵֶֶַָָ

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
עג  ירכֹו אּלא הּבהמה ל יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשהיה  ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָעֹולה

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְֵֵֵֶַַָָֻּכׁשר

ְֱֶָונאמן.
.Á ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה ּבזמן .יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו; חֹוׁשׁשין נאמן אין , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואמהֹותיהן  יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו

ׁשּמא [שפחותיהן] ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְֱֲִִֶֶֶָָָָָֹנאמנין
ְִַיחליף.

.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר
לקח  מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין הּלֹוקח . אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן  אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, והּניחֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׂשר
מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו ְְִִִִֶַַָָָָָהיה

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא .וּדאי ְֶֶֶַַָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין טביעּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹולא

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו .ּבׂשר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ׁשּפרט  ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ּובחלב,ּבּנבלה: , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל "יעׂשה ּבֹו: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּבעל

ּבהניה ודם  מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד החי, מן ואבר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה, ֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמּפי

.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבאכילה

מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות במכוון]אסּור [להתעסק ְְְְֲֵַַַָָ
"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא  ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון  לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים  ּגֹוי מלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
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הּכסלים  וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
הּקרּבן  מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא
אּלא  טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקרא ּו לה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלׂשרפה
את  "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ּולכ לה'. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּורם

מּמּנּו". ְִֶֶחל ּבֹו
.Â החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַחלב

עליו  חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב הּקרב; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
הּכסלים  ׁשעל החלב והּוא הּקבה ּכרת, על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ּכמֹו עקם -ְְְְֶֶֶֶָָָָֹ
ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב חּוטין מּתר. ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוהּוא

.Ê אסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב
נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,

הּכליֹות  ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,

.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה  ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
זה  הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעד
מקֹום  וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאסּור,
מּכל  אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת החלב ּבֹו ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּתמצא

מּתר  זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד יראה ולא .סביביו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ
.Ë הּלב ּכּלן חלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

הּמעי  מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
לגרד  ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּסמּו
מן  ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ׁשעליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחלב
הּוא  לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
.È מהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור  קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלח מּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
וכל  לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּום לנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶָָָׁשהּוא
הּבהמה. מן לנטלֹו ְְְִִֵַָָָצרי

.‡È ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
מהן  אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה הּׂשמאל: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן
לׁשלׁשה  מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ׁשנים; ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹֹלׁשנים
הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום וכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה.

חלב  הּכסלים,מּׁשּום ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּדד  ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ׁשעל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּוקרּום
חּיבין  ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו חּיבין ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָהּטחֹול,

ָָעליו.
.·È ּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני

קרּומֹות  ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב
ּכרת  ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È העקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחי חּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל  - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„È מּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה  נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ן לבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
יבּׁשל  ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּוטין
עדין  ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ׁשּיקלף, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מּתרין  האדּמים, החּוטין ּבהן נראּו .לא ְֲִִִִֶַָָָֹֻֻ
.ÂË מחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם  .ּבהן ֶָָ
.ÊË מּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל  ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈ הּבׂשר עם חלבים מֹולחין עם אין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי  ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח  צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי
חלבים  ּבֹו ׁשּמדיח ואחד .ּבׂשר, ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדי ואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח  ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור  האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשה העֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר  מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
אחר  מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

ּומבּׁשל  .ׁשּנמלח, ְְִֵֶַַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין  יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין  ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה  ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח  מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
וחּיה ּגיד‡. ּבבהמה נֹוהג - ואפּלּוהּנׁשה הּטהֹורין, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
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ּבין  ּובמקּדׁשין, ּבׁשליל ונֹוהג ׁשּלהן; ּוטרפֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבנבלֹות
ּביר ונֹוהג נאכלין. ׁשאינן קדׁשים ּבין הּנאכלין ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקדׁשים
אּלא  הּתֹורה מן אסּור ואין ׂשמאל. ׁשל ּוביר ימין, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשל
אבל  ;"הּיר ּכף על "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד,  הּיר ּכף ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשעל
חלב  וכן סֹופֹו, עד וׁשּלמּטה הּכף, מן ׁשּלמעלה הּגיד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשאר
גידין  ּוׁשני סֹופרים. מּדברי אּלא אס ּור אינֹו - הּגיד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשעל
והעליֹון  הּתֹורה; מן אסּור לעצם, הּסמּו הּפנימי - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהן

מּדבריהם. אסּור ְִִֵֶָֻּכּלֹו,
לֹוקה;·. - הּכף ׁשעל מּמקֹום הּפנימי, הּנׁשה מּגיד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל

החיצֹון  מּכל אֹו הּפנימי, הּגיד מּׁשאר אֹו מחלּבֹו, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָואם
ואם  ּכּזית; אכילה? ׁשעּור וכּמה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין -ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
- ּכּזית ּבֹו ׁשאין ּפי על אף - ּכּלֹו הּכף ׁשעל הּגיד ִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻאכל

עצמּה ּבפני ּכברּיה ׁשהּוא מּפני .לֹוקה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
ׂשמאל,‚. ׁשל מּגיד וכּזית ימין ׁשל הּנׁשה מּגיד ּכּזית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל

- ּכּזית ּבהן ׁשאין ּפי על אף ּכּלן, גידין ׁשני ׁשאכל ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻאֹו
וגיד  ּגיד ּכל על לֹוקה הּוא וכן ׁשמֹונים; .לֹוקה ְְִִִֵֶֶַָָ

ּכף „. לֹו ׁשאין מּפני הּנׁשה, ּגיד מּׁשּום ּבֹו אין - ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהעֹוף
עג  ירכֹו אּלא הּבהמה ל יר ּכיר ׁשּירכֹו עֹוף נמצא ואם . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכן  עליו. לֹוקין ואין אסּור, ׁשּלֹו הּנׁשה ּגיד - ּכף לֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיׁש
אסּור, ׁשּלּה הּנׁשה ּגיד - עֹוף ּכׁשל אר ירכּה ׁשּכף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמה

עליו. לֹוקין ְִֵָָואין
לפי ‰. ּפטּור, - הּטמאין וחּיה מּבהמה הּנׁשה ּגיד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹוכל

ואינֹו מּתרת; ׁשּכּלּה ּבבהמה אּלא ּבטמאה נֹוהג ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻֻׁשאינֹו
הּבׂשר  מּכלל הּגידין ׁשאין ּגּופּה, מּׁשאר ּכמֹוּכאֹוכל , ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכאֹוכל  זה הרי הּגיד, ׁשעל מחלב אכל ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבארנּו.
ְִָָמּבׂשרּה.

.Â ׁשל אֹו טרפה, ׁשל אֹו נבלה, ׁשל הּנׁשה ּגיד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאֹוכל
ׁשהיה  ּגּופּה ׁשאר ּבאּסּור ׁשּנכלל מּתֹו ׁשּתים; חּיב - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָעֹולה

אחר  אּסּור עליו ונֹוסף הּגיד ּגם נכלל .מּתר, ְְִִִֵַַַַַָָָֻ
.Ê יׁשאיר ׁשּלא עד אחריו, לחּטט צרי - הּנׁשה ּגיד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנֹוטל

ּכלּום  על מּמּנּו ׁשּנאמן ּכׁשם הּנׁשה, ּגיד על הּטּבח ונאמן . ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
אדם  היה אם אּלא טּבח, מּכל ּבׂשר לֹוקחין ואין ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהחלב;
ּומֹוכר, לעצמֹו, ׁשּׁשֹוחט הּוא - ּבכׁשרּות ּומחזק ְְְְְֵֵֵֶַַָָֻּכׁשר

ְֱֶָונאמן.
.Á ּבארץ אבל לארץ; ּבחּוצה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָּבּמה

אדם  מּכל לֹוקחין ליׂשראל, ׁשּכּלּה ּבזמן .יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.Ë ּבׂשר אֹו נבלה ּבׂשר ונמצא ּבׂשר, למּכר הּנאמן ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹטּבח

לּבעלים טרפ  הּדמים את מחזיר - אֹותֹו,ה ּומׁשּמתין ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
עד  ּבׂשר, מּמּנּו לּקח לעֹולם ּתּקנה לֹו ואין אֹותֹו. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּומעבירין
ּבדבר  אבדה ויחזיר אֹותֹו, מּכירין ׁשאין למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיל
ּבממֹון  לעצמֹו טרפה ויֹוציא לעצמֹו יׁשחט אֹו ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹחׁשּוב,

הערמה. ּבלא ּתׁשּובה עׂשה ׁשּוּדאי ְְֲֶַַַָָָָָָֹחׁשּוב;
.È זה הרי הארץ, מעּמי אחד ּביד וׁשּלחֹו ּבׂשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלֹוקח

ּבכׁשרּות  מחזק ׁשאינֹו ּפי על ואף עליו; חֹוׁשׁשין נאמן אין , ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ואמהֹותיהן  יׂשראל עבדי ואפּלּו יחליף. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָלֹו

ׁשּמא [שפחותיהן] ּגֹויים, לא אבל זה; ּבדבר ְֱֲִִֶֶֶָָָָָֹנאמנין
ְִַיחליף.

.‡È מֹוכרת ואחת ׁשחּוטה ּבׂשר מֹוכרֹות ּתׁשע חנּיֹות, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻעׂשר
לקח  מּמי ידּוע ואין מהן, מאחת ּבׂשר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבׂשר
אחר  הּל ּבּׁשּוק, מׁשל הּנמצא ּבׂשר אבל אסּור. זה הרי -ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
רב  היּו ואם אסּור; ּגֹויים, הּמֹוכרין רב היּו אם ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מּתר  יׂשראל, .הּמֹוכרים ְְִִֵַָָֻ
.·È הּבׂשר מֹוכרי היּו אם - ּגֹוי ּביד הּנמצא ּבׂשר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכן

ּכל  חכמים אסרּו ּוכבר ּתֹורה; ּדין הּוא זה מּתר. ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻיׂשראל,
ׁשּכל  ּפי על אף - ּגֹוי ּביד ּבין ּבּׁשּוק ּבין הּנמצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּבׂשר

יׂשראל  הּמֹוכרין וכל ולאהּׁשֹוחטין הּלֹוקח . אּלא עֹוד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּכן  אם אּלא אסּור, - העין מן ונעלם ּבביתֹו, והּניחֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבׂשר
מּכירֹו והּוא עין טביעּות ּבֹו לֹו ׁשהיה אֹו סימן, ּבֹו לֹו ְְִִִִֶַַָָָָָהיה

וחתּום  צרּור ׁשהיה אֹו זה, ׁשהּוא .וּדאי ְֶֶֶַַָָָָ
.‚Èונפלּו הּכלי נׁשּבר ּבׂשר, חתיכֹות מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָּתלה

סימן  ּבהן לֹו ואין חתיכֹות, ּומצא ּובא לארץ, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכֹות
'אֹותֹו אֹומרין: ׁשאנּו אסּור; זה הרי - עין טביעּות ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹולא

הּוא' אחר ּבׂשר וזה ׁשרץ, אֹו חּיה ּגררּתּו .ּבׂשר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ
.„È ּבהנאה מּתר הּנׁשה לׁשלח ּגיד לאדם מּתר ,לפיכ . ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ּבפני  ׁשלמה הּיר לֹו ונֹותן ּבתֹוכּה, הּנׁשה ׁשּגיד יר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קדם  זה יׂשראלי מּמּנה יאכל ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹיׂשראל;
הּיר היתה אם ,לפיכ נּכר. מקֹומֹו ׁשהרי הּגיד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיּנטל
הּגיד; ׁשּיּטל עד יׂשראל, ּבפני לגֹוי יּתנּנה לא - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחתּוכה

יׂשראל. מּמּנה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹׁשּמא
.ÂË,"תאכלּו "לא תאכל", "לא ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹּכל

אּסּור  ואחד אכילה אּסּור אחד - יאכל" "לא יאכלּו", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
ׁשּפרט  ּכדר הּכתּוב, ל ׁשּיפרט עד ּבּמׁשמע, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהניה

ואכלּה" ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר "לּגר ּובחלב,ּבּנבלה: , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּתֹורה  ׁשּיתּפרׁש עד אֹו מלאכה". לכל "יעׂשה ּבֹו: ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר
ּורמׂשים, ׁשקצים, ּכגֹון: ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּבעל

ּבהניה ודם  מּתרין אּלּו ׁשּכל - הּנׁשה וגיד החי, מן ואבר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבאכילה. אסּורין ׁשהן ּפי על אף הּקּבלה, ֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמּפי

.ÊË,אכל ולא נהנה אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
ּומּכין  לֹוקה; אינֹו לכלבים, אֹו לגֹוי נתן אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכגֹון

מרּדּות  מּכת ׁשאסּור אֹותֹו ּדבר וכל מּתרין. והּדמים , ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ּבהניה ּומּתר ֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֻֻּבאכילה

מלאכּתֹו ּולכּון סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות במכוון]אסּור [להתעסק ְְְְֲֵַַַָָ
"יעׂשה  ּבֹו: נאמר ׁשהרי החלב, מן חּוץ אסּורין; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבדברים
ולא  ּבנבלֹות, לא סחֹורה עֹוׂשין אין לפיכ מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

ּברמׂשים. ולא ּבׁשקצים, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹּבטרפֹות,
.ÊÈאֹו וצדן, טמאים ודג עֹוף אֹו חּיה לֹו ׁשּנזּדּמנּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּצּיד

יכּון  לא אבל למכרן; מּתר - ּוטהֹורים טמאים לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻׁשּנּצֹודּו
לּטמאים  ּגֹוי מלאכּתֹו ׁשחלבֹו ּבחלב סחֹורה לעׂשֹות ּומּתר . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֻ

ּבהן. וכּיֹוצא הּגֹויים, ּובגבינת רֹואהּו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
.ÁÈּבֹו לעׂשֹות אסּור הּתֹורה, מן ׁשאּסּורֹו ּכל הּכלל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
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סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט  ¤¤ּפרק
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה  ּכל ואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
מן  מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָתבּׁשל
ׁשּלא  ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ִֵבּׁשל.
ׁשאסר לא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו';

.הּבת  ַַ
ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, -ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּיפרט  עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּוגדי
אּלא  אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה  הּכתּוב ׁשּבּׁשלֹוׁשּדּבר טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבחלב  ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבחלב
על  חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - טהֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּבהמה

ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום ְֲִִָָָָָאכילתֹו
חּיה „. ּבׂשר חּיה וכן ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור אינֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיפׁשטּו
מׁשמע  אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב טהֹורה ּבׂשר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹויאכלּו
ּבׂשר  ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב ּגדי אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּכתּוב

ְָָּבחלב.
ּבחלב ‰. לאכלן מּתר וחגבים, עֹוף,ּדגים והּׁשֹוחט ; ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ּבֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֻונמצא
.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו  מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
מתה  ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבׂשר  אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלֹוקה
לא  ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחלב

אחת  ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור ולא ּכֹולל, .אּסּור ְְִִִִֵַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל [עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים  ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

את  הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ׁשּנפלה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדרה:
אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ואֹותּה ְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָֻמּתרת.

ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את והֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּקדם
ׁשהחלב  מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק לא אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ּבּה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנבלע
.Ë החתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם  מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה  ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ׁשּיׁשנאסרה ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר
.È ּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה

נער  אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנפל
הרי  - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּתחּלה

טעם  ּבנֹותן לתֹוזה אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקדרה  את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכֹות
חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל; ׁשּיתערב עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּכּלּה
ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם מּתרת. לאו, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֻאסּורה;
חלב  ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ּבׁשּׁשים, מׁשערין - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; מּׁשּׁשים, אחד ּבׂשר; ְִִִִִִֶָָָָָָֻלתֹו

.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ְֵַַּבנֹותן

.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר [שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו נׁשאר [סחט]ואם ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו
אסּור  - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרעֹו,
ואם  לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלבּׁשלֹו;
מן  ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּׁשלֹו

ְִַָהּמנין.
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל  מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר  - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא  ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר  הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂË אּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים  יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
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מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן והּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשני
החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשאר.
אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,לפיכ ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹֻואֹוכלּה.
ּומדיח  הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה יּגעּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

ואֹוכל. ְְִֵַָהּגבינה,
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת [= נאכל ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלחֹו,
ּכרֹותח. אינֹו ְֵֵַַָהּכּותח,

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻאסּור

עם  זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹוכל
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ואין אסּורה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עד  אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשטין
ּבצּורת  ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיּסיק
ולא  ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּפת

מּתר. זה הרי - ֲֵֶָָָֻחלב
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָסּכין
אבל  ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכּיֹוצא
ואֹוכל  ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה חת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָאם

ּבחלב  .הּׁשאר ְְַָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ

.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל

ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ
.ÁÎ ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעֹוף
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור

ּבניסן  וכל עׂשר תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבין  לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבפני
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, מּׁשּיקרב -ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻהרחֹוקין,
ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. אחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעד
ימים  ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; מן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּור
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור החדׁש -ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
על „. אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא אכילה ּפי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה  ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
מקֹום  ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן זמן, .ּובכל ְְִַַָָ
מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה

החּטים  ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
מּנחין  היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
אם  ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר לא אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכד,
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ואכל, מהם .לקט ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכן
ּתהיה  אם ספק זה הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
תהיה  לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאסּורה

העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹאסּורה,
.Âירקֹות ּכלאי מיני אֹו תבּואה מ ּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי  ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּבין ׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם  - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
המלאה  ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
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סחֹורה, ּבֹו לעׂשֹות מּתר - מּדבריהם ׁשאּסּורֹו וכל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻסחֹורה;
ּבוּדאֹו ּבין ּבספקֹו .ּבין ְְִֵֵֵַָ

ט  ¤¤ּפרק
הּתֹורה,ּבׂשר‡. מן לאכלֹו ואסּור לבּׁשלֹו אסּור - ּבחלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ

ּבהניה  ּכל ואסּור ּכאפר אסּור ואפרֹו אֹותֹו, וקֹוברין ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ
"לא  ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מׁשניהן ּומּׁשּיבּׁשל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּנקּברין.
מן  מּׁשניהן, ּכּזית האֹוכל וכן אּמֹו". ּבחלב ּגדי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָתבּׁשל
ׁשּלא  ּפי על ואף לֹוקה, - ּכאחד ׁשּנתּבּׁשלּו והחלב ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבׂשר

ִֵבּׁשל.
ׁשאסר לא·. מּפני אּלא האכילה, מּלאסר הּכתּוב ׁשתק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

לֹומר  צרי ואין אסּור, ּבּׁשּולֹו 'ואפּלּו ּכלֹומר: - ְְֲִִִִֵַַַַָָהּבּׁשּול
ּבת  ׁשאסר מאחר הּבת, מּלאסר ׁשּׁשתק ּכמֹו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹאכילתֹו';

.הּבת  ַַ
ּבחלב ‚. טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אּלא הּתֹורה מן אסּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ׁשּנאמר: טהֹורה, -ּבהמה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּיפרט  עד העז, ּוולד הּׂשה ּוולד הּׁשֹור ולד ּכֹולל הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹּוגדי
אּלא  אּמֹו", ּבחלב "ּגדי נאמר ולא עּזים'; 'ּגדי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹויאמר

ּבהוה  הּכתּוב ׁשּבּׁשלֹוׁשּדּבר טהֹורה ּבהמה ּבׂשר אבל . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּבחלב  ׁשּבּׁשלֹו טמאה ּבהמה ּבׂשר אֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבחלב
על  חּיבין ואין ּבהניה; ּומּתר לבּׁשל מּתר - טהֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָֻֻּבהמה

ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום ְֲִִָָָָָאכילתֹו
חּיה „. ּבׂשר חּיה וכן ּבחלב ּבין ּבהמה ּבחלב ּבין ועֹוף, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ

לבּׁשלֹו מּתר לפיכ הּתֹורה; מן ּבאכילה אסּור אינֹו -ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדי סֹופרים, מּדברי ּבאכילה ואסּור ּבהניה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻּומּתר
ּתֹורה, ׁשל ּבחלב ּבׂשר אּסּור לידי ויבֹואּו העם ְְְְִִִֵֶָָָָָָָָיפׁשטּו
מׁשמע  אין ׁשהרי טהֹורה, ּבחלב טהֹורה ּבׂשר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָֹויאכלּו
ּבׂשר  ּכל אסרּו לפיכ מּמׁש, אּמֹו ּבחלב ּגדי אּלא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּכתּוב

ְָָּבחלב.
ּבחלב ‰. לאכלן מּתר וחגבים, עֹוף,ּדגים והּׁשֹוחט ; ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻ

ּבחלב. לאכלן מּתר - ּגמּורֹות ּביצים ּבֹו ְְְְְְִִֵָָָָָָֻונמצא
.Â אין - ּבהן וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבׂשר

עליו  מתה,לֹוקין ּבחלב אֹו חלב, ּבמי ּבׂשר המבּׁשל וכן ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
לֹוקה  ואינֹו ּפטּור, - ּבחלב ּדם ׁשּבּׁשל אֹו זכר, ּבחלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
מתה  ּבׂשר המבּׁשל אבל ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינֹו ּבּׁשּולֹו; על לֹוקה - ּבחלב ּבהן, וכּיֹוצא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ּבׂשר  אּסּור ׁשאין ּבחלב, ּבׂשר מּׁשּום אכילתֹו על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלֹוקה
לא  ּכאן ׁשאין - חלב אּסּור אֹו נבלה אּסּור על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבחלב

אחת  ּבת אּסּור ולא מֹוסיף, אּסּור ולא ּכֹולל, .אּסּור ְְִִִִֵַַַֹֹ
.Êׁשליל אבל [עובר]המבּׁשל האֹוכלֹו. וכן חּיב; ּבחלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

קרנים  ועּקרי ועצמֹות, וגידין עֹור אֹו ׁשליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמבּׁשל
ּפטּור. האֹוכלן, וכן ּפטּור; - ּבחלב הרּכים, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּוטלפים

.Á,הּבׂשר לתֹו ׁשּנפל חלב אֹו החלב, לתֹו ׁשּנפל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבׂשר
טעם  ּבנֹותן ׁשעּורֹו - עּמֹו ׁשל ונתּבּׁשל חתיכה ּכיצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

את  הּגֹוי טֹועם - חלב ׁשל רֹותחת לקדרה ׁשּנפלה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבׂשר
לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה ׁשּיׁש אמר אם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּקדרה:
אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּורה. חתיכה, ואֹותּה ְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָֻמּתרת.

ׁשּבלעה; חלב ׁשּתפלט קדם החתיכה את והֹוציא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּקדם
ׁשהחלב  מּפני ּבׁשּׁשים; אֹותּה מׁשערין - סּלק לא אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל

החלב. ׁשאר עם ונתערב יצא ונאסר, ּבּה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנבלע
.Ë החתיכה את טֹועמין - ּבׂשר ׁשל קדרה לתֹו חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל

ואם  מּתר; הּכל חלב, טעם ּבּה אין אם חלב: עליה ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשּנפל
החתיכה  ּתּסחט ׁשאם ּפי על אף - חלב טעם ּבחתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָיׁש
חלב, טעם עּתה ּבּה ויׁש הֹואיל - טעם ּבּה יּׁשאר ְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹלא

ּבכּלּה ּומׁשערין חתיכה. אֹותּה ׁשּיׁשנאסרה ּבכל היה אם : ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ׁשּתהיה  ּכדי והּתבלין, והּמרק והּירק החתיכֹות מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבּקדרה,
אסּורה, החתיכה - הּכל מן מּׁשּׁשים אחד זֹו ֲֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹחתיכה

מּתר. ְְַָָֻוהּׁשאר
.È ּבּתחּלה הּקדרה את נער ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבּמה

נער  אם אבל ּכּסה. ולא לבּסֹוף, אּלא החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּנפל
הרי  - סֹוף עד נפילה מּׁשעת ׁשּכּסה אֹו סֹוף, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּתחּלה

טעם  ּבנֹותן לתֹוזה אֹו הּמרק לתֹו חלב נפל אם וכן . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקדרה  את נֹוער - נפל חתיכה לאיזֹו נֹודע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכֹות
חלב, טעם ּכּלּה ּבּקדרה יׁש אם הּכל; ׁשּיתערב עד ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻֻּכּלּה
ונסמ ׁשּיטעם ּגֹוי נמצא לא אם מּתרת. לאו, ואם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹֹֹֻאסּורה;
חלב  ּבין חלב לתֹו ּבׂשר ּבין ּבׁשּׁשים, מׁשערין - ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אסּור. מּׁשּׁשים, ּפחֹות מּתר; מּׁשּׁשים, אחד ּבׂשר; ְִִִִִִֶָָָָָָֻלתֹו

.‡È,ּבּׁשל ואם חלב; ּבּה יבּׁשל לא ּבׂשר, ּבּה ׁשּבּׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טעם. ְֵַַּבנֹותן

.·Èהבהמה]הּכחל ּבׂשר [שד ׁשאין סֹופרים; מּדברי אסּור , ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן אסּור ׁשחּוטה ּבחלב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּבּׁשל
ּולאכלֹו; לצלֹותֹו מּתר ׁשּבֹו, החלב ּומרק ׁשּקרעֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּכחל

וטחֹו וערב, ׁשתי קרעֹו נׁשאר [סחט]ואם ׁשּלא עד ּבּכתל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּלא  ּוכחל הּבׂשר. עם לבּׁשלֹו מּתר - חלב לחלּוחית ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו
אסּור  - ּגדֹולה ׁשל ּבין הניקה ׁשּלא קטּנה ׁשל ּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרעֹו,
ואם  לאכלֹו; מּתר עצמֹו, ּבפני ּובּׁשלֹו עבר ואם ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻלבּׁשלֹו;
מן  ּוכחל ּבׁשּׁשים, אֹותֹו מׁשערין - אחר ּבׂשר עם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָּבּׁשלֹו

ְִַָהּמנין.
.‚È- ּבּכחל ׁשּׁשים ּכמֹו הּכחל עם הּכל היה אם ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּכיצד?

הּכל  מּׁשּׁשים, ּבפחֹות היה ואם מּתר; והּׁשאר אסּור, ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָֹֻהּכחל
אֹוסר  - אחרת לקדרה נפל אם ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאסּור.
עצמֹו ׁשהּכחל ּכראׁשֹונה; ּבׁשּׁשים ּבֹו ּומׁשערין ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאֹותּה,
אּלא  ּבֹו מׁשערין ואין האסּורה; ּכחתיכה נעׂשה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנתּבּׁשל,
ׁשּנפל  ּבׁשעה ׁשהיה ּכמֹות לא ׁשּנתּבּׁשל, ּבעת ׁשהּוא .ּכמֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„È הּבׂשר מן למעלה ׁשחתכֹו, הּכחל את צֹולין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאין
מּתר  הּכל צלהּו, ואם .ּבׁשּפּוד; ְְִַַָָָֹֻ

.ÂË אּלא חלב, ׁשאינֹו מּתרת; ׁשּבּה, ּבחלב ׁשּבּׁשלּה ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻקבה
ּבּמעים  יׁשּתּנה ׁשהרי ּכטּנֹופֹות, הּוא .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]הּגבינה[לייצב]להעמידאסּור [באמצעות ְְֲִִַַָָ
הּגבינה: את טֹועם - העמיד ואם ׁשחּוטה. ׁשל הּקבה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹור
מּפני  מּתרת. לאו, ואם אסּורה; ּבׂשר, טעם ּבּה יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאם
ואין  היא; ׁשחּוטה ׁשּקבת הּוא, הּמּתר ּדבר - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמעמיד
אבל  טעם. ּבנֹותן ׁשּׁשעּורֹו ּבחלב, ּבׂשר אּסּור אּלא ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָּכאן
הֹואיל  - טמאה ּובהמה ּוטרפה נבלה קבת ּבעֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּמעמיד
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מּׁשּום  הּגבינה נאסרה עצמֹו, ּבפני האסּור ּדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהּמעמיד
ּגבינת  אסרּו זה, חׁשׁש ּומּפני ּבחלב. ּבׂשר מּׁשּום לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֶַַהּגֹויים
.ÊÈׁשניהן הּב ּובהתערב מּתר, לבּדֹו והחלב מּתר, לבּדֹו ׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

ׁשניהן  יאסרּו ּבּׁשּול ידי אמּורים?על ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
צֹונן  אֹו חם, לתֹו חם ׁשּנפל אֹו ּביחד, ׁשניהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשּנתּבּׁשלּו
לתֹו חם והּוא מּׁשניהן אחד נפל אם אבל חם; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלתֹו
ואֹוכל  החלב, ּבֹו ׁשּנגע ּכּלֹו הּבׂשר קֹולף - צֹונן והּוא ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּׁשני
החתיכה, מדיח - צֹונן לתֹו צֹונן נפל ואם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּׁשאר.
אחת, ּבמטּפחת ּוגבינה ּבׂשר לצרר מּתר ,לפיכ ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹֻואֹוכלּה.
ּומדיח  הּבׂשר מדיח - נגעּו ואם ּבזה; זה יּגעּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא

ואֹוכל. ְְִֵַָהּגבינה,
.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת [= נאכל ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכמֹו ׁשהּוא ּכמֹות נאכל ואם ּכרֹותח; הּוא הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלחֹו,
ּכרֹותח. אינֹו ְֵֵַַָהּכּותח,

.ËÈ- חלב ּבֹו ׁשּיׁש לכּותח אֹו לחלב, ׁשּנפל ׁשחּוט ְְֵֶֶַָָָָָָָעֹוף
ּבֹו היה ואם קֹולפֹו; צלי, ואם ּומּתר; מדיחֹו הּוא, חי ְְְְִִִִִַָָָָֻאם
אֹו לחלב ונפל ּבתבלין, מתּבל ׁשהיה אֹו ּפלחים ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻּפלחים

אסּור  זה הרי - .לכּותח ְֲֵֶָָ
.Î ׁשהּוא הּׁשלחן על הּגבינה עם העֹוף להעלֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָֻאסּור

עם  זה יאכל ׁשּמא עברה, הרּגל מּׁשּום ּגזרה - עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹוכל
סֹופרים  מּדברי אסּור ּבחלב ׁשהעֹוף ּפי על אף .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Îאכסנאין -[אורחים]ׁשני זה את זה מּכירין ׁשאינן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מּפני  ּגבינה, וזה ּבהמה ּבׂשר זה אחד, ׁשלחן על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹוכלין

עּמֹו. ׁשּיאכל ּכדי ּבזה לּבֹו ּגס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
.·Î הּפת ּכל - לׁש ואם ּבחלב; העּסה את לׁשין ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאין

ּבׂשר  ּבּה יאכל ׁשּמא עברה; הרּגל מּפני ואין אסּורה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עד  אסּורה, הּפת ּכל - ׁשט ואם ּבאליה; הּתּנּור את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָׁשטין
ּבצּורת  ׁשּנה ואם חלב. ּבּה יאכל ׁשּמא הּתּנּור; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּיּסיק
ולא  ּבׂשר לא ּבּה יאכל ׁשּלא ּכדי נּכרת, ׁשּתהיה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּפת

מּתר. זה הרי - ֲֵֶָָָֻחלב
.‚Î אסּור - הּבׂשר עם ׁשּצלין ודגים הּצלי, עם ׁשאפיּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָּפת

ּבחלב  -לאכלן ּדגים בּה ּובּׁשלּו ּבׂשר, בּה ׁשאכלּו קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
ּבכּותח. לאכלן מּתר הּדגים, ְְְִַָָָָָָֻאֹותן

.„Î צנֹון ּבּה וחת וחזר צלי, ּבׂשר ּבּה ׁשחת ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָסּכין
אבל  ּבכּותח; לאכלן אסּור - חריפין מּדברים ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכּיֹוצא
ואֹוכל  ,החת מקֹום ּגֹורד - אבּטיח אֹו קּׁשּות ּבּה חת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָאם

ּבחלב  .הּׁשאר ְְַָָָ
.‰Îּכמ ׁשל ּכד ּבצד מלח ׁשל ּכד מּניחין -[כותח]אין ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ

זה  ּבמלח הּבׂשר מבּׁשל ונמצא מּמּנּו, ׁשֹואב ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּפני
מּני  אבל החלב; טעם ּבֹו הּכמ,ׁשּיׁש ּכד ּבצד החמץ ּכד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּמּנּו. ׁשֹואב החמץ ִֵֵֶֶֶַֹׁשאין
.ÂÎ אחריו לאכל מּתר - ּתחּלה חלב אֹו ּגבינה ׁשאכל ְְֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻמי

ּובין  הּגבינה ּבין ּפיו ויקּנח ידיו ׁשּידיח וצרי מּיד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבׂשר
ּובֹולען  ׁשּלֹועסן ּבפרֹות, אֹו ּבפת ּפיו? ּיקּנח ּובמה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהּבׂשר.
קמח  אֹו מּתמרים חּוץ - הּפה את מקּנחין ּובּכל ּפֹולטן; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹאֹו

יפה  מקּנחין אּלּו ׁשאין ירקֹות, .אֹו ְְְִֵֵֶֶַָָ

.ÊÎ אם אבל חּיה; אֹו ּבהמה ּבבׂשר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבּמה
צרי אינֹו החלב, אֹו הּגבינה ׁשאכל אחר עֹוף ּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל

ידים  נטילת ולא הּפה קּנּוח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ
.ÁÎ ּבׂשר ּבין ּבהמה ּבׂשר ּבין ּבּתחּלה, ּבׂשר ׁשאכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשעּור  ּכדי ּביניהן ׁשּיׁשהה עד חלב אחריו יאכל לא - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעֹוף
ּבין  ׁשל הּבׂשר מּפני ׁשעֹות; ׁשׁש ּכמֹו והּוא אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסעּודה

ּבקּנּוח  סר ׁשאינֹו .הּׁשּנים, ְִִִֵֶַַַָ

י ּפרק ¤¤
אּסּורין ‡. ויׁש חּיה; נפׁש ּבמיני הם ׁשאמרנּו, אּסּורין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הּכרם, וכלאי החדׁש, והן - הארץ ּבזרע ּתֹורה, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרים
והּטבל  .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·- ּבלבד תבּואה מיני מחמׁשת אחד ּכל ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחדׁש
ּבׁשּׁשה  העמר ׁשּיקרב קדם ׁשּלֹו החדׁש מן לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאסּור

ּבניסן  וכל עׂשר תאכלּו"; לא וכרמל וקלי "ולחם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
- הּתֹורה מן לֹוקה העמר, הקרבת קדם חדׁש ּכּזית ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאֹוכל
ּבין  לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין זמן, ּובכל מקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבכל
מקּדׁש ׁשּיׁש ׁשּבזמן אּלא הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבפני
והּמקֹומֹות  ּבירּוׁשלים; החדׁש הּתר העמר, מּׁשּיקרב -ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּבֹו מתעּצלין ּדין ּבית ׁשאין חצֹות, אחר מּתרין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻהרחֹוקין,
ּכּלֹו הּיֹום ּכל - הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּובזמן חצֹות. אחר ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֻעד
ימים  ׁשני ׁשעֹוׂשין ּבּמקֹומֹות הּזה, ּובּזמן הּתֹורה; מן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאסּור
מּדברי  לערב, עד ּבניסן עׂשר ׁשבעה יֹום ּכל אסּור החדׁש -ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

ְִסֹופרים.
וקליהאֹוכל‚. קלויים]לחם [שבלים וכרמל[גרעינים ְְְִֵֶֶֶַָָ

מלקּיֹות,קלויות] ׁשלׁש לֹוקה - ואחד אחד מּכל ּכּזית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
הּׁשמּועה  מּפי - תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

מּזה. זה חלּוקין ּבלאוין ׁשּׁשלׁשּתן ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמדּו,
על „. אף - העמר הקרבת קדם ׁשהׁשריׁשה ּתבּואה ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכל

ּב מּתרת העמר, ׁשּקרב אחר אּלא נגמרה ׁשּלא אכילה ּפי ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
- העמר ׁשּקרב אחר ׁשהׁשריׁשה ּותבּואה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּׁשּקרב
אסּורה  זֹו הרי העמר, ׁשּקרב קדם זרּועה ׁשהיתה  ּפי על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאף
מקֹום  ּבכל זה ודין הּבאה. ׁשנה ׁשל העמר ׁשּיקרב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

הּתֹורה  מן זמן, .ּובכל ְְִַַָָ
מן ‰. וזרע ּוקצרּה, העמר, אחר ׁשהׁשריׁשה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹּתבּואה

החּטים  ועדין הּבא העמר קרב ּכ ואחר ּבּקרקע, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהחּטים
מּנחין  היּו ּכאּלּו העמר, הּתירן אם ספק אּלּו הרי - ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבּקרקע
אם  ,לפיכ ּבּקרקע. ׁשּבטלּו מּפני אֹותן, יּתיר לא אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבכד,
מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה; אינֹו ואכל, מהם .לקט ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּוׁשתלּה ועקרּה, העמר, מּלפני ׁשליׁש ׁשהביאה ׁשּבלת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכן
ּתהיה  אם ספק זה הרי - והֹוסיפה העמר, ׁשּקרב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
תהיה  לא אֹו הּבא, העמר ׁשּיבֹוא עד הּתֹוספת מּפני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאסּורה

העמר. קדם הׁשריׁשה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹאסּורה,
.Âירקֹות ּכלאי מיני אֹו תבּואה מ ּמיני מין ּכיצד? הּכרם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגֹוי  ׁשּזרע ּבין יׂשראל, ׁשּזרע ּבין - הּגפן עם ּבין ׁשּנזרעּו , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשניהם  - הּירק ּבתֹו הּגפן ׁשּנטע ּבין מאליהן, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעלּו
המלאה  ּתקּדׁש "ּפן ׁשּנאמר: ּובהניה, ּבאכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאסּורין
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ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע
ׁשניהן  .ותאסר ְְֱֵֶֶֹ

.Ê מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל
הּתֹורה  מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Áאבל ּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין  ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

שריפה] חיוב מקּדׁש.[גורם אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ
.Ëּפרֹות הערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מּׁשּנזרע  ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּורין ׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
.È ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים :ּבּמה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לארץ  ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָֹ"ּכי
לא  ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה רץ - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּדברים  יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻאסּורה,
הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום ְְֲִִִִַָָָָָֻהאסּורין

.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק
ּכרם  היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק  ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹות ּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא  מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם
ּבחּוצה  לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, אסּור; ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻיׂשראל,

.לארץ  ֶָָ
.‚È מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית

ענבים  אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהּנמצאין

ׁשם  .והצניען ְְִִָָ
.„È מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

אֹוכל  ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפּות
ּכנג  הּתר מּׁשני ׁשנים מּתר;ׁשלׁש זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻ

לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, התנּו לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹואם
ּבׁשני  הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹחׁשּבֹון.
התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ׁשּיאכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה  ּפרֹות ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור; .ּכזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
.ÂË,לארץ ּבח ּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאּלא
חּיבת  ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
רבעי  ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל  ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבחּוצה  אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ,

.ÊË ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטי יׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈ ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד 

אׁשר אֹותן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל  'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈ ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית  ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק  הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואין
להֹוראה  לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹֻּבלא

זֹו.
.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהג יׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר  מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומת ּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעׂשר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

עֹוןטבל  ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין גדֹולה , ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכלל אזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חּיב  ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא  ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ּובמעׂשרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
והאֹוכל  סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה הּתֹורה, מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ׁשל  וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל מּטבל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכּזית

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ ְִֶַַַַָָָחּוצה
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  ּכלאי לֹוקין ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ועל  הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּכרם
ׁשּלהן. ֲִֶֶָָָהענבים
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.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ּפּגּול  ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומעׂשר

וטמא  ּבמקֹומֹו.ונֹותר יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

חלב  "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימֹו

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס זה יין ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעבֹודה  ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמּׁשּום

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ׁשּנתנּס;והּוא ּכיין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יינם  מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַרביעית,
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ּבֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנגע

ּבּיין ּגֹוי‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור הּגֹויים,- מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

מּתר  ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא  יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה
.Âּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין
אֹוסרין  אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגר
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור יינֹו [לזמן - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ּגֹוי [לזמן ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינם  - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאינֹו
אבל  הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֻאסּור
ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹוצרים

.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;

עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.
ָָזרה.

.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
- ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, נגע .אם ֱִֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
- ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּיין;
ׁשּמא  ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ אסּור; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּגת  מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,וינּס ּבידֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָיּגע
והּזּוגין  החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּדרּוכה,

לּבֹור. ירד ְַַָֹולא
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס יין ֵֶֶֶעֹוׂשה
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
ׁשל  ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנׁשארה
לא  ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ׁשּיבׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיין

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מעת  ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
הּכלים  ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלעת
ּבהן  והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן,
אסּור  זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין לתֹוכן נתן ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיינן.

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] הּיין [שומן לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן אחר ׂשֹורפן.לתֹוכן ׁשהּמלח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותן הּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם  ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים  ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכלי היּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
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ּתתרחק, ּפן ּכלֹומר - הּכרם" ּותבּואת ּתזרע, אׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזרע
ׁשניהן  .ותאסר ְְֱֵֶֶֹ

.Ê מן ּבין הּירק, מן ּבין - הּכרם מּכלאי ּכּזית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהאֹוכל
הּתֹורה  מן לֹוקה - זה.הענבים עם זה מצטרפין ּוׁשניהם ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Áאבל ּבּמה יׂשראל; ּבארץ ׁשּנזרעּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּובהלכֹות  סֹופרים. מּדברי הּכרם ּכלאי לארץ, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבחּוצה
מין  ואיזה הּכרם, ּבכלאי אסּור מין איזה יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלאים
מקּדׁש ּדבר ואיזה יאסר, ּומתי יאסר, והיא אסּור, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינֹו

שריפה] חיוב מקּדׁש.[גורם אינֹו ּדבר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ
.Ëּפרֹות הערלה ּכל - מאכל אילן הּנֹוטע ּכל ּכיצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

מּׁשּנזרע  ׁשנים ׁשלׁש אילן אֹותֹו אסּורין ׁשעֹוׂשה הן הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: ּובהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבאכילה

הּתֹורה. מן לֹוקה ּכּזית, מהן האֹוכל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא
.È ׁשּנאמר יׂשראל, ּבארץ ּבנֹוטע אמּורים? ּדברים :ּבּמה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לארץ  ּבחּוצה ערלה אּסּור אבל וגֹו'"; הארץ אל תבאּו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָֹ"ּכי
לא  ּבחּוצה הערלה ׁשּוּדאי מּסיני, למׁשה הלכה רץ - ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּדברים  יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות מּתר. ּוספקּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻאסּורה,
הּמּתרין. ּודברים ערלה מּׁשּום ְְֲִִִִַָָָָָֻהאסּורין

.‡È;אסּור יׂשראל, ּבארץ - הּכרם וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק
ּכרם  היה ּכיצד? מּתר. ּדוד, ׁשּכבׁש ארצֹות והיא ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּובסּוריה,
וירק  ּבתֹוכֹו זרּוע ירק היה לֹו, חּוצה נמּכרֹות וענבים ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
- מאחר ׁשּמא זה, הּוא מּמּנּו ׁשּמא - לֹו חּוצה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמּכר

מּתר. יֹוצאֹות ּבסּוריה, הענבים ראה אפּלּו לארץ, ּובחּוצה ְְְְֲֲִִֶָָָָָָָָָֻ
והּוא  מהן; לֹוקח - הּכרם מן יֹוצא ירק אֹו ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכרם
ּבידֹו. הּירק לֹוקט אֹו הערלה מן ּבֹוצר אֹותֹו יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

.·È ּבארץ - ּכלאים ספק אֹו ערלה ספק ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּכרם
ּבחּוצה  לֹומר צרי ואין מּתר. ּובסּוריה, אסּור; ְְְְְִִֵֵַָָָָָָֻיׂשראל,

.לארץ  ֶָָ
.‚È מּתרת - ערלה ׁשל ּבפרּדס טמּונה הּנמצאת יין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחבית

ענבים  אבל ּבֹו; וטֹומן מּמקֹום ּגֹונב הּגּנב ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבהניה,
נלקטּו מּׁשם ׁשּמא אסּורין, - ׁשם טמּונים ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָהּנמצאין

ׁשם  .והצניען ְְִִָָ
.„È מּתחּלת התנּו אם - ּבנטיעה ׁשּתפין ׁשהיּו ויׂשראל ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָֻּגֹוי

אֹוכל  ויׂשראל ערלה, ׁשני אֹוכל הּגֹוי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפּות
ּכנג  הּתר מּׁשני ׁשנים מּתר;ׁשלׁש זה הרי - הערלה ׁשני ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֻ

לידי  יבֹואּו ׁשּלא ּובלבד אסּור; מּתחּלה, התנּו לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹואם
ּבׁשני  הּגֹוי אכל ּפרֹות ּכּמה ׁשּיחׁשב ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹחׁשּבֹון.
התנּו אם - הּפרֹות אֹותם ּכנגד יׂשראל ׁשּיאכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה  ּפרֹות ּכמחליף זה ׁשהרי אסּור; .ּכזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
.ÂË,לארץ ּבח ּוצה נֹוהג רבעי נטע ּדין ׁשאין לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה

אמרּו ׁשּלא ּכלל; ּפדיֹון ּבלא רביעית ׁשנה ּפרֹות אֹוכל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאּלא
חּיבת  ׁשהיא ּסּוריה ּומה הּדברים: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּלא
רבעי  ּבנטע חּיבת אינּה מּדבריהם, ּובׁשביעית ,ּבמעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכל  לא לארץ חּוצה - ׁשני מעׂשר ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּכמֹו
יׂשראל  ּבארץ אבל ּבּה?! נֹוהג רבעי נטע יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן,
והֹורּו הּבית. ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין ּבּה נֹוהג -ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבחּוצה  אֹותֹו ּפֹודין לבּדֹו רבעי ׁשּכרם ּגאֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
עּקר. זה לדבר ואין ּבאכילה; מּתר יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻלארץ,

.ÊË ּבארץ מהם לאכל אסּור ּכּלּה, רביעית ׁשנה ְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻּפרֹות
ׁשּיּפדּו עד מׁשּפטי יׂשראל יתּבאר ׁשני מעׂשר ּובהלכֹות ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מֹונין ּומאימתי אכילתן, ודין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָּפדיֹונן,
.ÊÈ ׁשאֹוסף אחר הּזה? ּבּזמן רבעי נטע ּפרֹות ּפֹודין ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּכיצד 

אׁשר אֹותן  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
רבעי' נטע ּפדיֹון על וצּונּו ּבמצוֹותיו, ּכקּדׁשנּו ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ

אּלּו 'הרי ואֹומר: אחת, ּבפרּוטה ואפּלּו ּכּלן, את ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּפֹודה
אֹו הּמלח. לים ּפרּוטה אֹותּה ּומׁשלי זֹו'; ּבפרּוטה ְְְְְִִִֶַַַָָָָּפדּויין
ּכל  'הרי ואֹומר: אחרֹות, מּפרֹות ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמחּללן
אּלּו' ׂשעֹורים 'על אֹו אּלּו' חּטים על מחּללין האּלּו ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָֻהּפרֹות
לאחרים. ּתּקלה יהיּו ׁשּלא ּכדי אֹותן, וׂשֹורף ּבהן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכּיֹוצא

הּפרֹות. ּכל ְֵֵַָואֹוכל
.ÁÈ ׁשנה ּפרֹות ׁשּפדה ּפי על ׁשאף הּגאֹונים, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹורּו

חמיׁשית  ׁשנה ׁשּתּכנס עד לאכלן אסּור חּללן, אֹו ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ּוּפסּוק  הֹוראה; ׁשגגת ׁשּזֹו לי, ויראה עּקר. לֹו אין זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
ּפריֹו". את ּתאכלּו החמיׁשת "ּובּׁשנה ׁשּכתּוב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטעם,
ּפריֹו ּתאכלּו החמיׁשית ׁשּבּׁשנה אּלא הּכתּוב ענין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואין
להֹוראה  לחש ראּוי ואין ׁשּבעֹולם. חּלין ּככל ּפדיֹון, ְְְְְִִֵֶָָָָָָָֹֹֻּבלא

זֹו.
.ËÈמּמּנּוהּטבל להפריׁש חּיב ׁשהּוא אכל ּכל ּכיצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

'טבל'; נקרא מּמּנּו, ׁשּיפריׁש קדם - ּומעׂשרֹות ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּתרּומה
בני  קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמּנּו, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואסּור

לה'" ירימּו אׁשר את מנהג יׂשראל ּבהן ינהגּו לא ּכלֹומר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
האֹוכל  הּורמּו. לא להּתרם ׁשעתידין קדׁשים ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻחּלין,

ּתר  מּמּנּו ׁשּיפריׁש קדם הּטבל מן ּותרּומת ּכּזית גדֹולה ּומה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעׂשר

אׁשמה". עֹון אֹותם והּׂשיאּו וגֹו' יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקדׁשי
.Î גדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּנּטלה מּדבר האֹוכל ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָאבל

ואפּלּו מעׂשרֹות, מּמּנּו הפריׁש לא ועדין מעׂשר, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַֹּותרּומת
אֹוכל  מּׁשּום לֹוקה זה הרי - עני מעׂשר אּלא ּבֹו נׁשאר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

עֹוןטבל  ׁשאין מיתה; ּבֹו ואין גדֹולה , ּבתרּומה אּלא מיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ
מעׂשר. ְֲֵַַּותרּומת

.‡Î מעׂשרֹות מּמּנּו הּורמּו ׁשּלא טבל לאֹוכל ּבכלל אזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'. "ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
חּיב  ּדבר איזה יתּבאר ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
הּוא  ּדבר ואיזה ּפטּור, ּדבר ואיזה ּובמעׂשרֹות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתרּומה
והאֹוכל  סֹופרים. מּדברי החּיב הּוא ואיזה הּתֹורה, מן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָחּיב
ׁשל  וערלה הּכרם מּכלאי אֹו ּדבריהם, ׁשל מּטבל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכּזית

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - לארץ ְִֶַַַַָָָחּוצה
.·Î,והּכלאים ׁשביעית, ּוספיחי וההקּדׁש, והחדׁש, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּטבל,

ואין  ּכמֹותן, אסּורין מּפרֹותיהן הּיֹוצאין מׁשקין - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה
עליהן  ּכלאי לֹוקין ׁשל ויין ערלה ׁשל וׁשמן מּיין חּוץ ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ועל  הּזיתים על ׁשּלֹוקין ּכדר עליהן ׁשּלֹוקין - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּכרם
ׁשּלהן. ֲִֶֶָָָהענבים
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.‚Î ּבק ּתֹורה יׁש ׁשל וכּלן ּבמאכלֹות, אחרים אּסּורין דׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
וחּלה, ּובּכּורים, ּתרּומֹות, ּבאכילת ׁשּיׁש אּסּורין ּכגֹון - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהן
ּפּגּול  ּכגֹון הּמזּבח, ּבקדׁשי ׁשּיׁש ואּסּורין ׁשני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומעׂשר

וטמא  ּבמקֹומֹו.ונֹותר יתּבאר מהן אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„Î ּכּזית - מהן אכילה ּכל לכרת.וׁשעּור ּבין למלקּות ּבין , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּומּצה. חמץ ּבהלכֹות ודיניו ּבפסח חמץ אּסּור ּבארנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבפני  מין אּסּור אינֹו הּכּפּורים, ּביֹום אכילה אּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָאבל
ּבּכל. ׁשוה אינֹו הּנזיר, על מּגפן יֹוצא אּסּור וכן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו;
ּבמקֹומֹו ודיניו, וׁשעּורֹו מהן אחד ּכל אּסּור יתּבאר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּולפיכ

לֹו. ָָהראּוי

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום

יא  ¤¤ּפרק
מּמּנּו.‡ והּׁשֹותה ּבהניה; אסּור זרה, לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיין

מּתקרבת  ׁשהּוא ּכל האֹוכל וכן הּתֹורה. מן לֹוקה ׁשהּוא, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּכל
ל] ּומלח [שמוקרב מים אפּלּו ּפרֹות, אֹו מּבׂשר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעבֹודה

חלב  "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, ׁשהּוא ּכל מהן האֹוכל -ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ
נסיכם". יין יׁשּתּו יאכלּו, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימֹו

לּה·. ׁשּקרב ּכזבח לּה, ׁשּנתנּס זה יין ׁשאּסּור וכיון ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבעבֹודה  ׁשּנאמר ׁשעּור, לֹו אין הּוא, זרה עבֹודה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמּׁשּום

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:
.‚,נתנּס לא אֹו נתנּס אם יֹודעין אנּו ׁשאין הּגֹויים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיין

ּבהניה  אסּור - יינם' 'סתם הּנקרא ׁשּנתנּס;והּוא ּכיין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
יינם  מּסתם והּׁשֹותה הּוא. סֹופרים מּגזרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִִִַַַַרביעית,
אֹותֹו„. נּס ׁשּמא אסּור, זה הרי - הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע יין ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  ׁשּיין למדּת, הא זרה. לעבֹודה הּגֹוי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּמחׁשבת
ּבהניה. אסּור ׁשהּוא יינם, ּכסתם ּדינֹו - הּגֹוי ּבֹו ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנגע

ּבּיין ּגֹוי‰. ׁשּנגע ּגֹוי ּתינֹוק וכן ּבכּונה, ׁשּלא ּביין ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנגע
ּבהניה  ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור הּגֹויים,- מן עבדים הּלֹוקח . ְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

מּתר  ּבֹו ׁשּיּגעּו ויין מנּסכין, אינן מּיד - ּוטבלן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻּומלן
ולא  יׂשראל, ּבדתי נהגּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבׁשתּיה,

מּפיהן. זרה עבֹודה ְֲִִֶָָָָָּפסקה
.Âּומלּו,ּבני יׂשראל ּברׁשּות ׁשּנֹולדּו הּגֹויֹות הּׁשפחֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּבֹו, ּכׁשּיּגעּו הּיין אֹוסרין הּגדֹולים - טבלּו לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדין
אֹוסרין  אינן .והּקטּנים ְְְִִֵַַָ

.Êׁשּבארנּו ּכמֹו מצוֹות ׁשבע עליו ׁשּקּבל והּוא ּתֹוׁשב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגר
יין אצלֹו ּומיחדין ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, אסּור יינֹו [לזמן - ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֻ

ייןקצר] אצלֹו מפקידין ואין ארוך], ּגֹוי [לזמן ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינם  - הּיׁשמעאלים אּלּו ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאינֹו
אבל  הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ּבהניה; ּומּתר ּבׁשתּיה, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָֻאסּור
ּבהניה. אסּור יינם ּוסתם הן, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹוצרים

.Á הּגֹוי היה אם - אסּור ׁשהּיין זה ּבענין ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
אסּור  הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד ּבגללֹו הּיין ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנאסר
ּבׁשתּיה  אסּור הּוא הרי זרה, עבֹודה עֹובד אינֹו ואם ְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָָּבהניה;

עבֹודה  עֹובד זה הרי סתם, 'ּגֹוי' ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבלבד.
ָָזרה.

.Ë על להּקרב ׁשראּוי יין אּלא זרה, לעבֹודה מתנּס ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכל  על וגזרּו יינם סתם על ּכׁשּגזרּו זה, ּומּפני הּמזּבח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּגּבי
על  אּלא ּגזרּו לא ּבהניה, אסּור ׁשּיהיה הּגֹוי ּבֹו ׁשּיּגע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיין
ׁשּנגע  יׂשראל ׁשל מבּׁשל יין ,לפיכ .להתנּס הראּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻהּיין

אינֹו - הּגֹוי אחד;ּבֹו ּבכֹוס הּגֹוי עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר אסּור, ְְִִֵֶַַָָָֻ
- ׁשּיּׁשתה ואפׁשר להחמיץ ׁשהתחיל ויין מזּוג, יין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר  ּבֹו, נגע .אם ֱִֶַָָ
.Èהּמערב הֹורּו ּדבׁשּגאֹוני מעט יׂשראל ּביין נתערב ׁשאם , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  הרי לּמזּבח, ראּוי ואינֹו הֹואיל - ׂשאֹור מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָאֹו
הּגֹוי. עם לׁשּתֹותֹו ּומּתר ;מתנּס ואינֹו ּכׁשכר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָֻֻּכמבּׁשל

.‡Èויּמׁש מּׁשּידר הּגֹויים? יין יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
- ּבּגת הּוא עדין אּלא לּבֹור, ירד ׁשּלא ּפי על אף ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּיין;
ׁשּמא  ּבּגת, הּנכרי עם ּדֹורכין אין ,לפיכ אסּור; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
ּגת  מּמּנּו לֹוקחין ואין ּכפּות. היה ואפּלּו ,וינּס ּבידֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָיּגע
והּזּוגין  החרצּנין עם מערב הּיין ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹּדרּוכה,

לּבֹור. ירד ְַַָֹולא
.·È על עֹומד יׂשראל והרי ּבֹו, נגע ולא הּיין ׁשּדר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי

ּבׁשתּיה  אסּור זה הרי - ּבחבית ׁשּכּנסֹו הּוא ויׂשראל .ּגּביו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
.‚Èנס יין ׁשּנעׂשה מּפני ּבהניה, אסּור ּגֹויים ׁשל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמץ

ׁשּיחמיץ  ּפי קדם על אף - ּבחבית ענבים ּדֹורס ׁשהיה ּגֹוי . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
היה  ;נס יין מּׁשּום חֹוׁשׁשין אין ידיו, ּגּבי על צף ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּיין

הּסּלים מן ענבים]אֹוכל וכסאתים,[שבהם ּכסאה והֹותיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ
אינֹו הענבים, על מנּתז ׁשהּיין ּפי על אף - לּגת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָּוזרקן

.נס יין ֵֶֶֶעֹוׂשה
.„È ׁשנים ּכל ּבהניה אסּורין - ּגֹויים ׁשל והּזּוגין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצּנים

ולא  יבׁשּו ּכבר - חדׁש עׂשר ׁשנים ּולאחר חדׁש; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹעׂשר
ׁשל  ׁשמרים וכן ּבאכילה. ּומּתרין לחלּוחית, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנׁשארה
לא  ׁשהרי מּתרין, חדׁש עׂשר ׁשנים לאחר - ׁשּיבׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻיין

וכאדמה  ּכעפר הן והרי יין, ריח ּבהן .נׁשאר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.ÂË- יינם הּגֹויים ּבהן ׁשהכניסּו וקנקּניהן הּגֹויים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנֹודֹות

חדׁש עׂשר ׁשנים ׁשּייּׁשנן עד יין, לתֹוכן לּתן עד אסּור אֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לאּור ׁשעליהן [לכבשן]ׁשּיחזירן הּזפת ׁשּיתרּפה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ימים [מהחום] ׁשלׁשה מים לתֹוכן ׁשּיּתן עד אֹו ׁשּיחּמּו, אֹו ,ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מעת  ּכל אחרים מים ּומחליף הּמים ּומערה לעת, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָמעת
הּכלים  ׁשהיּו ּבין הּימים; ּבׁשלׁשת ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלעת
ּבהן  והכניסּו אֹותן וׁשאלּו יׂשראל ׁשל ׁשהיּו ּבין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּלהן,
אסּור  זה הרי אֹותן, ׁשּיטהר קדם יין לתֹוכן נתן ואם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹיינן.

ְִִָּבׁשתּיה.
.ÊËציר אֹו ׁשכר לתֹוכן לּתן דגים]ּומּתר מּוריס [של אֹו ְְִִֵֵָָָָֻ

דגים] הּיין [שומן לּתן ּומּתר לכלּום; צרי ואינֹו ְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּיד,
הּמּוריס, אֹו הּציר ׁשּיּתן אחר ׂשֹורפן.לתֹוכן ׁשהּמלח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.ÊÈׁשאינן חדׁשים ּכלים נֹותן הּלֹוקח - הּגֹויים מן מזּפתין ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ואם  ;נס יין ּבהן נתנּו ׁשּמא חֹוׁשׁש ואינֹו מּיד, יין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלתֹוכן

חדׁשים  ׁשהן ּפי על ואף מדיחן, - מזּפתין ּכלי היּו וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
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ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו
ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו

.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
צחצֹוחי  הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
ׁשהּיֹוצרין  ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה  צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה אֹו .עֹוׂשין, ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי [מצופים ְְִֵֶֶַָָ

אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנׁשּתּמׁשּו
ׁשהן  מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם מּתרין; - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָֹֻֻׁשחרים
לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבֹולעין.
ׁשאין  לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻּבין
ּבהן  ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ּבׁשּכּנסֹו אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהּדבר

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ּומּתרין, מדיחן - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻלקּיּום
.Îאבן ּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים  מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן  היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים  מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Î עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים  ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימים ואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר  חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Î אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּגת

הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר
ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו יּׁשנּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻואם

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚Îׁשל [מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
ּכלי  וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; עׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשנים
אם  - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא והּוצין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחלף
ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן קׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבסּבּו
ׁשנים  מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן  קׁשרים, ּבהן יׁש ואם חדׁש; .עׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.„Î מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר ּכדי על אֹותן [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
לדריכה]והעדׁשיםהענבים] בטון והּלּולבין [גושי ְְֲִִַָָָ

העקלין[מטאטאים] מדיחן. עזר], וׁשל [כלי נסרין ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָ
ׁשיפה[קנבוס]ּבצּבּוץ ׁשל מנּגבן. במים], גדל וׁשל [עשב ְְְְִִֶֶַָָ

- מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּגמי,
ּתחת  מּניחן אֹו זיתים, ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעילן
ׁשּתים  רֹודפין ׁשּמימיו ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצּנֹור

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֵֶַַָָֻעׂשרה
.‰Î לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק  מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות.

ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם
ׁשּבארנּו ּכמֹו סימן, ּבּה .ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָ

.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח
מּתר  זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהביא
יֹודע  אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

ּבלבד  יהּודי ּכׁשׁשהּוא ׁשאינֹו החזק ואם מדקּדק . ולא ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ונתארח  עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור אּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיעיד  עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר אֹוכל אינֹו - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצלֹו

עליהן. ּכׁשר אדם ֲֵֵֶָָָלֹו

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּיּגע ‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיצא  עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּכלי  אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּיין
הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹּפתּוח

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא
ׁשּלא ·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין ‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין  נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -. ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף ּכלי„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻ
נֹוד  העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
ּבין  - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל
ׁשהּיין  ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיה
יּגע  ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ּכלי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר חסר, היה ואם .ּבֹו; ְְְִִִֵֵֶָָָָָֻ
ּבהניה ‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין  ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּבא
ׁשל  ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבּיין,
- ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיין

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ê ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית  הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס

נֹוגע  זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,
כּונה  .ּבלא ְַָָֹ

.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידק חבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מּתר באצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי

ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו
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לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, -ׁשּתנּוח ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אסּור  הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהרי

ֲַָָּבהניה.
.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
ּפי  על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·È ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ׁשּבּכלי מחּבר [הקילוח]הּיין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבין
לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק נּצֹוק [התזה]אֹו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק ליׂשראל,[מקום ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעד
.„Èּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָּכלי

יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכלים
וׁשֹותה  מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
הּיׂשראלי  ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻמחטם
הּיין  יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; הּגֹוי ועדין ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר .ׁשּיּׁשאר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל  ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ
.ÊË,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי

לׁשמרן  אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מּתרֹות  אּלּו יצא הרי 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

אבֹוא  ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינּו
הּכד  ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכם'
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם
.ÊÈ יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכן

מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻֻונכנס
וכן  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוׁשהה
לעיר  ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָהּמּניח
ׁשהּוא  הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלעׂשֹות
אסּור  הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ו ׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמפליג,
אבל  סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, הּדברים וכל ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבׁשתּיה.
ׁשהּוא  ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבפתּוחֹות

אסּור. הּיין ְִִַַַָמפליג,

.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת ויצא [מעמד , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ

לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ׁשעל -ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ
אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג

.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבהלה
הּיׂשראלי  ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
נכנס  ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהּתרֹו;
ׁשהּוא  לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּיׂשראלי

.קדמֹו ְָ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, ח ּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
'ׁשּמא  אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר .יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות עֹומד [מחסן הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵַַָָ
ונתּפס  ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל חבּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבין
אין  ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ּכגּנב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבֹוטח  הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .לנּס ּפנאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּובין  ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשם,

מּתר. הּיין ּכל ,ִַַָָָֻּכ
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין מּפני .מּתרֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‰Îלֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְִִִֵֵֶֶַַַָּגֹוי

ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמלוה
מּתר  הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס ידֹו ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשֹולח

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
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ּבֹו ׁשחֹוׂשף ּכלי ּכגֹון לקּיּום, מכּנסֹו ואין נס יין ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּנתנּו
ודּיֹו. ּבמים, מׁשכׁשכֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּמׁשּפ ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָאֹו

.ÁÈּבֹווכן לׁשּתֹות אסּור הּגֹוי, ּבֹו ׁשּׁשתה חרׂש ׁשל ּכֹוס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
צחצֹוחי  הלכּו ׁשּכבר מּתר, ּוׁשליׁשית ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּפעם
ׁשהּיֹוצרין  ּכדר ּבאבר מצּפה ׁשהיה והּוא ׁשּבֹו; ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּיין

הדחה  צרי חרׂש, ׁשל אבל מזּפת; ׁשהיה אֹו .עֹוׂשין, ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.ËÈּבאבר הּׁשּועים חרׂש במתכת]ּכלי [מצופים ְְִֵֶֶַָָ

אֹו אדּמים, אֹו לבנים, היּו אם - נס ּביין ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשּנׁשּתּמׁשּו
ׁשהן  מּפני אסּורין, - ירּקין היּו ואם מּתרין; - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָֹֻֻׁשחרים
לבנים, ּבין - חרׂש ׁשל מגּלה מקֹום ּבהן יׁש ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻּבֹולעין.
ׁשאין  לי, ויראה ּבֹולעין. ׁשהן מּפני אסּורין, - ירּקין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻּבין
ּבהן  ּכּנסֹו לא אם אבל לקּיּום; ּבהן ּבׁשּכּנסֹו אּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהּדבר

חרׂש. ׁשל הן ואפּלּו ּומּתרין, מדיחן - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻלקּיּום
.Îאבן ּגת ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבהן ׁשּדר עץ וׁשל אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּבמים  מדיחן - ּבהן ּדר ׁשּלא ּפי על אף הּגֹוי ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּזּפתּה
ּבהן  היתה ואם ּבהן. ודֹור פעמים, ארּבעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּובאפר
הּמים  מקּדים לאו, ואם לּמים; האפר מקּדים .לחלּוחית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Î עץ ׁשל ּגת אֹו הּגֹוי, ּבּה ׁשּדר מזּפתת אבן ׁשל ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻּגת
הּזפת. את לקלף צרי - ּבּה ּדר ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפּותה

מים  ּבּה נתן אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים יּׁשנּה ימים ואם ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר  חמּורה הּגת תהיה לא לקלף; צרי אינֹו - לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מּיד. להּתירּה אּלא יקלף, נאמר לא הּקנקּנים; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמן
.·Î אסּור הּזפת, את ׁשּקלף ּפי על אף - חרׂש ׁשל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּגת

הּזפת. ׁשּירּפה עד ּבאׁש אֹותּה ׁשּיחם עד מּיד, ּבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלדר
ּכמֹו מּתרת - ימים ׁשלׁשה מים ּבּה נתן אֹו יּׁשנּה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֻואם

.ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.‚Îׁשל [מסננת]מׁשּמרת היתה אם - ּגֹויים ׁשל יין ׁשל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ

מיּׁשנּה ׁשׁש, ׁשל היתה ואם ּבּה; ּומׁשּמר מדיחּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׂשער,
ּכלי  וכן מּתירן. קׁשרים, ּבּה יׁש ואם חדׁש; עׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשנים
אם  - יין ּבהן ׁשּדֹורכין מּקפיפֹות ּבהן, וכּיֹוצא והּוצין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחלף
ּבזֹו זֹו אחּוזֹות היּו ואם מדיחן; ּבחבלים, ּתפּורין ְְְֲֲִִִִַָָָָָהיּו
ּומנּגבן, פעמים ארּבעה ּובמים ּבאפר מדיחן קׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבסּבּו
ׁשנים  מיּׁשנן ּבפׁשּתן, ּתפּורֹות היּו ואם ּבהן; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּומׁשּתּמׁש

מּתירן  קׁשרים, ּבהן יׁש ואם חדׁש; .עׂשר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
.„Î מטהרין ּכיצד ,נס יין הּנכרי ּבהן ׁשּדר הּגת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכלי

הּדּפין הּיׂשראלי? ּבהן ׁשּידר ּכדי על אֹותן [שמניחים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
לדריכה]והעדׁשיםהענבים] בטון והּלּולבין [גושי ְְֲִִַָָָ

העקלין[מטאטאים] מדיחן. עזר], וׁשל [כלי נסרין ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָ
ׁשיפה[קנבוס]ּבצּבּוץ ׁשל מנּגבן. במים], גדל וׁשל [עשב ְְְְִִֶֶַָָ

- מּיד לטהרן רצה ואם חדׁש; עׂשר ׁשנים מיּׁשנן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּגמי,
ּתחת  מּניחן אֹו זיתים, ּבמי חֹולטן אֹו ּברֹותחין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעילן
ׁשּתים  רֹודפין ׁשּמימיו ּבמעין אֹו מקּלחין ׁשּמימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצּנֹור

יּתרּו. ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֵֶַַָָֻעׂשרה
.‰Î לֹוקחין היּו ליׂשראל, ּכּלּה יׂשראל ארץ ׁשהיתה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּבזמן

לארץ, ּובחּוצה לֹו; חֹוׁשׁשין ואין מּיׂשראל, אדם מּכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּיין
ׁשהחזק  מאדם אּלא מּיׂשראל, אדם מּכל לֹוקחין היּו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻלא
אּלא  מקֹום ּבכל יין לֹוקחין אין הּזה, ּובּזמן ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּבכׁשרּות.

ּדג  וחתיכת והּגבינה הּבׂשר וכן ּבכׁשרּות; ׁשהחזק ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻמאדם
ׁשּבארנּו ּכמֹו סימן, ּבּה .ׁשאין ְְִֵֵֶֶַָָ

.ÂÎ,זמן ּובכל מקֹום ּבכל הּבית ּבעל אצל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמתארח
מּתר  זה הרי - ּדג וחתיכת ּגבינה אֹו ּבׂשר אֹו יין לֹו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻוהביא
יֹודע  אּלא מּכירֹו ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, לׁשאל צרי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואינֹו

ּבלבד  יהּודי ּכׁשׁשהּוא ׁשאינֹו החזק ואם מדקּדק . ולא ר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
ונתארח  עבר ואם אצלֹו; להתארח אסּור אּלּו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבדברים
ׁשּיעיד  עד ּפיו, על יין ׁשֹותה ולא ּבׂשר אֹוכל אינֹו - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצלֹו

עליהן. ּכׁשר אדם ֲֵֵֶָָָלֹו

יב  ¤¤ּפרק
ׁשּיּגע ‡. הּוא הּיין? הּגֹוי ּבּה ׁשאֹוסר הּנגיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּכיצד

ּבהן, לנּס ׁשּדרּכן אבריו ּבׁשאר ּבין ּבידֹו ּבין עצמֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּיין
קדם ויׁשכׁש ידֹו את ותפסּו לחבית, ידֹו ּפׁשט אם אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיצא  עד מּלמּטה החבית ּופתחּו ינידּה, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּיֹוציאּה,
ּכלי  אחז אם וכן הּיין. נאסר לא - מּידֹו למּטה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּיין
הּכלי, הגּביּה ׁשּלא ּפי על אף - וׁשכׁשכֹו יין, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹּפתּוח

הּיין. נאסר - ּבּיין נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא
ׁשּלא ·. ּפי על אף - הּיין ויצק והגּביהֹו יין, ׁשל ּכלי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל

מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי נאסר; ,ׁשכׁשׁשכׁש ולא הגּביּה, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מּתר. - נגע ְַָָֹֻולא

יין ‚. לתֹוכֹו צק ויׂשראל ּבּקרקע, הּכלי אֹוחז ׁשהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
הּיין  נאסר הּכלי, הּגֹוי נדנד ואם מּתר; הּיין -. ְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַָֻ

ואף ּכלי„. למקֹום, מּמקֹום הּגֹוי לטלטלֹו מּתר - סתּום ְְְְְְִִַַַָָָָֻ
נֹוד  העביר .הּנּסּו ּדר זה ׁשאין מתנדנד; ׁשהּיין ּפי ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
ּבין  - ּבידֹו הּנֹוד ּפי אֹוחז והּוא למקֹום, מּמקֹום יין ְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל
ׁשהּיין  ּפי על ואף מּתר, - חסר אֹו מלא הּנֹוד ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיה
יּגע  ׁשּמא אסּור יין, מלא ּפתּוח חרׂש ּכלי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

ׁשכׁשכֹו ּכן אם אּלא מּתר חסר, היה ואם .ּבֹו; ְְְִִִֵֵֶָָָָָֻ
ּבהניה ‰. מּתר הּיין הרי - לזה נתּכּון ולא ּבּיין, ׁשּנגע ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻּגֹוי

ידֹו ׁשהֹוׁשיט אֹו יין, ׁשל נֹוד על ׁשּנפל ּכגֹון ּכיצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד.
יין  ונמצאת ׁשמן ׁשהיא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â נגע ולא הֹואיל - כּונה ּבלא ּגֹוי ׁשל מּכחֹו הּיין ְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹּבא
ׁשל  ּכלי ׁשהגּביּה ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשתּיה. מּתר זה הרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבּיין,
- ׁשמן אֹו ׁשכר ׁשהּוא מדּמה והּוא אחר, לכלי ויצק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָיין

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.Ê ּכׁשהּוא ידֹו ּופׁשט יין, לבּקׁש לחנּות אֹו לבית  הּגֹוי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס

נֹוגע  זה ואין נתּכּון, ליין ׁשהרי אסרֹו; - ּבּיין ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמחּפׂש,
כּונה  .ּבלא ְַָָֹ

.Áוחבקּה הּגֹוי וקדם לארּכּה, ׁשּנסּדקה [הידק חבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מּתר באצבעותיו] זה הרי - החרׂשים יתּפרדּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֻּכדי

ּכדי  העליֹון ּבּסדק ותפס לרחּבּה, נסּדקה אם אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהניה;
ּכחֹו על הּיין אין ׁשהרי ּבׁשתּיה, מּתר זה הרי - יּפל ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא

ּגֹוי. ֶׁשל
.Ë ׁשּמדד אֹו מת, מּׁשם והעלּוהּו יין ׁשל לבֹור ׁשּנפל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹוי

והּצרעה  הּזבּוב את ׁשהּתיז אֹו ּבקנה, הּיין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבֹור
ּכדי  הרֹותחת החבית ּפי על מטּפח ׁשהיה אֹו ּבקנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו
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לּבֹור  ּבחמתֹו ּוזרקּה חבית ׁשּנטל אֹו הרתיחה, -ׁשּתנּוח ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
אסּור  הּיין חי, הּגֹוי עלה ואם ּבלבד; ּבהניה מּתר זה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻהרי

ֲַָָּבהניה.
.È והּניח הּנקב, מן הּפקק ונׁשמט ּבצּדּה, נקב ׁשהיה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

הּיין  ּכל - הּיין יצא ׁשּלא ּכדי הּנקב, ּבמקֹום אצּבעֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּגֹוי
מּתר  הּנקב, וׁשּתחת אסּור; הּנקב, עד החבית ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻׁשּמראׁש

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.‡Èּכפּופה אֹו[צינורית]מינקת מּמּתכת אֹותּה ׁשעֹוׂשין ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשּבחבית  הּיין לתֹו ראׁשּה ׁשהּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכּוכית
לירד  הּיין והתחיל הּיין ּומצץ לחבית, חּוץ האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהראׁש
ּפי  על אצּבעֹו והּניח הּגֹוי ּובא ּתמיד, ׁשעֹוׂשין ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּכדר
ׁשּבחבית: הּיין ּכל נאסר - מּלירד הּיין ּומנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמינקת
מּכחֹו. ּכבא הּכל ונמצא ידֹו, לּולי ונגרר יֹוצא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל

.·È ּכל נאסר - ּגֹויים יין ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי לתֹו יין ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
הּנּצֹוק העּמּוד ׁשהרי העליֹון, ׁשּבּכלי מחּבר [הקילוח]הּיין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ הּתחּתֹון; ׁשּבּכלי הּיין ּובין העליֹון ׁשּבּכלי הּיין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּבין
לתֹוך  לגֹוי נפיצההּמֹודד ינּפץ - ׁשּבידֹו [שפיכות ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק נּצֹוק [התזה]אֹו יהיה ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹ
העליֹון. ּבּכלי ּׁשּיּׁשאר מה עליו ויאסר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחּבּור

.‚È עּכבת הּמׁשּפ ּבקצה יׁש אם - לנכרי ּבֹו ׁשּמדד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשּפ
מתעכב]יין מהיין שחלק ליׂשראל,[מקום ּבֹו ימּדד לא - ְְְִִִֵַָֹֹ

אסּור. זה הרי הדיח, לא ואם וינּגב; ׁשּידיחּנּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹעד
.„Èּכמֹו מּמּנּו, יֹוצאין חטמין ׁשני ּכמין לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָּכלי

יׂשראל, ּביד יין מלא ׁשהיה לּידים, ּבהן ׁשּנֹוטלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכלים
וׁשֹותה  מֹוצץ והּגֹוי זה מחטם וׁשֹותה מֹוצץ יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
הּיׂשראלי  ׁשּיקּדים והּוא מּתר. זה הרי - הּׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻמחטם
הּיין  יחזר - הּגֹוי ׁשּמּׁשּיפסק ׁשֹותה; הּגֹוי ועדין ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מּכחֹו הּיין ּבא ׁשהרי ּבֹו, ּׁשּיּׁשאר מה ּכל ויאסר .ׁשּיּׁשאר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË הּיין ּכל אסר - ּבּמניקית החבית מן הּיין ׁשּמצץ ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּגֹוי
ּבמציצתֹו, ּבּמניקית ׁשעלה הּיין יחזר ׁשּכׁשּיפסק, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּה;

הּכל  ויאסר לחבית, .ויּפל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ
.ÊË,למקֹום מּמקֹום יין ּכּדי יׂשראל עם מעביר ׁשהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי

לׁשמרן  אחריהן הֹול מיל,והּוא ּכדי מּמּנּו הפליגּו אפּלּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
מּתרֹות  אּלּו יצא הרי 'עּתה ואֹומרין: עליהן, ׁשאימתֹו ; ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ

אבֹוא  ואני 'לכּו להם: אמר ואם אֹותנּו'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינּו
הּכד  ּפי ׁשּיפּתחּו ּכדי מעיניו נתעּלמּו אם - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכם'
ּבׁשתּיה; אסּור ּכּלֹו הּיין הרי ותּגב, אֹותּה ויגיפּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֻויחזרּו

מּתר. מּכן, ּפחֹות ְִִֵָָֻואם
.ÊÈ יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבחנּותֹו נכרי הּמּניח ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָוכן

מפליג, ׁשהּוא מֹודיעֹו ואם מּתר; הּיין ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻֻונכנס
וכן  ּבׁשתּיה. אסּור הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוׁשהה
לעיר  ונכנס הּגֹויים, עם ּבספינה אֹו ּבקרֹון יינֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָהּמּניח
ׁשהּוא  הֹודיען ואם מּתר; הּיין - ויצא צרּכֹו ְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻלעׂשֹות
אסּור  הּיין - ותּגב ויּגף ׁשּיפּתח ּכדי ו ׁשהה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמפליג,
אבל  סתּומֹות; ּבחבּיֹות האּלּו, הּדברים וכל ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָּבׁשתּיה.
ׁשהּוא  ׁשהֹודיען מאחר ׁשהה, לא אפּלּו - ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹּבפתּוחֹות

אסּור. הּיין ְִִַַַָמפליג,

.ÁÈ על ּפתּוח יין והּניח הּגֹוי, עם אֹוכל ׁשהיה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל
הּדֹולפקי על ּפתּוח ויין יין]הּׁשלחן להנחת ויצא [מעמד , ְְְְְִִַַַַַָָָָֻ

לֹו: אמר ואם מּתר; הּדֹולפקי וׁשעל אסּור, הּׁשלחן ׁשעל -ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻֻ
אסּור. ׁשּבּבית הּפתּוח הּיין ּכל - ּוׁשתה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג

.ËÈ הּכנסת ּבבית ּתפּלה קֹול וׁשמע הּנכרי, עם ׁשֹותה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יזּכר  'עּתה אֹומר: ׁשהּנכרי מּתר; הּפתּוח, הּיין אף - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻויצא
אינֹו זה ּולפי ּביינֹו'; נֹוגע אֹותי וימצא ּבמהרה ויבֹוא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּיין

ּבלבד  ּׁשּלפניו מה אּלא נאסר ואין מּמקֹומֹו, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.Îׁשהיּו ויׂשראל ׁשניהן נכרי ויצאּו אחת, ּבחצר ּדרין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּפתח, וסגר הּגֹוי וחזר הסּפד, אֹו חתן לראֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבבהלה
הּיׂשראלי  ׁשּבבית הּפתּוח הּיין הרי - יׂשראל ּבא ּכ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
נכנס  ׁשּכבר ּדעת על אּלא הּגֹוי סגר ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהּתרֹו;
ׁשהּוא  לֹו וכמדּמה ּבחּוץ, אדם נׁשאר ולא לביתֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּיׂשראלי

.קדמֹו ְָ
.‡Î חבּיֹות והיּו אחד, ּבבית ּגֹוי וׁשל יׂשראל ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיין

ּכל  נאסר - ּבעדֹו הּדלת ונעל לּבית, הּגֹוי ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָּפתּוחֹות,
אחֹורי  העֹומד מּמּנּו ׁשּמסּתּכל ּבּדלת, ח ּלֹון יׁש ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּיין.
מּתרֹות, החּלֹון ׁשּכנגד החבּיֹות ּכל - ּכנגּדֹו ורֹואה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּפתח
אֹותֹו הרֹואה מן מפחד ׁשהרי אסּורין; הּצדדין .וׁשּמן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î ּבין ונחּבא הּגֹוי ּוברח ּבֹו, וכּיֹוצא ארי ׁשאג אם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
'ׁשּמא  אֹומר: ׁשהּוא מּתר; הּיין - הּפתּוחֹות ְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהחבּיֹות

ּכׁשאּגע' אֹותי רֹואה והּוא ּכאן, נחּבא אחר .יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.‚Î חבּיֹות לגֹוי ויׁש ּפתּוחֹות, חבּיֹותיו ׁשהיּו יין ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָאֹוצר

הּפּונּדק ּבאֹותֹו משותף]אחרֹות עֹומד [מחסן הּגֹוי ונמצא , ְְְְֲִֵֵַַָָ
ונתּפס  ּכׁשּנמצא נבהל אם - הּפתּוחֹות יׂשראל חבּיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבין
אין  ויראתֹו, ׁשּמּפחּדֹו ּבׁשתּיה; מּתר הּיין הרי ּכגּנב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבֹוטח  הּוא הרי אּלא ּכגּנב נתּפס לא ואם .לנּס ּפנאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלֹו
ּובין  ּכ ּבין - החבּיֹות ּבין הּנמצא ותינֹוק אסּור. הּיין ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשם,

מּתר. הּיין ּכל ,ִַַָָָֻּכ
.„Î החבּיֹות ּכל - ׁשלֹום ּדר למדינה ׁשּנכנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָּגדּוד

ּובׁשעת ה  מּתרֹות. ּוסתּומֹות, אסּורֹות; ׁשּבחנּיֹות, ּפתּוחֹות ְְְֲֲִֶַַַָֻֻ
ואּלּו אּלּו ועבר, ּבּמדינה הּגדּוד ּפׁשט אם - ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה

לנּס ּפנאי להן ׁשאין מּפני .מּתרֹות, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֻ
.‰Îלֹו יׁש אם - יין ׁשל הּבֹור ּבצד עֹומד ׁשּנמצא ְְִִִֵֵֶֶַַַָּגֹוי

ּבֹו, ּגס ׁשּלּבֹו מּפני אסּור; זה הרי הּיין, אֹותֹו על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמלוה
מּתר  הּיין מלוה, עליו לֹו אין ואם .ּומנּס ידֹו ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻׁשֹולח

.ּבׁשתּיה  ְִִָ
.ÂÎ ׁשאימתן מּתר, הּיין - יׂשראל ׁשל ּבמסּבה ּגֹויה ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻזֹונה

יינּה - ּגֹויים ּבמסּבת יׂשראלית זֹונה אבל תּגע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מּדעּתּה ׁשּלא ּבֹו נֹוגעין ׁשהן מּפני אסּור, ּבכליה .ׁשּלפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎ ּכדי יין לחלּוחית ׁשם יׁש אם - הּגת ּבבית הּנמצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָּגֹוי
ּכל  להדיח צרי - ׁשנּיה לכף הּכף ׁשּתבלל עד הּכף, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹלבלל
הרחקה  וזֹו ּבלבד, הּגת מדיח - לאו ואם וינּגב; הּגת, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָּבית

.יתרה  ְֵָ
.ÁÎׁשרּבּה עיר ּכנגד נמצאת אם - ּבנהר ׁשּצפה ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻחבית

אסּורה  ּגֹויים, ׁשרּבּה עיר ּכנגד ּבהניה; מּתרת .יׂשראל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
.ËÎּבֹו ונמצאּו יׂשראל, ּבֹו הּיין מֹוכרי רב ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמקֹום
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לבּדם  הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ּבהניה  מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפת לכנס חבית חּוה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג  ¤¤ּפרק
ּומלאהּו‡. ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

ּפי  על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם - ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיין
ּתמיד  מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ּפתּוח, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו יּכנס 'עּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָואֹומר:
ׁשּיסּגר  עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביתֹו'.
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; והחֹותם הּמפּתח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

הּבית  ויפּתח הּגֹוי .יזּיף ְְְִִֵַַַַַ
הּגֹוי ·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא

ׁשהרי  ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עד  זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיׂשראלי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
אּלא  הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין - ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשאבֹוא'

הּמפּתח  .ׁשמירת ְְִֵַַַַ
ׁשּיהיה ‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין  - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם  ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי  על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי  ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי  ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו הי ּוברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו אם .מה, ְְִִִִִֵֶָֹ

למּכר „. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות  להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אּלא  ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
להיֹות  צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם
ּבין  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹוׁשב

אחר  ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, ּבעל .ּברׁשּות ְְִִִֵֵַַַַַ
אֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֶֶַַַָָָָָֻהיה

- וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבית
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין ְְֲִִִֶַַַָֹֻמּתר,

.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
לרׁשּות  ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית ְְְְֲִִֵַַַַָָָָאֹוסרּה.

.הרּבים  ִַָ
.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה [מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

למעלה  יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
ּפסיפס  ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Á- ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

'חֹותם  הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוהּוא
מהּדק  ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבתֹו
אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר

ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה
קצה חֹותם  הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וכן  חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָּפי
הן  הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו והּטיחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכחֹותם

.Ë אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית  קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

.È אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין
וכל  והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
הּיין  אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ּגֹויים  ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּבׂשר

חֹותמֹות  ׁשני צריכין -. ְְִִֵָ
.‡È ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי  ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּנגע  יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבגלל
הרי  - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר .זה ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה  הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל  לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
נאסר  ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָהּגֹויים

ּפנים  ּכל על .ּבׁשתּיה ְִִִַָָָ
.‚È אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי  ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין  לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים  לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי  הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, סּיע ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֻואם
.„È ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

אּסּור  ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËּבארנּו עבר ּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת

לעבֹודה  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות זרה.יינם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ָאסּור.
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר  ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה  ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו .ותבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
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.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

אסּור  .ּכּלֹו ָֻ
.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

ׁשל  חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,
מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, .יין ְְִַָָָָֻ

.Î,ּבׂשכרן יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה  ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻמּתר

אסּור  .לרׁשּותן, ְִָָ
.‡Î ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה מּתר.עבֹודה זה הרי - ן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
עבֹודה  ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואם
יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי יין אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
רֹוצה  ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומכר

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי .ּבקּיּומֹו, ְְִִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי  ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

יין  אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
אבל  ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואני
'טל  לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּגר
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Îל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ואכל  ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוׁשתה
והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; יׁשּתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמא
יׂשראל  לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ּבׁשביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּוכנגד
מחּׁשב  ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעם

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם .לֹו'; ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא  ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר  .מּׁשּום ֲִֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה

ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום
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ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ,ּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּוכבר  ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין
מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

ֶלֹוקה.
הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ּבהן,„. וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית

והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּניחֹו
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין ונתּפח, ּפחֹות ּבּגׁשמים היה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

לֹוקין  ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָמּכּזית
ָָעליו.

ּבארנּו‰. זה ּכבר מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואּסּורי  טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעם
ּוקמחין  תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לאּסּור  ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהן,
לאּסּור  ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ּבפסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמץ

ּותרּומֹות. ׁשני ְֲִֵֵַמעׂשר
.Â מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה

ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו.לכּזית  ּכמֹו ְְְִֵֶַַַ
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ּפי  על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת אכילה .ׁשהיא ְְֲִִִִֶַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
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לבּדם  הּמֹוכרין ׁשּדר ּכלים והן יין, מלאים ּגדֹולים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּכלים
ּבהניה  מּתרין אּלּו הרי - הּיין ּבהן ׁשּפת לכנס חבית חּוה . ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

ּבׁשתּיה. מּתר הּיין יׂשראל, העיר ּגּנבי רב אם - ְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּגּנבים

יג  ¤¤ּפרק
ּומלאהּו‡. ּגֹוי, ׁשל ּבחצרֹו ּבית ׁשּׂשכר אֹו ּבית ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּלֹוקח

ּפי  על אף חצר, ּבאֹותּה ּדר הּיׂשראלי היה אם - ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָיין
ּתמיד  מפחד ׁשהּגֹוי מּפני מּתר; הּיין ּפתּוח, ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻׁשהּפתח
ּבתֹו אֹותי וימצא ּפתאֹום לביתֹו יּכנס 'עּתה ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָואֹומר:
ׁשּיסּגר  עד יצא לא - אחרת ּבחצר דר היה ואם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּביתֹו'.
ׁשּמא  חֹוׁשׁש ואינֹו ּבידֹו; והחֹותם הּמפּתח ויהיה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבית,

הּבית  ויפּתח הּגֹוי .יזּיף ְְְִִֵַַַַַ
הּגֹוי ·. ּביד הּמפּתח והּניח ׁשּסגר אֹו הּפתח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא

ׁשהרי  ;ונּס הּגֹוי נכנס ׁשּמא ּבׁשתּיה, אסּור הּיין הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עד  זה מפּתח לי 'אחז לֹו: אמר ואם ׁשם. הּיׂשראלי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
אּלא  הּבית ׁשמירת לֹו מסר ׁשּלא מּתר, הּיין - ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻׁשאבֹוא'

הּמפּתח  .ׁשמירת ְְִֵַַַַ
ׁשּיהיה ‚. ּכדי ּבטהרה, יינֹו לֹו לדר ליׂשראל ׁשּׂשכר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי

- ּגֹוי ׁשל ּבביתֹו הּיין והיה מּמּנּו, ויּקחּוהּו ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּתר
הּיין  - חצר ּבאֹותּה ּדר הּיין ׁשּׁשֹומר זה יׂשראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאם
ואם  ויֹוצא. נכנס והּׁשֹומר ּפתּוח ׁשהּפתח ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻמּתר,
ּפי  על ואף אסּור, הּיין - אחרת ּבחצר ּדר הּׁשֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
ּגֹוי  ׁשל ׁשהּיין ׁשּכיון יׂשראל; ּביד והחֹותם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּמפּתח

'וי  ויאמר: לּבית, ּולהּכנס לזּיף מפחד אינֹו הי ּוברׁשּותֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ
מּמּני' יּקחּו לא ּבי ידעּו אם .מה, ְְִִִִִֵֶָֹ

למּכר „. הּמעֹות מּמּנּו ׁשּנתקּבל ליׂשראל הּגֹוי ּכתב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפּלּו
מרׁשּות  להֹוציאֹו יכֹול הּיׂשראלי ואין הֹואיל - יין ּבהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָלֹו
אּלא  ואסּור, ּגֹוי ׁשל הּוא הרי הּמעֹות, לֹו ׁשּיּתן עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגֹוי
להיֹות  צרי הּׁשֹומר ואין ּבחצר. ׁשם ּדר הּׁשֹומר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאם
ּבין  ׁשּבארנּו, ּכמֹו ויֹוצא נכנס אּלא ּתמיד, ּומׁשּמר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹוׁשב

אחר  ּגֹוי ּברׁשּות ּבין הּיין, ּבעל .ּברׁשּות ְְִִִֵֵַַַַַ
אֹו‰. הרּבים, ּברׁשּות מּנח ּגֹוי ׁשל הּטהֹור זה יין ְִִִֶֶַַַָָָָָֻהיה

- וׁשבים הֹולכים ויׂשראל הרּבים, לרׁשּות הּפתּוח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָּבבית
הּגֹוי. ּברׁשּות נכנס לא ׁשעדין ְְֲִִִֶַַַָֹֻמּתר,

.Â הרי - ּפרֹות ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ודקל וחּלֹון, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָואׁשּפה,
אינֹו ׁשם, הּנמצא וגֹוי ׁשם יין וחבית הרּבים; ּכרׁשּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָאּלּו
לרׁשּות  ּכפתּוח הּוא הרי לׁשם, הּפתּוח ּובית ְְְְֲִִֵַַַַָָָָאֹוסרּה.

.הרּבים  ִַָ
.Êּבפסיפס החלּוקה חלקית]חצר זה [מחיצה ּבצד וגֹוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָ

למעלה  יׂשראל גג ׁשהיה גּגין ׁשני וכן אחר, ּבצד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׂשראל
ּפסיפס  ּביניהן ויׁש זה ּבצד זה ׁשהיּו אֹו למּטה, הּגֹוי ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
חֹוׁשׁש אינֹו - יׂשראל לחלק מּגעת הּגֹוי ׁשּיד ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהרֹות. מּׁשּום ולא ,נס יין ְְִִֵֶֶָֹמּׁשּום
.Á- ּגֹויים ּביד סתּום ּבכלי יינֹו להפקיד ליׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֻמּתר

'חֹותם  הּנקרא הּוא וזה סימנין; ׁשני ּבֹו לֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוהּוא
מהּדק  ׁשאינֹו ּבכלי החבית סתם ּכיצד? חֹותם'. ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבתֹו
אחד; חֹותם זה הרי - ּבטיט וטח אדם, ּכל ׁשּסֹותמין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָּכדר

ּבתֹו חֹותם זה הרי - מּלמעלה עליו וטח מהּדק, ּכלי ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהיה
קצה חֹותם  הפ אחד; חֹותם זה הרי הּנֹוד, ּפי צר אם וכן . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

וכן  חֹותם. ּבתֹו חֹותם זה הרי עליו, וצר לתֹוכֹו הּנֹוד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָּפי
הן  הרי אדם, ּכל ּדר ׁשהן מּדברים ׁשּמׁשּנה ׁשּנּוי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכל
ׁשני. חֹותם זה הרי הּקׁשירה, אֹו והּטיחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכחֹותם

.Ë אסּור זה הרי - אחד ּבחֹותם ּגֹוי ּביד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָואם
זוית  קרן לֹו ׁשּיחד והּוא ּבהניה; ּומּתר .ּבׁשתּיה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ

.È אחרים ּדברים עם ׁשערבֹו יין אֹו והּׁשכר, מבּׁשל, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻיין
וכל  והחלב, והּגבינה, החמץ, וכן וׁשמן, ּדבׁש ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכגֹון
צרי אינֹו - ּגֹוי ּביד ׁשהפקידֹו סֹופרים, מּדברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָׁשאּסּורֹו
הּיין  אבל ּדּיֹו; ּבלבד אחד חֹותם אּלא חֹותמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ּגֹויים  ּביד ׁשהפקידן סימן, ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהּבׂשר

חֹותמֹות  ׁשני צריכין -. ְְִִֵָ
.‡È ׁשהּוא ׁשּלנּו יין ּבענין ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה

הּגֹוי  ּבֹו ׁשּנגע נגיעה צד מּפני ּבהניה, ּומּתר ּבׁשתּיה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּורֹו היה אם אבל זרה; עבֹודה עֹובד הּגֹוי ּבׁשהיה -ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
ׁשּנגע  יׁשמעאלי ּכגֹון זרה, עבֹודה עֹובד ׁשאינֹו ּגֹוי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבגלל
הרי  - החבית ּפי על ׁשּטפח אֹו ּבכּונה, ׁשּלא ׁשּלנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּביין

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשתּיה. מּתר .זה ְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ
.·Èעּמֹו ׁשּׁשלחֹו אֹו ּתֹוׁשב, ּגר ּביד יין הּמפקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל

זה  הרי - ּתֹוׁשב ּגר ּבחצר ּפתּוח ּביתֹו ׁשהּניח אֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
ׁשּכל  לי יראה וזּיּוף, חּלּוף ׁשל חׁשׁש ׁשּכל ּבׁשתּיה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאסּור
נאסר  ּברׁשּותן, הּיין ונעׂשה הֹואיל - ּבֹו ׁשוין ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָהּגֹויים

ּפנים  ּכל על .ּבׁשתּיה ְִִִַָָָ
.‚È אֹותן ואסרּו ּכלל, נּסּו אּסּור ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָיׁש

הּגֹוי  ימזג לא הן: ואּלּו ;הּנּסּו מן להרחיק ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמים
הּיין  לּצק יבֹוא ׁשּמא הּיׂשראלי, ׁשּביד הּיין לתֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּמים

הּמים  לתֹולדר יבֹוא ׁשּמא לּגת, ענבים הּגֹוי יֹולי ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מּכלי  הּיין ׁשּמריק ּבׁשעה לּיׂשראלי יסּיע ולא לּגע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאֹו
מּכחֹו. ּבא הּיין ונמצא הּגֹוי ּביד הּכלי יּניח ׁשּמא ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,

מּתר. - ענבים הביא אֹו הּיין, מזג אֹו עּמֹו, סּיע ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָֻואם
.„È ּומּתר ׁשּלנּו; יין ׁשל ּבחבית הּגֹוי ׁשּיריח מּתר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻוכן

אּסּור  ׁשם ּבזה ואין ,נס יין ׁשל ּבחבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָליׂשראל
מּמׁש ּבֹו ׁשאין לפי ּכלּום, הריח ׁשאין -. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂËּבארנּו עבר ּכבר אם ּבהניה, אסּור ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ּומׁשּמׁשיה, זרה, מעבֹודה חּוץ - מּתרין ּדמיו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֻּומכרֹו
ּבסתם  חכמים והחמירּו לּה; ׁשּנתנּס ויין ׁשּלּה, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותקרבת

לעבֹודה  ׁשּנתנּס יין ּכדמי אסּורין ּדמיו להיֹות זרה.יינם, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ׂשכרֹו ּביין, עּמֹו לעׂשֹות יׂשראל את ׁשּׂשכר ּגֹוי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ָאסּור.
.ÊË ׁשּׂשכר אֹו יין, עליו להביא החמֹור את הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכן

לֹו, נתנּו מעֹות אם אסּור; ׂשכרן - יין ּבּה להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
אֹו ּכלים אֹו ּכסּות ּבׂשכרֹו לֹו נתנּו ואם הּמלח; לים ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיֹוליכן
ּבֹו להנֹות ׁשּלא ּכדי האפר ויקּבר אֹותן יׂשרף זה הרי .ּפרֹות, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ

.ÊÈ יין ׁשל לגין עליו והּניח עליו, לרּכב חמֹור לגֹוי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹׂשכר
מּתר  ׂשכרֹו - נס יין ּכּדי לׁשּבר ׂשכרֹו מּתר; ׂשכרֹו -ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

ּבתפלה  ׁשּממעט מּפני ּברכה, עליו .ותבֹוא ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
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.ÁÈ חבּיֹות מאה לי 'העבר לֹו: ואמר הּפֹועל את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׂשֹוכר
ׂשכרֹו - יין מהן אחת ונמצאת ּפרּוטֹות', ּבמאה ׁשכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשל

אסּור  .ּכּלֹו ָֻ
.ËÈ,'ּבפרּוטה חבית ּבפרּוטה חבית לי 'העבר לֹו: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר

ׁשל  חבּיֹות ׂשכר - יין ׁשל חבּיֹות ּביניהן ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,
מּתר  ׂשכרֹו ּוׁשאר אסּור, .יין ְְִַָָָָֻ

.Î,ּבׂשכרן יין ׁשל חבית ּגֹוי להן ׁשּׁשלח יׂשראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּמני
מּׁשּנכנסה  ואם ּדמיה'; את לנּו 'ּתן לֹו: ׁשּיאמרּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֻמּתר

אסּור  .לרׁשּותן, ְִָָ
.‡Î ּומכר הּגֹוי הל - מנה ּבגֹוי נֹוׁשה ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל

ּדמיה  לֹו והביא ,נס ויין ׁשּלֹו זרה מּתר.עבֹודה זה הרי - ן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
עבֹודה  ׁשאמּכר עד לי 'המּתן ׁשּימּכר: קדם לֹו אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹואם
יינֹו סתם ׁשהּוא ּפי על אף - 'ל ואביא ׁשּלי יין אֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
רֹוצה  ׁשהּיׂשראלי מּפני אסּור; זה הרי לֹו, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּומכר

חֹובֹו מּמּנּו ׁשּיּפרע ּכדי .ּבקּיּומֹו, ְְִִִֵֶֶַָ
.·Î יכֹול הּגר אין - לחלק ּובאּו ׁשּתפין, ׁשהיּו וגֹוי  ּגר ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻוכן

יין  אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: ֲֲִִַַַַַַָָָָָָֹלֹומר
אבל  ּכנגדן. ׁשּיּטל ּכדי ּבקּיּומן, רֹוצה ׁשהרי ּפרֹות'; ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹואני
'טל  לֹו: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי אביהן את ׁשּירׁשּו וגֹוי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּגר
הּוא  קל ּפרֹות'; ואני יין אּתה מעֹות, ואני זרה עבֹודה ֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאּתה
מּׁשּבאּו ואם לסּורֹו. יחזר ׁשּלא ּכדי הּגר, ּבירּׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻׁשהקּלּו

אסּור  הּגר, .לרׁשּות ְִֵַָ
.‚Îּפסק - לגֹוי יינֹו ׁשּמכר מחיר]יׂשראל ׁשּלא [קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּומּׁשּמׁש ּדעּתֹו, סמכה ׁשּמּׁשּפסק מּתרין; ּדמיו לֹו, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻמדד
ּבׁשעת  נמצא - ּבֹו ׁשּיּגע עד נעׂשה אינֹו נס ויין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
ּדמיו  הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד לֹו מדד מּתר. היה ְִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמכירה
ונמצא  ,ׁשּמׁש ּפי על אף ּדעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאסּורין;
ּבנגיעתֹו, הּיין ונאסר לּקח, ּדעּתֹו סמכה לא עדין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹּכׁשּנגע

יינם. סתם ּכמֹוכר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי
.„Î אבל לכליֹו; הּיׂשראלי ּבׁשּמדד אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

צרי - הּגֹוי ׁשּביד יׂשראל לכלי אֹו הּגֹוי, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּדמים  לקח ולא מדד ואם ימּדד. ּכ ואחר הּדמים את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹלּקח

נאסר - לּכלי, ׁשּמּׁשּיּגיע אסּורין; ּדמיו ׁשּפסק, ּפי על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָאף
יינם  .ּכסתם ְִֵָָ

.‰Îל' הּגֹוי: לפֹועלֹו ואמר ּגֹוי, לחנוני ּדינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָהּנֹותן
חֹוׁשׁש זה הרי - לֹו' מחּׁשב ואני החנוני, מן ואכל  ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּוׁשתה
והׁשקהּו. ,נס יין לֹו ׁשּקנה ּכמי ׁשּזה יין; יׁשּתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּמא
יׂשראל  לחנוני ּדינר ׁשּנתן ּכגֹון אסּור, ּבׁשביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּוכנגד
מחּׁשב  ואני ואכל ל' הּיׂשראלי: לפֹועלֹו ואמר הארץ, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹעם

אסּור  מעּׂשר, ׁשאינֹו ּדבר הּפֹועל אכל ואם .לֹו'; ְְִֵֵֶַַָָָָָֻ
.ÂÎ ׁשאמר אֹו זה', ּבדינר ּוׁשתּו 'אכלּו להם: אמר אם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל

ּפי  על אף - ּפֹורע' ואני החנוני מן עלי ּוׁשתּו 'אכלּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלהם:
מּתר; זה הרי ׁשעּבּודֹו, נתיחד ולא הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֻׁשּנׁשּתעּבד,
ולא  ׁשביעית, מּׁשּום ולא ,נס יין מּׁשּום לא חֹוׁשׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינֹו

מעׂשר  .מּׁשּום ֲִֵַ
.ÊÎ מה ּכפי ּדמיו מהן ולֹוקח לעם, יינֹו מחּלק ׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל

והּכנס  זּוז, מאתים ל 'הא לגֹוי: אדם יאמר אל - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּירצה

ּבׁשם  ׁשּכתבֹו הּיין הּגֹוי ׁשּיּקח ּכדי ,'הּמל ּבאֹוצר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּתחּתי
ל 'הא לֹו: אֹומר אבל ;לּמל הּדמים הּגֹוי ויּתן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל,

האֹוצר' מן ּומּלטני זּוז, .מאתים ְִִִֵַַָָָ
.ÁÎאֹותֹו למּכר מּתר לאנסֹו, יׂשראל ׁשל ּביינֹו ׁשּנגע ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻּגֹוי

הּגֹוי  זה ׁשּנתּכּון ׁשּכיון לבּדֹו; ׁשאסרֹו הּגֹוי לאֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיין
ׁשחּיב  ׂשרפֹו, אֹו ׁשּׁשּברֹו ּכמֹו זה הרי - יינֹו ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלהּזיקֹו

מ  ׁשּלֹוקח הּדמים ונמצאּו ּדמי לׁשּלם; לא ההּזק, ּדמי ּמּנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
.הּמכירה  ְִַָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום

יד  ¤¤ּפרק
ּבינֹוני ‡. ּבכּזית ׁשעּורן - ׁשּבּתֹורה מאכלֹות אּסּורי ,ּכל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּוכבר  ׁשמים; ּבידי למיתה ּבין לכרת ּבין למלקּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבין
מאכל, על ׁשמים ּבידי מיתה אֹו ּכרת המחּיב ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּבארנּו,

ֶלֹוקה.
הן ·. מּסיני למׁשה הלכה הּׁשעּורין, ּכל עם זה .וׁשעּור ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

אינֹו אבל האסּור, מּדבר ׁשהּוא ּכל לאכל הּתֹורה מן ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואסּור
מּכּׁשעּור, ּפחֹות ׁשהּוא ּכל אכל ואם ּכּזית; על אּלא ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָלֹוקה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַמּכין
ּׁשּלבין ‚. מה אבל הּׁשּנים; ּבין מּׁשל חּוץ ׁשאמרנּו, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּזית

ּבכּזית. גרֹונֹו נהנה ׁשהרי ּׁשּבלע, למה מצטרף ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכים
זית  חצי אֹותֹו ואכל וחזר והקיאֹו, זית ּכחצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
הּגרֹון  הנאת על אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב; - ׁשהקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמֹו

האסּור  מּדבר .ּבכּזית ְִִַַָָָָ
ּבהן,„. וכּיֹוצא ונֹותר ּפּגּול אֹו נבלה אֹו חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית

והּניחֹו חזר ּפטּור; האֹוכלֹו - ונתמעט ּבחּמה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהּניחֹו
מלקּות  אֹו ּכרת עליו חּיבין ונתּפח, ּפחֹות ּבּגׁשמים היה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ

לֹוקין  ואין אסּור, - ּכּזית על ועמד ונתּפח ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָמּכּזית
ָָעליו.

ּבארנּו‰. זה ּכבר מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואּסּורי  טרפה, ּבׂשר עם נבלה מּבׂשר חּוץ - לכּזית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָעם
ּוקמחין  תבּואה, מיני חמּׁשה ּבמקֹומן. ׁשּיתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לאּסּור  ּבין לכּזית, מצטרפין הּכל - ׁשּלהן והּבצקֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלהן,
לאּסּור  ּבין העמר, מּלפני חדׁש לאּסּור ּבין ּבפסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמץ

ּותרּומֹות. ׁשני ְֲִֵֵַמעׂשר
.Â מצטרף - ּומעׂשרֹות ּבתרּומה החּיב ׁשּכל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה

ּדֹומה? זה למה הא אחד; ׁשם ׁשהּוא מּפני ּבטבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכּזית
מצטרפין  ׁשהן הּצבי, ונבלת הּׂשה ונבלת הּׁשֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

ׁשּבארנּו.לכּזית  ּכמֹו ְְְִֵֶַַַ
.Êאֹותֹו מחּיבין אין - אסּור מּדבר ּגדֹולה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהאֹוכל

לכל  אחד חּיּוב אּלא ּוכזית, ּכזית ּכל על ּכרת אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלקּות
ּכל  על אכילה ּבׁשעת ּבֹו מתרין העדים היּו ואם ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
ּפי  על ואף והתראה, התראה ּכל על חּיב ּוכזית, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָּכזית

הפסיק  ולא אחת אכילה .ׁשהיא ְְֲִִִִֶַַָֹ
.Á ּכׂשעֹור האסּורין,האֹוכל מּמאכלֹות מאחד ּכחרּדל אֹו ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּכּזית, ׁשהׁשלים עד וכן ּכחרּדל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָוׁשהה
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ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבין
אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹאכילת

ׁשהה מלקּות  ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד מּתחּלה מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתר
ּכּזית  הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ּכחרּדל אכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹאּלא

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת מּכדי ּביתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט  מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוף אֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.È אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב  מּבׂשר חּוץ הנאה; ׁשּלא ּדר לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אחרת  ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
ׁשּלא  ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ּבלׁשֹון -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָּדר
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עד ּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי  חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדברים ׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל  קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר  האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם  ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי  ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל  - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה  ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאה ונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚È לתאבֹון אסּור מאכל חּיב;האֹוכל - הרעב מּפני אֹו , ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור  דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„È ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְֲִִִִִַַָָָָָמּוטב;
ׁשּתתיּׁשב  עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, נתיּׁשבה לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם

.ּדעּתּה ְַָ
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּכעּברה  ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים [רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

ּדבר  על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאסּורין
הּקל  הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֻהּמּתר,
אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, האירּו אם ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּתחּלה;

ֶָהחמּור.
.ÊÈ נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין  - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים  מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ּכמֹואֹותֹו , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָ

מאכילין  - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיתּבאר
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ׁשביעית; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין
ֶָּבזה.

.ÁÈּבארנּו היּוּכבר אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אּסּור  אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין האּסּורין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשני
חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכֹולל;
ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻמלקּיֹות
הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכיצד?
אֹוכל  ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ְִִִִֵֵֵֶֶַּביֹום
ׁשאכל  טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּור  עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו ֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבהניה,
להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקדׁשים.
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
נטמא  ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר מּתר היה הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוהאֹוכל
יֹום  ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבׂשרּה, אף נאסר -ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ּכל ּכלל - ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

טו  ¤¤ּפרק
מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב  .יּבטל ְִֵָֹ

הּכל ·. ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי  חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה  ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי מּמׁשֹו, .ּבהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבכל ‚. ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ּביצים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשלׁש
לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - ּביצים ;ּכׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

האּסּו טעם -ׁשהרי ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה  לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּכין
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּתערבת
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו הּקדרה, ּכל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטעם

היה „. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מן  מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל  חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה  מן מּתר הּכל הּכל ׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
יהיה  ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים  ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,
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הּמּתר  ּבמינֹוּבמאכל מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

זרה  עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ וחּוץ ּבמאתים; , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבכל  ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערב הּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות  ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין
.Á ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם  ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת  ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.È מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר  מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל  יּתר ו העמר היה . ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא  - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני  ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר  ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם  .לכל ְָָָ

.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן  ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם  ּבנֹותן ּבמינֹו חמץ ׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחם  ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי

ּומאה  ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
למאה  ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻסאה
סאה  הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל קמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻסאה
נפלה  אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻאחת

מדּמע. הּכל נעׂשה מּמאה, ְְֲִֵַַָָָָֹֻלפחֹות
.„È ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה  עם ערלה זה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלה
אסּור  הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹצרי

ֲַָָּבהניה.

.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין  ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?

הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאנים הּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ּתרּומת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי

מּמּנּו" מקּדׁשֹו מרים "את ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר אם - ְְְִִֶַַָמּמּנּו

.ÊÈּכּלן ׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשים אּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב  ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור  הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות ּכׂשעֹורה נפל נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבׁשאר  וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָחלב,
- ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן וכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּסּורין.
על  ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֻמׁשערין
וגיד  הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ּגיד ׁשּׁשּמן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּפי
והּגיד  תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני ּברּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׁשה
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל -[שד הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ּוכחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשּׁשים,
ּבׁשעּורֹו. הקּלּו ְְִֵֵֵֶַׁשּבארנּו,

.ËÈ ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה
הן  הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות
ׁשהיא  מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו עצמּה, ּבפני .ּברּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
.Îעֹו ּביצת לא אבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּביצת  ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן  - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים  ְִִ
.‡Î הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

ונמחה  הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה חלב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּה
ואת  האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ונעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
הּכליֹות  חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגריסין
אי  ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה; ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּגריסין

הּטעם. על לעמד ּכאן ְֲֶַַַַַָָֹאפׁשר
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
אמּדן  לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובמה
ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי .הּדעת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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wfg zxecdn jezn

ּכדי  סֹוף ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָּבין
אֹו ּכרת חּיב הּוא והרי הּכל, יצטרף - ּביצים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹאכילת

ׁשהה מלקּות  ואם אחת. ּבבת ּכּזית ׁשאכל ּכמֹו קרּבן, אֹו ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
ּביניהן, ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף - סֹוף ועד מּתחּלה מּזה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתר
ּכּזית  הׁשלים ולא הֹואיל - ּכחרּדל אחר ּכחרּדל אכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹאּלא

ּופטּור. מצטרפין אינן ּפרס, אכילת מּכדי ּביתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָאּלא
.Ëיינם סתם ׁשל רביעית הּׁשֹותה אֹווכן מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

מעט, מעט ּוגמאֹו החלב את אֹו ּבפסח החמץ את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהמחה
מעט  מעט הּדם מן ׁשּׁשתה סֹוף אֹו ועד מּתחּלה ׁשהה אם - ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

מצטרפין. אין לאו, ואם מצטרפין; רביעית, ׁשתּית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָּכדי
.È אֹותן ׁשּיאכל עד עליהן חּיב אינֹו האסּורין, האכלין ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכל

ּבחלב  מּבׂשר חּוץ הנאה; ׁשּלא ּדר לפי הּכרם, וכלאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
אחרת  ּבלׁשֹון אכילתן אּסּור הֹוציא אּלא אכילה, ּבהן ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
ׁשּלא  ואפּלּו אֹותן לאסר הקּדׁש, ּובלׁשֹון ּבּׁשּול ּבלׁשֹון -ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָּדר
.‡Èּכ ּוגמאֹו החלב את ׁשהמחה הרי עד ּכיצד? חם ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חי  חלב ׁשאכל אֹו מּמּנּו, ּגרֹונֹו ּדברים ׁשּנכוה ׁשערב אֹו , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשל  קדרה לתֹו אֹו נס יין לתֹו ולענה ראׁש ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרים
אחר  האסּור אכל ׁשאכל אֹו מרין, ּכׁשהן ואכלן ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
ואם  ּפטּור; זה הרי - אדם מאכל ּובטל והבאיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהסריח
ּכלאי  ּביין אֹו ּבחלב ּבׂשר ׁשל קדרה ּבתֹו מר ּדבר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

חּיב. - ואכלֹו ֲֶֶַַַָָהּכרם
.·Èאֹו ׂשחֹוק ּדר האסּורֹות מּמאכלֹות מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהאֹוכל

הֹואיל  - האכילה לגּוף נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּכמתעּסק
אכילה  ׁשל לעצמּה ׁשּמתּכּון ּכמי חּיב הּבאה ונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נתּכּון, אם - האּסּורין מּכל ּבאּסּור ּכרחֹו ּבעל לאדם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
מּתר. נתּכּון, לא ואם ְְִִֵַָָֹֻאסּור;

.‚È לתאבֹון אסּור מאכל חּיב;האֹוכל - הרעב מּפני אֹו , ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
אּסּור  דבר אּלא ּיאכל מה לֹו ואין ּבּמדּבר ּתֹועה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹואם

נפׁשֹות. סּכנת מּפני מּתר, זה הרי -ְְֲִֵֵֶַַָָָֻ
.„È ּבׂשר אֹו קדׁש ּבׂשר ּכגֹון אסּור, מאכל ׁשהריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻעּברה

ּדעּתּה, נתיּׁשבה אם הּמרק. מן אֹותּה מאכילין - ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
מּכּׁשעּור. ּפחֹות ּפחֹות אֹותּה מאכילין לאו, ואם ְֲִִִִִַַָָָָָמּוטב;
ׁשּתתיּׁשב  עד אֹותּה מאכילין ּדעּתּה, נתיּׁשבה לא ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואם

.ּדעּתּה ְַָ
.ÂËּבֹו וכּיֹוצא חמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשהריח הּבריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

ּכעּברה  ּדינֹו הּנפׁש, את ׁשּמערערין .מּדברים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֻ
.ÊËּבלמּוס ׁשאחזֹו חזק]מי ּדברים [רעב אֹותֹו מאכילין - ְְֲֲִִִִֶַָָֻ

ּדבר  על מחּזרין ואין עיניו; ׁשּיאֹורּו עד מּיד, ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהאסּורין
הּקל  הּקל אֹותֹו ּומאכילין ּבּנמצא. ממהרין אּלא ְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֻהּמּתר,
אֹותֹו מאכילין לאו, ואם ּדּיֹו; עיניו, האירּו אם ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָּתחּלה;

ֶָהחמּור.
.ÊÈ נבלה אֹותֹו מאכילין - ּונבלה טבל לפנינּו היּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכיצד?

מאכילין  - ׁשביעית ּוספיחי נבלה ּבמיתה; ׁשהּטבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתחּלה,
סֹופרים  מּדברי ׁשאּסּורן ׁשביעית, ספיחי ּכמֹואֹותֹו , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָ

מאכילין  - ּוׁשביעית טבל ויֹובל; ׁשמיטה ּבהלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיתּבאר
הּטבל, לתּקן אפׁשר אי אם - ּותרּומה טבל ׁשביעית; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו

ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּכתרּומה. קדֹוׁש ׁשאינֹו טבל אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאכילין
ֶָּבזה.

.ÁÈּבארנּו היּוּכבר אם אּלא אּסּור, על חל אּסּור ׁשאין , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אּסּור  אֹו מֹוסיף, אּסּור ׁשהיה אֹו ּכאחת, ּבאין האּסּורין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשני
חמׁש עליו ולֹוקה אחד ּכּזית אֹוכל יׁש לפיכ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכֹולל;
ּבֹו. ׁשּנתקּבצּו אּסּורין ּבחמּׁשה ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, - ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֻמלקּיֹות
הּמקּדׁשין, מן ׁשּנֹותר חלב ּכּזית ׁשאכל טמא ּכגֹון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּכיצד?
אֹוכל  ּומּׁשּום חלב, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - הּכּפּורים ְִִִִֵֵֵֶֶַּביֹום
ׁשאכל  טמא ּומּׁשּום הּכּפּורים, ּביֹום אֹוכל ּומּׁשּום ְִִִִֵֵֶַַָָָנֹותר,

ּומעל. הּקדׁש מן ׁשּנהנה ּומּׁשּום ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקדׁש,
.ËÈחלּבּה היה זֹו ׁשּבהמה אּסּור? על אּסּור ּכאן חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָולּמה

חלּבּה נאסר - הקּדיׁשּה ּבהניה. ּומּתר ּבאכילה ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאסּור
אּסּור  עליו נֹוסף הניה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף ּומּתֹו ֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבהניה,
להדיֹוט; ואסּור לּגבֹוּה מּתר זה חלב היה ועדין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻקדׁשים.
להדיֹוט. נאסר לּגבֹוּה, אּסּור ּבֹו ׁשּנֹוסף מּתֹו - נֹותר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנעׂשה
נטמא  ּבחלּבּה; ואסּור ּבהמה ּבבׂשר מּתר היה הּזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻוהאֹוכל
יֹום  ּבא החלב. על אּסּור לֹו נֹוסף ּבבׂשרּה, אף נאסר -ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּבחּלין, אף ׁשּנאסר ּומּתֹו האכלין, ּכל ּכלל - ְֱֳִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהּכּפּורים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ּבחלב אּסּורֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנֹוסף

טו  ¤¤ּפרק
מינֹו,ּדבר‡. ּבׁשאינֹו מין - מּתר ּבדבר ׁשּנתערב אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻ

טעמֹו, על לעמד אפׁשר ׁשאי ּבמינֹו ּומין טעם; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹּבנֹותן
ּברב  .יּבטל ְִֵָֹ

הּכל ·. ונּמֹוח הּגריסין, לתֹו ׁשּנפל הּכליֹות חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכיצד?
הרי  חלב, טעם ּבהן נמצא לא אם הּגריסין: את טֹועמין -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מּמׁשֹו, ּבהן והיה חלב טעם ּבהן נמצא ואם מּתרין; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻאּלּו
היה  ולא טעמֹו ּבהן נמצא הּתֹורה; מן אסּורין אּלּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

סֹופרים  מּדברי אסּורין אּלּו הרי מּמׁשֹו, .ּבהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ
ּבכל ‚. ּכּזית החלב מן ׁשהיה ּכגֹון מּמׁשֹו? הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד

האּלּו הּגריסין מן אכל אם הּתערבת. מן ּביצים ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשלׁש
לֹוקה  החלב, מן ּכּזית ּבהן ויׁש הֹואיל - ּביצים ;ּכׁשלׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

האּסּו טעם -ׁשהרי ּביצים מּׁשלׁש ּפחֹות אכל ּומּמׁשֹו. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה  לא אם וכן מּדבריהם. מרּדּות מּכת אֹותֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמּכין
ּבהן  ׁשּיׁש ּפי על אף - ּביצים ׁשלׁש ּבכל ּכּזית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּתערבת
מרּדּות. מּכת אּלא לֹוקה אינֹו הּקדרה, ּכל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטעם

היה „. אם - הּכל ונּמֹוח האליה לחלב ּכליֹות חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מן  מּתר הּכל הרי הּכליֹות, ּבחלב ּכׁשנים האליה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻחלב
ׁשל  חתיכֹות ּבׁשּתי ׁשּנתערבה נבלה חתיכת אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתֹורה;

הּתֹורה  מן מּתר הּכל הּכל ׁשחּוטה, - סֹופרים מּדברי אבל . ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֹֻ
יהיה  ולא מעּוטֹו, מעצם האסּור ּדבר ׁשּיאבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאסּור,

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עֹומדת, ׁשעינֹו חׁשּוב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּדבר
מעּוטֹו?ּובכּמה‰. ּבעצם ויאבד האסּור, ּדבר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

ּבׁשּׁשים  ׁשּׁשעּורֹו ּדבר יׁש חכמים: ׁשּנתנּו ויׁשּכּׁשעּור , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמאתים. ׁשּׁשעּורֹו ויׁש ּבמאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּׁשעּורֹו

.Â אּסּורי ּבין - ׁשּבּתֹורה אּסּורין ׁשּכל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
ׁשּנתערבּו הניה, אּסּורי ּבין ּכרת, אּסּורי ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלקּות,
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הּמּתר  ּבמינֹוּבמאכל מין טעם; ּבנֹותן מינֹו, ּבׁשאינֹו מין - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ
אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ׁשעּורֹו הּטעם, על לעמד אפׁשר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשאי

זרה  עבֹודה חמרת מּפני ,נס מּיין חּוץ וחּוץ ּבמאתים; , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּבכל  ּבמינן אֹוסרין זה, ּומּפני לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמּטבל,

האּסּורין. ּכׁשאר טעם ּבנֹותן ּבמינן, וׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהן,
.Ê- יין ׁשל חבּיֹות ּכּמה עליה ׁשּנפל נס יין טּפת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו אסּור, ׁשּנתערב הּכל טבל יין ׁשל ּכֹוס וכן ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּומעׂשרֹות  ּתרּומה ׁשּיפריׁש עד טבל, הּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹּבחבּיֹות

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּתערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהראּויין
.Á ּבכל ּבמינן נתערבּו ׁשאם ּפי על אף - ׁשביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּפרֹות

טעם  ּבנֹותן ּבמינן וׁשּלא תֹורה;ׁשהּוא, אּסּורי ּבכלל אינן - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּתערבת  ּכל לאכל חּיב אּלא אסּורה, הּתערבת אֹותּה ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹׁשאין

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשביעית, ְְְְְִִִִִֵֶַָֻּבקדּׁשת
.Ëמאּסּורי ׁשהּוא ּפי על אף - ּבפסח אינֹוחמץ תֹורה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ׁשהרי  לעֹולם, אסּורה הּתערבת ׁשאין לפי אּלּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכללֹות
ׁשּבארנּו ּכמֹו מּתרת, הּתערבת ּכל ּתהיה הּפסח .לאחר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֻ

ּבמינֹו. ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ
.È מּלפני ּביׁשנה ׁשּנתערבה חדׁשה לתבּואה הּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוהּוא

ׁשּלאחר  מּתירין, לּה יׁש ׁשהרי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסרת - ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר
הּכל  יּתר ו העמר היה . ואפּלּו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל כן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ

לא  - טֹוב ּביֹום ונֹולד מקצה אּסּור ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְִִִִֵֶֶָֹֻאּסּורֹו
אינֹו אלפים ּבכּמה אחד אפּלּו אּלא ׁשעּור, חכמים ּבֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנּו
ׁשני  ּומעׂשר הקּדׁש ּכגֹון ּבּה, ׁשּיּתר ּדר יׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבטל;

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.‡È,ּבהן וכּיֹוצא ודם, וחלב, הּכרם, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל

הּתר  ּדר ּבהן ׁשאין ׁשעּור, ּבהן חכמים נתנּו - ּתרּומֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכן
אדם  .לכל ְָָָ

.·È נתערב אם מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ׁשאפּלּו לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
לֹו ׁשּיׁש זה יהיה לא מּתר; - טעם נתן ולא מינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבׁשאינֹו
כן  ּפי על ואף לתּקנֹו; אפׁשר ׁשהרי מּטבל, חמּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּתירין

טעם  ּבנֹותן ּבמינֹו חמץ ׁשּלא על ּתתמּה ואל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּבֹו, החמירּו לפיכ מחמצת", "ּכל אסרה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפסח,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.‚È ּותרּומת הּתרּומה, חכמים: ׁשּנתנּו הּׁשעּורין הן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָואּלּו

עֹולין - והּבּכּורים והחּלה, ּומאה;[בטלים]מעׂשר, ּבאחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
לחם  ׁשל ּפרּוסה וכן זה. עם זה ּומצטרפין להרים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי

ּומאה  ּבאחד עֹולין חּלין, ׁשל ּפרּוסֹות לתֹו ּכיצד?הּפנים . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
למאה  ׁשּנפלה מּכּלן, סאה אֹו מאּלּו, מאחד קמח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻסאה
סאה  הּכל מן מרים - הּכל ונתערב חּלין, ׁשל קמח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻסאה
נפלה  אדם; לכל מּתר והּׁשאר ׁשּנפלה, סאה ּכנגד ְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻאחת

מדּמע. הּכל נעׂשה מּמאה, ְְֲִֵַַָָָָֹֻלפחֹות
.„È ּומצטרפין ּומאתים, ּבאחד עֹולין - הּכרם וכלאי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהערלה

זה  עם ערלה זה יין ׁשל רביעית ּכיצד? להרים. צרי ואינֹו ; ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּׁשניהן, מצטרפת הרביעית ׁשהיתה אֹו הּכרם, ּכלאי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאֹו
ואינֹו מּתר, הּכל - יין ׁשל רביעּיֹות מאתים לתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשּנפלה
אסּור  הּכל מּמאתים, לפחֹות נפלה ּכלּום; להרים ְְְְִִִִַַָָָָָָָֹצרי

ֲַָָּבהניה.

.ÂË וכלאי ערלה ירים ולא הּתרּומה, להרים צרי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹולּמה
ׁשאין  ּתרּומה ּכל ,לפיכ ּכהנים; ממֹון ׁשהּתרּומה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּכרם?

הּכליסין ּתרּומת ּכגֹון עליה, מקּפידין [תאנים הּכהנים ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרים.גרועות] צרי אינֹו - ׁשּבאדֹום ּוׂשעֹורין ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחרּובין

.ÊË ׁשהן מּפני הּכרם? וכלאי ערלה ׁשעּור ּכפלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָולּמה
ּבתרּומֹות? מאה ׁשעּור על סמכּו ולּמה ּבהניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשּנאמר: הּכל, ּומקּדׁשת מּמאה אחד מעׂשר ּתרּומת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי

מּמּנּו" מקּדׁשֹו מרים "את ׁשאּתה 'ּדבר חכמים: אמרּו ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מקּדׁשֹו'. לתֹוכֹו, חזר אם - ְְְִִֶַַָמּמּנּו

.ÊÈּכּלן ׁשאר ׁשּבּתֹורה ּורמׂשים אּסּורין ׁשקצים ּבׂשר ּכגֹון , ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻ
חלב  ּכּזית ּכיצד? ּבׁשּׁשים. ׁשעּורן - ּבהן וכּיֹוצא ודם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוחלב
מּתר; הּכל האליה, מחלב ּכּזית ׁשּׁשים לתֹו ׁשּנפל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכליֹות

אסּור  הּכל מּׁשּׁשים, לפחֹות ּכׂשעֹורה נפל נפל אם וכן . ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבׁשאר  וכן ׂשעֹורה. ׁשּׁשים ּכמֹו ׁשם ׁשּיהיה צרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָחלב,
- ּבׂשר ׁשל לקדרה ׁשּנפל הּנׁשה ּגיד ׁשל ׁשּמן וכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻאּסּורין.
על  ואף הּמנין; מן הּגיד ׁשּמן ואין ּבׁשּׁשים, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָֻמׁשערין
וגיד  הֹואיל ׁשּבארנּו, ּכמֹו מּדבריהם, הּנׁשה ּגיד ׁשּׁשּמן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֻּפי
והּגיד  תֹורה. ּכאּסּורי ּבֹו החמירּו עצמּה, ּבפני ּברּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׁשה
ּבנֹותן  ּבגידים ׁשאין אֹוסר, ואינֹו ּבֹו מׁשערין אין - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַעצמֹו

ַַטעם.
.ÁÈהבהמה]ּכחלאבל -[שד הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשל ְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּכמֹו מּדבריהם, והּכחל הֹואיל הּמנין; מן ּוכחל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָּבׁשּׁשים,
ּבׁשעּורֹו. הקּלּו ְְִֵֵֵֶַׁשּבארנּו,

.ËÈ ּביצים עם ׁשּנׁשלקה אפרֹוח, ּבּה ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּביצה
הן  הרי והיא, ואחת ׁשּׁשים עם היתה אם - ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּמּתרֹות
ׁשהיא  מּפני הּכל; נאסרּו ּבלבד, ׁשּׁשים עם היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻמּתרֹות;

ּבׁשעּורּה והֹוסיפּו ּבּה הּכר עׂשּו עצמּה, ּבפני .ּברּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
.Îעֹו ּביצת לא אבל טהֹור, עֹוף ּביצי עם ׁשּנׁשלקה טמא ף ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

ּביצת  ׁשּנתערבה אֹו אּלּו, עם אּלּו טרף ואם אֹותן; ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסרה
ׁשעּורן  - אחרֹות ּביצים עם טרפה ּביצת אֹו טמא ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָעֹוף

.ּבׁשּׁשים  ְִִ
.‡Î הּמּורם ׁשהרי ׁשּׁשים? ׁשעּור על חכמים סמכּו ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָּומּנין

והיא  האיל; מּׁשאר מּׁשּׁשים אחד הּזרֹוע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל
אֹותֹו אֹוסרת ואינּה עּמֹו הּכהן מתּבּׁשלת "ולקח ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

האיל". מן ּבׁשלה הּזרֹוע ְְִִֵֶַַַָָאת
.·Î ׁשהיה קדרה ּכגֹון ׁשּנתערבּו, אחר ודבר ּבמינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

ונמחה  הּכליֹות, חלב לתֹוכּה ונפל ּוגריסין, אליה חלב ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּה
ואת  האליה חלב את רֹואין - אחד ּגּוף ונעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּכל
הּכליֹות  חלב ּומׁשערין אחד, ּגּוף הם ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּגריסין
אי  ׁשהרי מּתר, - מּׁשּׁשים אחד היה אם ּובאליה; ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּגריסין

הּטעם. על לעמד ּכאן ְֲֶַַַַַָָֹאפׁשר
.‚Î וכלאי ּבמאה, לׁשערן ׁשּנתערבּו לתרּומֹות הּדין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוהּוא

ּבמאתים. אֹותן לׁשער ערלה אֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָהּכרם
.„Î,ּבמאה ּבין ּבׁשּׁשים, ּבין - האּסּורין ּבכל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָּכׁשּמׁשערין

ּבּקדרה  ׁשּיׁש ּובכל ּובּתבלין ּבּמרק מׁשערין - ּבמאתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבין
אמּדן  לפי האּסּור, ׁשּנפל מאחר קדרה ּׁשּבלעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּובמה
ּבצמצּום  ּׁשּבלעה מה על לעמד אפׁשר אי ׁשהרי .הּדעת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
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.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור
מּתר  זה ואסרּוהרי חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

זֹוה  ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה ּכל. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הּכל  - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר זה על ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ָֻמּתר.
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו ּבדבר ּכבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר,
זה  הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האס ּור זה ּפגם אם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאבל
ּפגם  אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
ּפי  על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּבּתחּלה,

אסּור. זה הרי - לפּגם ְֲִֵֶֶָֹׁשּסֹופֹו
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

נּכר  הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם החּלין, ְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעם
מדּמע  הּכל וחולין]- תרומה ּתרּומֹות [תערובת ּובהלכֹות . ְְְְִַָֹֻ

המדּמע. ּדין ְְִִֵַָָֻיתּבאר
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנתּבּׁשל  ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
על  וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם

טעם,ּפיו  ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין אמר: אם . ִִֵֵֶַַַַַַָָ
יהיה  ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי הּוא רע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומּטעם
- לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו להׁשּביח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסֹופֹו
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמׁשערין

.‡Ïאֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
ּובחמץ  ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבׁשּׁשים;
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.
צריכין  אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ׁשּטעמֹו מּפני טעם; נתן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

טעמן  ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמין, .להיֹותן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻ
.·Ï מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנֹו
ולא  ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטעם.
עד  ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב

לחלב  קֹולף ׁשּמּגיע - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹוכל
האסּורֹות  קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹׁשלמה
ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ואֹוכל, קֹולף -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

טעם, ּבנֹותן ּבגידין ּבהן.ׁשאין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן

עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת
אּסּור  .ׁשל ִֶ

.„Ï הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבׂשר
ּבׂשר  ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
על  ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,

ּתפל הּׁשעּור  ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
טהֹור  הּמליח היה אם אבל צירֹו; מּפני נאסר ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור,
מן  ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, נאסר לא - טמא ּדג ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּתפל
אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמליח.

הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

טז  ¤¤ּפרק
האסּור ‡. ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ  האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא  ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר אֹו מתּבל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל  אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ּדב  ׁשהּוא אֹו ּבכל אֹוסר - חׁשּוב .ר ְֵֶָָָָ
עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻמדּמע;
על  ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻּבהן
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפי
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה  ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה  אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאר אלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
האסּור  הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ּבׁשּׁשים; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר

נׁשּתּנה  ולא מתּכּבד עֹומד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
האֹורחין  לפני .ּבּה ְְִִֵָָ

.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה  ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן  ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני  ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
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.Ê חּיים ּבעלי ּכל לפיכ,וכן ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבאלף  ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר  אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹעגלֹות,
ׁשאר  אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
עֹולין  אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדברים

ְִָּבׁשעּורן.
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - .אתרֹוגין ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י  ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ׂשראל הּמקֹומֹות, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - הּזמּנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹוסרין

מקֹומֹות  האּלּוּבׁשאר אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִֵֶָָָָָָ
ְִִֵֶמּדבריהם.

.È אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרים  לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת  ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
הראׁשֹונה  הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
להּתיר  אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻרּמֹון
אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. .אינֹו ְֵֵֵֵֶַָֹ
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו

ּומאתים  ּבאחד יעלּו והּואאּלּו נבלה ; לחתיכת הּדין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
עֹולה  ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה החתיכֹות ּבכלל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ

ּומאתים  ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין  כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ואֹו ׁשּבארנּו.אֹותֹו ּכמֹו עליו סרין ְְְְִֵֶַָָ
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׂשאֹור

ּובׁשניהן  לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
ליׂשראל  אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו

לּכהנים  הּכרם ּומּתרת ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ׁשהרי  ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהן

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻּדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן  ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל  - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי  אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ּבעּסה  לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהן

חּטין  לחּמץ ׁשל ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשּלכל  ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהרֹות
מצטרפין  אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד

ְֵַלתּבל.
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׂשאֹור
אם  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּתרּומה  ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהן אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

ּומאתים  ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, .ּבאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל  ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי [לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
הּמאתים  ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד עלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

ְָּתרּומה.
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לעׂשרים  ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי  - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי  על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם  ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהערלה,
הּכרם  ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערלה.
מאתים  לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּנפלּו
מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל ּוסאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻסאה

ּתחּלה, ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ּכחּלין ׁשּכיון הּכל נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.הּמּתרין  ִַָֻ

.Î,ּבאחרים נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד
ּומאתים  ּבאחד ּופת יעלה ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתבׁשיל  יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפיּה
יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
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.‰Î,ּבּטל ואם לכּתחּלה. ּתֹורה, ׁשל אּסּורין לבּטל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאסּור
מּתר  זה ואסרּוהרי חכמים, אֹותֹו קנסּו כן, ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

זֹוה  ּתערבת אֹוסרין אין קנס, ׁשהּוא ׁשּכיון לי, ויראה ּכל. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הּכל  - לאחרים אבל האּסּור, ׁשּבּטל העֹובר זה על ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

ָֻמּתר.
.ÂÎ,סאה מאה לתֹו ערלה ׁשל סאה ׁשּנפלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

ּכדי  ויצרף, אחרת סאה מאה יביא לא - הּכל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
מּתר. הּכל כן, ועׂשה עבר ואם ּומאתים; ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻׁשּתעלה

לכּתחּלה  האּסּור מבּטלין - ּדבריהם ׁשל ּבאּסּור .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
.ÊÎ ונתן עֹוף, ּבׂשר ּבּה ׁשּיׁש לקדרה ׁשּנפל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד?

ׁשּיבטל  עד אחר, עֹוף ּבׂשר עליו מרּבה - ּבּקדרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטעם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַַַָֹהּטעם.

.ÁÎּבארנּו ּבדבר ּכבר טעמֹו האסּור ּדבר נתן ׁשאם , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבׁשהׁשּביחֹו. אמּורים? ּדברים ּבּמה הּכל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻהּמּתר,
זה  הרי טעמֹו, והפסיד לּמּתר האס ּור זה ּפגם אם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאבל
ּפגם  אם אבל סֹוף; ועד מּתחּלה ּפֹוגם ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתר;
ּפי  על אף ּבּתחּלה, הׁשּביח אֹו להׁשּביח, וסֹופֹו ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָּבּתחּלה,

אסּור. זה הרי - לפּגם ְֲִֵֶֶָֹׁשּסֹופֹו
.ËÎ ּתרּומֹות המערב היה אם הּתערבת? את יטעם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּומי

נּכר  הּתרּומה טעם היה אם הּכהן. אֹותן טֹועם החּלין, ְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹֻעם
מדּמע  הּכל וחולין]- תרומה ּתרּומֹות [תערובת ּובהלכֹות . ְְְְִַָֹֻ

המדּמע. ּדין ְְִִֵַָָֻיתּבאר
.Ïוכלאי ואם ערלה ויין ,נס יין אֹו ּבחלב, ּבׂשר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ׁשּנתּבּׁשל  ּורמׂשים ׁשקצים ּבׂשר אֹו לדבׁש, ׁשּנפלּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכרם
על  וסֹומכין הּגֹוי, אֹותן טֹועם - ּבהן וכּיֹוצא הּירק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעם

טעם,ּפיו  ּבֹו 'יׁש ׁשאמר: אֹו טעם', ּבֹו 'אין אמר: אם . ִִֵֵֶַַַַַַָָ
יהיה  ׁשּלא והּוא מּתר; הּכל - ּפגמֹו' והרי הּוא רע ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֻּומּטעם
- לטעם ּגֹוי ׁשם אין ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו להׁשּביח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹסֹופֹו
ּבמאתים. אֹו ּבמאה אֹו ּבׁשּׁשים ּבׁשעּורֹו, אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמׁשערין

.‡Ïאֹותֹו מׁשערין - לחמץ אֹו לׁשכר ׁשּנפל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכּבר
ּובחמץ  ּבׁשכר טעמֹו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹּבׁשּׁשים;
מּתר, - לדבׁש אֹו לׁשמן אֹו ליין נפל אם אבל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֻמׁשּביח.
צריכין  אּלּו ׁשּכל - ּפֹוגם ׁשּטעמֹו מּפני טעם; נתן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפּלּו

טעמן  ּומפסיד מסריחן וזה מבּׂשמין, .להיֹותן ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻ
.·Ï מּקצה אפּלּו לאכל אסּור ּבחלּבֹו, אֹותֹו ׁשּצלה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹּגדי

ּבֹו ונֹותן מׁשּביחֹו והּוא ּבאבריו, נבלע ׁשהחלב - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנֹו
ולא  ּכליֹות, חלב ּבֹו היה ולא ּכחּוׁש היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטעם.
עד  ואֹוכל, קֹולף - מּׁשּׁשים ּכאחד מעט אּלא קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב

לחלב  קֹולף ׁשּמּגיע - ׁשּבּה הּנׁשה ּבגיד ׁשּצלאּה יר וכן . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּצלאּה ּבהמה וכן ּומׁשליכֹו. לּגיד, מּגיע ׁשהּוא עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואֹוכל
האסּורֹות  קרּומֹות ולא חּוטין לא מּמּנה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹׁשלמה
ּומׁשליכֹו; חֹותכֹו אסּור, לדבר ׁשּיּגיע וכיון ואֹוכל, קֹולף -ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

טעם, ּבנֹותן ּבגידין ּבהן.ׁשאין לׁשער ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
.‚Ï ּבהמה אֹו נבלה ּבׂשר עם ׁשחּוטה ּבׂשר צֹולין ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאין

ואם  ּבזה; זה נֹוגעין ׁשאין ּפי על ואף אחד, ּבתּנּור ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הרּבה  ׁשמנה האסּורה היתה ואפּלּו מּתר, זה הרי - ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻצלאן

עצמֹו אּלא אֹוסר ואין אֹוסר, אינֹו ׁשהריח רזה, ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהּמּתרת
אּסּור  .ׁשל ִֶ

.„Ï הרי - ׁשחּוטה ּבׂשר עּמֹו ׁשּנבלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּבׂשר
ּבׂשר  ּבגּוף נבלעת הּנבלה ׁשּתמצית מּפני נאסר, ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָזה
על  ולא הּטעם על לא ּכאן לעמד אפׁשר ואי ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָֹֹֹהּׁשחּוטה,

ּתפל הּׁשעּור  ּדג עּמֹו ׁשּנבלל מליח טמא ּדג ּבׂשר וכן . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
טהֹור  הּמליח היה אם אבל צירֹו; מּפני נאסר ְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָָָטהֹור,
מן  ּבֹולע ׁשהּתפל הּמליח, נאסר לא - טמא ּדג ְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהּתפל
אסּור, הּכל ציר - טהֹור ּדג עם ׁשּכבׁשֹו טמא ּדג ְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּמליח.

הּטהֹור. מן מּמאתים אחד הּטמא היה ּכן אם ִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא

טז  ¤¤ּפרק
האסּור ‡. ּבּדבר חכמים ׁשּנתנּו האּלּו הּׁשעּורין ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּכל

מחּמץ  האסּור הּדבר היה ּבׁשּלא - הּמּתר ּבמינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנתערב
ולא  ׁשהּוא ּכמֹות עֹומד ׁשהּוא חׁשּוב ּדבר אֹו מתּבל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹאֹו
מתּבל  אֹו מחּמץ היה אם אבל הּמּתר; ּבּדבר ונדמע ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻנתערב

ּדב  ׁשהּוא אֹו ּבכל אֹוסר - חׁשּוב .ר ְֵֶָָָָ
עּסת ·. לתֹו ׁשּנפל ּתרּומה ׁשל חּטין ׁשל ׂשאֹור ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּכיצד?

ּכּלּה העּסה זֹו הרי - לחּמץ ּכדי ּבֹו ויׁש חּלין, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻֻחּטין
ויׁש חּלין, לקדרת ׁשּנפלּו ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻמדּמע;
על  ואף מדּמע, הּכל - החּלין מּמין והן לתּבל, ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻֻּבהן
ּכלאי  ׁשל ׂשאֹור וכן מאלף. אחד הּתבלין אֹו ׁשהּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּפי
- הּקדרה לתֹו ערלה ׁשל ּתבלין אֹו העּסה, לתֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּכרם

ּבהניה  אסּור .הּכל ֲַַָָָֹ
ׁשבעה ‚. - ׁשהּוא ּבכל ּבמינֹו אֹוסר ׁשהּוא חׁשּוב ְְְִִֵֶֶָָָָָּדבר

בדן ורּמֹוני ,פר אגֹוזי הן: ואּלּו מקומות]דברים; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ּתרדין וחלפֹות סתּומֹות, אּכרּוב,[סלק]וחבּיֹות וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ

הּבית. ּבעל ׁשל וכּכרֹות יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָּודלעת
ונתערב „. ערלה, ׁשהיה בדן מרּמֹוני אחד רּמֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּכיצד?

חבית  וכן ּבהניה; אסּור הּכל - רּמֹונים אלפים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹּבכּמה
ּבכּמה  ׁשּנתערבה הּכרם, ּכלאי אֹו ערלה יין ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסתּומה

ּבהניה  אסּורין הּכל - סתּומֹות חבּיֹות ׁשאר אלפים וכן . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברים. ְְִִַָָהּׁשבעה

אֹו‰. חּיה אֹו ּבהמה ּבׂשר ׁשל אֹו נבלה, ׁשל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
- חתיכֹות אלפים ּבכּמה ׁשּנתערבה הּטמאין, ּדג אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָעֹוף
יׁשער  ּכ ואחר חתיכה, אֹותּה ׁשּיגּביּה עד אסּור  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
האסּור  הּדבר הרי הגּביהּה, לא ׁשאם ּבׁשּׁשים; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּׁשאר

נׁשּתּנה  ולא מתּכּבד עֹומד ׁשהרי אצלֹו, חׁשּובה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
האֹורחין  לפני .ּבּה ְְִִֵָָ

.Â חּלין ׁשל אֹו ּבחלב, ּבׂשר ׁשל ּבחתיכה הּדין ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻוהּוא
ּכמֹו ּבהניה, מּדבריהם אסּורין הן ׁשהרי ּבעזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנׁשחטּו

ׁשחיטה  ּבהלכֹות ׁשּיגּביּהׁשּיתּבאר עד ׁשהן, ּבכל אֹוסרין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
- הּבׂשר עם אֹו הּגידין עם ׁשּנתּבּׁשל הּנׁשה ּגיד וכן ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותן.
ּבנֹותן  ּבּגידין ׁשאין מּתר, והּׁשאר מגּביהֹו ׁשּמּכירֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבזמן
ּבפני  ּברּיה ׁשהּוא מּפני אסּור; הּכל מּכירֹו, אינֹו ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטעם.

ׁשהּוא. ּבכל ואֹוסר חׁשּוב הּוא הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמֹו,
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.Ê חּיים ּבעלי ּכל לפיכ,וכן ּבטלין; ואינן הן חׁשּובין , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ּבאלף  ערּופה ועגלה ׁשורים, ּבאלף ׁשּנתערב הּנסקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשֹור
ּפטר  אֹו צּפֹורים, ּבאלף הּׁשחּוטה מצרע צּפֹור אֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹעגלֹות,
ׁשאר  אבל ּבהניה. אסּורין ּכּלן - חמֹורים ּבאלף ְְֲֲֲֲֲִִֶֶַָָָָָֻחמֹור
עֹולין  אּלּו הרי לּמנֹות, ׁשּדרּכן ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדברים

ְִָּבׁשעּורן.
.Á ׁשּנתערבה הּכרם מּכלאי ירק ׁשל אגּדה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכיצד?

ּבמאתים  ׁשּנתערב ערלה ׁשל אתרֹוג אֹו אגּדֹות, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּבמאתים
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתר. הּכל - .אתרֹוגין ְְִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

.Ë מן מקֹום ּבני אצל חׁשּוב ׁשהּוא ּדבר ׁשּכל לי, ְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י  ּבארץ בדן ורּמֹוני פר אגֹוזי ּכגֹון ׂשראל הּמקֹומֹות, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

חׁשיבּותֹו לפי ׁשהּוא, ּבכל אֹוסר ׁשהּוא - הּזמּנין ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָּבאֹותן
ׁשהן  אּלא אּלּו, הזּכרּו ולא זמן; ּובאֹותֹו מקֹום ְְְְְְֵֵֶֶַָָֹֻּבאֹותֹו
ּבהן  ּכּיֹוצא לכל הּדין והּוא מקֹום, ּבכל ׁשהן ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹוסרין

מקֹומֹות  האּלּוּבׁשאר אּסּורין ׁשּכל הּוא ּברּור ודבר . ְְְִִִֵֶָָָָָָ
ְִִֵֶמּדבריהם.

.È אחרים רּמֹונים לׁשני הּזאת, הּתערבת מן אחד רּמֹון ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרים  לרּמֹונים אחד רּמֹון הּׁשלׁשה מן ונפל בדן, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמרּמֹוני
ּתערבת  ׁשל הרּמֹון ׁשהרי מּתרין, האחרים אּלּו הרי -ֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
הראׁשֹונה  הּתערבת מן נפל ואם ּברב; ּבטל ְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהראׁשֹונה
להּתיר  אּלא ּברב, ּבטל נאמר לא אסּורין; ּכּלן לאלף, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻרּמֹון
אחר, למקֹום הּׁשנּיה הּתערבת מן יּפל ׁשאם - ספקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹוסר. .אינֹו ְֵֵֵֵֶַָֹ
.‡È ערלה אגֹוז מּפני ּכּלן ׁשּנאסרּו אּלּו אגֹוזים ְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֻנתּפּצעּו

החבּיֹות, ונתּפּתחּו הרּמֹונים, נתּפרדּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּביניהן,
הרי  - ׁשּנאסרּו אחר הּכּכרֹות ונתּפרסּו הּדלּועין, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָונתחּתכּו

ּומאתים  ּבאחד יעלּו והּואאּלּו נבלה ; לחתיכת הּדין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
עֹולה  ׁשהיא ּכמֹוה, הּכל ונעׂשה החתיכֹות ּבכלל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנדֹוכה

ְִִּבׁשּׁשים.
.·Èלפצע הרּמֹונים,[לרסק]ואסּור ּולפרד האגֹוזים, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ

ּומאתים  ּבאחד ׁשּיעלּו ּכדי ׁשּנאסרּו, אחר החבּיֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפּתח
קֹונסין  כן, עׂשה ואם לכּתחּלה; אּסּור מבּטלין ׁשאין -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ואֹו ׁשּבארנּו.אֹותֹו ּכמֹו עליו סרין ְְְְִֵֶַָָ
.‚Èלתֹו ׁשּנפלּו ּתרּומה וׁשל הּכרם ּכלאי ׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָׂשאֹור

ּובׁשניהן  לחּמץ, ּכדי ּבזה ולא לחּמץ ּכדי ּבזה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהעּסה,
ליׂשראל  אסּורה עּסה אֹותּה - לחּמץ ּכדי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשּיצטרפּו

לּכהנים  הּכרם ּומּתרת ּכלאי וׁשל ּתרּומה ׁשל ּתבלין וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
לתּבל, ּכדי מהם ּבאחד ולא הּקדרה, לתֹו ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפלּו
ׁשהרי  ליׂשראל, אסּורה קדרה אֹותּה - לתּבל ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובׁשניהן

לכהנים. ּומּתרת ּתּבלּה; להם האסּור ְְֲִִֶֶֶָָָָָָֹֻּדבר
.„Èאֹו אחד, מּמין ׁשמֹות ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ׁשהן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּתבלין

וכן  ולאסר, לתּבל מצטרפין - אחד מּׁשם מינין ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשלׁשה
הֹואיל  - ׂשעֹורין ׁשל ּוׂשאֹור חּטין ׁשל ׂשאֹור ּכיצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלחּמץ.
הרי  אּלא מינֹו, וׁשאינֹו ּכמין אינן הּוא, אחד ׂשאֹור ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוׁשם
ּבעּסה  לחּמץ ּכדי ּבהן לׁשער ּומצטרפין אחד; ּכמין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהן

חּטין  לחּמץ ׁשל ּכדי אֹו חּטין, טעם ׁשניהם טעם היה אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ׂשעֹורים. טעם ׁשניהם טעם היה אם ׂשעֹורים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּבעּסה

.ÂË ׁשל ּכרּפס ּכגֹון ּכיצד? אחד מּמין ׁשמֹות ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה
ׁשּלכל  ּפי על אף - ּגּנה ׁשל וכרּפס אפר ׁשל וכרּפס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהרֹות
מצטרפין  אחד, מין והן הֹואיל - עצמֹו ּבפני ׁשם מהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאחד

ְֵַלתּבל.
.ÊËאֹו ּתרּומה ׁשל ׂשאֹור לתֹוכּה ׁשּנפל מחּמצת ְְְְִֶֶֶֶַָָָָֻעּסה

לתֹוכּה ׁשּנפלּו מתּבלת קדרה וכן הּכרם, ּכלאי ׁשל ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻׂשאֹור
אם  - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל אֹו ּתרּומה ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתבלין
ּובּתבלין  מּצה, העּסה היתה אּלּו לחּמץ ּכדי ּבּׂשאֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
אסּור; הּכל הרי - ּתפלה היתה אּלּו הּקדרה לתּבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹּכדי
ּתרּומה  ּבׁשעּורן, יעלּו - ּולחּמץ לתּבל ּכדי ּבהן אין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם

ּומאתים  ּבאחד הּכרם וכלאי וערלה ּומאה, .ּבאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÊÈ?ּכיצד הּכרם. ּכלאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּתרּומה

נפל  ּכ ואחר חּלין, ותׁשעים לתׁשעה ׁשּנפלה ּתרּומה ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻסאה
התערובת]לּכל ּכלאי [לכל ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה חצי , ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּכרם; ּכלאי אּסּור ולא ערלה, אּסּור ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
הּמאתים  ׁשּמקצת ּפי על ואף ּומאתים, ּבאחד עלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהרי

ְָּתרּומה.
.ÁÈ?ּכיצד הּתרּומה. את מעלין הּכרם וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

לעׂשרים  ׁשּנפלּו הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
ּומאה; אלף עׂשרים הּתערבת ּכל נעׂשת חּלין, ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלף
הרי  - ּתרּומה ׁשל ּוסאה סאה מאתים לּכל, נפל ּכ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
ּפי  על ואף ּומאה, ּבאחד הּתרּומה ותעלה מּתר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּכל

הּכרם  ּכלאי אֹו ערלה אֹותּה הּמעלין הּמאה .ׁשּמקצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.ËÈ את הּכרם וכלאי הּכרם, ּכלאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכן

את  והערלה הּכרם, ּכלאי את הּכרם וכלאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהערלה,
הּכרם  ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל סאה מאתים ּכיצד? ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערלה.
מאתים  לּכל, נפל ּכ ואחר חּלין, אלף לארּבעים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּנפלּו
מּתר; הּכל - הּכרם ּכלאי ׁשל אֹו ערלה ׁשל ּוסאה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻסאה

ּתחּלה, ׁשּנפל האּסּור ׁשּבטל ּכחּלין ׁשּכיון הּכל נעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
.הּמּתרין  ִַָֻ

.Î,ּבאחרים נתערב יּׂשרף; ערלה, ּבקלּפי ׁשּצבעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבגד
ּומאתים  ּבאחד ּופת יעלה ערלה, ּבקלּפי ׁשּבּׁשלֹו ּתבׁשיל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּתבׁשיל  יּׂשרף - הּכרם ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאפיּה
יעלּו ּבאחרים, נתערבּו ּבהן; נּכרת הניתֹו ׁשהרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּפת,

ּומאתים. ְִֶַָָּבאחד
.‡Îהּסיט מלא ּבֹו ׁשארג ּבגד זרת]וכן ׁשּצבעֹו[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

ּומאתים. ּבאחד יעלה - הּוא איזה ידּוע ואין ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבערלה,
ּומאתים; ּבאחד יעלּו - הּתר ּבסּמני ערלה סּמני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערבּו

ּברב. יּבטל - צבע ּבמי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי
.·Îחדׁשּתּנּור ּבין הּכרם, ּובכלאי ערלה ּבקלּפי ׁשהּסיקֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתר  ּבעצי אֹותֹו יחם ּכ ואחר יּוצן, - יׁשן ּבּׁשל ּבין ואם ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבהניה; אסּור זה הרי - ּתבׁשיל ּבין ּפת ּבין ׁשּיּוצן, קדם ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו
האׁש, ּכל את ּגרף ּבּתבׁשיל. אֹו ּבּפת אּסּור עצי ׁשבח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׁש
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מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר
ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ

.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות
האסּור  ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבקלּפי

חרׂש אֹותן עׂשה .ּבהניה ֲֶֶַָָָָָ
.„Î;מּתרת ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת

ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ׁשּנעׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי  הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּתר
עצי  ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא .ההּתר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ּבמאתים  וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָאם
הרי  מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻערּוגֹות

אסּור  הּנלקט והיה ּכל לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ
הּנטיעה  ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמן
ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר האסּורה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהערּוגה

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָּבנטיעה
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודה
ּפי  על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהניה;

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - ׁשהּוא ּכל והּוא ׁשהּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעׂשה

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
אם  וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומׁשליכֹו
אסּורין  הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לים  חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֻּבׁשתּיה,

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. הּכל ּכׁשּימּכר .הּמלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.Ï מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים

ּבׁשּנפל  אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ראׁשֹון  ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשקה
מעט  ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבטל;

אֹומעט  נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? הּמים יהיּו והיא . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
זרה. עבֹודה ְֲִֶָָָֹּתקרבת

.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה;
חדׁש אסּורֹות ׁשהיה אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי לאו, ואם ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבהניה;
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל 

הּתאנים  ּבטעם .ּפֹוגם ְְִֵֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ד  ניסן י"ט ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
מין  ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָואם

טעם  ּבנֹותן .אחר, ְֵֵַַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻועדין
יׁשנים  חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה יבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּגֹויים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמן

ּבאבר  ׁשּועין היּו ואפּלּו ּבהן לעֹולם, ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
על  ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
עד  ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מּתרין  והן ּומטּבילן קלּפתן, .ׁשּתּנׁשר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? יֹורה [סיר]ּכיצד לתֹו קטּנה ְְְִֵֵַַַָָָָ

הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ּוממּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגדֹולה,
על  מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּומרּתיחּה
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על  הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה טיט, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׂשפתּה
אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ּומרּתיח. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׂשפתּה,
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ועד הדיח, ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻעד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ׁשּבהן הּׁשּמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכל

הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּבר ּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאין  טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻל

ּוטבילה.ּבטביל  ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ
ׁשּכתּוב  וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

גֹויים'. מּגעּולי ְִִִִֵַלהּתירֹו
.Â סעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן  אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי  הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה  ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Ê ּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום  מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים  ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ë על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש

הּתֹורה  מן עּקר לאּסּורן ׁשאין להתרחק ּפי ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לידי  ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - הּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמן
ּבמקֹום  ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחתנּות;
ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין לחש ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ּבמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹואפּלּו
.È ּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו  הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין לבּדֹו ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ׁשּלהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשכר
הּׁשכר  הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, וׁשתהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלביתֹו

.‡È לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
עליו  ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; צּמּוקים,ּבכל יין . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי
.·È ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר

הּדחק  ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ּפת נחּתֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּגזרה  ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
לסעד  יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹמּׁשּום

ְֶָאצלן.
.‚È ׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל  ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור  לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת  הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה  .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוג ׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
-פרי] חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹות  נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. אּלּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּבּׁשלן  אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהּוא
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּגֹוי

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, אּלּו הרי -ֲֲִִִִֵֵֵ
.ÂËׁשלחן ּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא  ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין את ּכגֹון ּפי הּפת, על אף - ּגֹויים  אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֶֶַַַַָָ
ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, נאכלין ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינן
אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּקר
את  ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבסעּודה,

עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין ְֲֵֵֵֶַַַָָָָהּפת,
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנתּבּׁשלּו
- ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ׁשּבּׁשלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּתר;
יׂשראל  ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּפ

מּתר  זה הרי - הּגֹוי .וגמר ְֲֵֶַַָָֻ
.ÊÈ ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו לאכילה ּדג ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

והמעּׁשן  זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ּכמבּׁשל. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאינֹו

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליהן;
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום  גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי  ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְִִֶַַָָָָָָגֹויים,
אֹותן  ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבקדרה

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין ּבׁשמן, ְֲִִִִִֵֶֶַַהּגֹויים
.ËÈ?ּכיצד מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי

ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
על  עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻחגבים
להעביר  הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשלחן
ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשער

חריכה  .ּבׁשעת ְֲִִַָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים
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מּתר, זה הרי - ּתּנּור ׁשל ּבחּמֹו אפה אֹו ּבּׁשל ּכ ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻואחר
ה  אּסּור עצי להם.ׁשהרי לכּו ְֲֲִֵֵֶֶָָ

.‚Î הּיֹוצר ׁשּבּׁשלן ּוצלֹוחּיֹות ּוקדרֹות וכֹוסֹות ְְְְְִִֵֵֶַָָקערֹות
האסּור  ּדבר ׁשהרי ּבהניה, אסּורין אּלּו הרי - ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָּבקלּפי

חרׂש אֹותן עׂשה .ּבהניה ֲֶֶַָָָָָ
.„Î;מּתרת ערלה, עצי ׁשל גחלים ּגּבי על ׁשּבּׁשלּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּפת

ּבֹוערֹות. ׁשהן ּפי על אף אּסּורן, הל - ּגחלים ׁשּנעׂשּו ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכיון
ּובעצי  הּכרם, ּבכלאי אֹו ערלה ּבקלּפי אֹותּה ׁשּבּׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
ּגֹורם; וזה ׁשּזה ּפי על ואף אסּור, הּתבׁשיל הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּתר
עצי  ּבאּו לא עדין אּסּור, עצי מחמת ׁשּנתּבּׁשלה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּבׁשעה
ּבאּסּור  ּומקצתֹו הּתר ּבעצי הּבּׁשּול מקצת ונמצא .ההּתר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‰Î ׁשל ערּוגה וכן ּבנטיעֹות, ׁשּנתערבה ערלה ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
הּכל: מן לכּתחּלה לֹוקט זה הרי - ּבערּוגֹות הּכרם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכלאי
ּבמאתים  וערּוגה נטיעֹות, ּבמאתים נטיעה היתה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָאם
הרי  מּזה, ּבפחֹות היּו ואם מּתר; הּנלקט ּכל הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֻערּוגֹות

אסּור  הּנלקט והיה ּכל לכּתחּלה, ללקט לֹו הּתירּו ולּמה . ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ
הּנטיעה  ויֹוציא ׁשּיטריח עד הּכל לֹו ׁשאֹוסרין הּדין ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמן
ּכרמֹו אֹוסר אדם ׁשאין חזקה, ׁשהּדבר האסּורה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהערּוגה

מֹוציאּה. היה יֹודעּה היה ואּלּו אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָּבנטיעה
.ÂÎ ערלה ּפּגי ּבׂשרף ּגבינה ּתקרבת הּמעמיד ּבקבת אֹו , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

אסּורה  זֹו הרי - ּגֹויים ׁשל יין ּבחמץ אֹו זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעבֹודה
ּפי  על ואף מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבהניה;

הּו האסּור הּדבר ׁשהרי - ׁשהּוא ּכל והּוא ׁשהּוא הּנּכר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּגבינה. אֹותּה ְִֶָָָָׁשעׂשה

.ÊÎ;ׁשּיּׂשרפּו ׁשּלהן הּפרֹות ּדין הּכרם, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה
הּמׁשקין  לׂשרף אפׁשר ׁשאי מּפני יּקברּו, ׁשּלהן .והּמׁשקין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎ הּכל - הּיין עם ׁשּנתערב זרה לעבֹודה ׁשּנתנּס ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיין
ׁשהּוא  ּבכל ּבהניה ּדברים אסּור ּבּמה ׁשאמרנּו. ּכמֹו , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל  ;נס יין ׁשל טּפה על הּמּתר הּיין ּבׁשהּורק ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאמּורים?
מּצלצּול נס יין ערה -[כלי]אם יין ׁשל הּבֹור לתֹו קטן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבטל. ראׁשֹון ראׁשֹון ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ערה מן אפּלּו ערה ֲִִִִֵֵֵַָָָָֻ
לּמּתר  האסּור מן אֹו לאסּור, הּמּתר מן ׁשערה ּבין - ִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻהחבית

ּגדֹול. החבית מּפי הּיֹורד ׁשהעּמּוד מּפני אסּור, הּכל -ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.ËÎ,ׁשהּוא ּבכל אֹוסר זה הרי - ּביין יינם סתם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב

ׁשּבֹו האסּור הּיין ּדמי ולֹוקח לגֹויים, ּכּלֹו ויּמכר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשתּיה;
אם  וכן הּמעֹות. ּבׁשאר ויהנה הּמלח, לים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּומׁשליכֹו
אסּורין  הּכל - החבּיֹות ּבין נס יין ׁשל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לים  חבית אֹותּה ּדמי ויֹולי ּבהניה; ּומּתרין ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָֻּבׁשתּיה,

יינם  סתם ׁשל ּבחבית וכן לגֹוי. הּכל ּכׁשּימּכר .הּמלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.Ï מּפני טעם, ּבנֹותן - ּבמים יין אֹו ּביין, ׁשּנתערבּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמים

ּבׁשּנפל  אמּורים? ּדברים ּבּמה מינֹו. ּבׁשאינֹו מין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהן
נפל  אם אבל האסּור; הּמׁשקה לתֹו הּמּתר ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֻהּמׁשקה
ראׁשֹון  ראׁשֹון - הּמּתר הּמׁשקה לתֹו האסּור ְְְִִֶֶַַַַַָָָֻהּמׁשקה
מעט  ויֹורד מריק ׁשהיה קטן, מּצלצּול ׁשּיּורק והּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבטל;

אֹומעט  נעבדין, ׁשהיּו ּכגֹון אסּורין? הּמים יהיּו והיא . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
זרה. עבֹודה ְֲִֶָָָֹּתקרבת

.‡Ï ואחר ּתחּלה, מים ׁשל קיתֹון לתֹוכֹו ׁשּנפל יין ׁשל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָּבֹור

אינֹו, ּכאּלּו ההּתר יין את רֹואין - נס יין לתֹוכֹו נפל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכ
לבּטל  ראּויין אם :נס יין עם ּבהן מׁשערין ׁשּנפלּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמים
אֹותֹו, ּומבּטלין עליו רבין הּמים הרי - נס יין אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטעם

מּתר  הּכל .והרי ֲֵַַָֹֻ
.·Ï מּתרֹות והן ידיחן, - הענבים על ׁשּנפל נס ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻיין

ּבין  יׁשן, הּיין ׁשהיה ּבין - מבּקעֹות היּו ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבאכילה;
חדׁש אסּורֹות ׁשהיה אּלּו הרי ּבענבים, טעם נתן אם - ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּבאכילה. מּתרֹות אּלּו הרי לאו, ואם ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֻּבהניה;
.‚Ï ׁשהּיין מּפני מּתרֹות, אּלּו הרי - תאנים ּגּבי על ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻנפל 

הּתאנים  ּבטעם .ּפֹוגם ְְִֵֵַַַ
.„Ï,ּבאכילה אסּורֹות אּלּו הרי - החּטים על ׁשּנפל נס ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיין

וימּכרם  יחזר ׁשּמא לגֹוי, ימּכרם ולא ּבהניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּומּתרֹות
ּפת, מהן ועֹוׂשה אֹותן, טֹוחן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָליׂשראל.
אֹותּה יּקחּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּבפני ׁשּלא לּגֹויים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומֹוכרּה

ה  מן ׁשּיתּבאר יׂשראל ּכמֹו אסּורה, ּגֹויים ּפת ׁשהרי - .ּגֹוי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשהן  מּפני טעם? ּבנֹותן החּטים את ּבֹודקין אין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָולּמה

ּבהן. נבלע והּיין ְְֲִִֶַַָָׁשֹואבֹות,
.‰Ï ּבכל אֹוסר - ׁשכר חמץ לתֹו ונפל ׁשהחמיץ, נס ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיין

ׁשּנתערב  ויין הן. חמץ ׁשּׁשניהן ּבמינֹו; ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹׁשהּוא,
- לחמץ יין ׁשּנפל ּבין ליין חמץ ׁשּנפל ּבין החמץ, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹעם

טעם  ּבנֹותן אֹותֹו .מׁשערין ְְֲִֵַַַ

ה'תשע"ד  ניסן י"ט ש"ק יום

יז  ¤¤ּפרק
ּבׂשר ‡. אֹו נבלה ּבׂשר ּבּה ׁשּנתּבּׁשל חרׂש ׁשל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה

הּיֹום. ּבאֹותֹו ׁשחּוטה ּבׂשר ּבּה יבּׁשל לא - ּורמׂשים ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹׁשקצים
מין  ּבּה ּבּׁשל אסּור; הּתבׁשיל ּבׂשר, מין ּבּה ּבּׁשל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָואם

טעם  ּבנֹותן .אחר, ְֵֵַַַ
הֹואיל ·. ּבלבד, יֹומּה ּבת קדרה אּלא ּתֹורה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא

סֹופרים, ּומּדברי ּבּקדרה; ׁשּנבלע הּׁשּמן נפּגם לא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻועדין
יׁשנים  חרׂש ּכלי לֹוקחין אין לפיכ לעֹולם. ּבּה יבּׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
ּוקערֹות, קדרֹות ּכגֹון ּבחּמין, ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו הּגֹויים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמן

ּבאבר  ׁשּועין היּו ואפּלּו ּבהן לעֹולם, ּובּׁשל לקח, ואם ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מּתר. הּתבׁשיל - והלאה ׁשני ְְִִִֵַַָָָָֻמּיֹום

מּתכֹות ‚. מּכלי הּגֹויים, מן סעּודה תׁשמיׁש ּכלי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּלֹוקח
מטּבילן  - עּקר ּכל ּבהן נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּדברים - זכּוכית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּוכלי
ולׁשּתֹות. ּבהם לאכל מּתרין יהיּו ּכ ואחר מקוה, ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּבמי
ּוצלֹוחּיֹות  ּכֹוסֹות ּכגֹון צֹונן, ידי על ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּודברים
ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, מדיחן - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוקיתֹונֹות
- חּמין ּומחּמי וקמקמֹוסין יֹורֹות ּכגֹון חּמין, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֻּבהם
על  ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש ּודברים מּתרין. והן ּומטּבילן, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמגעילן
עד  ּבאּור מלּבנן - ואסּכלאֹות ׁשּפּודין ּכגֹון האּור, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מּתרין  והן ּומטּבילן קלּפתן, .ׁשּתּנׁשר ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻ
יֹורה„. נֹותן מגעילן? יֹורה [סיר]ּכיצד לתֹו קטּנה ְְְִֵֵַַַָָָָ

הּקטּנה, על ׁשּיצּופּו עד מים עליה ּוממּלא ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּגדֹולה,
על  מּקיף - ּגדֹולה יֹורה היתה ואם יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּומרּתיחּה
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על  הּמים ׁשּיצּופּו עד מים ּוממּלאּה טיט, אֹו ּבצק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׂשפתּה
אֹו הרּתיח, ׁשּלא עד ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש וכּלן ּומרּתיח. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻׂשפתּה,
מּתר; - הטּביל ׁשּלא ועד הלּבין, ׁשּלא ועד הדיח, ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֻעד
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, לפגם טעם נֹותן ׁשּבהן הּׁשּמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּכל

הּגֹויים,‰. מן הּנלקחין הּסעּודה ּכלי ׁשּמטּבילין זֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לענין אינן - ּוׁשתּיה לאכילה יּתרּו ּכ ְְְְְְְֲֳִִִֵַַַַָָָָָָָֻֻואחר
ּבאׁש יבא אׁשר ּדבר "ּכל - לּה ורמז סֹופרים. מּדברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאּלא

וטהר" ּבאׁש מדּבר ּתעבירּו ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשאין  טמאה; מידי לא גֹויים, געּולי מידי ּבטהרתן ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻאּלא
הּטמאים, וכל האׁש; ידי על אּלא עֹולה ׁשאינּה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻל

ּוטבילה.ּבטביל  ּבהּזיה מת, וטמאת מּטמאתן; עֹולין ה ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻֻ
ׁשּכתּוב  וכיון גֹויים. ּגעּולי לענין אּלא ּכלל אׁש ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואין
ּבאׁש עברתֹו אחר טהרה לֹו 'הֹוסף חכמים: אמרּו ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

גֹויים'. מּגעּולי ְִִִִֵַלהּתירֹו
.Â סעּודה ׁשל מּתכֹות ּכלי אּלא זֹו, ּבטבילה חּיבּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשּמׁשּכן  אֹו הּגֹויים, מן הּׁשֹואל אבל הּגֹויים; מן ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנלקחין
ואינֹו מלּבן, אֹו מרּתיח אֹו מדיח - מּתכֹות ּכלי אצלֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָהּגֹוי
מדיח  - אבנים ּכלי אֹו עץ ּכלי לקח אם וכן להטּביל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי
החדׁשים, חרׂש ּכלי וכן להטּביל. צרי ואינֹו מרּתיח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹו
ּככלי  הן הרי ּבאבר, הּׁשּועים אבל להטּביל; צרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינֹו

טבילה  ּוצריכין .מּתכֹות ְְִִִַָָ
.Ê ּבאּור מלּבנּה - הּגֹויים מן סּכין אֹו[באש]הּלֹוקח , ְְִִִֵַַַַַָָ

ּבּה ׁשאין יפה סּכין היתה ואם ׁשּלּה. ּברחים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמׁשחיזּה
ּפעמים, עׂשרה קׁשה ּבקרקע נעצּה אם לֹו ּדי - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָּפגימֹות

צנֹון ּבּה חריף]ואֹוכל אֹו[דבר ּפגימֹות, ּבּה היּו ואם ; ְְְְִִֵָָָ
מלּבנּה - ּבּה לׁשחט אֹו חּמין ּבּה לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשהיתה
מקֹום  מדיח ׁשּיטהרּנה, קדם ּבּה ׁשחט ּכּלּה. מׁשחיזּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאֹו

מׁשּבח. זה הרי קלף, ואם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻהּׁשחיטה;
.Á,ׁשּידיחּה עד ּבּה יׁשחט לא - טרפה ּבּה ׁשּׁשחט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹסּכין

ּבגדים  ׁשל ּבבליֹות מקּנחּה אֹו ּבצֹונן; .אפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ
.Ë על ואף חכמים; אֹותן אסרּו אחרים, ּדברים ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָויׁש

הּתֹורה  מן עּקר לאּסּורן ׁשאין להתרחק ּפי ּכדי עליהן ּגזרּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
לידי  ויבֹואּו יׂשראל, ּבהם יתערבּו ׁשּלא עד - הּגֹויים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמן
ּבמקֹום  ואפּלּו עּמהן, לׁשּתֹות אסרּו הן: ואּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָחתנּות;
ּבּׁשּוליהן, אֹו ּפּתן לאכל ואסרּו ;נס ליין לחש ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹׁשאין

לגעּוליהן. לחש ׁשאין ּבמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹואפּלּו
.È ּפי על ואף ּגֹויים, ׁשל ּבמסּבה אדם יׁשּתה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכיצד?

מּכליו  הּׁשֹותה ׁשהיה אֹו נאסר, ׁשאינֹו מבּׁשל יין ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
ׁשֹותין לבּדֹו ואין מּתר. יׂשראל, הּמסּבה רב היה ואם ; ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ

ּבהן; וכּיֹוצא והּתאנים הּתמרים מן ׁשעֹוׂשין ׁשּלהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשכר
הּׁשכר  הביא אם אבל מכירתֹו, ּבמקֹום אּלא אסּור ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָואינֹו
אצלן. יסעד ׁשּמא הּגזרה, ׁשעּקר מּתר; ׁשם, וׁשתהּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלביתֹו

.‡È לׁשּתֹותן מּתר ּבהן, וכּיֹוצא רּמֹונים ויין ּתּפּוחים ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻיין
עליו  ּגזרּו לא - מצּוי ׁשאינֹו ּדבר מקֹום; צּמּוקים,ּבכל יין . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

.ּומתנּס ּכיין הּוא ְְֲִִֵֵַַהרי
.·È ׁשּמקּלין מקֹומֹות יׁש ּגֹויים, ּפת ׁשאסרּו ּפי על ְְְִִִִֵֶֶַַַָאף

ׁשם  ׁשאין ּבמקֹום הּגֹוי, הּנחּתֹום מן ּפת ולֹוקחין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבּדבר

הּדחק  ׁשעת ׁשהיא מּפני ּובּׂשדה, יׂשראל; ּפת נחּתֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּגזרה  ׁשעּקר להקל; ּבּה ׁשּמֹורה מי ׁשם אין בּתים, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבעלי
לסעד  יבֹוא בּתים, ּבעלי ּפת יאכל ואם חתנּות, ְְְֲִִִִֵַַַַָָֹֹמּׁשּום

ְֶָאצלן.
.‚È ׁשהדליק אֹו יׂשראל, ּבֹו ואפה הּתּנּור את הּגֹוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק

יׂשראל  ּובא הּגֹוי ואפה הּגֹוי ׁשהדליק אֹו ּגֹוי, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיׂשראל
ּבמלאכת  ונׁשּתּתף הֹואיל - לאׁש ּכבׁשֹו אֹו מעט האׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
הּתּנּור  לתֹו עץ אּלא זרק לא ואפּלּו מּתרת; זֹו הרי ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻהּפת,
ׁשהּפת  הּכר להיֹות אּלא הּדבר ׁשאין ׁשּבֹו, הּפת ּכל הּתיר -ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אסּורה  .ׁשּלהן ֲֶֶָָ
.„Èּפריׁשיןּגֹוי אֹו ּדבׁש אֹו חלב אֹו יין לנּו [סוג ׁשּבּׁשל ְְִִִִֵֶַַָָָ
-פרי] חי ׁשהּוא ּכמֹות הּנאכל ּדבר מּכל ּבאּלּו וכּיֹוצא ,ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכמֹות  נאכל ׁשאינֹו ּדבר על אּלא ּגזרּו ולא מּתרין. אּלּו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהרי
ּבּׁשלן  אם וירקֹות; ּוביצה ּתפל ודג ּבׂשר ּכגֹון חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשהּוא
ּבבּׁשּולן  עּמֹו יׂשראל נׁשּתּתף ולא סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּגֹוי

גֹויים. ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין, אּלּו הרי -ֲֲִִִִֵֵֵ
.ÂËׁשלחן ּבּמה על עֹולה ׁשהּוא ּבדבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

וכּיֹוצא  ודגים ּוביצים ּבׂשר ּכגֹון הּפת, את ּבֹו לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכים
ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ּדבר אבל ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻּבהן;

ּתּורמּוסין את ּכגֹון ּפי הּפת, על אף - ּגֹויים  אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְִִִֶֶַַַַָָ
ּבהן; ּכּיֹוצא ּכל וכן מּתרין. אּלּו הרי חּיין, נאכלין ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשאינן
אצלֹו הּגֹוי יזּמנֹו ׁשּלא חתנּות, מּׁשּום הּגזרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשעּקר
את  ּבֹו לאכל מלכים ׁשלחן על עֹולה ׁשאינֹו ודבר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבסעּודה,

עליו. חברֹו את מזּמן אדם אין ְֲֵֵֵֶַַַָָָָהּפת,
.ÊËּכמֹו הן הרי ּגֹוי, אֹו יׂשראל ׁשּמלחן קטּנים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּדגים

מּתרין. ּכן, אחר ּגֹוי צלין ואם ּבּׁשּול; מקצת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּנתּבּׁשלּו
- ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ּבּׁשּולֹו, מעט יׂשראל ׁשּבּׁשלֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכל
האׁש ּגּבי על קדרה אֹו ּבׂשר הּגֹוי הּניח אם ,לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻמּתר;
יׂשראל  ׁשהּניח אֹו ּבּקדרה, והגיס ּבּבׂשר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהּפ

מּתר  זה הרי - הּגֹוי .וגמר ְֲֵֶַַָָֻ
.ÊÈ ׁשעּׁשנן ּופרֹות ּגֹוי, ׁשּמלחֹו לאכילה ּדג ׁשהכׁשירן עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

והמעּׁשן  זֹו, ּבגזרה ּכרֹותח אינֹו מליח מּתרין; אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
ּגזרּו ולא מּתרין, - ּגֹויים ׁשל קליֹות וכן ּכמבּׁשל. ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֻֻאינֹו

הּקליֹות. על חברֹו מזּמן אדם ׁשאין ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליהן;
.ÁÈ אֹותן ׁשּׁשֹולקין ּבהן, וכּיֹוצא ועדׁשים ואפּונין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹולין

ּבמקֹום  גֹויים, ּבּׁשּולי מּׁשּום אסּורין - אֹותן ּומֹוכרין ְְֲִִִִִִֵַָָהּגֹויים
ּגעּולי  ּומּׁשּום ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ׁשלחן על ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֻׁשעֹולין
אֹו הּבׂשר, עם אֹותן יבּׁשלּו ׁשּמא מקֹום, ּבכל ְְְִִֶַַָָָָָָגֹויים,
אֹותן  ׁשּקֹולין הּספּגנין וכן ּבׂשר. ּבּה ׁשּבּׁשלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבקדרה

גֹויים. ּגעּולי מּׁשּום אף אסּורין ּבׁשמן, ְֲִִִִִֵֶֶַַהּגֹויים
.ËÈ?ּכיצד מּתר. זה הרי לבּׁשּול, נתּכּון ולא ׁשּבּׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֻּגֹוי

ּבֹו ונתּבּׁשלּו החציר, להעביר ּכדי ּבאגם אּור ׁשהּצית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּגֹוי
על  עֹולין ׁשהן ּבמקֹום ואפּלּו מּתרין, אּלּו הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻחגבים
להעביר  הראׁש חר אם וכן ּפרּפרת; מּׁשּום מלכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשלחן
ׁשּנצלּו אזנים ראׁשי ּומן הּדלּדּולין מן לאכל מּתר - ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּׂשער

חריכה  .ּבׁשעת ְֲִִַָ
.Î,מּתחּלתן מתּוקין היּו אם - ּגֹויים אֹותן ׁשּׁשלקּו ְְְְִִִִִִֶָָָָָָּתמרים
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אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל  ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
מּפני  ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני גֹויים, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגעּולי
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
- ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

ֲִאסּורין.
.‰Î מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹּומּפני

האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמׁשליכין
.מּתר  ָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מֹורין  וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻאסּור;
אסּור  ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּבכל
מערב  אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב אדם ׁשאין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

להׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, ְְְִֵֵַַַָָהּזֹול
.ÊÎ ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

לפי  להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻמלאכה
ּדעת  ּבן מעצמֹו;ׁשאינֹו ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאּסּורן  דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
סֹופרים  ּומֹועד,מּדברי ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ְְֲִִִִֵֶַָואפּלּו
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ׁשּגֹורעין [מקיזי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהן

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו כלים וכן ּגּבי ועל , ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכין;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם".

.‡Ï ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין

יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.

נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
.·Ï יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל

ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,
אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכמצוֹות ואחר לׁשחט ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

(ב) אחד;יאכל; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹ
(ד)(ג) ועֹוף; חּיה ּדם על לכּסֹות האם לּקח ׁשּלא ְִֵֶַַַַַָָָֹ

(ה) ּובאּור הּבנים; הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
הּׁשֹוחט ·. ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו קּדׁשנּוּבהמה 'אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; על וצּונּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבמצוֹותיו
ּכל  הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור מּתר. הּבׂשר - ּבמזיד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבין
- נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה והאֹוכל מפרּכסת. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמן
הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר
ׁשּתצא  קדם ׁשחיטה אחר מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻואינֹו
עד  ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו ּכ ואחר .ׁשּתמּות; ְְֶֶַַָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן  ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את  הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

dhigy zekld - dyecw xtq - oqip h"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר
זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו

הּצּואר ‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה הּצּואר מקֹום וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ
הּמקֹום  מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל  ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום [מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Â ּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
ראּוי  ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
ּבׁשּתי  ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשחיטה

וקטנֹו.אצּבעֹותיו  ּגדלֹו לפי הּכל ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִֶַָָָֹ
.Ê ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

- לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה  הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,
.Á ׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ּבמקֹום  וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא  ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה .ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵָָ
.Ë מן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשני הּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם  הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכל

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשרה;
.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט

ּפסּולה  ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על [פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
לׁשחט  ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·È הּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ;ּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹואם
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט היה ֲִִִֵַַָָָָואפּלּו

.‚È ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה  ׁשחיטה .ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֵֶָָָ

.„È ּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל [צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה  והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר  קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂË ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
- ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה  ּבּה -ׁשֹוחטין חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט  ּפגם, ּבּה ואין ׁשהֹוליהֹואיל ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד הּיֹום ּכל ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין  הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהן
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן יׁשחט .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Î ׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם  ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת  ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
ׁשהיא  ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּקבּועה

ּבֹו .קבּועה ְָ
.·Î ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכין לּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּיפה  ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ו  אצּבעֹו,זה. ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפיה  ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ּומביאּה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּומֹוליכּה
ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי - צדדין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשני

ּבּה .יׁשחט ְִָֹ
.„Î ּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי

נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט  ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת  ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכין ואחת  ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשּבר
ּבדבר  ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפגּומה
ׁשאבדה  אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ׁשּׁשּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד .הּסּכין ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
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אּלּו הרי הּבּׁשּול, ּומתקן מרין היּו ואם מּתרין; אּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֻהרי
אסּורין  אּלּו הרי ּבינֹונּיים, היּו .אסּורין; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Î זה הרי ּבחמץ, ּבין ּבמים ּבין ׁשּלׁשֹו עדׁשים ׁשל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
ּבּמים, אֹותן ׁשּלׁשין ּוׂשעֹורים חּטים ׁשל קלי אבל  ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאסּור;

מּתר  זה .הרי ֲֵֶָֻ
.·Î מּתר ּגֹויים, ׁשל עֹומד ׁשמן זה הרי - ׁשאֹוסרֹו ּומי ; ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָֻ

ׁשהּתירּוהּו; ּדין ּבית ּפי על ׁשהמרה מּפני ּגדֹול, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּבחטא
מּפני  לא נאסר ואינֹו מּתר; זה הרי הּׁשמן, נתּבּׁשל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻואפּלּו
מּפני  ולא חי, ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּנאכל מּפני גֹויים, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּבּׁשּולי

ּומסריחֹו. הּׁשמן את ּפֹוגם ׁשהּבׂשר מּפני גֹויים, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגעּולי
.‚Î מתיקה מיני מּמּנּו ועׂשּו ׁשּנתּבּׁשל, ּגֹויים ׁשל ּדבׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן

זה  מּטעם מּתר -. ִֶַַָֻ
.„Îתמרים]ּכסּפן ּבין [פסולת חּמין, ׁשהּוחּמּו ּגֹויים ׁשל ְִִֵֶֶַַָֻ

טעם  ׁשּנֹותן מּפני מּתר, - קטּנה ּביֹורה ּבין ּגדֹולה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּביֹורה
יין, אֹו חמץ לתֹוכן לתת ּדרּכן ׁשאין ּכבׁשין וכן הּוא. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלפגם
- האֹוצר מן ׁשּבאין הּכבּוׁשין וחגבים הּכבּוׁשין, זיתים ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
אסּורין; יין, עליהן ׁשּמזּלפין ּוכבׁשים חגבים אבל ְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻמּתרין.
- ׁשכר חמץ ואפּלּו חמץ, עליהן מזּלפין היּו אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹוכן

ֲִאסּורין.
.‰Î מּפני ּגֹויים? ׁשל ׁשכר חמץ אסרּו מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹּומּפני

האֹוצר, מן הּנלקח לפיכ יין; ׁשמרי לתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָׁשּמׁשליכין
.מּתר  ָֻ

.ÂÎדג]הּמּוריס יין,[שמן לתֹוכֹו לתת ׁשּדרּכן ּבמקֹום - ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מֹורין  וכזה מּתר. הּמּוריס, מן יקר הּיין היה ואם ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֻאסּור;
אסּור  ּדבר הּגֹויים ּבֹו ערבּו ׁשּמא לֹו ׁשחֹוׁשׁשין ּדבר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָּבכל
מערב  אבל מפסיד; ׁשהרי ּבּזֹול, הּיקר מערב אדם ׁשאין -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

להׂשּתּכר. ּכדי ּבּיקר, ְְְִֵֵַַַָָהּזֹול
.ÊÎ ׁשעׂשה אֹו אסּורֹות, מּמאכלֹות אחד ׁשאכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקטן

לפי  להפריׁשֹו, עליו מצּוין ּדין ּבית אין - ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻמלאכה
ּדעת  ּבן מעצמֹו;ׁשאינֹו ּבׁשעׂשה אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאּסּורן  דברים ואפּלּו אסּור, - ּבּידים להאכילֹו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
סֹופרים  ּומֹועד,מּדברי ׁשּבת ּבחּלּול להרּגילֹו אסּור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ׁשבּות. מּׁשּום ׁשהן ּבדברים ְְֲִִִִֵֶַָואפּלּו
.ÁÎ,הּקטן את להפריׁש מצּוין ּדין ּבית ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻאף

ּולהפריׁשֹו ּבֹו לגער אביו על ּבקדּׁשה מצוה לחּנכֹו ּכדי - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֻ
וגֹו'. ּדרּכֹו" ּפי על לּנער חנ" ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹּופריׁשה,

.ËÎ אדם ּבני רב ׁשּנפׁש ּומׁשקין מאכלֹות חכמים ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסרּו
אֹו קיא ּבהן ׁשּנתערב ּומׁשקין מאכלֹות ּכגֹון מהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ולׁשּתֹות  לאכל אסרּו וכן ּבהן; וכּיֹוצא סרּוחה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצֹואה
ּכלי  ּכגֹון מהן, מתאֹוננת אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּצֹואים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבכלים

זכּוכית  ּוכלי הּכּסא סּפריןבית דם]ׁשל ׁשּגֹורעין [מקיזי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
ּבהן; וכּיֹוצא הּדם את ְֵֶֶֶַַָָָּבהן

.Ï מזהמֹות ּבידים לאכל אסרּו כלים וכן ּגּבי ועל , ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
את  ּתׁשּקצּו "אל ּבכלל אּלּו, ּדברים ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻמלכלכין;
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אּלּו, מאכלֹות והאֹוכל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפׁשתיכם".

.‡Ï ּגדֹולים ּבין ּכלל, נקביו את ׁשּיׁשהה לאדם אסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן
מׁשּקץ  ּבכלל זה הרי - נקביו הּמׁשהה וכל קטּנים; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבין

יתר עצמֹונפׁשֹו, על ׁשּיביא רעים חלאים ויתחּיב על , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּכדי  מזּמנים, ּבעּתים עצמֹו להרּגיל לֹו ראּוי אּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻּבנפׁשֹו.

נפׁשֹו. יׁשּקץ ולא אדם, בני ּבפני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
.·Ï יתרה וטהרה קדּׁשה מביא - אּלּו ּבדברים הּנזהר ְְְְְְֳִִִִֵֵֵַָָָָָָָֻוכל

ׁשּנאמר: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לׁשם נפׁשֹו ּוממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפׁשֹו,
אני". קדֹוׁש ּכי קדׁשים, והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתקּדׁשּתם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dyecwxtq
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ּכמצוֹות ואחר לׁשחט ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

(ב) אחד;יאכל; ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו לׁשחט ׁשּלא ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹ
(ד)(ג) ועֹוף; חּיה ּדם על לכּסֹות האם לּקח ׁשּלא ְִֵֶַַַַַָָָֹ

(ה) ּובאּור הּבנים; הּבנים. על לקחּה אם האם, לׁשּלח ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּיׁשחט מצות‡. חּיה עׂשה ּבהמה ּבׂשר לאכל ׁשרצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

,"ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ׁשּנאמר: יאכל, ּכ ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹועֹוף,
ואת  הּצבי את יאכל ּכאׁשר א" מּום: ּבעל ּבבכֹור ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לענין  ּכבהמה ׁשחּיה למדּת, הא - ּתאכלּנּו" ּכן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהאּיל,
עֹוף  אֹו חּיה ציד יצּוד "אׁשר אֹומר: הּוא ּובעֹוף ְְֲִֵֵֶַָָָׁשחיטה;
העֹוף  ּדם ׁשּׁשפיכת מלּמד ּדמֹו", את וׁשפ - יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאׁשר

החּיה. ּדם ְִִַַַַָּכׁשפיכת
הּׁשֹוחט ·. ,לפיכ היא. אחת ּבכּלן, ׁשחיטה ְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהלכֹות

ּתחּלה  מבר עֹוף אֹו חּיה אֹו קּדׁשנּוּבהמה 'אׁשר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ
ּבׁשֹוגג  ּבין ,ּבר לא ואם הּׁשחיטה'; על וצּונּו ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹּבמצוֹותיו
ּכל  הּׁשחּוטה, מן לאכל ואסּור מּתר. הּבׂשר - ּבמזיד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבין
- נפׁשּה ׁשּתצא קדם מּמּנה והאֹוכל מפרּכסת. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמן
הּדם"; על תאכלּו "לא ּבכלל הּוא והרי תעׂשה, ּבלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹעֹובר
ׁשּתצא  קדם ׁשחיטה אחר מּמּנה לחּת ּומּתר לֹוקה. ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻואינֹו
עד  ּומּניחֹו יפה, יפה ּומדיחֹו יפה יפה ּומֹולחֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפׁשּה,

יאכלּנּו ּכ ואחר .ׁשּתמּות; ְְֶֶַַָָֹ
היא ‚. אספתן אּלא ׁשחיטה, צריכין אינן - וחגבים ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּדגים

אֹותן  להם,הּמּתרת יּׁשחט ּובקר "הצאן אֹומר: הּוא הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
להם" ּומצא להם, יאסף הּים ּדגי ּכל את אם להם; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָּומצא
"אסף  נאמר: ּובחגבים וצאן; ּבקר ּכׁשחיטת ּדגים אספת -ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבתֹו מאליהן מתּו אם לפיכ לבּדּה. ּבאספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

חּיים. לאכלן ּומּתר מּתרין; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּמים,
אֹותּה,„. לפרׁש צרי - סתם ּבּתֹורה האמּורה זֹו ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה

ׁשעּור  הּוא וכּמה ׁשֹוחטין, הּבהמה מן מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּולידע
והיכן  ׁשֹוחטין, ּומתי ׁשֹוחטין, ּדבר ּובאיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה,
את  הּמפסידין הּדברים הם ּומה ׁשֹוחטין, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָׁשֹוחטין,
צּונּו האּלּו, הּדרכים ּכל ועל הּׁשֹוחט. הּוא ּומי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּׁשחיטה,
- צּוית ּכאׁשר ּומּצאנ מּבקר "וזבחּת ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה
ּבהן, צּוה ּפה על האּלּו הּדברים ׁשּכל ,"ּבׁשערי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכלּת
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ּכמֹו 'מצוה', הּנקראת ׁשהיא ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשאר
זה. חּבּור ּבתחּלת ְְִִִֵֶֶַַׁשּבארנּו

הּצּואר ‰. הּוא - החי מן הּׁשחיטה הּצּואר מקֹום וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ
הּמקֹום  מּתחּלת - ּבּוׁשט ּכיצד? לׁשחיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכׁשר
ויתחיל  ׁשּיׂשעיר מקֹום עד מתקּבץ, אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּכׁשחֹותכין

ּפרצין ּפרצין מקֹום [מחוספס]להיֹות הּוא זה - ּככרׂש ְְְְְִִִֵֶָָָ
ּבּוׁשט. ְִֵֶַַָהּׁשחיטה

.Â ּתרּבץ' הּנקרא הּוא וזה זה, מּמקֹום למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשחט
- מעים ּבני מּתחּלת והּוא זה, מּמקֹום למּטה אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּוׁשט',
ראּוי  ׁשאינֹו הּוׁשט ּתרּבץ וׁשעּור ּפסּולה. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשחיטתֹו
ּבׁשּתי  ׁשּיאחז ּכדי וחּיה, ּבבהמה - למעלה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלׁשחיטה

וקטנֹו.אצּבעֹותיו  ּגדלֹו לפי הּכל ּובעֹוף, ; ְְְְְְְִֶַָָָֹ
.Ê ּולמּטה ּכֹובע מּׁשּפּוי ּבּקנה? ּׁשחיטה מקֹום הּוא ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

- לרעֹות צּוארּה הּבהמה ּכׁשּתמׁש הראה ּכנף ראׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעד
הּזה  הּמקֹום ׁשּכנגד וכל ּבּקנה. הּׁשחיטה מקֹום הּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה

'צּואר'. נקרא ְִִַַָָמּבחּוץ,
.Á ׁשאּנס אֹו הרּבה, צּוארּה ּומׁשכה עצמּה הּבהמה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאנסה

ּבמקֹום  וׁשחט למעלה, ּומׁשכן הּסימנין את ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא  ּבּוׁשט אֹו ּבּקנה הּׁשחיטה ונמצאת ּבּצּואר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה

נבלה  ספק זֹו הרי - ׁשחיטה .ּבמקֹום ְְְְֲִִֵֵֵָָ
.Ë מן ׁשחט ואם הּצּואר; ּבאמצע ׁשּיׁשחט הּׁשֹוחט ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשני הּצדדין, הּׁשחיטה? ׁשעּור הּוא וכּמה . ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּיחתכּו המעּלה הּׁשחיטה - והּוׁשט הּקנה ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּסימנין
ואם  הּׁשֹוחט; יתּכּון ולזה ּבעֹוף, ּבין ּבבהמה ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשניהן
- ּובחּיה ּבבהמה הּׁשנים ורב ּבעֹוף, מהן אחד רב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשחט

ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו
.Èׁשחיטתֹו - ּבבהמה הּׁשני, וחצי ּכּלֹו האחד ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻׁשחט

ׁשחט ּפסּולה  ׁשּלא ּפי על אף - זה ׁשל ורּבֹו זה ׁשל רּבֹו . ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹֻֻ
זֹו הרי הּׂשערה, ּכחּוט חציֹו על יתר אּלא מהן אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכל

הּוא. רּבֹו ּבמּׁשהּו, חציֹו על יתר ׁשּׁשחט ּכיון ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשרה;
.‡È,ּבעֹוף אפּלּו - זה ׁשל וחציֹו זה ׁשל חציֹו ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָׁשחט

ּפסּולה  ּפסּוקׁשחיטתֹו חציֹו ׁשהיה קנה על [פגום]. וׁשחט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
לׁשחט  ׁשהתחיל ּבין - לרב והׁשלימֹו מעט החתּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמקֹום
ּבחת הּסּכין את ׁשהכניס ּבין ,ּבחת ּופגע הּׁשלם ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבּמקֹום

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - לרב ְְְְְִִִֵָָֹוהׁשלימּו
.·È הּׁשחיטה לאחר הּסימנין לבּדק צרי הּׁשֹוחט, ;ּכל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ

נבלה, זֹו הרי - ׁשּיבּדק קדם הראׁש ונחּת ּבדק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹואם
ּומהיר; זריז הּׁשֹוחט היה ֲִִִֵַַָָָָואפּלּו

.‚È ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אסּורה, ּבחּייה ּבהמה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכל
ּכׁשרה  ׁשחיטה .ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִֵֶָָָ

.„È ּבין מּתכת, ׁשל ּבסּכין ּבין ּבּכל, ׁשֹוחטין? ּדבר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹּובאיזה
מחודדת]ּבצר ּבקרּומית[אבן ּבין ּבזכּוכית, ּבין ׁשל [צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

ׁשּיהיה  והּוא, החֹותכין; מּדברים ּבהן וכּיֹוצא האגם, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
ּתלם ּכמֹו היה אם אבל ּפגם; בּה יהיה ולא חד [שקע]ּפיה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

ּביֹותר  קטן הּתלם היה ואפּלּו ּבֹו, ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּבחּדֹו
ּפסּולה. ׁשחיטתֹו -ְְִָָ

.ÂË ׁשחט ואם ּבּה; יׁשחט לא אחת, מרּוח הּתלם ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּבּה, נּכרת הּפגימה ׁשאין הרּוח ּדר. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÊËּבּה ׁשּיׁש תרּגיׁש ולא ּבהֹולכה, ׁשּתּבדק סּכין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
- ּפגם ּבּה ׁשּיׁש ּתרּגיׁש ּבהבאה, אֹותּה ּוכׁשּתחזיר ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּפגם,
ואם  ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו הביא, ולא הֹולכה ּדר ּבּה ׁשחט ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו .הביא, ְְִִֵָָ
.ÊÈ- ּפגם ּבּה ואין ּכנחׁש, ויֹורדת עֹולה ׁשהיא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָסּכין

לכּתחּלה  ּבּה -ׁשֹוחטין חּדה ואינּה חלק, ׁשּפיה וסּכין . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשֹוחט  ּפגם, ּבּה ואין ׁשהֹוליהֹואיל ּפי על ואף ּבּה; ין ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשחטה עד הּיֹום ּכל ּבּה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא
.ÁÈמּגעּה אּלא חלקה אינּה והרי ׁשהׁשחזה, חּדה ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻוסּכין

ואין  הֹואיל - ּבאצּבע מסּתּב ׁשהּוא הּׁשּבלת ראׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּכמּגע
ּבּה ׁשֹוחטין ּפגם, .ּבּה ְֲִָָָ

.ËÈ והרי צּפרן, אֹו צר, ׁשּקצץ אֹו ׁשן, אֹו קנה, ֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּתֹולׁש
ּבּקרקע, נעצן ואם ּבהן. ׁשֹוחטין - ּפגם ּבהן ואין חּדין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהן
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם נעּוצין; ּכׁשהן ּבהן יׁשחט .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Î ׁשּיעקר קדם ּברּיתן, מּתחּלת מחּברין ּכׁשהן ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשחט
ּפגם  ּבהן ׁשאין ּפי על ואף ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - .אֹותן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î- ּבהן וׁשחט חּדין, ׁשּנים ּבֹו ׁשּיׁש ּבהמה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת  ּבׁשן אבל ּכמּגל; ׁשהן מּפני ּפסּולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשחיטתֹו
ׁשהיא  ּפי על ואף לכּתחּלה, ּבּה ׁשֹוחט - ּבּלחי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּקבּועה

ּבֹו .קבּועה ְָ
.·Î ּכׁשרה ׁשחיטתֹו - ּבּה וׁשחט ּבאּור, הּסּכין סּכין לּבן . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

הּיפה  ּבּצד יׁשחט לא - יפה הּׁשני וצּדּה מּגל, אחד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשּצּדּה
- ׁשחט ואם האחר. ּבּצד יׁשחט ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכּתחּלה;

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, הּיפה ּובּצד ְְִִֵֶַַַַָָָָהֹואיל
.‚Î ּומּצד זה ּומּצד ּבחּדּה, הּסּכין ׁשּיבּדק צרי ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ו  אצּבעֹו,זה. ּבׂשר על ּומביאּה מֹוליכּה ּבֹודקּה? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּפיה  ׁשהם רּוחֹותיה, מּׁשלׁש צּפרנֹו, על ּומביאּה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּומֹוליכּה
ּכ ואחר ּכלל; ּפגם ּבּה יהיה ׁשּלא ּכדי - צדדין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשני

ּבּה .יׁשחט ְִָֹ
.„Î ּפגם ּבּה מצא ׁשאם - הּׁשחיטה אחר ּכן לבּדק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי

נפּגמה, ּבעֹור ׁשּמא נבלה; ספק זֹו הרי הּׁשחיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
הּׁשֹוחט  ,לפיכ ׁשחט. ּפגּומה ּבסּכין הּסימנין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָּוכׁשּׁשחט
אחת  ּכל ּבין לבּדק צרי רּבים, עֹופֹות אֹו רּבֹות ְְִִִֵֵַַַַָָֹּבהמֹות

הּסּכין ואחת  ונמצאת ּבאחרֹונה ּובדק ּבדק, לא ׁשאם ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הראׁשֹונה. ואפּלּו נבלֹות, ספק הּכל - ְְְֲִִֵֵַַָָָֹּפגּומה

.‰Î,ׁשחיטה אחר ּבדקּה ולא ּבּה, וׁשחט הּסּכין ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹּבדק
ּומצאּה ּבדקּה ּכ ואחר ּבהן, וכּיֹוצא עץ אֹו עצם ּבּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשּבר
ּבדבר  ׁשּנפּגמה הּסּכין ׁשחזקת ּכׁשרה, ׁשחיטתֹו - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּפגּומה
ׁשאבדה  אֹו ּבדקּה, ולא ּבּה ּפׁשע אם וכן ּבּה; ׁשּׁשּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹקׁשה

ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו - יבּדק ׁשּלא עד .הּסּכין ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ
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.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
יפה  נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכם,
אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּובדּוקה
מעבירין  - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ּפגּומה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על ּומכריזין .אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום על הּׁשֹוחט אף - ְְְִִֵֵַַַַַָ

מלקּות  מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ׁשאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵַַָָעל

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
הּוא  וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
יבחר  אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ּבבׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאֹומר
חּוץ  אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָה'"

ה'; ּבחר אׁשר ֲֶַַָָלּמקֹום
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  אֹותֹו,ואסּור וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו אסּור; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָואפרֹו
וגֹוי  והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
חּיה  ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת והּׁשֹוחט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשחט,

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאין ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻועֹוף
אסּור ‚. - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו לעזרה, וכּיֹוצא להכניסן ּופת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּודברים  ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, עבר אם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבהן;
אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ּדברי ּכּלן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻֻאּלּו
אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבׂשר ּכּזית ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהאֹוכל

מרּדּות. ְַַַמּכת
נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,
מקֹום  .ּברחּוק ְִָ

'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים

ׁשחט'.מים  הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יׁשחט ּדרולא ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעֹובדי
.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
מין  ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

הּדפן  על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא.
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר לּמים; ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹֻויֹורד

.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָּכיצד
ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה עד ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הרי  - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹומדת,
ּכׁשרה. ְֵָזֹו

.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ
הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט,
מן  למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה,
ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּנעּוצה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּסּכין

ׁשחיטה  זֹו ואין והבאה, הֹולכה ׁשּיתּבאר.ּבלא ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין - עֹוף היה אם ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו מּמּנה, למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּנעּוצה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
ואף  ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמקֹום
ׁשחיטה  וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעל

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקּולמּוס, ּכׁשרה.העׂשּויה - ְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הּמים  ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את המסּבבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהן

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשנּיה  מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבסביבה
ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח אינּה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּולאחריה,

.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
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אּלא  לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי  הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל  אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה  זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה  עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין  אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן  ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּולי ׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא  מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט  ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר  לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשם והּנּדב  לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.

.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
'לׁשם  ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ׁשחיט  - ּבנדר לעֹולתי' ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
חֹוׁשׁשין  ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּונדבה,
הּׁשֹוחט  אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּה
ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - נזיר עֹולת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשם

הּנדרים  מן נדר הּנזירּות .ׁשעּקר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
.‡Î ּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה  לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
מהן  האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל  - הּפסּול ּדבר ּבׁשהיה לׁשם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו
ׁשאין  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאסּורה,

לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו
.·Î מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל

אּלא  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלכל
הּבהמה  ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, נכרי למחׁשבת ,לפיכ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּׁשחט
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
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ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּמּזיק

מן  ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא הּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹנׁשּתּנה
ּתֹורה  ּדין הֹואיל הּתׁשלּומין, אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ּׁשהפחיסת  מה ּומׁשּלם חּיב, זה הרי ּדמיהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהפחית
ְִֵֶמּדמיהן.

ׁשּדּמע ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?
בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,

- ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשמין

הּמּזיקין. ּכל ְִִֶֶַַָּכדר
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. חּיבין [פסלו]הּכהנים ּבמזיד, - הּזבח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חּטאת  ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ּבׁשֹוגג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּטאת אדומה]ּובמי פרה – חּיב ["חטאת" ּבמזיד, - ְְִֵֵַַָָ

ּפטּור. ּבׁשֹוגג, ְְֵֵַָלׁשּלם;
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
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.ÂÎ לפני ּבּה ׁשּׁשֹוחט ׁשּלֹו הּסּכין ּבדק ׁשּלא טּבח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
יפה  נמצאת אם אֹותּה: ּבֹודקין - לעצמֹו ּבּה וׁשחט ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָחכם,
אחרת, ּפעם עצמֹו על ׁשּסֹומ לפי אֹותֹו, מנּדין - ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּובדּוקה
מעבירין  - ּפגּומה נמצאת ואם ּבּה; ויׁשחט ּפגּומה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה  ׁשהּוא ׁשּׁשחט ּבׂשר ּכל על ּומכריזין .אֹותֹו, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÊÎ והּוא ׁשהּוא; ּכל ּבּה? ׁשּׁשֹוחט הּסּכין אר הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָֹּכּמה

האזמל  ראׁש ּכמֹו ׁשֹוחט, ואינֹו ׁשּנֹוקב ּדק ּדבר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
ּבֹו וכּיֹוצא .הּקטן ְֵַַָָ

.ÁÎ ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין זמן, ּבכל ׁשֹוחטין? והּוא ּומתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
ׁשחט  ואם ּיעׂשה; מה ׁשּיראה ּכדי עּמֹו, אבּוקה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ְְֲִֵֵָָָָּבאפלה,
.ËÎ ּבׁשֹוגג ּבׁשּבת אֹו הּכּפּורים ּביֹום על הּׁשֹוחט אף - ְְְִִֵֵַַַַַָ

מלקּות  מתחּיב אֹו ּבנפׁשֹו מתחּיב היה מזיד, היה ׁשאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּפי
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - הּכּפּורים יֹום ְְִִִֵַַָָעל

ב  ¤¤ּפרק
ׁשֹוחטין ‡. ׁשאין העזרה; מן חּוץ לׁשחט, מּתר מקֹום ְְֲֲִִִֵֶָָָָָָֹֻּבכל

ּבלבד  מזּבח קדׁשי אּלא אסּור ּבעזרה - החּלין אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
הּוא  וכן עֹוף. ּבין חּיה ּבין ּבהמה ּבין ּבעזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָלׁשחטן
יבחר  אׁשר הּמקֹום מּמ ירחק "ּכי ּתאוה: ּבבׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָאֹומר
חּוץ  אּלא ּתאוה, ּבׂשר ׁשֹוחטין ׁשאין למדּת, הא - ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָה'"

ה'; ּבחר אׁשר ֲֶַַָָלּמקֹום
ּבכל ·. לאכלֹו ׁשּמּתר הּוא לּמקֹום, חּוץ ׁשּנׁשחט ְְְְְִֶֶֶַַָָָָֻוזה

טהֹור  הּבׂשר אֹותֹו - ּבעזרה חּלין הּׁשֹוחט אבל ,הּׁשערים. ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻ
ּבהני  אֹותֹו,ואסּור וקֹוברין ּבֹו; וכּיֹוצא ּבחלב ּכבׂשר ה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָ

אֹו ּגֹויים, לאכילת אֹו לרפּואה, ׁשחט אפּלּו אסּור; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָואפרֹו
וגֹוי  והמעּקר, ּבעזרה, הּנֹוחר אבל לכלבים. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
חּיה  ּבהמה והּׁשֹוחט טרפה, ונמצאת והּׁשֹוחט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשחט,

ּבהניה. מּתרין ּכּלן אּלּו הרי - ּבעזרה הּטמאין ְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻועֹוף
אסּור ‚. - החּלין ּכל אּלא ּבלבד, וחּיה ּבהמה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻולא

ּפרֹות  אֹו ׁשחּוטה ּבׂשר אפּלּו לעזרה, וכּיֹוצא להכניסן ּופת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
ּודברים  ּכׁשהיּו. ּבאכילה מּתרין והכניסן, עבר אם ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבהן;
אֹו ּבעזרה, חּלין הּׁשֹוחט וכל הן. קּבלה ּדברי ּכּלן, ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻֻאּלּו
אֹותֹו מּכין - ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו חּלין מּבׂשר ּכּזית ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻהאֹוכל

מרּדּות. ְַַַמּכת
נׁשחטה „. אם - חּלין' ּוולדּה ׁשלמים, זֹו 'ּבהמה ְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָֻהאֹומר:

אֹותּה לׁשחט יכֹול ׁשאינֹו לפי ּבאכילה, מּתר ולדּה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻּבעזרה,
מקֹום  .ּברחּוק ְִָ

'עֹובד ‰. יאמרּו: ׁשּמא ּונהרֹות, יּמים לתֹו ׁשֹוחטין ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאין
מלא  לכלי יׁשחט ולא לּמים'; ּכמקריב ונראה זה, הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמים

ׁשחט'.מים  הּמים ּבתֹו ׁשּתראה 'לּצּורה יאמרּו: ׁשּמא , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יׁשחט ּדרולא ׁשּכן - הּגּמה לתֹו ולא הּכלים, לתֹו לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֻ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ׁשחט, ואם זרה. עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָעֹובדי
.Â עכּורין מים מלא לכלי נראית ׁשֹוחטין הּצּורה ׁשאין , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

לא  ּובּׁשּוק לּגּמה; יֹורד והּדם לּגּמה, חּוץ ׁשֹוחט וכן ְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻּבהן.
ּבּׁשּוק  לּגּמה ׁשחט ואם הּמינים; את יחּקה ׁשּמא ּכן, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיעׂשה
מין  ׁשּמא אחריו, ׁשּיבּדקּו עד מּׁשחיטתֹו לאכל אסּור -ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

הּדפן  על ׁשֹותת והּדם הּספינה, ּדפן על לׁשחט ּומּתר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא.
הּכלים. ּגּבי על לׁשחט ּומּתר לּמים; ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹֻויֹורד

.Êּומביאּה הּסּכין ּומֹולי הּצּואר, מֹותח ׁשֹוחטין? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָּכיצד
ׁשּׁשֹוחט  ׁשהיתה עד ּבין רבּוצה הּבהמה ׁשהיתה ּבין ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הרי  - וׁשחט מּלמּטה ּבידֹו והּסּכין ּבערּפּה ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעֹומדת,
ּכׁשרה. ְֵָזֹו

.Á עד עליה הּצּואר והעביר ּבּכתל הּסּכין את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנעץ
הּבהמה  צּואר ׁשּיהיה והּוא - ּכׁשרה ׁשחיטתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנׁשחט,
מן  למעלה ּבהמה צּואר היה ׁשאם למעלה; וסּכין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמּטה,
ותחת ּגּופּה, ּבכבד הּבהמה ּתרד ׁשּמא - הּנעּוצה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּסּכין

ׁשחיטה  זֹו ואין והבאה, הֹולכה ׁשּיתּבאר.ּבלא ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
הּסּכין  מן למעלה צּוארֹו ׁשהיה ּבין - עֹוף היה אם ,ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו מּמּנה, למּטה אֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּנעּוצה,
.Ëהּסּכ את והֹולי ולא הּׁשֹוחט הביאּה אֹו הביאּה, ולא ין ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ

עד  והביא הֹולי ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו - ּוׁשחטּה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָהֹוליכּה,
הביא, ולא הֹולי ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - והּתיזֹו הראׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשחת
אֹו ּבלבד, ּבהֹולכה הראׁש את והּתיז ,הֹולי ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹאֹו
מּצּוארי  צּוארין ׁשני ּכמלא ּבּסּכין יׁש אם - ּבלבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹּבהבאה

לאו, ואם ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּפסּולה הּנׁשחט, ׁשחט ׁשחיטתֹו . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו ּכאחד, ראׁשים ְְְְִִֵֵֶָָָָׁשני

.È אחר מּצד וׁשני זה מּצד אחד אפּלּו ּבסּכין, ׁשאחזּו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשנים
ׁשני  ׁשאחזּו ׁשנים וכן ּכׁשרה. ׁשחיטתן - וׁשחטּו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכנגּדֹו,
ׁשחיטתן  - ּבּצּואר מקֹומֹות ּבׁשני ּכאחד וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָסּכינין,
ׁשחט  והּׁשני רּבֹו, אֹו ּבלבד הּוׁשט זה ׁשחט ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּכׁשרה;
ואף  ּכׁשרה, זֹו ׁשחיטה הרי - רּבֹו אֹו הּקנה אחר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבמקֹום
ׁשחיטה  וכן אחד. ּבמקֹום ּכּלּה הּׁשחיטה ׁשאין ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻעל

ּכמסרק  העׂשּויה ּוׁשחיטה ּכקּולמּוס, ּכׁשרה.העׂשּויה - ְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָ
.‡È ׁשחט אפּלּו אּלא ּכּונה; צריכה החּלין ׁשחיטת ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻאין

ּבּכתל  לנעצּה סּכין ׁשּזרק אֹו ׂשחֹוק, ּדר אֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמתעּסק,
ּבמקֹומּה ּכראּוי והּׁשחיטה הֹואיל - ּבהליכתּה ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָוׁשחטה

ּכׁשרה  זֹו הרי .וׁשעּורּה, ְְֲִֵֵָָ
.·È ׁשּנתּבלּבלה ׁשּכֹור אֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש ,ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ

רעה ּדעּתֹו רּוח ׁשאחזּתּו ּומי אֹותן , רֹואין ואחרים ׁשּׁשחטּו , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנפלה  סּכין אבל ּכׁשרה. זֹו הרי - ּכתקנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּׁשחיטה
ּפסּולה, זֹו הרי ּכדרּכּה, ׁשּׁשחטה ּפי על אף - ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָוׁשחטה
ּפי  על ואף אדם, הּזֹובח ׁשּיהיה עד - "וזבחּת" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:

לׁשחיטה. מתּכּון ְְִִִֵֵֶַָׁשאינֹו
.‚È,ּבֹו קבּועה הּסּכין ׁשהיתה עץ ׁשל אֹו אבן ׁשל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּגלּגל

ּכנגּדֹו הּבהמה אֹו העֹוף צּואר וׂשם הּגלּגל, את אדם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוסּבב
הּמים  ואם ּכׁשרה. זֹו הרי - הּגלּגל ּבסביבת ׁשּנׁשחט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד
ׁשּסּבב  ּבׁשעה ּכנגּדֹו הּצּואר וׂשם הּגלּגל, את המסּבבין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהן

ּפטר ואם ּפסּולה; זֹו הרי - הּמים [שיחרר]ונׁשחט את אדם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו הרי - ּבסביבתֹו וׁשחט הּגלּגל, את וסּבבּו ׁשּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבא. אדם מּכח ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכׁשרה,
ׁשנּיה  מּסביבה אבל אדם; ּבן מּכח ׁשהיא ראׁשֹונה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹּבסביבה
ּבהליכתן. הּמים מּכח אּלא האדם מּכח אינּה ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּולאחריה,

.„È לׁשם יּמים, לׁשם ּגבעֹות, לׁשם הרים, לׁשם ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָהּׁשֹוחט
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אּלא  לעבדן נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מדּברֹות לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהרֹות,
הרי  הּגֹויים, ׁשאֹומרין הבאי מּדברי ּבּה וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפּואה
מּזל  אֹו הּים, מּזל לׁשם ׁשחט אם אבל ּפסּולה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָׁשחיטתֹו
אסּורה  זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּולמּזלֹות לכֹוכבים אֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה  עבֹודה ּתקרבת ּככל .ּבהניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ
.ÂËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק הּבהמה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

ׁשּלֹומדין  אסּורה; זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר
ּב הּקדׁשים מּמחׁשבת ּבחּלין, ּבחּוץ פנים,מחׁשבה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַַַָָָֻ

ּבהן  ּפֹוסלת ּכזֹו ּפסּולי ׁשּמחׁשבה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ְִַָֻהּמקּדׁשין.

.ÊËאֹו זרה, לעבֹודה ּדמּה לזרק חׁשב ּכ ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹׁשחטּה
ׁשּמא  מּספק, אסּורה זֹו הרי - זרה לעבֹודה חלּבּה ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

ׁשחט  ּכזֹו ּובמחׁשבה ּתחּלתֹו על הֹוכיח .סֹופֹו ְְֲִִַַַַָָָָָ
.ÊÈ- ּכמֹותן ונֹודרין ׁשּמתנּדבין קדׁשים לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוחט

לׁשם  ׁשחט ּבחּוץ; קדׁשים ּכׁשֹוחט ׁשּזה ּפסּולה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחיטתֹו
ּכׁשרה  ׁשחיטתֹו ּונדבה, ּבנדר ּבאין ׁשאינן .קדׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ,ּתֹודה לׁשם ׁשלמים, לׁשם עֹולה, לׁשם הּׁשֹוחט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּכיצד?
אֹותֹו מפריׁש והּפסח הֹואיל ּפסּולה; ׁשחיטתֹו - ּפסח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלׁשם
הּנּדר  לדבר ּדֹומה הּוא הרי ׁשּירצה, עת ּבכל הּׁשנה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבכל

אׁשם והּנּדב  לׁשם וּדאי, אׁשם לׁשם חּטאת, לׁשם ׁשחט . ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ׁשחיטתֹו - ּתמּורה לׁשם מעׂשר, לׁשם ּבכֹור, לׁשם ְְְְְְֲִֵֵֵֵַָָָּתלּוי,

ְֵָּכׁשרה.

.ËÈׁשחיטתֹו - 'לחּטאתי' ואמר: וׁשחט חּטאת, מחּיב ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהיה
'לׁשם  ואמר: וׁשחט ּביתֹו, ּבתֹו קרּבן לֹו היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָּפסּולה;

ּפסּולה  ׁשחיטתֹו - זבחי' ּבֹו.ּתמּורת המיר ׁשהרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.Îזֹו' ואמרה: יֹולדת, עֹולת לׁשם ׁשּׁשחטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהאּׁשה

ׁשחיט  - ּבנדר לעֹולתי' ּבאה יֹולדת עֹולת ׁשאין ּכׁשרה; תּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
חֹוׁשׁשין  ואין ּבעֹולה; ׁשּנתחּיבה יֹולדת אינּה והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּונדבה,
הּׁשֹוחט  אבל לּה. יׁש קֹול הּמּפלת ׁשּכל הּפילה, ׁשּמא ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּה
ּפסּולה, ׁשחיטתֹו - נזיר ׁשאינֹו ּפי על אף - נזיר עֹולת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָלׁשם

הּנדרים  מן נדר הּנזירּות .ׁשעּקר ְְִִִִֶֶֶַַַָ
.‡Î ּדבר לׁשם נתּכּון אחד וׁשֹוחטין, ּבּסּכין אֹוחזין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשנים

ּכּונה  לֹו היתה לא והּׁשני אסּורה, ׁשחיטתֹו לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשהּׁשֹוחט
זֹו הרי - לֹו להתּכּון הּמּתר ּדבר לׁשם נתּכּון ואפּלּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻּכלל,
מהן  האחד והתּכּון זה, אחר זה ׁשחט אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפסּולה;

ּפֹוסל  - הּפסּול ּדבר ּבׁשהיה לׁשם אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינּה - ׁשּתפּות ּבּה לֹו אין אם אבל ׁשּתפּות; ּבּה ֲִֵֵָָָָָָֻֻלֹו
ׁשאין  ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל אדם ׁשאין ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאסּורה,

לצערֹו. אּלא ְֲֶַַָָָּכּונתֹו
.·Î מתּכּון ׁשהּנכרי ּפי על אף - לנכרי ׁשּׁשחט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׂשראל

אּלא  חֹוׁשׁשין ׁשאין ּכׁשרה; ׁשחיטתֹו ּׁשּירצה, מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלכל
הּבהמה  ּבעל למחׁשבת לא הּזֹובח, נכרי למחׁשבת ,לפיכ . ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכמֹו נבלה, ׁשחיטתֹו - קטן היה אפּלּו ליׂשראל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָׁשּׁשחט
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
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ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. הֹואיל - נּכר ׁשאינֹו הּזק חברֹו ממֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּמּזיק

מן  ּפטּור זה הרי - צּורתֹו נפסדה ולא הּדבר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹנׁשּתּנה
ּתֹורה  ּדין הֹואיל הּתׁשלּומין, אמרּו, סֹופרים מּדברי אבל ; ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

ּׁשהפחיסת  מה ּומׁשּלם חּיב, זה הרי ּדמיהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהפחית
ְִֵֶמּדמיהן.

ׁשּדּמע ·. אֹו חברֹו, ׁשל טהֹורים אכלין ׁשּטּמא הרי ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּכיצד?
בחולין] תרומה נס[עירב יין טּפת לֹו ערב אֹו ִֵֵֵֶֶַַָּפרֹותיו,

- ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּכל, עליו אסר ׁשהרי יינֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבתֹו
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן ׁשלם נזק ּומׁשּלם ּׁשהפסיד, מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשמין

הּמּזיקין. ּכל ְִִֶֶַַָּכדר
יהיה ‚. ׁשּלא ּכדי חכמים, אֹותֹו ׁשּקנסּו הּוא קנס זה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָֹודבר

ׁשל  טהרֹותיו ּומטּמא הֹול הּמׁשחיתין מן ואחד אחד ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
אני' 'ּפטּור ואֹומר: הּזק חברֹו, ׁשהּזיק זה מת אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָ

חכמים  קנסּו ׁשּלא מּנכסיו; הּנזק ּגֹובין אין - נּכר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשאינֹו
לא  ּכלּום, עׂשה ׁשּלא הּיֹורׁש אבל והּזיק, ׁשעבר זה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאּלא
- ּבאנס אֹו ּבׁשגגה נּכר ׁשאינֹו הּזק הּמּזיק וכן אֹותֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹקנסּו

מּדעּתֹו. להּזיק הּמתּכּון אּלא קנסּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּור,
ׁשּפּגלּו„. חּיבין [פסלו]הּכהנים ּבמזיד, - הּזבח את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

חּטאת  ּבפרת מלאכה העֹוׂשה וכן ּפטּורין. ּבׁשֹוגג, ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּטאת אדומה]ּובמי פרה – חּיב ["חטאת" ּבמזיד, - ְְִֵֵַַָָ

ּפטּור. ּבׁשֹוגג, ְְֵֵַָלׁשּלם;
למרּבק‰. ּפרה הדיש]הכניס ותדּוׁש,[מקום ׁשּתינק ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבדיני  וחּיב אדם, מּדיני ּפטּור - חּטאת מּמי ּדעּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּסיח
.ׁשמים  ִַָ

.Â ׁשאין הּיין; נאסר לא - זרה לעבֹודה חברֹו יין ְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהמנּס
ּבֹו לֹו היה ואם ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר מּיׂשראל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָאדם
ּבֹו ׁשהתרּו אֹו ּכגֹוי, הּוא ׁשהרי מׁשּמד ׁשהיה אֹו ְְְֲִֵֶֶֶָָָָֻֻׁשּתפּות,

הּוא ׁשהרי ההתראה, כעת]וקּבל זה [נעשה הרי - מׁשּמד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
והרי  לׁשּלם, זה יתחּיב והיא לׁשּלם. וחּיב הּיין, את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָאֹוסר
לׁשּלם, נתחּיב ׁשהגּביהֹו ׁשּמעת מּפני ּבנפׁשֹו? מתחּיב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

.ׁשּינּס עד ּבנפׁשֹו מתחּיב ְְְְְִֵֵֵֶַַַַואינֹו
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.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מעל  הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרים
ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ונחּבט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

ּבידֹו; וכן ׁשּברֹו ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;

ׁשנ  - וסּלקן אחר ׁשּׁשניהם קדם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, יהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זה  ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ

.Ë החֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
הרי  ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
מקּים  ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; לאּבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּגרם

בבי"ד] ּומחמת [מאומת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא  אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹׁשּׂשרפֹו

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינֹו,
.È,ללוי הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מה ּכמֹו ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּׁשטר;
מן  הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר [שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהרי  החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָוׁשחררֹו
החֹוב  ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ׁשעּבּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהפקיע
'עבּדי  לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, לׁשחרר הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּגם
חּיב  - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאּתה'.

הּצֹורם וכן ׁשהרי [פוגם]לׁשּלם. לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמיה  לפחת המרּקעגרם וכן והעביר [כותש]. חברֹו, ּדינרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבדברים  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצּורתן
ֵאּלּו.

.·È ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק
וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את  מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּברּיֹות,
ׁשּלא  זה אילן וקּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
'אּתה  ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות הפקיען ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
זה  הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', להרגֹו לי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּת

ָּפטּור.
.„È הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מּדעת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא
עׂשרה  והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ׁשהֹורה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָויׁש
מּלעׂשֹות  הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, הֹורּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזהּובים;
- ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זהּובים  עׂשרה לּבעלים .מׁשּלם ְְְֲִִֵַַָָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק אם [בעצמו]ׁשמין לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

ּכליו  ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ממֹונֹו. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּזיק
וכּמה  ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ׁשמין -ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּלם  עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם לּנּזק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפחת
חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשהּזיק; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבׁשֹורֹו

יין] ּבזה.[ונעשו ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ׁשמין ,ְִֵֵֵֶֶַָָָ
.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין

ׁשּבנכסיו  הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונס אם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגֹובין  ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה

ֵֶמהן.
.ÊÈ הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּכל

ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע כ]הּנּזק הדין [שמצינו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא הּנגזל; ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשיטעֹון

לו] שיש ּבנגזל.[משוער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ
.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

היה  'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּמסרֹו
עפר  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא' היה ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

להפקידן והּוא  אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדרּכן  אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ודרּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצלֹו,

ּבעצמֹו ּפׁשע הּוא זה, ּבכלי ׁשחטף להּניחן הרי ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
עור]חמת אֹו[נוד לּים והׁשליכם ּומחּפים, מלאים סל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרפם,
להּניח  אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמרּגלּיֹות
אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל בּה, היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.ËÈ יֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ּבלא  אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכּמה
אמּוד; ׁשּיהיה והּוא מחּיב ׁשבּועה, הּמּזיק זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו הּפּקדֹון.ׁשבּועה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

ח  ¤¤ּפרק
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה [גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין  הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיב ׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמֹו·. הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [את ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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הממון] אּנס מקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ
נׂשא  ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא ‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין  אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ׁשּיראה ,[מהמלך]עד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתהּו. אֹו ְִֵֵַיּכהּו
מּכל „. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא

ּדברים  ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּגיע  ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאמּורים
עד  יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. לרׁשּות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּממֹון
ואנס  ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על האּנס ועמד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהראהּו,
זה  הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו להֹוליכֹו יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאת
ׁשעמד  ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ׁשהראה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר האֹוצר, ּבצד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּנס

ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אחד  ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
הּדבר  ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד  ּומסרּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּדין  ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכמֹות

ְְִֵָּביׂשראל.
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על הּנתּפׂש ואיׁש[מתנה]אֹו איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶַַַָָָָ
לׁשּלם  חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמל
עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו והּוא, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַלֹו.

.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָהפסידֹו
אין  הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ּכֹופר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּמֹוסר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע אּלא מּידֹו, וזֹוכה [קדוש]מֹוציאין , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
אּלא  הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, לא ואם ּׁשּתפׂש; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמה

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין

הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא רׁשע, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאינֹו

הּכׁשרין. ּכלל ְְְִִֵַַָּכׁשאר
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה לֹוואפּלּו מצר היה ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

- ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָּומצערֹו.
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא יהרג,[ג"פ]; זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ימסר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא
את  ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר  הּגֹויים ּביד ּכפי הּמֹוסרים ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ
למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור הּמצר ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻרׁשעם.
יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ּולאסרֹו להּכֹותֹו ּגֹויים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּביד
ּפי  על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור למסרֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאסּור

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ׁשהרי ּגּופֹו, לאּבד ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֻׁשּמּתר
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ׁשהׁשליּכמֹו עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹועׂשר
יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא (ב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלרצח;
למחּיב  ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; הרֹוצח להגלֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ(ג)
עמידה  קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּגלּות;
ׁשּלא  (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּבּדין;
להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלחּוס
העגלה  את לערף (י) ;הּדר להם ּולכּון מקלט, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹערי
תּזרע; ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבּנחל;
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.Ê מן ׁשלם נזק לׁשּלם חּיב חברֹו, ממֹון להּזיק הּגֹורם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכל
הּוא  ׁשאינֹו ּפי על אף הּמּזיקין. ּכׁשאר ׁשּבנכסיו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּיפה
הּגֹורם  והּוא הֹואיל ּבאחרֹונה, עצמֹו הּנזק זה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּזיק

חּיב  ּגּבי הראׁשֹון, על הּגג מראׁש ׁשּלֹו ּכלי הּזֹורק ּכיצד? . ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ
מעל  הּכרים את וסּלק וקדם אחר ּובא ּוכסתֹות, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָכרים
ּכאּלּו ׁשלם נזק חּיב - ונׁשּבר ּבארץ הּכלי ונחּבט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהארץ,

ּבידֹו; וכן ׁשּברֹו ׁשּיּׁשבר. לֹו ּגרם והּכסתֹות הּכרים ׁשּסּלּוק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

.Á ּוכסתֹות כרים ּגּבי על הּגג מראׁש חברֹו ׁשל ּכלי ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹהּזֹורק
הּזֹורק  - הּכרים והסיר הּכלי ּבעל וקדם הּכלי, ּבעל ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָׁשל
ואם  הּכלי. לׁשבירת הראׁשֹון הּגֹורם היא ׁשּזריקתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָחּיב;

ׁשנ  - וסּלקן אחר ׁשּׁשניהם קדם והמסּלק; הּזֹורק חּיבין, יהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
זה  ׁשל ממֹונֹו לאּבד .ּגרמּו ְְֵֶֶַָָ

.Ë החֹוב ּכל לׁשּלם חּיב חברֹו, ׁשל ׁשטרֹותיו הּׂשֹורף ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
הרי  ממֹון, הּׁשטר ּגּוף ׁשאין ּפי על ׁשאף ּבּׁשטר; ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהיה
מקּים  ׁשּׁשטר הּמּזיק לֹו ׁשּיֹודה ּובלבד הּממֹון; לאּבד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּגרם

בבי"ד] ּומחמת [מאומת ּבֹו, כתּוב היה וכ וכ ְֲֵַָָָָָָָָהיה,
לא  אם אבל החֹוב; לגּבֹות יכֹול ׁשאינֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹׁשּׂשרפֹו

ּבלבד. הּניר דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָהאמינֹו,
.È,ללוי הּׁשטר ּומכר ּבׁשמעֹון, נֹוׁשה ׁשהיה ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ׁשמעֹון, נפטר הרי - לׁשמעֹון ּומחלֹו ׁשּמכרֹו אחר ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוחזר
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר מה ּכמֹו ּכל ללוי לׁשּלם ראּובן ונתחּיב , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו הּוא והרי הּׁשטר, לאּבד לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּבּׁשטר;
מן  הּמֹוחל מׁשּלם ראּובן, יֹורׁש מחלֹו אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשּׂשרפֹו.

ׁשּבנכסיו. ְִֶֶַָָָהּיפה
.‡Èאיּפֹותיקי עבּדֹו העֹוׂשה לחובו]וכן וחזר [שעבדו , ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ׁשהרי  החֹוב; לבעל לׁשּלם המׁשחרר חּיב - ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָוׁשחררֹו
החֹוב  ּבעל את וכֹופין ממֹונֹו. לאּבד וגרם ׁשעּבּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָהפקיע
'עבּדי  לֹו ויאמר ּבֹו יפּגע ׁשּלא ּכדי העבד, לׁשחרר הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּגם
חּיב  - לּים וירד ונתּגלּגל חברֹו, מטּבע הּדֹוחף וכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָאּתה'.

הּצֹורם וכן ׁשהרי [פוגם]לׁשּלם. לׁשּלם, חּיב - הּפרה אזן ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּדמיה  לפחת המרּקעגרם וכן והעביר [כותש]. חברֹו, ּדינרי ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבדברים  ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגֹורם. מּׁשּום לׁשּלם חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָצּורתן
ֵאּלּו.

.·È ּכלים ּתחּתיו היה ולא לארץ, הּגג מראׁש ּכלי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹהּזֹורק
וכסתות] ּבאויר,[כרים ּכׁשהּוא ּבמּקל ּוׁשברֹו אחר וקדם ,ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָ

אּלא  ׁשבר ׁשּלא ּפטּור; האחר זה הרי - לארץ ׁשּיּגיע ֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקדם
ׁשבּור, ּכלי ּכׁשֹובר ונמצא ּבוּדאי; מּיד להּׁשבר ׁשּסֹופֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּכלי

ּפטּור. ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכגֹורם. זה ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָואין
.‚È את מּזיק ׁשהּוא מּפני להריגה עֹומד ׁשהיה ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשֹור

את  מּזיק ׁשהּוא מּפני לקציצה עֹומד ׁשהּוא ואילן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּברּיֹות,
ׁשּלא  זה אילן וקּצץ זה ׁשֹור וׁשחט אחד וקדם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהרּבים,
הּדּינים, ׁשּיראּו ּכמֹו לּבעלים לׁשּלם חּיב - הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָמּדעת
'אּתה  ואמר: טען ואם מצוה. מּלעׂשֹות הפקיען ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהרי
זה  הרי ,לכ עֹומד והּוא הֹואיל ּולקצצֹו', להרגֹו לי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמרּת

ָּפטּור.
.„È הּדם וכּסה אחר ּובא עֹוף, אֹו חּיה ׁשּׁשחט מי ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן

הּדּינים. ׁשּיראּו ּכמֹו לֹו לּתן חּיב - הּׁשֹוחט מּדעת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּלא
עׂשרה  והּוא קצּוב, קנס נֹותן ׁשהּוא ׁשהֹורה מי ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָויׁש
מּלעׂשֹות  הּבעלים הּמֹונע ׁשּכל הּגאֹונים, הֹורּו וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָזהּובים;
- ועׂשיּה אחר וקדם לעׂשֹותּה, ראּויין ׁשהן עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמצות

זהּובים  עׂשרה לּבעלים .מׁשּלם ְְְֲִִֵַַָָָ
.ÂËּבידֹו לּמּזיק אם [בעצמו]ׁשמין לֹו ׁשּׁשמין ּכדר , ְְִִִִֶֶֶַַָָָ

ּכליו  ׁשּבר אֹו חברֹו, ּבהמת ׁשהרג הרי ּכיצד? ממֹונֹו. ֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּזיק
וכּמה  ׁשוה, הּנבלה וכּמה ׁשוה הּבהמה היתה ּכּמה ׁשמין -ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּלם  עּתה; ׁשוה וכּמה ׁשלם והּוא ׁשוה הּכלי ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכדר הּׁשבּור, הּכלי אֹו הּנבלה עם לּנּזק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפחת
חברֹו ׁשל ענבים ּדר הּוא. אחד ׁשּדין ׁשהּזיק; ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּבׁשֹורֹו

יין] ּבזה.[ונעשו ּכּיֹוצא ּכל וכן הּזקֹו. לֹו ׁשמין ,ְִֵֵֵֶֶַָָָ
.ÊË;ׁשּלֹו הּמּטלטלין מן ּגֹובין הּמּזיק, מן הּפחת ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָּכׁשּגֹובין

ׁשּבנכסיו  הּיפה מן ּגֹובין מּטלטלין, לֹו אין האֹונס אם וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּגֹובין  ׁשּבנכסיו הּיפה מן ּכּלן רע, ׁשם והּמֹוציא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻוהמפּתה

ֵֶמהן.
.ÊÈ הרי - הּזיק מה יֹודע ואינֹו חברֹו, ממֹון הּמּזיק ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָּכל

ּכמֹו ונֹוטל. חכמים, ּבתּקנת נׁשּבע כ]הּנּזק הדין [שמצינו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
ּבהן  אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען והּוא הּנגזל; ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשיטעֹון

לו] שיש ּבנגזל.[משוער ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְִֵֶַָ
.ÁÈאֹו לאׁש, אֹו לּים והׁשליכֹו חברֹו ּכיס לקח ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

היה  'זהּובים אֹומר: הּכיס ּבעל - ואבד אּנס ּביד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשּמסרֹו
עפר  ׁשּמא ּבֹו, היה מה יֹודע 'איני אֹומר: והּמּזיק ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמלא',
ונֹוטל; חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּנּזק הרי - מלא' היה ּתבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

להפקידן והּוא  אמּוד אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ
ּדרּכן  אין אם אבל ּבֹו; וכּיֹוצא ּבכיס להּניחן ודרּכן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאצלֹו,

ּבעצמֹו ּפׁשע הּוא זה, ּבכלי ׁשחטף להּניחן הרי ּכיצד? . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
עור]חמת אֹו[נוד לּים והׁשליכם ּומחּפים, מלאים סל אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

נאמן, אינֹו - ּבתֹוכם היּו ׁשּמרּגלּיֹות הּנּזק וטען ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׂשרפם,
להּניח  אדם ּבני ּדר ׁשאין ;ּכ על אֹותֹו מׁשּביעין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואין
מּידֹו, מֹוציאין אין ּתפׂש, ואם ּובחמתֹות. ּבסּלים ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָמרּגלּיֹות
אצלֹו. ּׁשּיׁש מּמה ונֹוטל בּה, היּו ׁשּמרּגלּיֹות נׁשּבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
.ËÈ יֹודע אינֹו אבל זהּובים, בֹו היה ׁשהּכיס הּמּזיק ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָידע

ּבלא  אלף נֹוטל - היּו' 'אלף אֹומר: והּנּזק היּו, ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכּמה
אמּוד; ׁשּיהיה והּוא מחּיב ׁשבּועה, הּמּזיק זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

להּׁשבע  יכֹול ואינֹו הּפּקדֹון.ׁשבּועה ּבענין ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

ח  ¤¤ּפרק
אּנס‡. ּביד חברֹו ממֹון הּיפה [גוי]הּמֹוסר מן לׁשּלם חּיב , ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּבין  הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר מּיֹורׁשיו ּגֹובין מת, ואם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּבנכסיו;
הּמ זה הרי - יׂשראל ׁשהיה ּבין ּגֹוי, האּנס חּיב ׁשהיה ֹוסר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

נׂשא ׁשּלא ּפי על אף האּנס, ּׁשּלקח מה ּכל [לקח]לׁשּלם ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הרּגיל אּלא ּבידֹו, נתן ולא ּבלבד.[הלשין]הּמֹוסר ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מעצמֹו·. הּמֹוסר ּבׁשהראה אמּורים? ּדברים [את ּבּמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
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הממון] אּנס מקום יׂשראל אֹו ּגֹויים אנסּוהּו אם אבל .ְֲֲִִִֵַָָָָ
נׂשא  ואם הּתׁשלּומין. מן ּפטּור זה הרי - והראה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָלהראֹות,
לׁשּלם; חּיב זה הרי אנּוס, ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן

לׁשּלם. חּיב חברֹו, ּבממֹון עצמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָׁשהּמּציל
וכּיֹוצא ‚. ּתבן אֹו יין לֹו להביא הּמל ׁשּגזר הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

יין  אֹוצר לפלֹוני יׁש 'הרי ואמר: מֹוסר ועמד אּלּו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבדברים
אנסֹו לׁשּלם. חּיב - ּולקחּוהּו והלכּו ּפלֹוני', ּבמקֹום ּתבן ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָאֹו
אֹו ּתבן, אֹו יין אֹוצרֹות לֹו ׁשּיראה עד זה למֹוסר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּמל

מּלפניו ּבֹורח ׁשהּוא ּפלֹוני ממֹון לֹו ׁשּיראה ,[מהמלך]עד ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ
לֹו, יראה לא ׁשאם ּפטּור; זה הרי - האנס מּפני לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוהראה

ימיתהּו. אֹו ְִֵֵַיּכהּו
מּכל „. לׁשּלם חּיב - לאּנס ּונתנֹו ּבידֹו חברֹו ממֹון ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָנׂשא

ּדברים  ּבּמה להביא. אנסֹו ׁשהּמל ּפי על אף ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמקֹום,
הּגיע  ּבׁשּלא חּיב? והביא להביא אנסֹו ׁשאם ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאמּורים
עד  יׂשראל ׁשאנס אּנס אבל האּנס. לרׁשּות ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּממֹון
ואנס  ּברׁשּותֹו, ונעׂשה הּממֹון על האּנס ועמד ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהראהּו,
זה  הֹוליכֹו ואפּלּו אחר, למקֹום לֹו להֹוליכֹו יׂשראל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאת
ׁשעמד  ׁשּכיון מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - ׁשהראה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמֹוסר
נׂשרף. ּוכאּלּו ּבֹו ּׁשּיׁש מה ּכל אבד ּכבר האֹוצר, ּבצד ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּנס

ּביני ‰. ׁשהיתה דין על ּבעלי אֹו הּקרקע על מריבה הן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
אחד  ועמד 'ׁשּלי', אֹומר וזה 'ׁשּלי' אֹומר זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּטלטלין,
הּדבר  ׁשּיחזיר עד אֹותֹו מנּדין - ּגֹויים ּביד  ּומסרּה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהן
ּדין  ויעׂשּו מּביניהן, האּנס יד ויסּלק ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלכמֹות

ְְִֵָּביׂשראל.
.Âעל ׁשּנתּפׂש של]מי חוב מּמּנּו[מפני גֹויים ולקחּו חברֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

מי  ל ואין לׁשּלם. חּיב חברֹו אין - חברֹו ּבגלל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָממֹון
מן  חּוץ לֹו, לׁשּלם חּיב חברֹו ויהיה חברֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנתּפׂש
ׁשנה, ּבכל ואיׁש איׁש ּכל על הּקצּוב הּמס מּפני ְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָהּנתּפׂש

הּתׁשּורה על הּנתּפׂש ואיׁש[מתנה]אֹו איׁש ּכל ׁשּנֹותן ְְִִִֵֶַַַָָָָ
לׁשּלם  חּיב זה הרי - חילֹותיו אֹו הּוא עליהם ּבעברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמל
עדים. ּבפני ּפלֹוני ּבגלל ּבפרּוׁש מּמּנּו ׁשּיּקחּו והּוא, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַלֹו.

.Ê ׁשהראה ּכגֹון חברֹו, ממֹון ׁשּמסר עדים עליו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמי
ּכּמה  העדים ידעּו ולא ּבּיד, ונתן ונׂשא ׁשּנאנס אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹמעצמֹו,
הפסידני', וכ ּכ' טֹוען והּנמסר ּבמסירתֹו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָָהפסידֹו
אין  הּנמסר, ּתפׂש אם - ּׁשּטענֹו ּבמה ּכֹופר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּמֹוסר

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע אּלא מּידֹו, וזֹוכה [קדוש]מֹוציאין , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
אּלא  הּמֹוסר מן מֹוציאין אין ּתפׂש, לא ואם ּׁשּתפׂש; ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבמה

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה
.Á ׁשבּועה לא מעצמֹו, ׁשהראה הּמֹוסר את מׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹואין

הּסת ׁשבּועת ולא ואין [דרבנן]חמּורה רׁשע, ׁשהּוא מּפני , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אֹו להראֹות ׁשאנסּוהּו הּמֹוסר אבל מּזה. יתר ּפסּול ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָל
לׁשּלם, חּיב ׁשהּוא ּפי על אף - ּבּיד ונתן ונׂשא ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָלהביא,
אֹותֹו ּומׁשּביעין ּבלבד, הּוא ּתׁשלּומין ּבן אּלא רׁשע, ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָאינֹו

הּכׁשרין. ּכלל ְְְִִֵַַָּכׁשאר
.Ë,ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד יׂשראל למסר ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹאסּור

עברֹות  ּובעל רׁשע היה לֹוואפּלּו מצר היה ואפּלּו , ֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

- ּבממֹונֹו ּבין ּבגּופֹו ּבין ּגֹויים, ּביד הּמֹוסרֹו וכל ְְְְְְֲִֵֵַַַָָּומצערֹו.
הּבא. לעֹולם חלק לֹו ֵֵֶַָָָאין

.È ׁשאין הּזה ּבּזמן ואפּלּו מקֹום, ּבכל הּמֹוסר להרג ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
ּכׁשאמר  אּלא ׁשּימסר, קדם להרגֹו ּומּתר נפׁשֹות. ּדיני ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּדנין
- קל ממֹון ואפּלּו ּבממֹונֹו', אֹו ּבגּופֹו ּפלֹוני מֹוסר ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ'הריני
'אל  לֹו: ואֹומרין ּבֹו ּומתרין למיתה, עצמֹו הּתיר ְְְְְֲִִִִִֵַַַָהרי
מצוה  - אמסרּנּו' אּלא כי, 'לא ואמר: ּפניו העז אם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּתמסר'.

זכה  להרגֹו, הּקֹודם וכל .להרגֹו; ְְְְְֵַָָָָָ
.‡È ׁשאסּור לי יראה - ּומסר זמם אׁשר הּמֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעׂשה

החזקלהרגֹו ּכן אם אּלא יהרג,[ג"פ]; זה הרי - למסר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
להרג  הּמערב ּבערי זמן ּבכל ּומעׂשים אחרים. ימסר ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּמא
את  ולמסר יׂשראל, ממֹון למסר ׁשהחזקּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֻהּמֹוסרים

להר  הּגֹויים ּביד ּכפי הּמֹוסרים ּולאסרם ּולהּכֹותם גן ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ
למסרֹו מּתר אֹותם, ּומצער לּצּבּור הּמצר ּכל וכן ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻרׁשעם.
יחיד, צער מּפני אבל ּולקנסֹו; ּולאסרֹו להּכֹותֹו ּגֹויים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּביד
ּפי  על ואף מֹוסר, ׁשל ממֹונֹו לאּבד ואסּור למסרֹו. ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָאסּור

ליֹורׁשיו. ראּוי ממֹונֹו ׁשהרי ּגּופֹו, לאּבד ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֻׁשּמּתר
.·È,עברה לדבר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ׁשהיה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָרֹודף

ּפטּור  - אדם ּכל ׁשל ּבין נרּדף ׁשל ּבין הּכלים, את ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשּבר
ׁשרדף, ׁשּכיון ּבנפׁשֹו; מתחּיב ׁשהּוא מּפני הּתׁשלּומין, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמן

למיתה  עצמֹו .הּתיר ְְִִִַָ
.‚Èממֹונֹו יהא לא ּפטּור; רֹודף, ׁשל ּכלים ׁשּׁשּבר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹנרּדף

עצמֹו ׁשהּמּציל חּיב; - אחרים ּכלי ׁשּבר ואם מּגּופֹו. ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָחביב
חּיב. חברֹו, ְֲֵַָָּבממֹון

.„È את וׁשּבר הּנרּדף, להֹוׁשיע הרֹודף אחר ׁשרדף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי
מן  ולא ּפטּור; - אדם ּכל ׁשל ּבין רֹודף ׁשל ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהּכלים
יתמהמּה אֹו מּלהּציל, יּמנע ׁשּלא היא ּתּקנה אּלא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּדין,

מלהזיק]ויעּין ׁשּירּדף.[להיזהר ּבעת ְְִִֵֵֶַֹ
.ÂË אחד ספינה ועמד הּמּׂשאֹוי, מּכבד להּׁשבר ׁשחּׁשבה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּבּה ׁשהּמּׂשא ּפטּור; - ּבּים והׁשלי מּמּׂשאּה והקל  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן
להרגם  אחריהם רֹודף ׁשהׁשליּכמֹו עׂשה רּבה ּומצוה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

ְִָוהֹוׁשיעם.
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשבע - מצוֹות עׂשרה ׁשבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָיׁש
ׁשּלא  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִֶֶֶֶֶַָָֹֹועׂשר
יּומת; אּלא רֹוצח, לנפׁש ּכפר לּקח ׁשּלא (ב) ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלרצח;
למחּיב  ּכפר לּקח ׁשּלא (ד) ּבׁשגגה; הרֹוצח להגלֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ(ג)
עמידה  קדם ּכׁשּירצח, הרֹוצח יּומת ׁשּלא (ה) ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּגלּות;
ׁשּלא  (ז) רֹודף; ׁשל ּבנפׁשֹו הּנרּדף להּציל (ו) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹּבּדין;
להפריׁש (ט) ּדם; על לעמד ׁשּלא (ח) הרֹודף; על ְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹלחּוס
העגלה  את לערף (י) ;הּדר להם ּולכּון מקלט, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹערי
תּזרע; ולא קרקע ּבאֹותּה יעבד ׁשּלא (יא) ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבּנחל;
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ׁשּלא  (יד) מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא ֲֲִֶֶֶַַָָֹֹ(יב)
(טו) ;ּבּדר ּתמים ּבּדר;יכׁשיל ׁשּנכׁשל מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ(טז)
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֵָויל

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
זה ‚. הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אבי ּבן הֹורג לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן אחד אין -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּנקבה  ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּדם. ְִַַָֻּבגאּלת
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין מן [פדיון ְִִִִֵֶֶַָֹֹֻ

ּגֹואל  רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ואפּלּו ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהרֹוצח,
הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין לפטרֹו; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
כפר  תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קנין ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא
עליו  ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין רֹוצח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפׁש
אׁשר  הארץ את תחניפּו "ולא ׁשּנאמר: ּדמים, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשפיכּות

וגֹו'". הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי ּבה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאּתם
ולא ‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
העדה  לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל  הּדין והּוא ׁשעברּולּמׁשּפט". ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָועׂשּו,

.Â עליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היה מיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד  הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Ê על אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי  - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון  - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
אינן  ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו

- לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא לכּון הרי יכֹולין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הרג  לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, הֹורגין ׁשּנאמר:אּלּו , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה

.Á מבּוׁשיו סּכנת [ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאחז  האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,
להּכֹו החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה חברֹואת ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, הּממיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכאה
"לא  ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹואם

;"עינ ֵֶָתחֹוס
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי

מּתר  - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ׁשהּוא  מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
נֹוגעין  אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. אחריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכרֹודף
עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ּדֹוחין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּבֹו,

.È נערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

"צעקה  אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע  לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המאר ׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡È אבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות  ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבל הּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף [להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד  אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות. וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָׁשּיעׂשה,
.·È ּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף  ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה  להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו  מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינם מבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚È אּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה  ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„È תעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים  אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע  אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן גּלה ּבאֹונס ולא אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּולהסיר  חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על קֹובל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא
העֹוׂשה  - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ׁשּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

."רע ּדם על תעמד "לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהרֹואה

מצות  ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ויכֹול ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבעלּה,
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשהיא על עׂשה, לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

."רע ּדם על תעמד "לא ועל "עינ תחֹוס ְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
.ÊË ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף
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אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים מעׂשה, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהן
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּיׂשראל,

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו מּיׂשראל, .אחת ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום
יום ד 'ֿ ה 'ט "ז ֿ י "ז ניסן 

ב  ¤¤ּפרק
ּבאבן ‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל  - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין  ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חברֹו·. את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיו אבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין
ּדם ‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי  הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין 

"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם על האדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ההֹורג  זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני  חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן מסּור [ענישה]נאמר דינם הרי - ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָ
ִַַָלּׁשמים.

מיתת „. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל
הּמלכּות  ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרג ותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן

ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש
.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי

להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק
למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ

ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ּבין ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָזכר
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג אם היריון ּגֹולה [של ְְֳִִֶֶַָָָָָָ

הּוא מלא] הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם אבל ;ְְֲֲֳִִִִֵַָָָָ
ׁשלׁשים  ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹּכנפל

עליו. נהרג אינֹו ֱֵֶָָָיֹום
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ׁשּנאמר:אדם , ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל  ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב הרע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּובערּת
אינן  הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; עדים, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבפני
עדּות  וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹנהרגין,

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה להזּמה, ראּויה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' אינֹו[שקיבל - ְִֵֵֵֶַָָָ

רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית עליו ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנהרג
את  ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר צרי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואין
עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו אחרים ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו קּבל ּכבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהעבד
.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה

ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èאֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיראה

אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ואגרֹוף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאבן
יֹומים" אֹו "יֹום חייב]ּבדין שעות כ"ד אחר מת ;[אפילו ְִִַ

"ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר מת ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּורצּועה  ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ׁשּלא -ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ

רציחה. הּכית לא ּבהם, ְְִֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי - יֹומים":והמיתֹו אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לפי  והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהראׁשֹון,
ּתחּתיו. ְֵֶַָׁשאינֹו

.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן
יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ

העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את -הּמּכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ראּוי  אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ּדבר ְִִִִֶֶָָָָָָָָאֹומדין
ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר להמית חפץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹותֹו
אׁשר  יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ימּות אׁשר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"ּבאבן
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ׁשּלא  (יד) מעקה; לעׂשֹות (יג) ּדמים; לׂשּום ׁשּלא ֲֲִֶֶֶַַָָֹֹ(יב)
(טו) ;ּבּדר ּתמים ּבּדר;יכׁשיל ׁשּנכׁשל מי עם לפרק ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבמּׂשאֹו נבהל ּבּדר יּניחּנּו ׁשּלא (יז) עּמֹו; לטען ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ(טז)
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לֹו. ְְְִִִֵֵֵֵֵָויל

א  ¤¤ּפרק
תעׂשה,‡. ּבלא עֹובר - מּיׂשראל אדם נפׁש הֹורג ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכל

מיתתֹו - עדים ּבפני ּבזדֹון רצח ואם תרצח". "לא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
למדּו,[בחרב]ּבסיף הּׁשמּועה מּפי יּנקם"; "נקם ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּׂשרפֹו ּבין ּבברזל, חברֹו את ׁשהרג ּבין סיף; מיתת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּזֹו
ּבסיף. מיתתֹו - ְִִֵַָָּבאׁש

הּדם ·. ּגֹואל ּביד ימית מצוה הּוא הּדם, "ּגאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
רצה  לא הּדם. גֹואל הּוא לירּׁשה, הראּוי וכל הרצח"; ְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻאת
ּגֹואל  לֹו ׁשאין אֹו להמיתֹו, יכֹול היה ׁשּלא אֹו הּדם, ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּגֹואל

ּבסיף. הרֹוצח את ממיתין ּדין ּבית - ְְִִִִֵֵֶַַָָּדם
זה ‚. הרי - ּבן לּנהרג היה אם - ּבנֹו את ׁשהרג ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאב

הּדם  גֹואל ׁשהּוא מּפני אביו, אבי ּבן הֹורג לֹו אין ואם ; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
אביו, את להמית הּדם ּגֹואל נעׂשה האחין מן אחד אין -ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּנקבה  ואחד הּזכר ואחד אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּדם. ְִַַָֻּבגאּלת
ּכפר„. לּקח ׁשּלא ּדין ּבית נפשו]ּומזהרין מן [פדיון ְִִִִֵֶֶַָֹֹֻ

ּגֹואל  רצה ואפּלּו ׁשּבעֹולם, ממֹון ּכל נתן ואפּלּו ֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָהרֹוצח,
הּדם, ּגֹואל קנין הּנהרג זה ׁשל נפׁשֹו ׁשאין לפטרֹו; ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדם
כפר  תּקחּו "ולא ׁשּנאמר: - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קנין ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאּלא
עליו  ּתֹורה ׁשהקּפידה דבר ל ואין רֹוצח". ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלנפׁש
אׁשר  הארץ את תחניפּו "ולא ׁשּנאמר: ּדמים, ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשפיכּות

וגֹו'". הארץ את יחניף הּוא הּדם ּכי ּבה, ְֲִִֶֶֶַַַָָָָאּתם
ולא ‰. העדים אֹותֹו ממיתין אין - ּבזדֹון ׁשהרג ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹרֹוצח

למיתה, וידינּוהּו ּדין לבית ׁשּיבֹואּו עד אֹותֹו, ְְִִִִִֵֶַָָָהרֹואים
העדה  לפני עמדֹו עד הרצח, ימּות "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

לכל  הּדין והּוא ׁשעברּולּמׁשּפט". ּדין ּבית מיתת מחּיבי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֻ
ּדין. ּבבית ּדינם ׁשּיּגמר עד אֹותם ממיתין ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָועׂשּו,

.Â עליו ׁשחּיב העֹון ועׂשה ּבׁשעבר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבּמה
להרגֹו חברֹו אחר הרֹודף אבל ּדין; ּבית היה מיתת אפּלּו , ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

מּיד  הּנרּדף להּציל מצּוין יׂשראל ּכל הרי - קטן ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻהרֹודף
רֹודף. ׁשל ּבנפׁשֹו ואפּלּו ְְֲִֵֵֶַַָהרֹודף,

.Ê על אף - אחריו רֹודף הּוא והרי הזהירּוהּו, אם ְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָּכיצד?
הרי  - רֹודף הּוא ׁשעדין ּכיון התראה, עליו קּבל ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפי
ּכגֹון  - הרֹודף מאברי ּבאבר להּצילֹו יכֹולים ואם נהרג. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָזה
אֹו ידֹו את ויקטעּו ּבסיף, אֹו ּבאבן אֹו ּבחץ אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיּכּו
אינן  ואם עֹוׂשין. - עינֹו את יסּמּו אֹו רגלֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָיׁשּברּו

- לרֹודף הרגּוהּו ּכן אם אּלא להּצילֹו ולא לכּון הרי יכֹולין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
הרג  לא ׁשעדין ּפי על ואף אֹותֹו, הֹורגין ׁשּנאמר:אּלּו , ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
."עינ תחֹוס לא ּכּפּה, את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה

.Á מבּוׁשיו סּכנת [ביציו]אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל ואחד ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשאחז  האיׁש ואחד האיׁש את ׁשאחזה האּׁשה אחד ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנפׁשֹות,
להּכֹו החֹוׁשב ׁשּכל הּכתּוב, ענין - האּׁשה חברֹואת ת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

רֹודף; ׁשל ּבכּפֹו הּנרּדף את מּצילין אֹותֹו, הּממיתה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּכאה
"לא  ׁשּנאמר: ּבנפׁשֹו, אף אֹותֹו מּצילין - יכֹולין אינן ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹואם

;"עינ ֵֶָתחֹוס
.Ë.הרֹודף נפׁש על לחּוס ׁשּלא תעׂשה, לא מצות זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהרי

מּתר  - לילד מקּׁשה ׁשהיא ׁשהעּברה חכמים, הֹורּו ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻֻלפיכ
ׁשהּוא  מּפני ּבּיד; ּבין ּבסם ּבין ּבמעיה, העּבר  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלחּת
נֹוגעין  אין ראׁשֹו, מּׁשהֹוציא ואם להרגּה. אחריה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכרֹודף
עֹולם. ׁשל טבעֹו הּוא וזה נפׁש, מּפני נפׁש ּדֹוחין ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָּבֹו,

.È נערה אחר רֹודף אֹו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָאחד
לאנסּה רעהּומארׂשה על איׁש יקּום ּכאׁשר "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

"צעקה  אֹומר: הּוא והרי הּזה". הּדבר ּכן נפׁש, ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּורצחֹו
מֹוׁשיע  לּה יׁש הא לּה"; מֹוׁשיע ואין המאר ׂשה, ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּנערה

ואפּלּו[מציל] להֹוׁשיעּה, ׁשיכֹול ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה -ְְֲִִִֶַָָָָָָ
הרֹודף. ֲִֵַַָּבהריגת

.‡È אבל הּבהמה; מן חּוץ העריֹות, ּכל לׁשאר הּדין ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָוהּוא
עריֹות  ּכׁשאר הרֹודף ּבנפׁש אֹותֹו מּצילין אבל הּזכּור, . ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

לרבעּה הּבהמה אחר עמה]הרֹודף ׁשרדף [להזדווג אֹו , ְְְֵֵֶַַַַָָָָָ
ּפי  על אף - זרה עבֹודה לעבד אֹו ּבׁשּבת, מלאכה ְְֲֲֲִַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
עד  אֹותֹו ממיתין אין - הּדת עּקרי זרה ועבֹודה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשהּׁשּבת

וימּות. וידינּוהּו, ּדין לבית ויביאּוהּו ְְֲִִִִִֵֶֶַָׁשּיעׂשה,
.·È ּפי על אף - והערה וׁשכב ּותפׂשּה ערוה, אחר ְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָרדף

רדף  ּבּדין. עמדֹו עד אֹותֹו ממיתין אין ּביאתֹו, ּגמר ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא
ואמרה  להּצילּה, אחריו רֹודפין אחרים והיּו ערוה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָאחר
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין - יהרגני' ׁשּלא ּכדי 'הּניחּוהּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהם:

ּבאבריו  מּלבעל אֹותֹו ּומֹונעין אֹותֹו אינם מבהילין ואם ; ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבנפׁשֹו, אפּלּו - ּבאבריו למנעֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָיכֹולים

.‚È אּלא ,ּבכ טרח ולא מאבריו, ּבאבר להּציל הּיכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכל
וחּיב  ּדמים, ׁשֹופ זה הרי - והרגֹו רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּציל

אֹותֹו.מיתה  ממיתין ּדין ּבית אין אבל ; ְֲִִִִֵֵָָ
.„È תעמד "לא על עֹובר - הּציל ולא להּציל, הּיכֹול ְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹּכל

לסטים  אֹו ּבּים, טֹובע חברֹו את הרֹואה וכן ."רע ּדם ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
הּוא  להּצילֹו ויכֹול עליו, ּבאה רעה חּיה אֹו עליו, ְְִִַַָָָָָָָָָָָּבאים
ׁשּׁשמע  אֹו הּציל, ולא להּצילֹו, אחרים ׁשּיׂשּכר אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹּבעצמֹו,
ּפח, לֹו טֹומנין אֹו רעה עליו מחּׁשבים מֹוסרים אֹו ְְְְִִִִַַָָָָּגֹוים

אֹו והֹודיעֹו, חברֹו אזן גּלה ּבאֹונס ולא אֹו ּבגֹוי ׁשּידע ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ּולהסיר  חברֹו ּבגלל לפּיסֹו ויכֹול חברֹו, על קֹובל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשהּוא
העֹוׂשה  - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּפּיסֹו, ולא ׁשּבלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמה

."רע ּדם על תעמד "לא על עֹובר ֲֵֵֶַַַַָֹֹאֹותם
.ÂË ערוה אחר אֹו להרגֹו, חברֹו אחר רֹודף ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָהרֹואה

מצות  ּבּטל זה הרי - הּציל ולא להּציל, ויכֹול ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָֹלבעלּה,
ּכּפּה" את "וקּצתה ׁשהיא על עׂשה, לאוין, ׁשני על ועבר ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

."רע ּדם על תעמד "לא ועל "עינ תחֹוס ְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ"לא
.ÊË ׁשאין מּפני אּלּו, לאוין על לֹוקין ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָאף
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אחת  נפׁש המאּבד ׁשּכל הם; חמּורים מעׂשה, ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהן
נפׁש המקּים וכל ּכּלֹו; העֹולם את אּבד ּכאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּיׂשראל,

ּכּלֹו העֹולם ּכל קּים ּכאּלּו מּיׂשראל, .אחת ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום
יום ד 'ֿ ה 'ט "ז ֿ י "ז ניסן 

ב  ¤¤ּפרק
ּבאבן ‡. אֹו ּבסיף ׁשהּכהּו ּכגֹון ּבידֹו, חברֹו ההֹורג ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּכל

הֹואיל  - ּבאׁש ׂשרפֹו אֹו ׁשּמת, עד ׁשחנקֹו אֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהּממיתה,
ּדין  ּבבית נהרג זה הרי - ּבעצמֹו הּוא מקֹום מּכל .והרגֹו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

חברֹו·. את להרג הֹורג הּׂשֹוכר עבדיו אבל ׁשּׁשלח אֹו , ֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבֹווהרגּוהּו וכּיֹוצא הארי לפני והּניחֹו חברֹו ׁשּכפת אֹו , ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מאּלּו אחד ּכל - עצמֹו את ההֹורג וכן החּיה, ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהרגּתּו
לּׁשמים, מיתה וחּיב ּבידֹו; הריגה ועֹון הּוא, ּדמים ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשֹופ

ּדין. ּבית מיתת ּבהן ְִִֵֵֶַָואין
ּדם ‚. ׁשֹופ" אֹומר: הּוא ׁשהרי  הּדין? הּוא ׁשּכן ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַּומּנין 

"יּׁשפ ּדמֹו ּבאדם על האדם, ׁשּלא ּבעצמֹו ההֹורג זה - ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ההֹורג  זה - אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם "את ׁשליח; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹידי
לפני  חברֹו הּמֹוסר זה - אדרׁשּנּו" חּיה ּכל "מּיד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו;
נפׁש את אדרׁש אחיו, איׁש מּיד האדם, "מּיד לטרפֹו; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחּיה
ּובפרּוׁש חברֹו. את להרג אחרים הּׂשֹוכר זה - ְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאדם"

ּדריׁשה לׁשֹון ּבׁשלׁשּתן מסּור [ענישה]נאמר דינם הרי - ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָ
ִַַָלּׁשמים.

מיתת „. מחּיבים ׁשאינן ּבהן וכּיֹוצא הרצחנין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּובכל
הּמלכּות  ּבדין להרגן יׂשראל מל רצה אם - ּדין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבית

ּבידֹו הרׁשּות העֹולם, להרג ותּקנת ּדין ּבית ראּו אם וכן . ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ
הרי  ,לכ צריכה הּׁשעה היתה אם - ׁשעה ּבהֹוראת ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָאֹותן

ּׁשּיראּו. מה ּכפי רׁשּות להם ְְְִִֵֶֶַָיׁש
.‰לכ צריכה הּׁשעה היתה ולא ,הּמל הרגם ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹהרי

להּכֹותם  מקֹום מּכל חּיבין ּדין ּבית הרי - הּדבר ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלחּזק
למיתה  הּקרֹובה רּבה ּבמצֹורמּכה אֹותם ולאסר [כלא], ְְְְֱִֶַַַָָָָָָֹ

ּכדי [רעב]ּובמצֹוק צער; מיני ּבכל ּולצערם רּבֹות, ׁשנים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
להם  הּדבר יהיה ׁשּלא הרׁשעים, ׁשאר על ּולאּים ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלהפחיד
אֹויבי  להרג מסּבב 'הריני ויאמר: לבב, ּולמכׁשֹול ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָֹֹלפּוקה

ואּפטר'. ּפלֹוני, ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכדר
.Â ּבין יֹומֹו, ּבן הּקטן את אֹו הּגדֹול את ההֹורג ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

אֹו ּבזדֹון, הרג אם עליו נהרג זה הרי - נקבה ּבין ְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָזכר
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ּבׁשגגה; הרג אם היריון ּגֹולה [של ְְֳִִֶֶַָָָָָָ

הּוא מלא] הרי - חדׁשים מּתׁשעה לפחֹות נֹולד אם אבל ;ְְֲֲֳִִִִֵַָָָָ
ׁשלׁשים  ּבתֹו וההֹורגֹו יֹום, ׁשלׁשים ׁשּיׁשהה עד ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַֹֹּכנפל

עליו. נהרג אינֹו ֱֵֶָָָיֹום
.Ê.למּות הּנֹוטה החֹולה את אֹו הּבריא, את ההֹורג ִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד

ּבידי  ּגֹוסס היה ואם עליו. נהרג הּגֹוסס, את הרג ְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
– ּגֹוסס הּוא והרי למּות ׁשּנטה עד ׁשהּכּוהּו ּכגֹון ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאדם,

אֹותֹו ממיתין ּדין ּבית אין אֹותֹו, .ההֹורג ְִִִֵֵֵַ
.Áהּטרפה את שנה]ההֹורג תוך הממית מום לו -[שיש ְֵֵֶַַָ

ׁשאֹוכל ּפי על ּפטּור אף זה הרי ּבּׁשּוק, ּומהּל וׁשֹותה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

נהרג  וההֹורגֹו הּוא, ׁשלם ּבחזקת אדם וכל אדם. ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּדיני
הרֹופאים  ויאמרּו טרפה, ׁשּזה ּבוּדאי ׁשּיּודע עד - ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעליו

ּתעלה לּה אין זֹו אם [רפואה]ׁשּמּכה ימּות ּובּה ּבאדם, ְְִֵֶַָָָָָָָָ
אחר. ּדבר ימיתּנּו ְִֵֶַָָֹלא

.Ë נהרג - הּנפׁש את ׁשהרג טרפה ׁשּנאמר:אדם , ְֱֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל  ּדין. ּבית ּבפני ׁשּיהרג והּוא ;"מּקרּב הרע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ"ּובערּת
אינן  הּוזּמּו ואם העדים, יּזּמּו ׁשּמא ּפטּור; עדים, ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבפני
עדּות  וכל טרפה, אּלא להרג זממּו לא ׁשהרי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹנהרגין,

נפׁשֹות. ּבדיני עדּות אינּה להזּמה, ראּויה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינּה
.È הרי - ּכנעני עבד ההֹורג אֹו יׂשראל, את ההֹורג ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחד

עליו  נהרג ּגֹולה.זה ּבׁשגגה, הרג ואם ; ְְֱִִֶֶֶַָָָָָָ
.‡Èּתֹוׁשב ּגר ׁשהרג מצוות]יׂשראל ז' אינֹו[שקיבל - ְִֵֵֵֶַָָָ

רעהּו"; על איׁש יזיד "וכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבבית עליו ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנהרג
את  ההֹורג ואחד הּגֹוי. על נהרג ׁשאינֹו לֹומר צרי ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואין
עליו, נהרג זה הרי - עבּדֹו ההֹורג אֹו אחרים ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעבד

ה'. נחלת על ונֹוסף מצוֹות עליו קּבל ּכבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהעבד
.·È רׁשּות לֹו יׁש ׁשעבּדֹו, אחרים? לעבד עבּדֹו ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַמה

ּכדי  ּבּה ׁשּיׁש הּכאה עבּדֹו הּכה אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּכֹותֹו.
ואחר  ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ועמד למּות, ונטה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָלהמית,
הּמּכה  מחמת ׁשּמת ּפי על אף עליו, נהרג אינֹו - מת ּכ, ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו "יֹום הּוא ּומה הּוא". כסּפֹו ּכי יּקם, "לא ְֱִֶֶַַַַֹֻׁשּנאמר:
לעת. מעת ׁשהּוא ּכיֹומים, ׁשהּוא יֹום ְְִִֵֵֵֶֶַַיֹומים"?

.‚È ּכּמה לאחר מת אפּלּו - ׁשּלֹו ׁשאינֹו עבד הּמּכה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָאבל
זה  הרי להמית, ּכדי והּכהּו הֹואיל - הּמּכה מחמת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָימים

חֹורין  ּבני ּכׁשאר עליו .נהרג ְְֱִִֵֶָָָָ
.„Èאֹו בסיף אֹו ּבסּכין עבּדֹו את ׁשהּמּכה לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָיראה

אינֹו - ּומת למיתה, ואמדּוהּו ּבהן, וכּיֹוצא ואגרֹוף ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבאבן
יֹומים" אֹו "יֹום חייב]ּבדין שעות כ"ד אחר מת ;[אפילו ְִִַ

"ּבּׁשבט" נאמר לכ עליו. נהרג ׁשנה, לאחר מת ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָואפּלּו
ּורצּועה  ּבׁשבט אּלא להּכֹותֹו רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה ׁשּלא -ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֹ

רציחה. הּכית לא ּבהם, ְְִֵֶַַַָָָֹוכּיֹוצא
.ÂËּופסק עבּדֹו, את ׁשּיׁשּמׁשּנּו[התנה]הּמֹוכר עּמֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָ

יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מהם אחד והּכהּו יֹום, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹׁשלׁשים
ע  נהרג זה הרי - יֹומים":והמיתֹו אֹו "יֹום ּבדין ואינֹו ליו, ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לפי  והּׁשני, לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ׁשאינֹו לפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻהראׁשֹון,
ּתחּתיו. ְֵֶַָׁשאינֹו

.ÊË ׁשני ׁשל ועבד חֹורין. ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶוכן
יֹומים" אֹו "יֹום ּבדין אינֹו - לאחד ׁשּתפין אינֹו ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻ

העם. ּכׁשאר עליו נהרג ּולפיכ לֹו; המיחד "ּכסּפֹו" ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻמהם

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום

ג  ¤¤ּפרק
והמיתֹו‡. ּבעץ, אֹו ּבאבן ּבזדֹון חברֹו את -הּמּכה ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ראּוי  אם עליו, ׁשהּכהּו ּומקֹום ּבֹו, ׁשהּכהּו ּדבר ְִִִִֶֶָָָָָָָָאֹומדין
ׁשּנאמר: ראּוי, אינֹו אֹו זה, ּבאבר להמית חפץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאֹותֹו
אׁשר  יד עץ ּבכלי אֹו . . הּכהּו ּבּה ימּות אׁשר יד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָ"ּבאבן
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ּדֹומה  ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד הּכהּו", ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימּות
ירכֹו; על למּכהּו לּבֹו על ְְִֵֵֵַַַַמּכהּו

ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק דֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינֹו

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּברחּוק
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל מיתתֹו -ְֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד ל ֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹּבאצּבעֹו,
את  הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו לּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא החזק, .הּבריא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹבידֹו,
מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב הצרי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"ּבידֹו",

ההּכיה. ּכח ְֲִֶַַַַָָֹׁשּמׁשערין
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן  ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל  לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום  ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר  מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה  ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּות אֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ë אֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם  ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול [ומנע עליו[לחץ]אינֹו ְֲִֵֵַַַָָָָָ

לצאת] נׁשאר ממנו ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַָֹּבתֹו
הּדֹוחף  הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבֹו
עד  וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבּתחּלה.
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהּניחֹו
ׁשּמנע  עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּצּנה

עד  עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עד  נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמת,
ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.È ׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת אֹואבל , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום והּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּכפתֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו והמיתּתּו, [הסיר]ּובאה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמעזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ׁשהּׁשי[טיח אֹו , ֲִִִֶֶַַָָָ
נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו
רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין אּלּו ּבכל -ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ

ּדמים ּדם.[הקב"ה]ודֹורׁש מּמּנּו ּדֹורׁש ְִִֵֵֶָָ
.‡È ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֻוכן 

ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, לעלֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיכֹול
הּתריס  את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ּובא עליו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהגן
עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית נהרגין אינן ׁשניהם -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם את וסּלק ׁשחזר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּוא

ּדם. מּמּנּו ְְִִֶָָונדרׁש
.·Èצרֹור לאחֹוריה [אבן]הּזֹורק האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ּבכּדּור ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמׂשחקין
- אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָּפטּורין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָחּיבין;
.‚È חּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן .זרק ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ

לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכֹופת
ׁשּימּות  והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת מים, עליו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהציף

מּמעׂשיו. הּבא ראׁשֹון ֲִִִַַַָָֹמּכח

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
מּמיתת ‡. ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין  ּומן ּדין, מקלט ּבית ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹולטֹות
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

ּכדי ·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי  ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה  לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא  מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה

ל  ּכדי ּבּה ּבית היה מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על המית ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּדין  אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

והלכה  מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדין הּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:

והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּמּכה  את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

ytp zxinye gvex zekld - oiwifp xtq - oqip h"i ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
רגליו  על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא הקל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואם
ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - הּבריאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשאר

מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּוא זה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יכֹול  למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
ׁשּיהיה  אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; על ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהּל
להּׁשען  אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, מׁשענת על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמהּל

ָָעליו.
מ ‰. והקל למיתה, מּכאן אמדּוהּו ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נהרג  זה הרי - ומת ׁשני הכּביד אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לּדבר. ׁשרגלים ְְִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקל,

.Â ּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין  ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין  ּבית ׁשּיהיה מּמיתת עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל  ׁשהרג ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ויצא  יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית  ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
עליו  נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר  אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם  ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

עדים  ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
התראה  הכחׁשּוּבלא ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻ

לכּפה  אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם אֹותם [יתכווצו]ּומאכילין ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּכרׂשם  עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיהן,
החלי. מּכבד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
חּיב  אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאבל

אֹותֹו ּפֹוטרין - חמּורין מיתה עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָ
עֹולם  ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ּדמים, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשפיכּות
עריֹות  לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה אפּלּו ּדמים. ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָּכׁשפיכּות
הם  העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות אינן - ׁשּבת חּלּול ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשפיכּות  אבל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמעברֹות
עֹון  ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמים
ימיו  ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ואין ּגמּור, רׁשע הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָזה,
ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו יּצילּו ולא זה, עֹון ּכנגד ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקּולין
עֹובד  מאחאב ּולמד צא וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ"אדם
כאחאב"; היה לא "רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
נמצא  לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹלֹו
ה'", לפני וּתעמד הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּתּוכל" וגם "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח הּוא זה והרי . ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

סּבב אּלא ּבידֹו, הרג לא להֹורג [גרם]הרׁשע וחמר קל ; ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ְָּבידֹו.

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  ׁשעטנז עברֹות לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהכעיס,
להרגן  ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובּנבּואה
ּבעלילֹות  עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ּבפרהסיה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבסיף
לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
אני  'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ּבּבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻֻוהּסּלם
ּבדברים  וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡È ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

להן  מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד  ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ואסּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהּמיתה.

מעלהּו אינֹו - לּים ׁשּנפל על מהם תעמד "לא ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רע זה ואין ,"רע ְֵֵֵֶֶֶַּדם

.·È העֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות

נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
ּכפר  לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֻעד

נפשו] ׁשּנאמר:[פדיון ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר תּקחּו ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשב ׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי  להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
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ּדֹומה  ואינֹו להמית. ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד הּכהּו", ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָימּות
ירכֹו; על למּכהּו לּבֹו על ְְִֵֵֵַַַַמּכהּו

ּבּה"·. ימּות "אׁשר ונאמר מקֹום הֹואיל ׁשאֹומדין מּכאן , ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָ
ּכ הּמּכה, ּומקֹום ּבֹו ׁשהּכה החפץ ׁשאֹומדין ּכׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּכה.
ׁשּמׁשערין  מּכאן יד", "ּבאבן ׁשּנאמר: - ההּכיה ּכח ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹומדין
אּמֹות  ׁשּתי ּברחּוק ּבחברֹו אבן זֹורק דֹומה אינֹו הּיד; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאת
יתר; ּכחּה יהיה עׂשר ׁשּברחּוק עׂשר, ּברחּוק ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹלזֹורק
אּמה, מאה ּברחּוק לזֹורק עׂשר ּברחּוק זֹורק דֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואינֹו

ההּכיה. ּכח יתמעט ּביֹותר הּמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּברחּוק
עצמּה‚. הּמּכה מׁשערין וכח וכן ההֹורג, ּכח ּומׁשערין ; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹ

ּבריא  אֹו חּלׁש, אֹו חזק אֹו קטן, אֹו ּגדֹול הּוא אם - ֱִִֶַַָָָָָָָָהּנהרג
ּבּה" ימּות "אׁשר ׁשּנאמר: ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן חֹולה, ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

סּבֹותיה. ּכל מׁשערין זה, ׁשל מיתתֹו -ְֲִִִֶֶֶַָָָ
ׁשעּור „. ּתֹורה לֹו נתנה לא ברזל, "ואם ּכלי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

והּוא  ּבמחט; ואפּלּו הּוא", רֹוצח וּימת, הּכהּו ברזל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָֹּבכלי
ּבהם; וכּיֹוצא סּכין אֹו ׁשּפּוד אֹו מחט ּכמֹו חד ל ֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּיהיה

ּבעׁשת הּכהּו אם אֹומדין [גוש]אבל ּבּה, וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
העץ. אֹו האבן ׁשאֹומדין ּכדר ְְִֵֶֶֶֶֶָָָאֹותּה

ּבידֹו‰. ׁשהּכהּו ּכגֹון והמיתֹו, ּכלי ּבלא חברֹו את ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹהּמּכה
נגפֹו אֹו ּברגלֹו ּכח [הכהו]אֹו מׁשערין - והמיתֹו ּבראׁשֹו ְְְְְֱֲִִֶַַַָֹֹ

חברֹו ּדֹוחף דֹומה אינֹו הּמּכה; ּומקֹום הּנהרג, וכח ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמּכה,
מּכהּו דֹומה ואינֹו ּכחֹו; ּבכל ּברגלֹו ּבֹו לבֹועט ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹּבאצּבעֹו,
את  הּמּכה חּלׁש דֹומה ואינֹו מתניו; על למּכהּו לּבֹו, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל

חֹולה  אֹו חּלׁש הּמּכה חזק לבריא החזק, .הּבריא ְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.Âאּלּו ּבכל ׁשּמׁשערין הּכהּוּומּנין ּבאיבה "אֹו ׁשּנאמר: ? ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  ּפי על אף הּמּכה"; יּומת מֹות - וּימת ְֱִֶֶֶַַַַַַַָָֹבידֹו,
מּכלל, - "ּבאיבה" ההּכיה להיֹות הּכתּוב הצרי ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"ּבידֹו",

ההּכיה. ּכח ְֲִֶַַַַָָֹׁשּמׁשערין
.Ê מׁשערין - ומת ונפל הּגג, מראׁש חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן

ּבן  ּדֹומה ׁשאינֹו הּנדחף; וכח מעליו, ׁשהּפילֹו הּמקֹום ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּגבּה
ׁשּנפל  לגדֹול ׁשּנפל הּמקֹום?יֹומֹו ּגבּה ׁשּמׁשערין ּומּנין . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

מקֹום  ׁשּכל לי, ויראה יהּדפּנּו". ּבׂשנאה "ואם ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּכמֹו להמית, ּכדי ּבֹו אין - טפחים עׂשרה ּבגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָׁשאין

ּבהמה. לענין ּבבֹור ְְְְְִֵֶַָָׁשאמרּו
.Áּבגּוׁש ׁשהּכהּו אֹו ּבעץ, אֹו ּבאבן חברֹו את הּמּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

עפר  מלא ּבסל אֹו וגפרית, מלח ׁשל ּבגּוׁש אֹו אדמה ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
ּדבלה  ׁשל ּבפלח ואפּלּו צרֹורֹות, ימּות אֹו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּממית. הּוא והּכבד להמית. ראּוי ׁשהּוא ּכל - ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹּבּה"
.Ë אֹומדין האׁש, לתֹו אֹו הּמים לתֹו חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהּדֹוחף

ואם  ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור מּׁשם, לעלֹות יכֹול אם ְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו:
ּכבׁש אם וכן חּיב. לעלֹות, יכֹול [ומנע עליו[לחץ]אינֹו ְֲִֵֵַַַָָָָָ

לצאת] נׁשאר ממנו ׁשּלא עד האׁש, ּבתֹו אֹו הּמים ְְְִִֵֶַַַַָֹּבתֹו
הּדֹוחף  הּוא ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב, - ומת לעלֹות ּכח ֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבֹו
עד  וחטמֹו חברֹו ּפי על ידֹו למּניח הּדין והּוא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבּתחּלה.
והּניחֹו ׁשּכפתֹו אֹו לחיֹות, יכֹול ואינֹו מפרּפר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהּניחֹו
ׁשּמנע  עד מקֹום עליו ׁשּבנה אֹו ׁשּמת, עד ּבחּמה אֹו ִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּצּנה

עד  עליו ועּׁשן ּובית למערה ׁשהכניסֹו אֹו הרּוח, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עד  נר עליו והדליק ׁשיׁש ׁשל לבית ׁשהכניסֹו אֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּמת,
ׁשחנקֹו ּכמי ׁשּזה עליו, נהרג אּלּו ּבכל - ההבל ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשהמיתֹו

ְָּבידֹו.
.È ׁשּמת עד ּברעב והּניחֹו חברֹו את הּכֹופת אֹואבל , ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

לׁשם, לבֹוא החּמה אֹו הּצּנה ׁשּסֹוף ּבמקֹום והּניחֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּכפתֹו
ׁשּפרע אֹו ּגיגית, עליו ׁשּכפה אֹו והמיתּתּו, [הסיר]ּובאה ֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמעזיבה את מקור]עליו ומת התיקרה ׁשהּׁשי[טיח אֹו , ֲִִִֶֶַַָָָ
נחׁש אֹו ּכלב ּבֹו ׁשּסה אם לֹומר צרי ואין הּנחׁש, את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבֹו
רֹוצח, הּוא והרי אֹותֹו; ממיתין ּדין ּבית אין אּלּו ּבכל -ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָ

ּדמים ּדם.[הקב"ה]ודֹורׁש מּמּנּו ּדֹורׁש ְִִֵֵֶָָ
.‡È ּבּבֹור סּלם ׁשם והיה לבֹור, חברֹו את הּדֹוחף ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָֻוכן 

ּבידֹו ּתריס והיה חץ, ּבֹו ׁשּזרק אֹו עליו, לעלֹות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיכֹול
הּתריס  את והסיר הּסּלם את וסּלק אחר ּובא עליו, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻלהגן
עצמֹו הּדֹוחף היה אפּלּו ּדין. ּבבית נהרגין אינן ׁשניהם -ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּדין; ּבית מּמיתת ּפטּור - הּסּלם את וסּלק ׁשחזר ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּוא

ּדם. מּמּנּו ְְִִֶָָונדרׁש
.·Èצרֹור לאחֹוריה [אבן]הּזֹורק האבן וחזרה ּבכתל, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אּלּו וכן ּבאה. היא ׁשּמּכחֹו ּדין; ּבית מיתת חּיב - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרגה
אּמֹות, ארּבע ּבתֹו - והרגּו ּבהם ׁשהתרּו ּבכּדּור ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָׁשּמׂשחקין
- אּמה מאה לסֹוף אפּלּו אּמֹות, לארּבע חּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָּפטּורין;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו להמית, ּכדי ּבּה ׁשּיׁש והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָחּיבין;
.‚È חּיב - והרגה לצדדין והלכה למעלה, אבן .זרק ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָ

לברח, יכֹול ׁשאינֹו ּבמקֹום והּניחֹו חברֹו, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכֹופת
ׁשּימּות  והּוא עליו; נהרג זה הרי - ומת מים, עליו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָוהציף

מּמעׂשיו. הּבא ראׁשֹון ֲִִִַַַָָֹמּכח

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום

ד  ¤¤ּפרק
מּמיתת ‡. ּפטּור - זה את והרג זה, את להרג ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמתּכּון

הּתׁשלּומין  ּומן ּדין, מקלט ּבית ערי ׁשאין לפי הּגלּות; ּומן , ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
לתֹו אבן הּזֹורק ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אֹותֹו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָקֹולטֹות
ּדין. ּבית מּמיתת ּפטּור - מהן אחד והרג מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעדה

ּכדי ·. ּבּכלי היה ולא מתניו, על חברֹו להּכֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹנתּכּון
ּכדי  ּבּה והיה לּבֹו, על האבן לּה והלכה מתניו, על ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָלהמית
והיה  לּבֹו, על להּכֹותֹו ׁשּנתּכּון אֹו ומת, לּבֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמית
ולא  מתניו, על האבן לּה והלכה לּבֹו, על להמית ּכדי ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבּה

ל  ּכדי ּבּה ּבית היה מּמיתת ּפטּור - ומת מתניו, על המית ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
נתּכּון ּדין  אם אבל ּגֹולה. ּבכּונה ההֹורג ׁשאין גֹולה; ואינֹו , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

והלכה  מתניו, על להמית ּכדי ּבּה והיה מתניו, על ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָָלהּכֹותֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נהרג. זה הרי - ומת לּבֹו, על ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלּה

ּבהן ‚. וכּיֹוצא ּבאגרֹוף אֹו ּבאבן חברֹו את אֹומדין הּמּכה , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
ונפטר; דברים חמּׁשה נֹותן לחּיים, אמדּוהּו אם ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָאֹותֹו:

והכּביד הּמּכה, חלה -[חוליו]ואפּלּו הּמּכה מחמת ּומת ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֻ
הּמּכה  את אֹוסרין - למיתה אמדּוהּו ואם ּפטּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָהרי
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הּמּכה. יהרג מת, אם לזה; ּוממּתינין מּיד, הּסהר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבבית
רגליו  על ּבּׁשּוק והל ׁשלמה, רפּואה ונתרּפא הקל, ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָואם
ונפטר. דברים, חמּׁשה הּמּכה מׁשּלם - הּבריאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשאר

מׁשענּתֹו"„. "על ּבּתֹורה ׁשּנאמר והּוא זה ׁשּיהּל אינֹו - ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
יכֹול  למּות הּנֹוטה ׁשאפּלּו אחר, על אֹו הּמּטה על ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָנׁשען
ׁשּיהיה  אּלא "מׁשענּתֹו", נאמר לא הּמׁשענת; על ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלהּל
להּׁשען  אחר ּכח צרי יהיה ולא ּכחֹו, מׁשענת על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמהּל

ָָעליו.
מ ‰. והקל למיתה, מּכאן אמדּוהּו ּולאחר ּׁשהיה, ּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

נהרג  זה הרי - ומת ׁשני הכּביד אמד אֹותֹו אֹומדין ואין ; ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ
לּדבר. ׁשרגלים ְְִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקל,

.Â ּבין - ומת מקלֹות, ּבעׂשר אדם בני עׂשרה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָהּכּוהּו
ּפטּורין  ּכּלן ּכאחת, ׁשהּכּוהּו ּבין זה, אחר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשהּכּוהּו

ּדין  ּבית ׁשּיהיה מּמיתת עד אדם", נפׁש "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
אֹו ׁשנים ׁשּדחפּוהּו למי הּדין והּוא הּנפׁש. ּכל  ׁשהרג ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ויצא  יֹוׁשבין רּבים ׁשהיּו אֹו הּמים, לתֹו ׁשנים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּכבׁשּוהּו

ּפטּורין. ּכּלן - והרג מּביניהן ְְִִֵֵֵֶַָָֻחץ
.Êּבּה אין מהן אחת וכל זה, אחר זה אבן עׂשרה בֹו ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָזרקּו

להמית  ּכדי ּבּה ויׁש ּבאחרֹונה, אבן אחד וזרק להמית, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי
עליו  נהרג האחרֹון זה הרי - ּדינֹו,ומת ׁשּנגמר רֹוצח . ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּפטּורין. ּכּלן - מהן הּוא מי נֹודע ולא ּבאחרים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונתערב
ׁשּנגמר  אחרים ּברֹוצחים ׁשּנתערב ּדינֹו, נגמר ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹורֹוצח
אדם  ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין הּמיתה; מן ּפטּורין ּכּלן - ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדינן

ואֹוסרין ּבפניו; ּכּלן.[במאסר]אּלא את ְְְִֶֶָָָָֻ
.Á,ּכאחת אֹותֹו רֹואין העדים היּו ולא נפׁשֹות, ְְְִִֵֵַַַָָָֹההֹורג

עדים  ׁשני ּבפני ׁשהרג אֹו האחד, אחר האחד ראהּו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
התראה  הכחׁשּוּבלא ולא ּבּבדיקֹות העדים ׁשהכחׁשּו אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻ

לכּפה  אֹותם ּכֹונסין הרצחנין, אּלּו ּכל - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָּבחקירֹות
ׁשּיצרּו עד לחץ ּומים צר לחם אֹותם [יתכווצו]ּומאכילין ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ׁשּכרׂשם  עד ׂשעֹורים, אֹותם מאכילין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעיהן,
החלי. מּכבד ְִִִֶַַַֹֹנבקעת

.Ë;ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי לׁשאר זה ּדבר עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻואין
חּיב  אינֹו ואם אֹותֹו, ממיתין - מיתה נתחּיב אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָאבל

אֹותֹו ּפֹוטרין - חמּורין מיתה עֹונֹות ׁשּיׁש ּפי על ׁשאף ; ְֲֲִִִִֵֶֶַַָ
עֹולם  ׁשל יּׁשּובֹו הׁשחתת ּבהם אין ּדמים, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּׁשפיכּות
עריֹות  לֹומר צרי ואין זרה, עבֹודה אפּלּו ּדמים. ְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָּכׁשפיכּות
הם  העֹונֹות ׁשאּלּו ּדמים; ּכׁשפיכּות אינן - ׁשּבת חּלּול ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאֹו
ׁשפיכּות  אבל הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש אדם ׁשּבין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָמעברֹות
עֹון  ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל חברֹו. לבין ׁשּבינֹו מעברֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָּדמים
ימיו  ּכל ׁשעׂשה הּמצוֹות ּכל ואין ּגמּור, רׁשע הּוא הרי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָזה,
ׁשּנאמר: - הּדין מן אֹותֹו יּצילּו ולא זה, עֹון ּכנגד ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשקּולין
עֹובד  מאחאב ּולמד צא וגֹו'". נפׁש ּבדם עׁשק ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ"אדם
כאחאב"; היה לא "רק ּבֹו: נאמר ׁשהרי זרה, ְְֱֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודה
נמצא  לא הרּוחֹות, אלהי לפני ּוזכּיֹותיו עֹונֹותיו ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶָָָָֹֹֻּוכׁשּנסּדרּו
ּכנגדֹו ׁשּׁשקּול אחר ּדבר ׁשם היה ולא ּכליה ׁשחּיבֹו עֹון ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹלֹו
ה'", לפני וּתעמד הרּוח, "וּתצא ׁשּנאמר: נבֹות, דמי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא

ּתּוכל" וגם "ּתפּתה לּה: ונאמר נבֹות; רּוח הּוא זה והרי . ְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

סּבב אּלא ּבידֹו, הרג לא להֹורג [גרם]הרׁשע וחמר קל ; ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ְָּבידֹו.

.È העֹוׂשה אֹו מּיׂשראל, זרה עבֹודה עֹובדי והם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּמינין,
להכעיס  ׁשעטנז עברֹות לבׁש אֹו נבלה אכל אפּלּו , ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

ּבּתֹורה  ׁשּכֹופרין והן והאּפיקֹורֹוסין, מין, זה הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלהכעיס,
להרגן  ּכח ּבידֹו יׁש ואם להרגן; מצוה - מּיׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָֹּובּנבּואה
ּבעלילֹות  עליהן יבֹוא לאו, ואם הֹורג; ּבפרהסיה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבסיף
לבאר, ׁשּנפל מהם אחד ראה ּכיצד? הריגתן. ׁשּיסּבב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעד
אני  'הרי לֹו: ואֹומר הּסּלם, ּומסּלק קֹודם - ּבּבאר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֻֻוהּסּלם
ּבדברים  וכּיֹוצא .'ל ואחזירּנּו הּגג מן ּבני להֹוריד ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָטרּוד

ֵאּלּו.
.‡È ורֹועי מלחמה, ּוביניהם ּבינינּו ׁשאין הּגֹויים ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָאבל

להן  מסּבבים אין - ּבהן וכּיֹוצא מּיׂשראל דּקה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָבהמה
אחד  ׁשראה ּכגֹון למּות; נטּו אם להּצילן ואסּור ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָהּמיתה.

מעלהּו אינֹו - לּים ׁשּנפל על מהם תעמד "לא ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
.רע זה ואין ,"רע ְֵֵֵֶֶֶַּדם

.·È העֹומד עברֹות ּבעל ּביׂשראל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה
ׁשּפקרּו דּקה בהמה רֹועי ּכגֹון ּתמיד, ּבֹו וׁשֹונה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּברׁשעֹו

ּבעל [זלזלו] יׂשראל אבל ּבאּולּתן. הֹולכים והם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּבגזל,
עברֹות  עֹוׂשה אּלא ּתמיד, ּברׁשעֹו עֹומד ׁשאינֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָעברֹות

נבלֹות אֹוכל ּכגֹון עצמֹו, להּצילֹו,להנית מצוה - לתאבֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּדמֹו. על לעמד ְֲַַָָֹואסּור

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת יום

ה  ¤¤ּפרק
מּמדינה‡. ּגֹולה - ּבׁשגגה ההֹורג ּבּה[מעיר]ּכל ׁשהרג ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּה "ויׁשב ׁשּנאמר: להגלֹותֹו, עׂשה ּומצות מקלט, ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלערי
ּכפר  לּקח ׁשּלא ּדין ּבית והזהרּו הּגדֹול". הּכהן מֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֻעד

נפשו] ׁשּנאמר:[פדיון ּבעירֹו, ליׁשב ּכדי ּבׁשגגה הרֹוצח ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמן
מקלטֹו". עיר אל לנּוס כפר תּקחּו ְְְִִִֶֶָָֹֹ"ולא

מּיד;·. הּנהרג מת ּכן אם אּלא ּגֹולה, ּבׁשגגה הרֹוצח ְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאין
למיתה, ׁשאמדּוהּו ּפי על אף ּבׁשגגה, ּבֹו חבל אם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל
עצמֹו, מיתת את קרב הּוא ׁשּמא גֹולה; אינֹו - ומת ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוחלה
ׁשני  ּכל ּבֹו ׁשחט אפּלּו והרגּתהּו. ּבחּבּורה נכנסה הרּוח ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָאֹו

וושט]הּסימנים ידֹו.[קנה על גֹולה אינֹו - מעט ועמד , ְְִִֵֶַַַַָָָ
הרּוח  ׁשאין ּבמקֹום ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכלל, ּפרּכס לא אם ,ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלפיכ

ׁש סתּום ּבית ּכגֹון ּבֹו, וכן מנּׁשבת ּגֹולה. זה הרי - ׁשיׁש ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָּכל

ּתֹוׁשב‚. ּגר את אֹו העבד את ּבׁשגגה ׁשהרג [גוי יׂשראל ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
מצוות] ז' את שקיבל ּבׁשגגה ׁשהרג העבד וכן ּגֹולה. -ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּתֹוׁשב  ּגר את ׁשהרג ּתֹוׁשב ּגר וכן ּתֹוׁשב, ּגר את אֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ולּגר  יׂשראל "לבני ׁשּנאמר: ּגֹולה, - ּבׁשגגה העבד את ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָאֹו

ּבתֹוכם". ְְַָָולּתֹוׁשב
ׁשהּוא „. ּפי על אף - ּבׁשגגה יׂשראל את ׁשהרג ּתֹוׁשב ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגר

לעֹולם  מּועד אדם נהרג; זה הרי ּתֹוׁשב ׁשֹוגג, ּגר וכן . ְְֱֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
הרי  להרגֹו, ׁשּמּתר ּדעּתֹו על ׁשעלה מּפני ּתֹוׁשב ּגר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשהרג
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וגֹוי  להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
ׁשהרג ‰. האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבנֹו אמּורים?את ּדברים ּבּמה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אּמנּות  מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבׁשהרגֹו

יּסר אם אבל לּה. צרי ׁשאינֹו ּכדי [הכה]אחרת ּבנֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ְְְֵַָָָָָָֻללּמדֹו

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין ולקחּומּׁשם, עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאתֹו
אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד אתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנּו
מי  הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה "והּצילּו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנתחּיב

מקלטֹו". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאתֹו
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא של חכמים; משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹופכי הנרצח] מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ּבׁשֹוגג ְְֲִֵֶַָָָדמים;
.Ë עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרֹוצח

ּפטּור  - מות".מקלטֹו מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È,ההֹורגֹו ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּגֹואל ּבתֹוּבין הרגֹו ; ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּום

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר נאמר [מציל ׁשהרי - ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַ
ׁשההֹורג  מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ּבזדֹון: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהֹורג
ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכמי  עליו, נהרג זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמזּבח,

מקלטֹו. עיר ּבתֹו ְְֲִִֶָָׁשהרגֹו
.‚È ּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכהן  אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹואינֹו
ולא  עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה עֹובד ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאינֹו
אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ּגּגֹו על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ְִָנקלט.
.„È;ׁשם אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוכל

מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו מֹוסרין ְְְְְִִִִִֶַָָאּלא
ׁשּפחד  מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
ּדין  מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין יהרגּנּו ׁשּלא הּמל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמן
לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, ּבהֹוראת יהרגּוהּו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

נּצֹול  זה הרי - זר היה מעל ואפּלּו אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבית  מיתת נתחּיב ּכן אם אּלא לעֹולם, למּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמזּבח
ּדין  בית הרּוגי ּכל ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָּדין

ִָּתמיד.
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.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג ּבאחתהּמצוה מּלהתעּנג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

והּנּׁשּוק החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָמּכל
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹעל

e)ערוה" ,gi `xwie)אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ּכאּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ספרא ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה my)קרבה ixg`): ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

מּנין יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לא
לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּלא

hi)תקרב" ,my),ּתגּלה ּובל ּתקרב ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

וׁשם ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא hk)לֹומר: my):נאמר ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹ
לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", הּנפׁשֹות ְְְְְְִִַַַָָָֹֹ"ונכרתּו

הּקריבהׁשּנאמ על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
נכּפל ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְְִֵַַַַָָֹֹֹ
"לבלּתי ואמר: האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּלאו

הּתֹועבת" מחּקֹות l)עׂשֹות ,my):אמרֹו (weqtaאבל ְֲֲֵֵַָָֹֻ
(zeixrd lk xeqi`l dncwdk xn`pyמצרים ֿ ארץ ְְֲִִֵֶֶַַ"ּכמעׂשה

לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ ּוכמעׂשה תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאׁשר
b)תעׂשּו" ,my)מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֵַַָֻ

ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת
ּכלֿ על ּכללּיים לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
ּומעׂשה מצרים ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהעריֹות.
הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ּכל ּכֹולל וזה ― ּכנען ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ
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ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב הּמקנה ּומרעה האדמה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָועבֹודת
הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ׁשאֹותם ּובאר חזר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ

תגּלה לא וערות תגּלה לא ערות ואּלּו: hxtאּלּו ,xnelk) ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dnvrÎipta darez lk:ואמר הענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְְִֵֵֶַָָָ

ֿ הארץ" אנׁשי עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את fk)"ּכי ,my). ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ספרא יּטעּו(my)ּולׁשֹון ולא ּבנינֹות יבנּו לא "יכֹול : ְְְְְְִִִִָָָֹֹ

ּכמֹותם orpkּכרמים ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl ,df mbe) ְְִָָ
("eyrz `l"תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: ּתלמּוד ―ְְֵֵֵֶַַֹֻ

(b ,my)להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי לא ,ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻ
נֹוׂשא האיׁש עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָולאבֹותיהם".
אנׁשים". לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָאיׁש
מצרים ארץ ּכמעׂשה ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנה
ּביאת על אזהרה הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּוכמעׂשה

א וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ֿ העריֹות ּבהן,ּכל ֿ הּלאו ת ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּמצוה ֿ ּדיני ּכל את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

מּסנהדרין ז' ּבפרק c)הּזאת dpyn)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּכלֿ לדעת, צרי ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּובארנּו
מאֹותּה הּנֹולד הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּׁשה
ׁשּקראֹו והּוא ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּביאה
הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה'
ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָממזר,
ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

.(hn:)מיבמֹות ִָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

.·˜ .‡˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ú˜ .·Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּדגיםהּמצוה ּבסּמני לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
מּכל ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹוהם

ּבּמים" h)אׁשר ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב ּבהמההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה eÎd)טמאה ,ci mixac)א" : ְְְְְֵֵַַָָָָ

ואתֿ ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ֿ הּׁשפן ואת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהארנבת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
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קכג oqip b"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וגֹוי  להרגֹו. ונתּכּון הֹואיל עליו, ונהרג למזיד, קרֹוב ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָזה
אֹותֹו, קֹולטֹות מקלט ערי אין - ּבׁשגגה הּגֹוי את ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהרג

יׂשראל". "לבני ְְֱִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר:
ׁשהרג ‰. האב וכן ּגֹולה. ּבׁשגגה, אביו את ׁשהרג ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבן

ידֹו על ּגֹולה ּבׁשגגה, ּבנֹו אמּורים?את ּדברים ּבּמה ; ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אּמנּות  מלּמדֹו ׁשהיה אֹו לּמּוד, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֻּבׁשהרגֹו

יּסר אם אבל לּה. צרי ׁשאינֹו ּכדי [הכה]אחרת ּבנֹו את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ומת אּמנּות, אֹו חכמה אֹו ּתֹורה ְְְֵַָָָָָָֻללּמדֹו

.Âּתלמידֹו את הּמּכה הרב ׁשהּכה וכן ּדין ּבית ׁשלּוח אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּפטּורין  - ּבׁשגגה והמיתֹו לּדין, מּלבֹוא הּנמנע ּדין ּבעל ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַָָָָאת
האב  יצא הרׁשּות; לדברי עצים", "לחטב ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּגלּות,
ּדין  ּבית ּוׁשלּוח ּתלמידֹו, את הרֹודה והרב ּבנֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּמּכה

הּמצוה. עׂשּית ּבׁשעת והרגּו ׁשגגּו ׁשהרי -ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ
.Ê;מקלט לערי מקּדימין מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּתחּלה,

אֹותֹו ּומביאין ׁשֹולחין ּבּה ׁשהרג העיר אֹותּה ׁשל ּדין ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּובית
אֹותֹו ודנין ולקחּומּׁשם, עירֹו, זקני "וׁשלחּו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: אֹותֹו, ממיתין - מיתה ׁשּנתחּיב מי מּׁשם". ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאתֹו
אֹותֹו, ּפֹוטרים - ׁשּנפטר מי הּדם"; ּגאל ּביד אתֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ"ונתנּו
מי  הּדם"; ּגאל מּיד הרצח את העדה "והּצילּו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
"והׁשיבּו ׁשּנאמר: למקֹומֹו, אֹותֹו מחזירין - ּגלּות ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשּנתחּיב

מקלטֹו". עיר אל העדה ְִִֵֶָָָֹאתֹו
.Áלֹו מֹוסרין אֹותֹו, תלמידי [שומרים]ּכׁשּמׁשיבין ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶַ

הּדם ּגֹואל יהרגּנּו ׁשּמא של חכמים; משפחתו [קרוב ְֲִֵֶֶַַַָָָ
ׁשֹופכי הנרצח] מנהג ּבֹו ּתנהגּו 'אל להן: ואֹומרין ;ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָּבּדר

לידֹו'. מעׂשה ּבא ּבׁשֹוגג ְְֲִֵֶַָָָדמים;
.Ë עיר לתחּום חּוץ הּדם ּגֹואל ׁשהרגֹו ּבׁשגגה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָרֹוצח

ּפטּור  - מות".מקלטֹו מׁשּפט אין "ולֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

.Èׁשהרגֹו אֹו מקלט, לעיר ׁשּיּכנס קדם ּבּדר ההֹורגֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
אֹותֹו ׁשּׁשֹומרין הּׁשנים עם מקלטֹו,ּבחזירתֹו לעיר נכנס . ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

למיתה, עצמֹו הּתיר זה הרי - ּבזדֹון לתחּומּה חּוץ ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָויצא
חּיבין  אין - אדם ּכל הרגֹו ואם להרגֹו; הּדם לגֹואל ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָּורׁשּות

ּדם". לֹו "אין ׁשּנאמר: ֱֵֶֶַָָָעליו,
.‡È,ההֹורגֹו ּכל - ּבׁשגגה מקלטֹו עיר לתחּום חּוץ ְְְְִִִִַָָָָָָיצא

ידֹו על ּגֹולה - אדם ׁשאר ּבין הּדם ּגֹואל ּבתֹוּבין הרגֹו ; ְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָ
עליו. נהרג זה הרי - הּדם גֹואל אפּלּו מקלטֹו, עיר ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּום

.·È קֹולט מקלט]הּמזּבח כעיר נאמר [מציל ׁשהרי - ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַ
ׁשההֹורג  מּכלל למּות", ּתּקחּנּו מזּבחי "מעם ּבזדֹון: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבהֹורג
ּוקלטֹו ּבׁשגגה, ההֹורג ,לפיכ ּבּמזּבח. נהרג אינֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשגגה
ּכמי  עליו, נהרג זה הרי - הּדם ּגֹואל ׁשם והרגֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמזּבח,

מקלטֹו. עיר ּבתֹו ְְֲִִֶָָׁשהרגֹו
.‚È ּבלבד העֹולמים ּבית מזּבח ׁשל גּגֹו אּלא קֹולט ;אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכהן  אֹו זר, אבל ּבידֹו. ועבֹודה ּכהן, אּלא קֹולט ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹואינֹו
ולא  עֹובד ׁשהיה אֹו ׁשּנהרג, ּבׁשעה עבֹודה עֹובד ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹׁשאינֹו
אינֹו - ּבקרנֹותיו אֹוחז אֹו לּמזּבח, סמּו אּלא ּגּגֹו על ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ְִָנקלט.
.„È;ׁשם אֹותֹו מּניחין אין הּמזּבח, ׁשּקלטֹו מי ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוכל

מקלט. לעיר אֹותֹו ּומגלין ׁשֹומרין, לֹו מֹוסרין ְְְְְִִִִִֶַָָאּלא
ׁשּפחד  מי אבל ּגלּות. ּבמחּיב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֻּבּמה
ּדין  מּבית אֹו הּמלכּות, ּבדין יהרגּנּו ׁשּלא הּמל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמן
לֹו, ונסמ לּמזּבח ּוברח ׁשעה, ּבהֹוראת יהרגּוהּו ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹׁשּלא

נּצֹול  זה הרי - זר היה מעל ואפּלּו אֹותֹו לֹוקחין ואין ; ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבית  מיתת נתחּיב ּכן אם אּלא לעֹולם, למּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמזּבח
ּדין  בית הרּוגי ּכל ּכׁשאר והתראה, ּגמּורה ּבעדּות ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָּדין

ִָּתמיד.
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.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― השנ"ג ּבאחתהּמצוה מּלהתעּנג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ

והּנּׁשּוק החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָמּכל
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוכּיֹוצא
לגּלֹות תקרבּו לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹעל

e)ערוה" ,gi `xwie)אליהם ּתתקרבּו לא אמר: ּכאּלּו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ספרא ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה my)קרבה ixg`): ְְְְְְִִִֶַַָָָָ

מּנין יגּלה, ׁשּלא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ"לא
לא טמאתּה ּבנּדת ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשּלא

hi)תקרב" ,my),ּתגּלה ּובל ּתקרב ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ּתלמּוד ּתגּלּו? ּובל ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָּומּנין

וׁשם ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא hk)לֹומר: my):נאמר ְְְְְֱִֶֶַַַָָֹ
לפי לֹומר? ּתלמּוד מה העׂשת", הּנפׁשֹות ְְְְְְִִַַַָָָֹֹ"ונכרתּו

הּקריבהׁשּנאמ על ּכרת חּיבין יהיּו יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
נכּפל ּוכבר הּקרבֹות. לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ―ְְְְִֵַַַַָָֹֹֹ
"לבלּתי ואמר: האּלה המכערים הּדברים ּבאּסּור ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּלאו

הּתֹועבת" מחּקֹות l)עׂשֹות ,my):אמרֹו (weqtaאבל ְֲֲֵֵַָָֹֻ
(zeixrd lk xeqi`l dncwdk xn`pyמצרים ֿ ארץ ְְֲִִֵֶֶַַ"ּכמעׂשה

לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ ּוכמעׂשה תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאׁשר
b)תעׂשּו" ,my)מחּקֹות אּלּו לאוין ּבׁשני מזהיר אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֵַַָֻ

ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ּבהם מזהיר אּלא ּבלבד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּתֹועבת
ּכלֿ על ּכללּיים לאוין ׁשני ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
ּומעׂשה מצרים ארץ מעׂשה על הזהיר וכאׁשר ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהעריֹות.
הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ּכל ּכֹולל וזה ― ּכנען ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָארץ
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ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב הּמקנה ּומרעה האדמה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָועבֹודת
הם מהם ׁשהזהרּתי הּמעׂשים ׁשאֹותם ּובאר חזר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ

תגּלה לא וערות תגּלה לא ערות ואּלּו: hxtאּלּו ,xnelk) ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dnvrÎipta darez lk:ואמר הענין ּבסֹוף ׁשּבאר ּוכמֹו ,ְְְְִֵֵֶַָָָ

ֿ הארץ" אנׁשי עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את fk)"ּכי ,my). ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ספרא יּטעּו(my)ּולׁשֹון ולא ּבנינֹות יבנּו לא "יכֹול : ְְְְְְִִִִָָָֹֹ

ּכמֹותם orpkּכרמים ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl ,df mbe) ְְִָָ
("eyrz `l"תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם לֹומר: ּתלמּוד ―ְְֵֵֵֶַַֹֻ

(b ,my)להם החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי לא ,ְֲִִִֶֶַַַָָָֹֻ
נֹוׂשא האיׁש עֹוׂשין? היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָולאבֹותיהם".
אנׁשים". לׁשני נּׂשאת ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵָָָָָָאיׁש
מצרים ארץ ּכמעׂשה ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּנה
ּביאת על אזהרה הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּוכמעׂשה

א וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ֿ העריֹות ּבהן,ּכל ֿ הּלאו ת ְְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
הּמצוה ֿ ּדיני ּכל את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ֿ ערוה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכל

מּסנהדרין ז' ּבפרק c)הּזאת dpyn)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשּכלֿ לדעת, צרי ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּובארנּו
מאֹותּה הּנֹולד הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאּׁשה
ׁשּקראֹו והּוא ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּביאה
הּולד ― ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה'
ממזר אינֹו מּמּנה ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָממזר,
ד' ּבפרק זה ענין נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא

.(hn:)מיבמֹות ִָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"(arw)לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

ה'תשע"ד  ניסן י"ד שני יום

.·˜ .‡˜ .˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּדגיםהּמצוה ּבסּמני לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
מּכל ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹֹֹוהם

ּבּמים" h)אׁשר ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב ּבהמההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה eÎd)טמאה ,ci mixac)א" : ְְְְְֵֵַַָָָָ

ואתֿ ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאת
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ֿ הּׁשפן ואת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהארנבת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
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oqipקכד f"hÎe"h iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei
(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ט "ו ֿ ט "ז ניסן 

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ
ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÙ˜ .Ù˜

― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

חי ּבעל אכל ואם ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
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(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ
ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:

ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
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קכה oqip f"hÎe"h iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei
(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ו שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי ט "ו ֿ ט "ז ניסן 

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ
ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ט"ז רביעי יום

.ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÙ˜ .Ù˜

― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

חי ּבעל אכל ואם ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
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(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ
ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:

ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
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ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום
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― הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ֿ ּׁשהזּכירּו ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)ׁשרב מקֹום ,ְֶֹ
ּבקּבלה(mkxc)הּבהמֹות ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg) ְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlואפּלּו ְֲִִַַּכזית,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

oqip g"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו ְְְֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ,ai mixac) ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt)הּנפׁש ֿ תאכל "לא : ְְִֵֶֶַַֹֹ
ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

ֿ החי(aw:)חּלין מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ―ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש "לאֿתאכל ִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאבר,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור tw`)ׁשהּוא dyrz `l). ְְִִֵֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ּבאסרֹו לנח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתעּלה

לא c)תאכלּו"ּדמֹו ,h ziy`xa). ֵָֹֹ

― הקפ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא (xwie`הּדם, ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ

(ek ,fׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ci)ּבכרת ,fi my)הּוא אם . ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָמזיד:
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום
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― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ

(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ

(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּו(rnyn)ׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
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ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ד  ניסן י"ז חמישי יום
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― הקפ"א אתֿהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
תאכלּו"הּטרפ לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ

(l ,ak zeny)ּבּמכלּתא ֿ ּׁשהזּכירּו ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ
(my mihtyn zyxt)ּבהוה הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא ,ְְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)ׁשרב מקֹום ,ְֶֹ
ּבקּבלה(mkxc)הּבהמֹות ּבא אבל gq.)להּטרף": oileg) ְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב מןהּמצוה אבר מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא ונאכל(mly)החי, חי ּכׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ּכברּיתֹו האבר Ðמאֹותֹו zenvre micib mb likn `edyk) ְִִֵֵֶָָ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnlואפּלּו ְֲִִַַּכזית,
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על והאזהרה לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו ְְְֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ,ai mixac) ְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt)הּנפׁש ֿ תאכל "לא : ְְִֵֶֶַַֹֹ
ּבגמרא נתּבאר וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

ֿ החי(aw:)חּלין מן ּובׂשר ֿ החי מן אבר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּלאו לאוין. ׁשני ׁשהם לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ―ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אּסּור ׁשהּוא ֿ הּבׂשר" עם הּנפׁש "לאֿתאכל ִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאחד:
תאכלּו" לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהאבר,

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור tw`)ׁשהּוא dyrz `l). ְְִִֵֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּוכבר
ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: מן אבר עליו ּבאסרֹו לנח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹיתעּלה

לא c)תאכלּו"ּדמֹו ,h ziy`xa). ֵָֹֹ

― הקפ"ד אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא (xwie`הּדם, ְְְְְִֶַַָָָָֹֹ

(ek ,fׁשהּוא ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ
יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ci)ּבכרת ,fi my)הּוא אם . ְְְִִֵֵַָָָָָֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵֵַָָָמזיד:
מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ד  ניסן י"ח שישי יום
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― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ

(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ

(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ
ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּו(rnyn)ׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
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oqipקכח h"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחםהעׂשּויהּמצוההקפ"ט― ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, (f`yמּתבּואה ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א ּכרמלהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
(dixibxba d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb)

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת יום

.„ˆ˜ .‚˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּב ּובא ehw.)קּבלה, oileg)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" ֿ ירימּו eh)אׁשר ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי (xacna"ואת ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

― לה' ֿ ירימּו אׁשר את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו מּתרּומה. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחּלּול
לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמר:
עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו אׁשר "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: זה ּפסּוק ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹואחרי

ak,אתֿקדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh):אמרּו ְְְִֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו לא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"יכֹול
מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכל
ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹּתרּומת

מּנין? עני ֿ תּוכל(miaiigy)מעׂשר "לא לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵַַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אֹומר הּוא ּולהּלן , ְְְֱִֵֶֶַָָֹ

וׂשבעּו" בׁשערי ai)"ואכלּו ,ek my)מעׂשר ּלהּלן מה , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹעני
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
קדם ראׁשֹון מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה
אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּתפרׁש
ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר להפריׁש אֹותם ּבצּותֹו ללוּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיתעּלה

(xyrn znexz)ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת :ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתמּותּו",
ּדמאי. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּולפיכ
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מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּיֹוצא
ואזהרּתיּה מיתה, חּיב ― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּתרּומה
ּכמֹו יׂשראל", בני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמה
הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו
ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָֹקדם
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ"ּלא
מקֹומֹות ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה

מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ְְְְֶֶֶֶַַַַַּבמּסכת

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר

ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".
אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ
(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ

רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ
(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ

(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ
והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:

אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ
(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,
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ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

האזהרהׁשהזהרנּומּלאכֹוללחםהעׂשּויהּמצוההקפ"ט― ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה, (f`yמּתבּואה ְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א ּכרמלהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
(dixibxba d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb)

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)הערלה eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"ד  ניסן י"ט קודש שבת יום

.„ˆ˜ .‚˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּב ּובא ehw.)קּבלה, oileg)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג הּטבל,הּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר ְְְְְְִֶֶַַַָָָֹֻוהּוא
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמרֹו

לה'" ֿ ירימּו eh)אׁשר ,ak `xwie):ּכלֹומר זה, על העֹובר , ְֲִֵֶֶַַַָָ
מּמה ּכ על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל ִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹוכל
ּבּתרּומֹות: ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּׁשאמר

תמּותּו" ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי (xacna"ואת ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
(al ,giויליף ,("deey dxfb"a micnel)מּתרּומה חּלּול חּלּול ְְִִִֵָָ

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיא
(.bt)ֿולא" ׁשּנאמר: ּבמיתה? ׁשהּוא טבל לאֹוכל "מּנין :ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

― לה' ֿ ירימּו אׁשר את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיחּללּו
לּתרם laha)ּבעתידים ,xnelk)וילף מדּבר" הּכתּוב , ְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

ּכאּלּו לּתרם" "ּבעתידים ּבאמרם רצּו מּתרּומה. ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָחּלּול
לה', אֹותם להרים עתידים ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמר:
עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו אׁשר "את יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָוהּוא
ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם "והּׂשיאּו אמר: זה ּפסּוק ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹואחרי

ak,אתֿקדׁשיהם" `xwie)(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh):אמרּו ְְְִֵֶֶַָָָָ
מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על אּלא חּיבין יהיּו לא ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ"יכֹול
מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ְְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹּכל
ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא ראׁשֹון מעׂשר מעׂשר, ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַֹּתרּומת

מּנין? עני ֿ תּוכל(miaiigy)מעׂשר "לא לֹומר: ּתלמּוד ְֲִִִֵַַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי fi)לאכל ,ai mixac):אֹומר הּוא ּולהּלן , ְְְֱִֵֶֶַָָֹ

וׂשבעּו" בׁשערי ai)"ואכלּו ,ek my)מעׂשר ּלהּלן מה , ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָ
לאכל". ּתּוכל לא רחמנא: ואמר עני, מעׂשר ּכאן אף ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹֹעני
ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה עון אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹאבל
קדם ראׁשֹון מעׂשר ׁשהאֹוכל לפי מעׂשר, ּותרּומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגדֹולה
אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ― מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשּתפרׁש
ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר להפריׁש אֹותם ּבצּותֹו ללוּים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָֹיתעּלה

(xyrn znexz)ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת :ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָֹֹ
ּבטבלֹו. ראׁשֹון מעׂשר אכילת על לאו ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָתמּותּו",
ּדמאי. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּולפיכ
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מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻהּיֹוצא
ואזהרּתיּה מיתה, חּיב ― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָּתרּומה
ּכמֹו יׂשראל", בני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמה
הּתרּומֹות הפרׁשת אחר טבל והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבארנּו
ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ― ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת ְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָֹקדם
ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹֹמ"ּלא
מקֹומֹות ּבכּמה הּטבל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּתטעה

מעׂשרֹות. ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ְְְְֶֶֶֶַַַַַּבמּסכת

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר

ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".
אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ
(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ

רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ
(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ

(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ
והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:

אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ
(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו חּיההּמצוה ּבהמה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוף
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד ניסן, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אדר שנתקבל ז"ע, בו כותב אודות המיחוש של זוגתו תחי'.

ויש מקום לומר שעדיין אין כל המזוזות כשרות או שהוקבעו שלא כדין, ובכל אופן תסיח דעתה 

לגמרי מהחלומות כי אין בהם ממש, וכמאמר חכמינו ז"ל חלומות לא מעלין ולא מורידין ותתחזק 

בהנהגה מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים ובקיום מצותי' עליהן נאמר וחי בהם והשי"ת יצליחם 

למילוי משאלות לבבם לטובה, וככל שיתוסף בבטחון בהשי"ת ובהנהגה האמורה יתוסף בהברכה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

מזכיר



יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקל

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
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א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.



קלי

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.



יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקלב

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה



קלג

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יום רביעי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו וכתב אודות מצבו הרוחני אשר לפעמים מתעורר ברוח טהרה ורוח יר"ש 

ולפעמים כו'.

הנה ילמוד בעיון המתאים והדרוש ספר התניא לרבנו הזקן פרק כ"ז-כ"ט והפרקים שלפניהם 

ושלאחריהם, ובכלל הרי ידוע פסק רז"ל בהנוגע לתורה וכן הוא בכלל בנוגע לעבודת השי"ת, לא יגעת 

ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין, אלא שבכל דבר נזקקים לסייעתא דשמיא, הנה יאמר 

לפני  החול  ובימות  החדש,  לימי  התהלים  שנחלק  כפי   - תהלים  שיעור  שחרית  תפלת  אחר  יום  בכל 

התפלה יתן פרוטה או שתים לצדקה ויזהר במקוה טהרה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קלד

ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
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'nb :Dl sili `xnBaE .znAizn `leàpz éãkî §Ÿ¦§©¤¤©§¨¨¨¦¨¦§¥©¨
.÷éìñ à÷ øéæpîxg` dhFq ,dpWOd xcq oM ¦¨¦¨¨¦¥¥¤©¦§¨¨©©

:xifp.äèBñ àðúc àðz éàîzExifpA `pY i`n ¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨¦§¦

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC.dìe÷ì÷a §¨¥§¨§¨¨¨©§©§¦§¨
'ipzn ipYwcM DzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨¦§¨¨¥©§¦

(:f sC oOwl):diCCn dlrnl lag xWFwBîöò øéfé §©¨©¥¤¤§©§¨¦©¤¨©¦©§
.ïéiä ïîmxB `Ede W`x zENw icil `ian oiIdW ¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥©Ÿ§¨©

:Dl.øéæð øãäå äèBñ éðúéìåzkinq `id KMW ¨§¦§¥¨©£©¨¦¤¨¦§¦©

:EdiizWxR.øécnä àðúåzFAzkA `Ed wxR ¨¨¨©§§¨¨©©¦¤¤¦§ª

`pY mixcpA ixii`C icI`e ,FYW` z` xiCOd©©¦¤¦§§©§¥§©§¥¦§¨¦¨¨

xifp `pY mixcp `pzC icI`e ,zEAzM xg` mixcp§¨¦©©§ª§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦

xcde ,xcp ici lr d`A zExifPd s`W ,DxzA©§©¤©©§¦¨¨©§¥¤¤©£©

:DxzA dhFq `pY.àì älçzëìiAx ipY `lCn ¨¨¨©§©§©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn xnF` xfril ¡̀¦¤¤¥§©¥¨¨§¦§©¦§©¦

.úBàp÷ì øeñàz`e xbY icil Fnvr `iaOW ¨§©¤¥¦©§¦¥¨¨§¤

:dxFdh `id 'it`e lEEp icil FYW`[äåä] ék ¦§¦¥¦©£¦¦§¨¦£¨
.çút:dhFq zWxtA WFxcl `A didWMïéâeæî ¨©§¤¨¨¨¦§§¨¨©¨§©§¦

.åéNòî éôì äMà:rWxl dvExtE wiCvl drEpv ¦¨§¦©£¨§¨§©¦§¨§¨¨

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àì ék`l ¦Ÿ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦Ÿ

:wiCv lxFbA rWx zlWnn bEcfi.ïéL÷åiptl ¦§©¥¤§¤¤¤©§©©¦§¨¦¦§¥

:mFwOd.íâeæì:eiUrn itlC Kpdíé úòéø÷k ©¨§©§¨¨©¦§¦©£¨¦§¦©©
.óeñ:ziW`xA ixcq EPYWPWíéãéçé áéLBî ¤¦§©¦§¥§¥¦¦§¦¦

.äúéacgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e cigi mc` ©§¨¨¨¨¦§¦¨§¦¨§§©§¨©©

:ziA mdn aXinE.úBøLBka íéøéñà àéöBî §©¥¥¤©¦¦£¦¦©¨
`l ,xWM WcgA mixvOn l`xUi z` `ivFd¦¤¦§¨¥¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ

z`ivil micigi bEEf WiTn ,dpiv `le dOg©¨§Ÿ¦¨©¦¦§¦¦¦¦©

:mixvn.éðéà`de ,zEkfE rWx itl bEEf ied in ¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦¤©§§¨

oifixkn FzEkfE FrWx rcFp oi`W mzxivi mcTn¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©¦§§©§¦¦

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z`(:fh sC)Ff dRh ,eiptl xnF`e mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨§¥§¨¨¦¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæDpi`W itl obEfl dWwe ,eiUrn itl ©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨§¨¤§©§¨§¦¤¥¨

:FbEf zA.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáàdxizqE iEPwA micr Wi m` ©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨¦¥¥¦§¦§¦¨

:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie.úàîèpL:dxizq DzF`A.ãçà ãò ïîéäîc ïìðîdxizq lW d`nhA §¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§ª§¨¤§¦¨

:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòå`ide ,'` `N` DA oi` mipW micre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦§©¦¥¨¤¨§¦

akWe lrn Fa dlrnE xn`wC onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `lŸ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨§¨¨©¨£¨¨©§¨©

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi`(.b sC):xar xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn.ãçà àlà Bðéà Bàxn`wC ¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨¨©¥¤¨¤¨§¨¨©

:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw.'Bâå 'à ãò íe÷é àì ì"ú`xw i`dn §¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨Ÿ¨¥§¥©§¨

:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
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.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia
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àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨

:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì'îâ ¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤
,äèBñ àðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨¨
øéæð úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©¨¦
dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨§¦§¨
,øéæð éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥¨¦
écéiàå ,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¥
äèBñ éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨
àpz øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©©¨
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©¦§¨
ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥§©§¦
çeðé àì ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©
øa øa äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨©©
óeñ íé úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç̈¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©©
íéøéñà àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦£¦¦
íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦
úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé¤§¦©©¨¨©¥§¤¤©

âeæa àä ïBLàø âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª¦¨§¦ª
éepé÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥¤¨§¦

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñeúàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã §¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
íéðLa "da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àìŸ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨¦§©¦
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥
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`vn k"` `l` ezy` z` mc` yxbi `l mixne`

dyxbl mixerk mixac da `vn xac zexr da

leki epi` dniiwl dexr da `vn `ly leki epi`

xn` `ed ok metl mixerk mixac da `vny

`l` il oi` i`ny zia meyn `ipz `de daeg

dy`xc meyn z`veid oipn dexr meyn z`veid

[oipn] zevelg dizerexfe oinxetn diccve rext

zniiw `pz iax xn` xac zexr da `vn ik l"z

itl dnize micra `ly o`ke micra o`k

dil ded oiyexiba iepiw `ilzc oeik inlyexid

xcqk xifp dheq xzae oihib xza dheq ipzinl

:zeaezk mixcp xzae mixcp xifp xzae zeiyxt

àìdniz .ycgzpy xac liaya `l` zipyp

i`n` `kd ik yxcnl `ki`c `kid iaxl

`zlin xnege lw iab xn`ck dl opiyxc `l

elit`e `xw dl azke gxh xnege lwn `iz`c

lk wxta oke opiyxc yxcnl `ki`c `kid ikd

dry(:ck sc migqt)`l yxcnl `ki`c `kid lk

:ixizi e`la dil opinwen

äìopixn`ck devna wqerl n"pe .devn `nhi

dngln geyn wxt seqa(.cn sc onwl)

ze`nhl dvxi `l m` egxk lra eze`nhle

mei leah wxta 'ixn`ck(.w migaf)sqeia dyrn
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øzeî øîàc ïàîe ,úBàð÷ì øeñàc éøáñ÷ àîìà©§¨¨¨§¥§¨§©§©§¨©¨
ì eäî ,úBàð÷ì÷çöé øa ïîçð áø øîà ,éepé÷ ïBL §©§©§¦¨©©©§¨©¦§¨
ì àlà éepé÷ ïéààð÷éå' øîBà àeä ïëå ,äàøúä ïBL ¥¦¤¨§©§¨¨§¥¥©§©¥

øáBò íãà ,øîBà øéàî éaø äéä àéðz .'Böøàì 'ä§©§©§¨¨¨©¦¥¦¥¨¨¥
,éeìâa åéìò æéøëî àeä Ceøa LBãwäå øúqa äøéáò£¥¨©¥¤§©¨¨©§¦¨¨§¨
àlà äøéáò ïéàå 'äàð÷ çeø åéìò øáòå' øîàpL¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨§¥£¥¨¤¨

ì.'äðçîa ìB÷ eøéáòéå äLî åöéå' øîàpL ,äæøëä ïBL §©§¨¨¤¤¡©©§©Ÿ¤©©£¦©©£¤
ïk íà àlà äøéáò øáBò íãà ïéà ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©¥¨¨¥£¥¨¤¨¦¥
äèNú ék Léà Léà' øîàpL ,úeèL çeø Ba ñðëð¦§©©§¤¤¡©¦¦¦¦§¤
éðtî ,ìàòîLé éaø éác àðz .áéúk äèNz 'BzLà¦§¦§¤§¦¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥
øácì íéìâøL ,äèBña ãçà ãò äøBz äðéîàä äî̈¤¡¦¨¨¥¤¨§¨¤©§©¦©¨¨
.äàîè àéäL dãéòî ãçà ãòå äøzñðå dì àpé÷ éøäL¤£¥¦¥¨§¦§§¨§¥¤¨§¦¨¤¦§¥¨
øúa éepé÷ äáéúk ék àäå éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥§¨¦§¦¨¦¨©
øáëe 'øáòå' déì øîà ,äáéúëc àeä äàîeèå äøéúñ§¦¨§§¨¦§¦¨¨©¥§¨©§¨
,énð éëä 'õeìç ìk íëì øáòå' äzòî àlà .øáò̈©¤¨¥©¨§¨©¨¤¨¨¨¦©¦
'eáLz øçàå 'ä éðôì õøàä äLaëðå' áéúëcî íúä̈¨¦¦§¦§¦§§¨¨¨¤¦§¥§©©¨ª
,éáéúëãk Czòc à÷ìñ éà àëä àlà ,àaäìc òîLî©§©¦§©¨¤¨¨¨¦¨§¨©§¨§¦§¦¥
éác àðz .él änì éepé÷ ,äøéúñe äàîeè øúa 'øáòå'§¨©¨©§¨§¦¨¦¨¨¦¨¨§¥
ïk íà àlà BzLàì àp÷î íãà ïéà ,ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¥¨¨§©¥§¦§¤¨¦¥
àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå' øîàpL çeø Ba äñðëð¦§§¨©¤¤¡©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥
áø ,äàîeè çeø éøîà ïðaø ,çeø éàî .'BzLà úà¤¦§©©©¨¨¨§¦©§¨©
çeø øîàc ïàîk àøazñîe ,äøäè çeø øîà éMà©¦¨©©¨¢¨¦§©§¨§©§¨©©
éaø éøác ,úeLø 'BzLà úà àð÷å' àéðúc ,äøäè̈¢¨§©§¨§¦¥¤¦§§¦§¥©¦
àîìLa zøîà éà .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé¦§¨¥©¦£¦¨¥¨¦¨§©§¦§¨¨
úeLø ,äàîeè çeø zøîà éà àlà ,øétL äøäè çeø©¨¢¨©¦¤¨¦¨§©§©§¨§
àp÷å' ,àôeb .déLôða äàîeè çeø Léðéàì éìeiòì äáBçå§¨§©¥§¦¦©§¨§©§¥¨§¦¥
àáé÷ò éaøå .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'BzLà úà¤¦§§¦§¥©¦¦§¨¥§©¦£¦¨

,úeLø 'ànhé dì' .äáBç ,øîBà.ìàòîLé éaø éøác ¥¨¨¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥
,úeLø 'eãáòz íäa íìòì' .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¥¨§Ÿ¨¨¤©£Ÿ§
øîà .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨¨©
,àáøì àiLøLî áø dì éøîàå ,éiaàì àtt áø déì¥©¨¨§©©¥§¨§¦¨©§©§¦¨§¨¨
dlek äøBzä ìëa àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø àîéì¥¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§¨©¨¨
øîà .äáBç øîà øîe úeLø øîà øîc ,éâéìt éëä̈¦§¦¥§©¨©§©¨©¨¨©
éøác ,úeLø 'BzLà úà àð÷å' ,éâéìt éàø÷a àëä ,déì¥¨¨¦§¨¥§¦¥§¦¥¤¦§§¦§¥

,àpz éàä ék dì øáñ ,ìàòîLé éaøc àîòè éàî .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨©©£¨§©¦¦§¨¥¨©¨¦©©¨
éçà úà àðNú àì' äøBz äøîàL étìk ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúcìBëé 'Eááìa E §©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§©¥¤¨§¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦¦§¨¤¨

àðéøçà éepé÷ ,àáé÷ò éaøå .'BzLà úà àð÷å äàð÷ çeø åéìò øáòå' øîBì ãeîìz ,Bæ ïBâk§©§©§¨©¨¨©¦§¨§¦¥¤¦§§©¦£¦¨¦©£¦¨
énð áéúk 'äàîèð àì àéäå' 'äàîèð àåäå' ázëéîì éòác éãéià ,ìàòîLé éaøå .áéúk§¦§©¦¦§¨¥©§¥§¨¥§¦§©§¦¦§¨¨§¦Ÿ¦§¨¨§¦©¦
äøîàpL äLøt ìk ìàòîLé éaø éác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúãëì .'BzLà úà àð÷å'§¦¥¤¦§§¦§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨
éàî .äáBç ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'ànhé dì' .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð àì ,úéðLéðå§¦§¥Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨¨¦©¨§¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¨©
dì' ázëéîì àëéøèöéà 'åéîòa àîèé àì Lôðì íäìà zøîàå ïøäà éða íéðäkä ìà øîà' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§¨©§¨£¥¤§¤¤Ÿ¦©¨§©¨¦§§¦¨§¦§©¨

ì íà ék'î ,àáé÷ò éaøå .'ànhé.äéøáéàì ànhéî ïéàå ànhéî 'dì' ,ìàòîLé éaøå .äáBçì ,él änì 'ànhé dì' ,à÷ôð 'BøàL ¦©¨§©¦£¦¨¦¦¦¦§¥©§¨¨¦©¨¨¨¦§¨§©¦¦§¨¥¨¦©¥§¥¦©¥§¥¨¤¨
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קמ

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipya cenr b sc oey`x wxtdheq
.ïk íà:`WxC Kdl `N` `z` daFgl e`lCìå dì àðîçø áBzëì.÷BzLWtpl rnWnC ¦¥§¨§¨¨¨¤¨§©§¨¨¦§©§¨¨¨§¦§§©§©§¤¤

`le mlW DtEbl xnFlM ,Dl dlEzAd FzFg`le 'Fbe Fx`Wl m` iM eiOrA `OHi `lŸ¦©¨§©¨¦¦¦§¥§§©£©§¨¨§©§¨¨¥§Ÿ

:dixai`l.äîLð ìk äiçú àìiprpMde ixFn`de iWBxBde iYgd ,aizM zFO` draWA §¥¨¤¨Ÿ§©¤¨§¨¨§¦§¨ª§¦©¦¦§©¦§¨¦§¨¡¦§©§©£¦

:iqEaide iEgde ifixRde.úBnàä ïî ãçà éøLéîì:zFO` miraW x`Xn.úéðòðkä ìò àaL §©§¦¦§©¦¦§©§¦§¦§¥¤¨¦¨ª¦§¨¦§¦ª¤¨©©§©£¦
:orpM mW lr E`xwp zFO` 'f lM.ïa ãéìBäå ¨ª¦§§©¥§©©§¦¥

:carl Ll FzFigdl xYnE a`d xg` KldC§¨©©©¨¨ª¨§©£§§¤¤

.àéðúc:`xw `z` ikdlC.ãáòa:z"iaA 'iqxB §©§¨¦§¨¥¨¨§¨§¤¤©§¦§¥

.'Bâå íéáLBzä éðaî íâåz`n aizM DiPn lirl §©¦§¥©¨¦§§¥¦¥§¦¥¥

,dn`e car EpwY mdn mkizFaiaq xW` miFBd©¦£¤§¦¥¤¥¤¦§¤¤§¨¨

draWC mkvx` ipAn `le mkvx` zFaiaq xW £̀¤§¦©§§¤§Ÿ¦§¥©§§¤§¦§¨

`AW Epiid aWFY lM ,miaWFYd ipAn mbe .zFO ª̀§©¦§¥©¨¦¨¨©§¤¨

xYOW `xw xn`we ,o`M aXiizpe xg` mFwOn¦¨©¥§¦§©¥¨§¨¨©§¨¤ª¨

:Lvx` zFpAn mdl Eidi xW` mdipAn zFpwlïî ¦§¦§¥¤£¤¦§¨¤¦§©§§¦
.íëöøàa íéãìBpämde mkvx`A miclFPd mipA ©¨¦§©§§¤¨¦©¨¦§©§§¤§¥

mkvx`A E`UPW mixg` EpiidC ,miaWFYd ipA§¥©¨¦§©§£¥¦¤¨§§©§§¤

:zFpwl i`Xx dY` miWpíéøbä ïî àìå ¨¦©¨©©¦§§Ÿ¦©¨¦
.íëöøàamkvx` ipal miclFPd mipAd on `le §©§§¤§Ÿ¦©¨¦©¨¦¦§¥©§§¤

mE`iade zFO` x`W zFpAn xg` mFwnA§¨©¥¦§§¨ª¤¡¦

:mW xEbl mdipal.íëéçàa àìå:car zcFar ¦§¥¤¨¨§Ÿ©£¥¤£©¤¤

aizM mkig`aE aizkC icI` l`rnWi iAxe b"d©§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦©£¦¤§¦

:'eM `ipzcM mdA iOp.àéø÷lW zrlFY ©¥¨¤¦§©§¨©§¨©©¤

z` zaxgn zEpGd KM ,oYlkF`d oinUnEU§ª¦¨©§¨¨©§©£¤¤¤

:ziAd.àô÷ez:qrM.éãéàå éãéà`zEpfE `twFY ©©¦§¨©©¦¥§¦¥§¨§¨

:ziAd z` zaxgnC opixn`C.àúzàa §©§¦¨§©§¤¤¤©©¦§¦§¨
dX`dW itl ,zipqrM F` dPfn dX`dWM§¤¨¦¨§©¨©§¨¦§¦¤¨¦¨

`le DYk`ln dUFr Dpi`e dipEpfA zwQrzn¦§©¤¤¦§¤¨§¥¨¨§©§¨§Ÿ

:mit`pnl DlrA lW z` zxwtnE DziA zxOWn§©¤¤¥¨©§¤¤¤¤©£¨¦§¨£¦

.ìàøNé eàèçL íã÷:zFixrA.ãçàå ãçà ìk íò Ÿ¤¤¨§¦§¨¥©£¨¦¨¤¨§¤¨
:FziaA.íäî ä÷lzñðlFki Fpi`C mzial `aNn §¥¦§©§¨¥¤¦¨Ÿ§¥¨§¥¨

:FziaAW zFxiarA zF`xl.Bzîc÷îFzzin iptl ¦§©£¥¤§¥§©©§¦§¥¦¨

:eiptl zfxkn.Bzôtìî:FYkxFM.íúä ïðz'tA ©§¤¤§¨¨§©©§©§§©¨¨§

`PTW in(.`l oOwl)cg` cr xn` ipYwC i`O` ¦¤¦¥§©¨©©§¨¨¥¨©¥¤¨

:dzFW dzid `l d`nhPW dizi`x.ïéca äéäL §¦¦¨¤¦§§¨Ÿ¨§¨¨¤¨¨©¦
:`xw aizkC e`l i` Fpin`dl `NW.äðBLàøä ¤Ÿ§©£¦¦¨¦§¦§¨¨¦¨

:dxizq.íìBò øeqà dzøñBà ïéàdYWY m`W §¦¨¥©§¨¦¨¤¦¦§¤

:dnExzle Dlral zxYn dxFdh `vOzeïéà §¦¨¥§¨ª¤¤§©£¨§¦§¨¥
.íéðMî úBçôa úîi÷úîxaC xnbinl opiracM ¦§©¤¤§¨¦§©¦¦§¨¦¨§¦§©¨¨

:oFnOn xaC.äðBøçàäxg` `idW d`nh ¨¨¦¨¨©£¨ª§¨¤¦©©

:dxizQd.da LiL ìkon`p DA WIW zEcr lM ©§¦¨¨¤¥¨¨¥¤¥¨¤¡¨

`we ,cg `N` ixY DA oi` cre lirl opiWxccM¦§©§¦¨§¥§¥¥¨§¥¤¨©§¨

`ide wilq DPn `dC i`w d`nH`e dxEq` xn`̈©£¨§©ª§¨¨¦§¨¦¨§¦§¦

:DA oi` cre d`nhp.øîçå ì÷crA miIwzYW ¦§§¨§¥¥¨©¨Ÿ¤¤¦§©¥§¥

:cg`.øîBì ãeîìzDA `vn iM zlwlwn dX`A ¤¨©§©§¦¨§©§¤¤¦¨¨¨

aYknl il dOl opikxtE :'eM oNdlE xaC zexr¤§©¨¨§©¨©§¦¨¨¨¦§¦§¨

:deW dxfbA Dtlinléòaéî 'åk éep÷a àìå da §¥§¨¦§¥¨¨¨¨§Ÿ§¦¦¨¥
.déì'ixnB `le `Ed `hErin DA aizkC oeikC ¥§¥¨¦§¦¨¦¨§Ÿ©§¦

EdiizNnA Edl Enwe DPn dX`C zFIcr x`W§¨¥ª§¦¨¦¨§¨§§¦§©§

:dxFYAW zFIcr lkM.øîà÷ énð éëädeW dxfbE §¨¥ª¤©¨¨¥©¥¨¨©§¥¨¨¨

`xQgin ixEqg oizipznE ,hwp izixg` `zNnl§¦§¨©£¦¦¨©©§¦¦£¥¦©§¨

dxfbE dxizqE iEPwA `le DA l"z Dil `pY ikde§¨¥¨¨¥¨§Ÿ§¦§¦¨§¥¨

DlrA Dl `Pw `NW `nlrC dX` z`nhl deẄ¨§ª§©¦¨§¨§¨¤Ÿ¦¥¨©£¨

`lC d`nhPW dizi`x ip` xn`e cg` cr `aE¨¥¤¨§¨©£¦§¦¦¨¤¦§§¨§Ÿ

bxC mEXn onidnC `Ed `kde onidn:xacl mil §¥¨§¨¨¦§¥¨¦§©§©¦§¨¨
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éáøåoipin dyly wxta xn`c `cqg axl dniz .dl aezkl k"` `aiwr(:bn sc xifp)eia`l

i`n mixai`l dl jixhvi` `l dicicl mixai`l `edy onfa `le mly `edy onfa

azk `nhi azkc icii`e `aiwr iaxck daegl yixc ded xnel yie `nhi dla yixc ied

:dl

éøùîìol `wtp `kdn .zene`d lkn cg`

oiprl] xkfd xg` jld zene`ac

:[oiqgei

áéúëiax iac `pzckl [mda] (mkig`ae) inp

opiyxcc jixhv` `d z"`e .l`rnyi

jyp edfi` wxta(:br sc n"a)ezi`x m` oipn

ea carzydl i`yx dz`y dxeyk `ly bdep

minkg qpwe `ed `nlra `zknq` l"ie 'eke

:oxqiil ick `ed

äî.mler xeqi` dzxqe`y dpexg` zecr

zecrl dn jxtnl ivn dedc dniz

dl `piw ixdy xacl milbx oky dpexg`d

:dxzqpe

ì"ú`edc oeik dniz .da yiy lk da oi` cre

'` cr iz` `zyde dxzqpe dl `piw

dil yigkn `le wizy lra `nzqn d`nehc

elit` on`p cg` crc `xw jixv i`n k"`

`peeb i`d ika dxizqe iepw `la `nlra d`neh

xne`d wxta `zi`ck onidn did(.eq sc oiyecw)

xn`c `axl gpiz 'eke cg` cra dzpif ezy`

onidn xn`c iia`l `l` dexray xac ded mzd

xninl ol zi` k"r `l` xninl `ki` i`n

yigknc `kid `l` `xw jixhvi` `l iia`lc

:dl `piwc b"r`

øîàðdniz .xac oldl xn`pe xac o`k

`kidn y"b `la elit` y"b il dnl

zecrn cg` cr da onidzilc dil iziz

:`kxit `ki`c slinl `kil dpexg`
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,÷BzLéìå 'dì' àðîçø áBzëéì ,ïk íà ,àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨¦¥¦§©£¨¨¨§¦§
áúëc éãéià ,ìàòîLé éaøå .dpéî òîL ,él änì 'ànhé'¦©¨¨¨¦§©¦¨§©¦¦§¨¥©§¥§¨©
àðúc ,ìàòîLé éaø éác éðúãëì 'ànhé' énð áúk 'dì'¨¨©©¦¦©¨§¦§¨¥§¥©¦¦§¨¥§¨¨
àì ,úéðLéðå äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¡§¨§¦§¥Ÿ
íäa íìòì' .da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLéð¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨§Ÿ¨¨¤
,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,úeLø 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥
àì' áéúëc éãéià ,ìàòîLé éaøc àîòè éàî .äáBç¨©©£¨§©¦¦§¨¥©§¥¦§¦Ÿ

éøèöéà 'äîLð ìk äéçúîì énð Cíäa íìòì' ázëé §©¤¨§¨¨¦§§¦©¦§¦§©§Ÿ¨¨¤
úéðòðkä ìò àaL úBneàä ìkî ãçà éøLéîì 'eãáòz©£Ÿ§¦§¥¤¨¦¨¨¤¨©©§©£¦
ïépî àéðúc ,BúBð÷ì éàMø äzàL ,ïa äpnî ãéìBäå§¦¦¤¨¥¤©¨©©¦§§©§¨¦©¦
äpnî ãéìBäå úéðòðkä ìò àaL úBneàä ïî ãçàì§¤¨¦¨¤¨©©§©£¦§¦¦¤¨
íâå' øîBì ãeîìz ,ãáòa BúBð÷ì éàMø äzàL ïa¥¤©¨©©¦§§¤¤©§©§©
óà ìBëé 'eð÷z íäî íëîò íéøâä íéáLBzä éðaî¦§¥©¨¦©¨¦¦¨¤¥¤¦§¨©
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oifge` mipya cenr b sc oey`x wxtdheq
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:dixai`l.äîLð ìk äiçú àìiprpMde ixFn`de iWBxBde iYgd ,aizM zFO` draWA §¥¨¤¨Ÿ§©¤¨§¨¨§¦§¨ª§¦©¦¦§©¦§¨¦§¨¡¦§©§©£¦
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יום שישי י"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ד עמוד א 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

oifge` mipy` cenr c sc oey`x wxtdheq
.äàîè éãkxa` zwiWp EpiidC ,d`xrd icM d`iA icM EdnE .d`iA icM d`nh icM EdnE §¥ª§¨©§¥ª§¨§¥¦¨©§¥¦¨§¥©£¨¨§©§§¦©¥¤

oOwlE ,lwCd zFaiaq Klil mc`d lkEIW lwC ztTd icM DxErW dOke ,mFwn FzF`A§¨§©¨¦¨§¥©¨©¤¤¤©¨¨¨¥¥§¦©¤¤§©¨

:oFdNM ipzinl il dOl Wxtn.ñBk úâéæî éãkoOwlE .ziriax qFM mzqE ,minA Fbfnl §¨¥¨¨¦§¦§¥ª§§¥§¦©§¨§§©¦§¨§¦¦§©¨

:Fz`xrdA ddFW `EdW dOM xrW FnvrA ElNd minkgd on cg`e cg` lM 'ixn`ìBèéì ©§¦¨¤¨§¤¨¦©£¨¦©¨§©§¦¥©¨¤¤§©£¨¨¦
.íñé÷:diPW oiAn.äéàø ïéàL ô"ò óàådxEnB ¥¨¦¥¦¤¨§©¤¥§¨¨§¨

Wi ,DiA azM lQl ci zhWFd e`l `xwC ,xaCl©¨¨¦§¨¨¨©¨©©¨©¥¥

:mgl xMkl dpFf dX` dWTdC zvwn fnxe xkf¥¤§¤¤¦§¨§ª§¨¦¨¨§¦©¤¤

.éì änì éðä ìëåxEriW ipzil '`WixA ipzinl §¨¨¥¨¨¦§¦§¥§¥¨¦§¥¦

:lwC ztTd icM d`nh icM dxizqéãk àðz éàc §¦¨§¥ª§¨§¥©¨©¤¤§¦¨¨§¥
.àðéîà äåä äàîèicil `al KixSd xEriW lkA ª§¨£¨£¦¨§¨¦©¨¦¨Ÿ¦¥

xAcie DzF` dYtIW ,DzEvx`e d`nh EpiidC KM̈§©§ª§¨§©§¨¤§©¤¨¦©¥

:dSxzYW cr DAl lr.ì"î÷d`nh i`nC ©¦¨©¤¦§©¤§©ª§¨

dxizQd mcw xninl `Mi`C ,DcEgl d`iA¦¨§©§¦¨§¥©Ÿ¤©§¦¨

:Fl ziSxzp.äàøòä éãk ì"î÷wxtA l"iwC ¦§©¥§¥©£¨¨§§¤¤

FYnai lr `Ad(.cp zFnai)d`iA xnbM d`xrd ©¨©§¦§§¨©£¨¨¦§©¦¨

:zFixrd lkl.äàøòä éãk àðz éàå`pY `le §¨¨£¨§¦¨¨§¥©£¨¨§Ÿ¨¨

d`xrd icM `pin` ded ,d`nh icM `WixA§¥¨§¥ª§¨£¨£¦¨§¥©£¨¨

`l d`xrd icM d`iA icM `pY 'it`e ,DzEvx`e§©§¨©£¦¨¨§¥¦¨§¥©£¨¨Ÿ

d`xrd `pin` `p`C ,DzEvx` hirnin ded£¨¦§¦©§¨©£¨£¦¨©£¨¨

ikdC ,opirA DzEvx` EdinE d`iA xnB ihErnl§©¥§©¦¨¦©§¨¨¥¨§¨¥

`p`e d`iA icM dxizq xEriW dOM rnWn ied£¥©§©©¨¦§¦¨§¥¦¨©£¨

x` EpiidC d`iA ikxv lM `pin`xnbE DzEv £¦¨¨¨§¥¦¨§©§©§¨§©

,d`xrd d`iA `id dn Wxtn xcde ,d`iA¦¨©£©§¨¥©¦¦¨©£¨¨

`WixA `pY KMld ,hirni` `l DzEvx` iYM ©̀©¥©§¨Ÿ¦§¦¦§¨¨¨§¥¨

xcde DzEvx`e d`nh rnWnC d`nh icM§¥ª§¨§©§©ª§¨§©§¨©£©

KigxM lre ,d`iA icM d`nh `id dnE WixR̈¦©¦ª§¨§¥¦¨§©¨§¥

d`iA xnB DNM d`iA `dC DzEvx` hirOi ¦̀§¦©§¨§¨¦¨ª¨§©¦¨

dnE `pY xcde ,DzEvx` `N` hrin `le rnWn©§©§Ÿ¦¥¤¨©§¨©£©¨¨©

xnB opirA `lC ihErnl d`xrd d`iA `id¦¦¨©£¨¨§©¥§Ÿ¨¥¨§©

`pY `l (i`C) iOp DPn 'irnW `liOnE ,d`iA¦¨¦¥¨©§¦¦¨©¥§¦Ÿ¨¨

,DzEvx` `hrnn ded `l iYM` d`iA icM§¥¦¨©©¥Ÿ£¨§©£¨©§¨

,rnWn DzEvx`e d`iA xnB d`nh ickC¦§¥ª§¨§©¦¨§©§¨©§©

xnB `N` `hrnn `l DxzA WixtC d`xrde§©£¨¨§¨¦©§©Ÿ§©£¨¤¨§©

:EdNM Ekixhvi` KMld ,d`iA.änëåxEriW `Ed ¦¨¦§¨¦§§¦ª§§©¨¦

`Mil `de .lwC ztTd icM ,DcEgl d`xrd©£¨¨§©§¥©¨©¤¤§¨¥¨

ztTd icM `xEriW sFq sFqe li`Fd ,iiEWw`l§©§¥¦§¦¨§¥©¨©

ztTd icM dxizq xEriW dOM ipYil `Ed lwC¤¤¦§¥©¨¦§¦¨§¥©¨©

dxizq xEQ` iWFxtl `pzl Dil irAi`C ,lwC¤¤§¦¨¥¥§¨¨§¨¥¦§¦¨

ikd mEXn ,d`xrd F` d`iA xnB F` i`n mEXn¦©§©¦¨©£¨¨¦¨¥

:ziWixtcM d`iA icM d`nh icM `pYúøæç éãk ¨¨§¥ª§¨§¥¦¨§¦§¦¦§¥£¨©
.ì÷c:dtTd EpiidC `YWd c"qw.çeøagExdW ¤¤©§¨§©§©¨¨¨©¤¨©

:FnFwnl xfFg `Ede sprdl FYtgFCéà÷ ©§§¤¨¨§¥¦§¨¦
.dézëeãa:FrEpriPn gpâBæîì éãk àîéà §§¥¨¦¦£¥¨§¥¦§

ìå.úBzL,lirl xn`wC FzFYWl icM i`de §¦§§©§¥¦§§¨¨©§¥

rWFdi 'x siqFn `w xfril` iAx xn`wC dbifO ©̀§¦¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¨¦§ª©

dbifn ickE ,dbifOd mr opirA iOp dIzW xn`e§¨©§¦¨©¥¨¥¨¦©§¦¨§¥§¦¨

,xn`w dIzWE dbifn `ziixzaA `kd `pzC§¨¨¨¨§©§©§¨§¦¨§¦¨¨¨©

FbfOW xg`W ,`Ed cIn DiiYWnl dbifn mzqC¦§¨§¦¨§¦§§¥¦¨¤©©¤§¨

:FzF` ddWn m` lwlwznéaø eðééä ë"à ¦§©§¥¦©§¤©§©¦
.øæòéìài`e ,dbifn icM EpiidC `pniwF`e lwC zxfg xfril` iAx xn` [wC] (iOp) `ziixzaaE ,FzFYWl icM xn`e rWFdi 'x bilR `we xn`w qFMd zbifn icM `ziiOwA xfril` 'x `dC ¡¦¤¤§¨¡¦¤¤§©©§¨§¥§¦©©¨¨©§¨¨¦§ª©§¨©§¥¦§§©§©§¨©¥©¨©©¦¡¦¤¤£¨©¤¤§¦§¨§©§§¥§¦¨§¦

:xfril` iAx Epiid ,xn`w dIzW `lA DixzA rWFdi 'x xn`wC dbifnì éãk øîà àëä.BúBzL:qFMl.àeä àøeòéL ãçFzFYWl icM xn` `ziiOwaC ,rWFdi 'x Epiid k"` iiEWw`l `Mile §¦¨§¨¨©§ª©©§¥§Ÿ§¦¨¨¨©©§©¦¡¦¤¤¨¨¨©§¥¦§©©¦¨§¥¨§©§¥©§§ª©¦§©©§¨¨©§¥¦§

dviA zFlvl icM i`Gr oA Dil xn`we ,zFYWle bFfnl icM rWFdi 'xC FzFYWl icM `pniwF` `dC ,`id `iWEw e`l ,dIzW icM `EdC dviA zFlvl icM DixzA i`Gr oA xn`e ,qFMl©§¨©¤©©©§¥§¥¦§¥¨§§¥§¦¨¨§¨¦§¨¦§¨§¥¦§§§ª©§¥¦§§¦§§¨¨©¥¤©©§¥¦§¥¨

:qFkC DcEgl dIzW icM `EdC.dòîâìe úBìöì éãk àîéàzFlvl dviA zFlvl icM xn`wC `ziixzaaE ,Dl siqFn `w DiPn lirlC i`Gr oaC dIlS` `ziiOwA r"x xn`wC drinB §§¥§¦¨§©§¥¨§¥¦§§¨§¨§¦¨§¨¨©§©©§¨©§¦¨§¤©©¦§¥¦¥¨¦¨§©§©§¨§¨¨©§¥¦§¥¨¦§

:oPhvi `NW mg FrnFBW ,DxzA drinB dIlv mzqC ,xn`w rnble.dì øîà÷ ò"øc åéøáãì(xEriW `"q) (xiRW) `cgA drinbE dIlvA YxrWnwC` Kcicl ,rFnble zFlvl xn`C §¦§Ÿ©¨¨©¦§¨§¦¨§¦¨©§©¤§©¤Ÿ¦§©¥¦§¨¨§¨¨©¨§¨©¦§§¦§©§¦¨©§¨§¨©§§¦§¦¨§¦¨©£¨©¦¦

:`cgA drinbE d`ilvM `EdC WlWC drinbA.÷çøîc:ith dIdW `Mi`C ,dGn df zFwgExn zFwqtPd `niPd iW`x ipW.÷cäîc:miPXd oiA wgcA mqiTd.÷cäîcKFzA wgcA xMMd ¦§¦¨§¨Ÿ§¦§¦¨§¦¨©£¨¦§©©§¥¨¥©¦¨©¦§¨§¨¤¦¤§¦¨§¦¨§¥§¦©©©¥¨§Ÿ©¥©¦©¦§¦©©©¦¨§Ÿ©§

:lQd.à÷ézòa Bà àzãça:dbix` lW oinqiw iW`x FkFzl oi`vFi WcgdW ,Wcgd on WOYWdl gFpe `Ed wlg oWi lq.àîéîça Bà àøéø÷aKixve cId on hnWpe Krnp mg mgl ©©§©§¨§©¦¨©¨¨¨¨§©§¦§©¥¦¤¨¨¤¤¨¨§¦§¨¥¥¨¦¤£¦¨¦§¦¨©£¦¨¤¤©¦§¨§¦§¨¦©¨§¨¦
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äîë:[xpiq zxzd] xg` oixeriy oil` lk inlyexia .dxizq xeriy

ïáxn`ck eax did `aiwr iaxc b"r` `aiwr iaxl i`fr oa micwnc i`d .xne` i`fr
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ediizlinl l`rnyi iax micwn i`n` dniz

xcqc l"i edin ryedi iaxe xfril` iaxc

:jinq dizye dlik`

éàivn dedc d"d .xfril` iax epiid ikd

`l` i`fr oa epiid ikd i` xninl

p"` hwp [`ziixac `ziinw] `ziinw `ziixa
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,øîBà òLBäé éaø .ñBkä úâéæî éãk ,øîBà øæòéìà¡¦¤¤¥§¥§¦©©©¦§ª©¥

ì éãkéaø .äöéa úBìöì éãk ,øîBà éàfò ïa .BúBzL §¥¦§¤©©¥§¥¦§¥¨©¦
àøéúa ïa äãeäé éaø .dòîBâì éãk ,øîBà àáé÷ò£¦¨¥§¥§§¨©¦§¨¤§¥¨

ìL òBîâì éãk ,øîBàøæòéìà éaø .Bæ øçà Bæ íéöéa L ¥§¥¦§©¨Ÿ¥¦©©©¦¡¦¤¤
ñçðt ïa ïéðç .àîéð éãøb øBL÷ì éãk ,øîBà äéîøé ïa¤¦§§¨¥§¥¦§©§¦¥¨¨¦¤¦§¨
.íñé÷ ìBhéì äét CBúì dãé èéLBzL éãk ,øîBà¥§¥¤¦¨¨§¦¨¦¥¨
óà ,økk ìBhéì ìqì dãé èéLBzL éãk ,øîBà Bîéìt§¥¥§¥¤¦¨¨©©¦¦¨©

ø ïéàL ét ìòäLà ãòá ék' øácì øëæ ,øácì äéà ©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¦§©¦¨
àðz éàc .éëéøö ,él änì éðä ìëå .'íçì økk ãò äðBæ¨©¦©¤¤§¨¨¥¨¨¦§¦¥§¦¨¨
,dúBöøàå dúàîeè éãk àðéîà äåä 'äàîeè éãk'§¥§¨£¨£¦¨§¥§¨¨§©§¨
äåä 'äàéa éãk' àðz éàå .'äàéa éãk' ïì òîLî à÷̈©§©¨§¥¦¨§¦¨¨§¥¦¨£¨

àðéîà äåä 'äàøòä éãk' ïðéòîLà éàå .'äàøòä éãk' ïì òîLî à÷ ,äàéa øîb éãk àðéîà£¦¨§¥§©¦¨¨©§©¨§¥©£¨¨§¦¨§§¦©§¥©£¨¨£¨£¦¨
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i aÎmiklndkÎbi

âéì ãøpå eðçðà eäéæçà éçà eøîàiå ízà éî øîàiå äãeäé-Cìî eäéæçà éçà-úà àöî àeäéåíBìL §¥À¨¨Æ¤£¥Æ£©§¨´¤«¤§½̈©−Ÿ¤¦´©¤®©Ÿ§À£¥³£©§Æ̈Æ£©½§©¥²¤¦§¬
:äøéábä éðáe Cìnä-éðaãéíéòaøà ã÷ò-úéa øBa-ìà íeèçLiå íéiç íeùtúiå íéiç íeùôz øîàiå §¥«©¤−¤§¥¬©§¦¨«©ŸÆ¤Æ¦§´Ÿ©¦½©«¦§§−Ÿ©¦®©«¦§¨º¤´¥«¥À¤©§¨¦³

ñ :íäî Léà øéàLä-àìå Léà íéðLeåèãðBäé-úà àöîiå íMî Cìiåeäëøáéå Búàø÷ì áëø-ïa á §©Æ¦Æ¦½§«Ÿ¦§¦¬¦−¥¤«©¥¤́¦¿̈©¦§¨´¤§¨¨Á¤¥¨̧¦§¨¹©«§¨§¥À
Bãé ïziå Eãé-úà äðz Léå Lé áãðBäé øîàiå Eááì-íò éááì øLàk øLé Eááì-úà Léä åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈£¥¯¤§¨§´¨À̈©£¤³§¨¦Æ¦§¨¤½©¸Ÿ¤§¨¨¬¥²¨¥−§¨´¤¨¤®©¦¥´¨½

:äákønä-ìà åéìà eäìòiåæè:Baëøa Búà eákøiå ýåýéì éúàð÷a äàøe ézà äëì øîàiåæéàáiå ©©£¥¬¥−̈¤©¤§¨¨«©ŸÆ¤Æ§¨´¦¦½§¥−§¦§¨¦´©Ÿ̈®©©§¦¬Ÿ−§¦§«©¨ŸÆ
iå ïBøîLô :eäiìà-ìà øac øLà ýåýé øáãk BãéîLä-ãò ïBøîLa áàçàì íéøàLpä-ìk-úà C «Ÿ§½©Â©¤¨©¦§¨¦¯§©§¨²§Ÿ§−©¦§¦®¦§©´§Ÿ̈½£¤¬¦¤−¤¥¦¨«

çé:äaøä epãáòé àeäé èòî ìòaä-úà ãáò áàçà íäìà øîàiå íòä-ìk-úà àeäé õa÷iåèéäzòå ©¦§³Ÿ¥Æ¤¨¨½̈©´Ÿ¤£¥¤½©§¾̈¨©¬¤©©−©§¨®¥−©©§¤¬©§¥«§©¨´
ã÷té-øLà ìk ìòaì éì ìBãb çáæ ék ã÷té-ìà Léà éìà eàø÷ åéðäk-ìëå åéãáò-ìk ìòaä éàéáð-ìë̈§¦¥´©©¿©¨Ÿ§¨´§¨Ÿ£¨Á¦§¸¥©¹¦´©¦¨¥À¦Á¤̧©¨¬¦Æ©©½©¬Ÿ£¤¦¨¥−

:ìòaä éãáò-úà ãéáàä ïòîì äa÷òá äùò àeäéå äéçé àìë:eàø÷iå ìòaì äøöò eLc÷ àeäé øîàiå ´Ÿ¦«§¤®§¥Æ¨¨Ÿ́§¨§½̈§©¬©©£¦−¤Ÿ§¥¬©¨«©©´Ÿ¤¥À©§¯£¨¨²©©−©©¦§¨«
àëìòaä úéa eàáiå àá-àì øLà Léà øàLð-àìå ìòaä éãáò-ìk eàáiå ìàøNé-ìëa àeäé çìLiå©¦§©³¥Æ§¨¦§¨¥½©¨Ÿ ÆÆ¨Ÿ§¥´©©½©§«Ÿ¦§©¬¦−£¤´«Ÿ¨®©¨Ÿ ÆÆ¥´©©½©

:äôì ät ìòaä-úéá àìniåáëíäì àöiå ìòaä éãáò ìëì Leáì àöBä äçzìnä-ìò øLàì øîàiå ©¦¨¥¬¥©©−©¤¬¨¤«©ÀŸ¤©«£¤Æ©©¤§¨½̈¥´§½§−ŸŸ§¥´©©®©©Ÿ¥¬¨¤−
:Leaìnäâëíënò ät-Lé-ït eàøe eLtç ìòaä éãáòì øîàiå ìòaä úéa áëø-ïa áãðBäéå àeäé àáiå ©©§«©¨¬Ÿ¥²¦¨¨¬¤¥−̈¥´©¨®©©¹Ÿ¤§Ÿ§¥´©©À©©§³§Æ¤¤³Ÿ¦¨¤Æ

ãáò-íà ék ýåýé éãáòî:ícáì ìòaä éãëíéðîL õeçá Bì-íN àeäéå úBìòå íéçáæ úBùòì eàáiå ¥©§¥´§Ÿ̈½¦²¦Ÿ§¥¬©©−©§©¨«©¨¾Ÿ©£−Ÿ§¨¦´§Ÿ®§¥º¨³©Æ§Ÿ¦´
:BLôð úçz BLôð íëéãé-ìò àéáî éðà øLà íéLðàä-ïî èìné-øLà Léàä øîàiå Léàäëéäéå ¦½©ÀŸ¤¨¦³£¤¦¨¥Æ¦¨£¨¦À£¤³£¦Æ¥¦´©§¥¤½©§−©¬©©§«©§¦º

ìMìå íéöøì àeäé øîàiå äìòä úBùòì | BúlëkeëìLiå áøç-éôì íekiå àöé-ìà Léà íekä eàa íéL §©Ÿ´©£´Ÿ¨ŸÀ̈©´Ÿ¤¥Â¨¨¦̧§©¨¦¦¹³Ÿ©Æ¦´©¥¥½©©−§¦¨®¤©©§¦À
ìMäå íéöøä:ìòaä-úéa øéò-ãò eëìiå íéL ¨«¨¦Æ§©¨´¦¦½©¥§−©¦¬¥©¨«©

i"yx
(‚È).‰¯È·‚‰ È·Â:איזבל(ÂË).ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ:יהוא

.¯˘È Í··Ï ˙‡ ˘È‰ כאשר עושה, שאני מה ושלם
לבבך: עם שלם ‡˙לבבי ‰˙ ˘ÈÂ ˘È ·„Â‰È ¯Ó‡ÈÂ

.Í„È:המרכבה אל אליך והעלני בה, ואחוז
(ËÈ).‰·˜Ú·לשון לו)במרמה, כז ויעקבני:(בראשית :
(Î).‰¯ˆÚ Â˘„˜ לבית נעצרים להיות אסיפה, הכריזו

‰Á˙ÏÓ‰.(Î·)הבעל: ÏÚ על לדממנא יונתן: תרגם
וגונזין  בתוכן שכורכין וקופסאות, ארגזים קומטריא.

הבעל: עובדי Â˘Ù.(Î„)תכשיטי ˙Á˙ Â˘Ù נפש
הנמלט: הנפש תחת :)ÂÎÏ˘ÈÂ.(Î‰)השומר (תרגום

קט  וגבריא רהטיא עובדי ורמו את חללים השליכו ילין,
הבעל:

cec zcevn
(‚È).‡ˆÓ ‡Â‰ÈÂ:לומר רוצה אחזיהו , אחי את  יהוא מצא  שם

הימים  בדברי נאמר  וכן אחזיהו . ח)בני כח לו(ב היו לא כי .
שם: שנאמר  כמו  מאז נהרגו כולם כי  לשאול ÌÂÏ˘Ï.אחים ,

נהרגו: כי  ידעו ולא  ואיזבל , אחאב  בני בשלום 
(„È).ÌÂËÁ˘ÈÂ:אחאב מבית היו המה גם Ú˜„.כי  ˙È·

עקד: בבית È˘¯.(ÂË)העומד  Í··Ï ˙‡ ˘È‰עם יש האם
עם ישר לבבי כאשר אותי, לאהוב עמי ותמים ישר לבבך 

ÈÂ˘.לבבך : ˘È:לחזק Í„È.הכפל  ˙‡ ‰˙וקיום אהבה בדרך
המרכבה: על  להעלהו או שאקנא·˜È˙‡.(ÊË)ברית. במה 

הבעל : ועובדי אחאב, מבית להנקם  ה', ‡Á‡·(ÁÈ)קנאת 
.ËÚÓ ÏÚ·‰ ˙‡ „·Ú על הרעה  באה זה  בעבור והנה כאומר ,

ÏÚ·Ï.(ËÈ)ביתו: ÈÏ: הבעל אל  לי כולם:·Ú˜·‰.יהיה שיקבצו Úˆ¯‰.(Î)בכדי Â˘„˜נעצרים כולם להיות  יום , הזמינו
קבוע:Â‡¯˜ÈÂ.ונאספים: יום ÙÏ‰.(Î‡)הכריזו ‰Ù:שממולו הפתח עד  מזה מהעבר  Â·Ï˘.(Î·)מהפתח ‡ˆÂ‰היה הכוונה

מהם: מי ימלט  לשלא במלבושיהם, נכרים ‰'.(Î‚)שיהיו È„·ÚÓ:עמהם ויאבד נעשה, מה לראות  מהם  מי  יבוא פן חשש כי
.Ì‡ ÈÎ: הבעל עובדי אם כי ישארו ולא מפה , יצאו ה' עבדי לומר : ÌÎÈ„È.(Î„)רצה ÏÚ לבל לשמרם בידכם , המסורים 
בפשיעתו:Â˘Ù.יברחו: הנמלט נפש  תחת בשמירתו, הפושע השומר העולהÂ˙ÂÏÎÎ.(Î‰)נפש  לעשות  יהוא  השלים כאשר

נקיים : שהרג  יאמרו  לא  ומעתה הבעל, עובדי שהמה  הדבר, אמתת התפרסם העולה שעשו אחר כי ידיהם, אמרÂÎÈÏ˘ÈÂ.על 
הבעל : לבית  המיוחדת העיר עד ללכת עצמם  את השליכו כאילו החפזון, מרוב  אשר ההרחבה , דרך על  כן

oeiv zcevn
(ÊË).È˙‡˜·כמו נקימה , יא)ענין  כה את(במדבר בקנאו :

ÙÈ˜„.(ËÈ)קנאתי : Ï‡כמו יחסר, מט)אל  לא נפקד (שם ולא :
איש : וכן·Ú˜·‰.ממנו  בחוכמא, יונתן: לו)תרגם  כז :(בראשית

פעמים: זה  וקבוץ,Úˆ¯‰.הזמינו:˜„˘Â.(Î)ויעקבני אסיפה
א)כמו ט בוגדים :(ירמיהו עצרת  :(·Î).‰Á˙ÏÓ‰מקום הוא 

מן הפוך  והוא הבעל , כהני  מלבושי כריכי ט)גנוזת  לח :(איוב
ובמשנה קומטריא, יונתן : תרגם וכן חתולתו, פרק וערפל (כלים

ז) משנה טהור:טז קמטרא כסוי :(‚Î).Â˘ÙÁכמו (איכה חקרו,

מ) דרכינו :ג נחפשה :(‰Î).ÌÈˆ¯Ïלפני רגלי הרצים
ולשרים:ÌÈ˘Ï˘ÏÂ.מרכבתו:

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷giÎ`

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´
:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:Eæ:E÷ãö éètLî éãîìa ááì øLéa EãBàçéwç-úàøîLà E Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§´Ÿ¤¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ
:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìaáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãa:ïBä-ìk ìòk ézNN Eåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«

æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîbçéäèéaàå éðéò-ìb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôð¦¹§¨À¦«¨¤«

i"yx
(‚).‰ÏÂÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Û‡:בהם זה כל אם אשריהם

.ÂÎÏ‰ ÂÈÎ¯„· שלם שכרם אין עולה פעלו שלא אע"פ
אומר הוא וכן הלכו בדרכיו לה)אא"כ מרע (לעיל סור

אלא  שלם הכל אין מרע סר שאתה אע"פ טוב ועשה
טוב תעשה כן אגדה)אם „¯ÈÎ.(‰):(מדרש ÂÂÎÈ ÈÏÁ‡

ה  בתיבה יסוד אל"ף אל"ף כמו לפרקי' ממנו נופל
באזניכם יג)שבאחותי שמן(איוב אסוך של (מלכים ואל"ף

ד) וכןב דרכי שיכונו הן אלו תפלותי ה')אחלי אחלי (שם
אדוני  צורכי וגו' בשמרון אשר הנביא לפני אדני

ולשון  בשומרון אשר הנביא לפני שילך להתפלל
והייתי  הלואי האומר כאדם בלע"ז שוהיי"ט אחליות

וחכם: ˆÈ˙Ù.(È‡)נביא È·Ï· להשתכח נתתיה לא
על ‡˘˙Ú˘Ú.(ÊË)ממני: האדם ישעה כמו אתעסק
י"ז)עושהו שקר(ישעיה בדברי ישעו ה')ואל :(שמות

(ÊÈ).Í„·Ú ÏÚ ÏÂÓ‚:חסדך בגמול בו שאחיה דבר
(ÁÈ).Í˙¯Â˙Ó ˙Â‡ÏÙ שאינם בה המכוסים דברים

בה: תורתך Í˙¯Â˙Ó.מפורשים מפירושי נפלאים
בה מפורשים :(מצאתי)שאינם

cec zcevn
(‡).Í¯„ ÈÓÈÓ˙ È¯˘‡ בדרך ההולכים  של  והשבח ההלול 

ואין חיים דרך  זהו ה' בתורת  הולכים  כי בעבור הוא  תמים
Â‰Â˘¯„È.(·)זולתה: ·Ï ÏÎ·לדעת לב בכל ידרשוהו  כאשר 

ואמתתו: הדבר  Â‚Â'.(‚)תוכן Û‡עולה פעלו לא אם אף ר "ל 
בדרכי הלכו  עוד  כ "א  בזה להם די  היה  לא  תעשה ואל בשב

ועשה: בקום לקיימם והמצוה  ה'‡˙‰.(„)התורה  אתה הלא
הוא ונכון ראש  בהם להקל  א "כ  ראוי  ואין פקודיך  צויתה 

מאוד: נכונים‡ÈÏÁ.(‰)לשמור דרכי שיהיו מה ' אבקש 
השמים: מן אותי לסייע  ר"ל  חוקיך  קייםכשהי‡Ê.(Â)לשמור  שלא מי כי  מצותיך  כל  אל  בהביטי אבוש  לא אז  נכונים דרכי  ו

בתורה: כתובים ההם המצות כשרואה  ונכלם  בוש הוא ביושר·È„ÓÏ.(Ê)המצות  אודך  איך  אז אדע  צדקך  משפטי  כשאלמוד 
Â‡Ó„.(Á)לבב: „Úתעזבני אל  לכן חוקיך  מאוד  לשמור  מחשבתי ר"ל  מאוד עד אשמור  חוקיך את  אמר  כאילו הפוך  הוא 

מניעה: שום לי  יהיה  מישור:·Ó‰.(Ë)לבל  באורח  לילך  מנערותו  עצמו ירגיל  בעת  זכאי ארחו את יעשה ענין  ÂÓ˘Ï¯באיזה
.Í¯·„Î:'ה בדבר אשמור  אבל  בו אפשי  יאמר אלא בעבירה אפשי אי יאמר  לא ˙˘‚È.(È)ר"ל Ï‡מלהבין שוגה  תשימני אל

בוריה : על  להבין בינה בלבי תן ר"ל ˆÈ˙Ù.(È‡)מצותיך  È·Ï·מהם מה אשכח אם  כי  לך אחטא  לא  למען  בלבי הם שמורים
דעת: בבלי בחטא  נלכד  בלבי·¯ÍÂ.(È·)אהיה תן ר "ל  אותם שתלמדני ממך  ואשאל  חוקיך  נתינת על  ה' אתה ברוך  אני אומר

להבינם: לזולתי:·˘È˙Ù.(È‚)בינה  גם אועיל  כשתלמדני א "כ  לזולתי ללמדם  בשפתי ספרתי התורה  משפטי ·„¯Í.(È„)כי 
הון: רבוי על  השמח  כמו עדותיך  בדרך  הולך  בהיותי  כ"אËÈ·‡Â‰.(ÂË)שמחתי ולחוץ השפה  מן ולא הלב בכוונת אביט 

באורחותיך : וללכת  מהם:‡˘˙Ú˘Ú.(ÊË)לקיים  מה אשכח  לא למען בהם  משתעשע אני עת חסד ‚ÏÂÓ.(ÊÈ)בכל  גמול  ר "ל 
עוה"ז: הנאות בעבור ולא  דבריך  אשמור  למען  שאחיה עבדך  ÈÈÚ.(ÁÈ)על  Ï‚נפלאים דברים מתורתך להבין עיני  האר

מעטים‚¯.(ËÈ)ומכוסים: חיי שני כן מולדתו , מקום  אל הוא ושואף גרותו  במקום יושב  זמן שמעט הזה כגר בארץ אני הלא
ימי: במעט  מלהבינם  מצותיך  פלאי ממני תסתר אל  ולזה  נשמתי למקור  לשוב אני  ושואף 

oeiv zcevn
(‡).È¯˘‡: ושבח הלול תם:˙ÈÓÈÓ.ענינו È¯ˆÂ.(·)מלשון

העולםÂÈ˙Â„Ú.שומרי: חדוש על  לעדות שהם המצות הם 
וכיוצא: ומועדים אחלי‡ÈÏÁ.(‰)כשבת  כמו בקשה  ענין

הנביא לפני  ה)אדוני ומשגה:˙˘‚È.(È):(מ"ב שגגה מלשון
(‡È).È˙Ùˆ:הטמנה דבור:‡˘ÁÈ‰.(ÂË)ענין ענין
(ÊË).Ú˘Ú˙˘‡כמו לשמוח  מה בדבר  התעסקות ענינו

יונק יא)ושעשע גלוי:‚Ï.(ÁÈ):(ישעיה מלשון

xe` ldi
גל פלאות.יח נ' מ "ו עמוד  ח"א  ז"ג נפלאות. ואביטה עיני

מצרים מארץ צאתך  כימי ע "פ דרע"ו סוף  תצא כי  בהרמ"ז וע '
עתיק. פנימי' שהוא אבא פנימית  דהיינו נפלאות  אראנו 

פלאות: נ' וזהו החמשים שער  פי' והמגיה 



קמז i wxt aÎmikln - mi`iap

i aÎmiklndkÎbi

âéì ãøpå eðçðà eäéæçà éçà eøîàiå ízà éî øîàiå äãeäé-Cìî eäéæçà éçà-úà àöî àeäéåíBìL §¥À¨¨Æ¤£¥Æ£©§¨´¤«¤§½̈©−Ÿ¤¦´©¤®©Ÿ§À£¥³£©§Æ̈Æ£©½§©¥²¤¦§¬
:äøéábä éðáe Cìnä-éðaãéíéòaøà ã÷ò-úéa øBa-ìà íeèçLiå íéiç íeùtúiå íéiç íeùôz øîàiå §¥«©¤−¤§¥¬©§¦¨«©ŸÆ¤Æ¦§´Ÿ©¦½©«¦§§−Ÿ©¦®©«¦§¨º¤´¥«¥À¤©§¨¦³

ñ :íäî Léà øéàLä-àìå Léà íéðLeåèãðBäé-úà àöîiå íMî Cìiåeäëøáéå Búàø÷ì áëø-ïa á §©Æ¦Æ¦½§«Ÿ¦§¦¬¦−¥¤«©¥¤́¦¿̈©¦§¨´¤§¨¨Á¤¥¨̧¦§¨¹©«§¨§¥À
Bãé ïziå Eãé-úà äðz Léå Lé áãðBäé øîàiå Eááì-íò éááì øLàk øLé Eááì-úà Léä åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈£¥¯¤§¨§´¨À̈©£¤³§¨¦Æ¦§¨¤½©¸Ÿ¤§¨¨¬¥²¨¥−§¨´¤¨¤®©¦¥´¨½

:äákønä-ìà åéìà eäìòiåæè:Baëøa Búà eákøiå ýåýéì éúàð÷a äàøe ézà äëì øîàiåæéàáiå ©©£¥¬¥−̈¤©¤§¨¨«©ŸÆ¤Æ§¨´¦¦½§¥−§¦§¨¦´©Ÿ̈®©©§¦¬Ÿ−§¦§«©¨ŸÆ
iå ïBøîLô :eäiìà-ìà øac øLà ýåýé øáãk BãéîLä-ãò ïBøîLa áàçàì íéøàLpä-ìk-úà C «Ÿ§½©Â©¤¨©¦§¨¦¯§©§¨²§Ÿ§−©¦§¦®¦§©´§Ÿ̈½£¤¬¦¤−¤¥¦¨«

çé:äaøä epãáòé àeäé èòî ìòaä-úà ãáò áàçà íäìà øîàiå íòä-ìk-úà àeäé õa÷iåèéäzòå ©¦§³Ÿ¥Æ¤¨¨½̈©´Ÿ¤£¥¤½©§¾̈¨©¬¤©©−©§¨®¥−©©§¤¬©§¥«§©¨´
ã÷té-øLà ìk ìòaì éì ìBãb çáæ ék ã÷té-ìà Léà éìà eàø÷ åéðäk-ìëå åéãáò-ìk ìòaä éàéáð-ìë̈§¦¥´©©¿©¨Ÿ§¨´§¨Ÿ£¨Á¦§¸¥©¹¦´©¦¨¥À¦Á¤̧©¨¬¦Æ©©½©¬Ÿ£¤¦¨¥−

:ìòaä éãáò-úà ãéáàä ïòîì äa÷òá äùò àeäéå äéçé àìë:eàø÷iå ìòaì äøöò eLc÷ àeäé øîàiå ´Ÿ¦«§¤®§¥Æ¨¨Ÿ́§¨§½̈§©¬©©£¦−¤Ÿ§¥¬©¨«©©´Ÿ¤¥À©§¯£¨¨²©©−©©¦§¨«
àëìòaä úéa eàáiå àá-àì øLà Léà øàLð-àìå ìòaä éãáò-ìk eàáiå ìàøNé-ìëa àeäé çìLiå©¦§©³¥Æ§¨¦§¨¥½©¨Ÿ ÆÆ¨Ÿ§¥´©©½©§«Ÿ¦§©¬¦−£¤´«Ÿ¨®©¨Ÿ ÆÆ¥´©©½©

:äôì ät ìòaä-úéá àìniåáëíäì àöiå ìòaä éãáò ìëì Leáì àöBä äçzìnä-ìò øLàì øîàiå ©¦¨¥¬¥©©−©¤¬¨¤«©ÀŸ¤©«£¤Æ©©¤§¨½̈¥´§½§−ŸŸ§¥´©©®©©Ÿ¥¬¨¤−
:Leaìnäâëíënò ät-Lé-ït eàøe eLtç ìòaä éãáòì øîàiå ìòaä úéa áëø-ïa áãðBäéå àeäé àáiå ©©§«©¨¬Ÿ¥²¦¨¨¬¤¥−̈¥´©¨®©©¹Ÿ¤§Ÿ§¥´©©À©©§³§Æ¤¤³Ÿ¦¨¤Æ

ãáò-íà ék ýåýé éãáòî:ícáì ìòaä éãëíéðîL õeçá Bì-íN àeäéå úBìòå íéçáæ úBùòì eàáiå ¥©§¥´§Ÿ̈½¦²¦Ÿ§¥¬©©−©§©¨«©¨¾Ÿ©£−Ÿ§¨¦´§Ÿ®§¥º¨³©Æ§Ÿ¦´
:BLôð úçz BLôð íëéãé-ìò àéáî éðà øLà íéLðàä-ïî èìné-øLà Léàä øîàiå Léàäëéäéå ¦½©ÀŸ¤¨¦³£¤¦¨¥Æ¦¨£¨¦À£¤³£¦Æ¥¦´©§¥¤½©§−©¬©©§«©§¦º

ìMìå íéöøì àeäé øîàiå äìòä úBùòì | BúlëkeëìLiå áøç-éôì íekiå àöé-ìà Léà íekä eàa íéL §©Ÿ´©£´Ÿ¨ŸÀ̈©´Ÿ¤¥Â¨¨¦̧§©¨¦¦¹³Ÿ©Æ¦´©¥¥½©©−§¦¨®¤©©§¦À
ìMäå íéöøä:ìòaä-úéa øéò-ãò eëìiå íéL ¨«¨¦Æ§©¨´¦¦½©¥§−©¦¬¥©¨«©

i"yx
(‚È).‰¯È·‚‰ È·Â:איזבל(ÂË).ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ:יהוא

.¯˘È Í··Ï ˙‡ ˘È‰ כאשר עושה, שאני מה ושלם
לבבך: עם שלם ‡˙לבבי ‰˙ ˘ÈÂ ˘È ·„Â‰È ¯Ó‡ÈÂ

.Í„È:המרכבה אל אליך והעלני בה, ואחוז
(ËÈ).‰·˜Ú·לשון לו)במרמה, כז ויעקבני:(בראשית :
(Î).‰¯ˆÚ Â˘„˜ לבית נעצרים להיות אסיפה, הכריזו

‰Á˙ÏÓ‰.(Î·)הבעל: ÏÚ על לדממנא יונתן: תרגם
וגונזין  בתוכן שכורכין וקופסאות, ארגזים קומטריא.

הבעל: עובדי Â˘Ù.(Î„)תכשיטי ˙Á˙ Â˘Ù נפש
הנמלט: הנפש תחת :)ÂÎÏ˘ÈÂ.(Î‰)השומר (תרגום

קט  וגבריא רהטיא עובדי ורמו את חללים השליכו ילין,
הבעל:

cec zcevn
(‚È).‡ˆÓ ‡Â‰ÈÂ:לומר רוצה אחזיהו , אחי את  יהוא מצא  שם

הימים  בדברי נאמר  וכן אחזיהו . ח)בני כח לו(ב היו לא כי .
שם: שנאמר  כמו  מאז נהרגו כולם כי  לשאול ÌÂÏ˘Ï.אחים ,

נהרגו: כי  ידעו ולא  ואיזבל , אחאב  בני בשלום 
(„È).ÌÂËÁ˘ÈÂ:אחאב מבית היו המה גם Ú˜„.כי  ˙È·

עקד: בבית È˘¯.(ÂË)העומד  Í··Ï ˙‡ ˘È‰עם יש האם
עם ישר לבבי כאשר אותי, לאהוב עמי ותמים ישר לבבך 

ÈÂ˘.לבבך : ˘È:לחזק Í„È.הכפל  ˙‡ ‰˙וקיום אהבה בדרך
המרכבה: על  להעלהו או שאקנא·˜È˙‡.(ÊË)ברית. במה 

הבעל : ועובדי אחאב, מבית להנקם  ה', ‡Á‡·(ÁÈ)קנאת 
.ËÚÓ ÏÚ·‰ ˙‡ „·Ú על הרעה  באה זה  בעבור והנה כאומר ,

ÏÚ·Ï.(ËÈ)ביתו: ÈÏ: הבעל אל  לי כולם:·Ú˜·‰.יהיה שיקבצו Úˆ¯‰.(Î)בכדי Â˘„˜נעצרים כולם להיות  יום , הזמינו
קבוע:Â‡¯˜ÈÂ.ונאספים: יום ÙÏ‰.(Î‡)הכריזו ‰Ù:שממולו הפתח עד  מזה מהעבר  Â·Ï˘.(Î·)מהפתח ‡ˆÂ‰היה הכוונה

מהם: מי ימלט  לשלא במלבושיהם, נכרים ‰'.(Î‚)שיהיו È„·ÚÓ:עמהם ויאבד נעשה, מה לראות  מהם  מי  יבוא פן חשש כי
.Ì‡ ÈÎ: הבעל עובדי אם כי ישארו ולא מפה , יצאו ה' עבדי לומר : ÌÎÈ„È.(Î„)רצה ÏÚ לבל לשמרם בידכם , המסורים 
בפשיעתו:Â˘Ù.יברחו: הנמלט נפש  תחת בשמירתו, הפושע השומר העולהÂ˙ÂÏÎÎ.(Î‰)נפש  לעשות  יהוא  השלים כאשר

נקיים : שהרג  יאמרו  לא  ומעתה הבעל, עובדי שהמה  הדבר, אמתת התפרסם העולה שעשו אחר כי ידיהם, אמרÂÎÈÏ˘ÈÂ.על 
הבעל : לבית  המיוחדת העיר עד ללכת עצמם  את השליכו כאילו החפזון, מרוב  אשר ההרחבה , דרך על  כן

oeiv zcevn
(ÊË).È˙‡˜·כמו נקימה , יא)ענין  כה את(במדבר בקנאו :

ÙÈ˜„.(ËÈ)קנאתי : Ï‡כמו יחסר, מט)אל  לא נפקד (שם ולא :
איש : וכן·Ú˜·‰.ממנו  בחוכמא, יונתן: לו)תרגם  כז :(בראשית

פעמים: זה  וקבוץ,Úˆ¯‰.הזמינו:˜„˘Â.(Î)ויעקבני אסיפה
א)כמו ט בוגדים :(ירמיהו עצרת  :(·Î).‰Á˙ÏÓ‰מקום הוא 

מן הפוך  והוא הבעל , כהני  מלבושי כריכי ט)גנוזת  לח :(איוב
ובמשנה קומטריא, יונתן : תרגם וכן חתולתו, פרק וערפל (כלים

ז) משנה טהור:טז קמטרא כסוי :(‚Î).Â˘ÙÁכמו (איכה חקרו,

מ) דרכינו :ג נחפשה :(‰Î).ÌÈˆ¯Ïלפני רגלי הרצים
ולשרים:ÌÈ˘Ï˘ÏÂ.מרכבתו:

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷giÎ`

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLàá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâeìòô-àì óà ©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©Ÿ¨«£´
:eëìä åéëøãa äìåòãéãwô äúéeö äzàì E:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:Eæ:E÷ãö éètLî éãîìa ááì øLéa EãBàçéwç-úàøîLà E Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§´Ÿ¤¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ
:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìaáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãa:ïBä-ìk ìòk ézNN Eåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦§©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«

æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîbçéäèéaàå éðéò-ìb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôð¦¹§¨À¦«¨¤«

i"yx
(‚).‰ÏÂÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Û‡:בהם זה כל אם אשריהם

.ÂÎÏ‰ ÂÈÎ¯„· שלם שכרם אין עולה פעלו שלא אע"פ
אומר הוא וכן הלכו בדרכיו לה)אא"כ מרע (לעיל סור

אלא  שלם הכל אין מרע סר שאתה אע"פ טוב ועשה
טוב תעשה כן אגדה)אם „¯ÈÎ.(‰):(מדרש ÂÂÎÈ ÈÏÁ‡

ה  בתיבה יסוד אל"ף אל"ף כמו לפרקי' ממנו נופל
באזניכם יג)שבאחותי שמן(איוב אסוך של (מלכים ואל"ף

ד) וכןב דרכי שיכונו הן אלו תפלותי ה')אחלי אחלי (שם
אדוני  צורכי וגו' בשמרון אשר הנביא לפני אדני

ולשון  בשומרון אשר הנביא לפני שילך להתפלל
והייתי  הלואי האומר כאדם בלע"ז שוהיי"ט אחליות

וחכם: ˆÈ˙Ù.(È‡)נביא È·Ï· להשתכח נתתיה לא
על ‡˘˙Ú˘Ú.(ÊË)ממני: האדם ישעה כמו אתעסק
י"ז)עושהו שקר(ישעיה בדברי ישעו ה')ואל :(שמות

(ÊÈ).Í„·Ú ÏÚ ÏÂÓ‚:חסדך בגמול בו שאחיה דבר
(ÁÈ).Í˙¯Â˙Ó ˙Â‡ÏÙ שאינם בה המכוסים דברים

בה: תורתך Í˙¯Â˙Ó.מפורשים מפירושי נפלאים
בה מפורשים :(מצאתי)שאינם

cec zcevn
(‡).Í¯„ ÈÓÈÓ˙ È¯˘‡ בדרך ההולכים  של  והשבח ההלול 

ואין חיים דרך  זהו ה' בתורת  הולכים  כי בעבור הוא  תמים
Â‰Â˘¯„È.(·)זולתה: ·Ï ÏÎ·לדעת לב בכל ידרשוהו  כאשר 

ואמתתו: הדבר  Â‚Â'.(‚)תוכן Û‡עולה פעלו לא אם אף ר "ל 
בדרכי הלכו  עוד  כ "א  בזה להם די  היה  לא  תעשה ואל בשב

ועשה: בקום לקיימם והמצוה  ה'‡˙‰.(„)התורה  אתה הלא
הוא ונכון ראש  בהם להקל  א "כ  ראוי  ואין פקודיך  צויתה 

מאוד: נכונים‡ÈÏÁ.(‰)לשמור דרכי שיהיו מה ' אבקש 
השמים: מן אותי לסייע  ר"ל  חוקיך  קייםכשהי‡Ê.(Â)לשמור  שלא מי כי  מצותיך  כל  אל  בהביטי אבוש  לא אז  נכונים דרכי  ו

בתורה: כתובים ההם המצות כשרואה  ונכלם  בוש הוא ביושר·È„ÓÏ.(Ê)המצות  אודך  איך  אז אדע  צדקך  משפטי  כשאלמוד 
Â‡Ó„.(Á)לבב: „Úתעזבני אל  לכן חוקיך  מאוד  לשמור  מחשבתי ר"ל  מאוד עד אשמור  חוקיך את  אמר  כאילו הפוך  הוא 

מניעה: שום לי  יהיה  מישור:·Ó‰.(Ë)לבל  באורח  לילך  מנערותו  עצמו ירגיל  בעת  זכאי ארחו את יעשה ענין  ÂÓ˘Ï¯באיזה
.Í¯·„Î:'ה בדבר אשמור  אבל  בו אפשי  יאמר אלא בעבירה אפשי אי יאמר  לא ˙˘‚È.(È)ר"ל Ï‡מלהבין שוגה  תשימני אל

בוריה : על  להבין בינה בלבי תן ר"ל ˆÈ˙Ù.(È‡)מצותיך  È·Ï·מהם מה אשכח אם  כי  לך אחטא  לא  למען  בלבי הם שמורים
דעת: בבלי בחטא  נלכד  בלבי·¯ÍÂ.(È·)אהיה תן ר "ל  אותם שתלמדני ממך  ואשאל  חוקיך  נתינת על  ה' אתה ברוך  אני אומר

להבינם: לזולתי:·˘È˙Ù.(È‚)בינה  גם אועיל  כשתלמדני א "כ  לזולתי ללמדם  בשפתי ספרתי התורה  משפטי ·„¯Í.(È„)כי 
הון: רבוי על  השמח  כמו עדותיך  בדרך  הולך  בהיותי  כ"אËÈ·‡Â‰.(ÂË)שמחתי ולחוץ השפה  מן ולא הלב בכוונת אביט 

באורחותיך : וללכת  מהם:‡˘˙Ú˘Ú.(ÊË)לקיים  מה אשכח  לא למען בהם  משתעשע אני עת חסד ‚ÏÂÓ.(ÊÈ)בכל  גמול  ר "ל 
עוה"ז: הנאות בעבור ולא  דבריך  אשמור  למען  שאחיה עבדך  ÈÈÚ.(ÁÈ)על  Ï‚נפלאים דברים מתורתך להבין עיני  האר

מעטים‚¯.(ËÈ)ומכוסים: חיי שני כן מולדתו , מקום  אל הוא ושואף גרותו  במקום יושב  זמן שמעט הזה כגר בארץ אני הלא
ימי: במעט  מלהבינם  מצותיך  פלאי ממני תסתר אל  ולזה  נשמתי למקור  לשוב אני  ושואף 

oeiv zcevn
(‡).È¯˘‡: ושבח הלול תם:˙ÈÓÈÓ.ענינו È¯ˆÂ.(·)מלשון

העולםÂÈ˙Â„Ú.שומרי: חדוש על  לעדות שהם המצות הם 
וכיוצא: ומועדים אחלי‡ÈÏÁ.(‰)כשבת  כמו בקשה  ענין

הנביא לפני  ה)אדוני ומשגה:˙˘‚È.(È):(מ"ב שגגה מלשון
(‡È).È˙Ùˆ:הטמנה דבור:‡˘ÁÈ‰.(ÂË)ענין ענין
(ÊË).Ú˘Ú˙˘‡כמו לשמוח  מה בדבר  התעסקות ענינו

יונק יא)ושעשע גלוי:‚Ï.(ÁÈ):(ישעיה מלשון

xe` ldi
גל פלאות.יח נ' מ "ו עמוד  ח"א  ז"ג נפלאות. ואביטה עיני

מצרים מארץ צאתך  כימי ע "פ דרע"ו סוף  תצא כי  בהרמ"ז וע '
עתיק. פנימי' שהוא אבא פנימית  דהיינו נפלאות  אראנו 

פלאות: נ' וזהו החמשים שער  פי' והמגיה 
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המשך בעמוד הפד

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב: עמוד סג מחוסר àîòèדף כשהוא המשתלח בשעיר הפסול טעם - ©£¨

משום רק הוא àðîçøזמן éaøc,לפסלו מיוחד פסוק התורה שריבתה -éaø àì àä §©¥©£¨¨¨Ÿ©¥
מרבה, התורה היתה לא אילו אך -àðéîà äåä שLBã÷ çlzLnä øéòN אפילו £¨£¦¨¨¦©¦§©¥©¨

å ,ïîæ øqeçîa,קשהàä ש למדנו הרי -ìøBbä ïéàהשעירים איזה ÷òáBעל ¦§©§©§¨¥©¨¥©
לשם, יהיה íMì,מהשעירים éeàøa àlà ראוי ואינו זמן מחוסר מהם כשאחד אך ¤¨§¨©¥

אפילו  להביאו אפשר ואי לשם, יעלה שניהם מבין איזה עדיין יודע אינו הרי לשם,

מחוסר  כשהוא פסול המשתלח ששעיר לרבות פסוק צריך מדוע קשה כן ואם לעזאזל,

זמן.

הגמרא: épîמתרצת àä ,óñBé áø øîà לאסור פסוק שהצריכה זו ברייתא - ¨©©¥¨©¦
כשיטת זמן, מחוסר כשהוא המשתלח שעיר àéä,להפריש éøönä ïðç שאילו הסובר ¨¨©¦§¦¦

אומרים  והיינו הגרלה, ללא תחתיו אחר מביא עליהם שהגרילו לאחר השעירים אחד מת

שאינו  אפילו במקומו להיות זמן מחוסר אחר להביא יוכל המשתלח שעיר מת שאילו

ללמדנו  מהפסוק ריבוי צריך כן על הגורל, שיקבענו צורך אין אופן בכזה שהרי לשם, ראוי

המשתלח. בשעיר פסול זמן eléôàבברייתא,àéðúcשמחוסר ,øîBà éøönä ïðç §©§¨¨¨©¦§¦¥£¦
ה  ישנוícאם כבר לשם השעיר מכל ñBka,של להזאה, עומד ודמו נשחט שכבר היינו ¨©

אלא הדם את שופכים אין המשתלח, שעיר מת אילו השוק àéáîמקום מן אחר שעיר ¥¦
זוג,Bøéáç,להיות שיהיו Bìכלומר âåeæîe שהביא השעיר את הפנימי שעיר לדם £¥§©¥

הגמרא: דוחה משתלח. וחבירו כשר והדם déìמהשוק, zòîLc øîéà אמור - ¥©§¨§©§¥
éøönäששמעת ïðçìהדין את déìרק úéìc המצרי חנן סובר שלא -,ïééeçc §¨¨©¦§¦§¥¥§¦

לשופכו, צריך ואין מת, המשתלח שחבירו בגלל ונפסל נדחה שבכוס הדם שאין דהיינו 

déìאולם úéìcדין סובר אינו המצרי שחנן -äìøâä,המשתלח שעיר שמת באופן §¥¥©§¨¨
déì zòîL éî ו הגרלה, צריך שלא בדבריו הזכיר לא הוא הלא שמעת, האם -àîìéc ¦¨§©§¥¦§¨

éúééîשנים להביא צריך שמא -ìéøâîe שיסתאב עד ירעה לשם שיעלה וזה עליהם, ©§¦©§¦
צריך  המצרי חנן שלשיטת לבאר יתכן לא כן ואם הפנימי. לדם יזווגו לעזאזל שיעלה וזה

הגורל  אין הגרלה, שצריך כיון שהרי המשתלח, לשעיר זמן מחוסר להפריש לאסור ריבוי

לשם. בראוי אלא קובע

אחר: תירוץ מתרצת épîהגמרא àä ,óñBé áø øîà àlà שהצריכה הברייתא - ¤¨¨©©¥¨©¦
כשיטת  זמן, מחוסר כשהוא המשתלח שעיר להפריש לאסור àéä,פסוק ïBòîL éaø©¦¦§¦

àéðúc,בברייתאïäî ãçà úî,מהשעירים -.ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî סובר שמעון שרבי ומבואר §©§¨¥¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ©©§¨¨¦§¥©¦¦§
שהרי  המשתלח, בשעיר זמן מחוסר לאסור מיוחד ריבוי ללמוד הברייתא הוצרכה כן ועל הגרלה, צריך אין מהם אחד מת שאילו

שיהיה  צורך אין שהרי זמן, מחוסר אף להביא רשאי מהם, אחד שמת כגון הגרלה צריך שלא שבאופן אומרים היינו הריבוי לולא

לשם. בגורל ראוי

נוסף: תירוץ מתרצת øîà,הגמרא àðéáøלמקרה נצרך המשתלח בשעיר זמן מחוסר לאסור BâkLהריבוי ï עליהם שהגריל אחר ¨¦¨¨©§¤
íîeä,ונפסל המשתלח בשעיר מום נפל -Bìléçåהמשתלח השעיר הגרלה,øçàשעירìòאת צריך אין ואז במקומו, שיעמוד ©§¦§©©¥

זמן. מחוסר כשהוא לפסלו במיוחד לרבות צריך כן ועל בגורל, שעלה הראשון מכח בא שהשני כיון

הגמרא: àøîézמבררת àðîeלומר לך מנין -àîeî déa ìéñôc משיבה הגרלה. לאחר אף המשתלח בשעיר פוסל שמום - §¨¥§¨§¨¦¥¨
מומיןבברייתא,àéðúcהגמרא: בעלי לגבי בתורה כב)נאמר כב íäî(ויקרא eðzú àì äMàå' ודורשת לה'', הּמזּבח על §©§¨§¦¤Ÿ¦§¥¤ְִֵַַַַ

'אּׁשה', תיבת את íéáìçäהברייתא elà,מום בבעל שאסור האימורין הקטרת -éì ïéàהכתוב להקטיר àlàמריבוי שאסור ִֶ¥©£¨¦¥¦¤¨
אתïlek,את  אפילו להקטיר שאסור האימוריןïúö÷îאך של 'íäî',לנו,ïépî[-כזית] øîBì ãeîìz מקצת שמשמעותו ¨¦§¨¨¦©¦©§©¥¤

ודורשת: הברייתא ממשיכה מהם. çaæî',íéîc'וחלק ú÷éøæ Bæ,המזבח על מומין בעלי דם לזרוק øéòNשאסור úBaøì ''äì' ¦§¥©§¦©¨¦©§©¨¦
çlzLnä.ההגרלה לאחר המום בו נעשה אם אפילו פוסל, מום בו שאף ©¦§©¥©

i"yx

:a cenr bq scìøåâä ïéà àäå
òáå÷myl ie`xd z` `l` myl .

dlri odn dfi` lr rci `lc oeike
odn cg` zeidl `''` myl lxebd

:onf xqegnàéä éøöîä ïðçzilc .
cg` zne lixbdyn dlxbd dil
glzynd xiry znyk jkld odn
jxved dlxbda `ly xg` `iane
`iai `ly `xwnd on cnll

:onf xqegníã 'éôàxiry ly .
p xaky qeka iniptdzne hgy

:weyd on exiag `ian glzynd
âéåæîå:eglyne mcl .äéì úéìã
ïééåçãiegc mcd `diy dil zilc .

jtyi xnel zny exiag liaya
'ipzna dcedi iax xn`wck mcd

:mcd jtyi glzynd znàîìéã
ìéøâîå éúééîletiy eze` drxie .

ly mca xtkzie my ly lxeb eilr
`iadl jixv mipy mlerle oey`x
onf xqegnc `hiyt izk`e lixbne
ie`xa `l` raew lxeb oi`c `l

:myløîà àðéáøjixhvi` ik .
mnedy oebk onf xqegnc `xw
ellige eilr lixbdyn glzynd
lixbdl jixv oi` dfe xg` lr

:`a oey`xd gkn ixdyàì äùàå
'åâå åðúú:aizk oinen ilraa .

ïúö÷î:odn zifk .
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה ב: עמוד סג מחוסר àîòèדף כשהוא המשתלח בשעיר הפסול טעם - ©£¨

משום רק הוא àðîçøזמן éaøc,לפסלו מיוחד פסוק התורה שריבתה -éaø àì àä §©¥©£¨¨¨Ÿ©¥
מרבה, התורה היתה לא אילו אך -àðéîà äåä שLBã÷ çlzLnä øéòN אפילו £¨£¦¨¨¦©¦§©¥©¨

å ,ïîæ øqeçîa,קשהàä ש למדנו הרי -ìøBbä ïéàהשעירים איזה ÷òáBעל ¦§©§©§¨¥©¨¥©
לשם, יהיה íMì,מהשעירים éeàøa àlà ראוי ואינו זמן מחוסר מהם כשאחד אך ¤¨§¨©¥

אפילו  להביאו אפשר ואי לשם, יעלה שניהם מבין איזה עדיין יודע אינו הרי לשם,

מחוסר  כשהוא פסול המשתלח ששעיר לרבות פסוק צריך מדוע קשה כן ואם לעזאזל,

זמן.

הגמרא: épîמתרצת àä ,óñBé áø øîà לאסור פסוק שהצריכה זו ברייתא - ¨©©¥¨©¦
כשיטת זמן, מחוסר כשהוא המשתלח שעיר àéä,להפריש éøönä ïðç שאילו הסובר ¨¨©¦§¦¦

אומרים  והיינו הגרלה, ללא תחתיו אחר מביא עליהם שהגרילו לאחר השעירים אחד מת

שאינו  אפילו במקומו להיות זמן מחוסר אחר להביא יוכל המשתלח שעיר מת שאילו

ללמדנו  מהפסוק ריבוי צריך כן על הגורל, שיקבענו צורך אין אופן בכזה שהרי לשם, ראוי

המשתלח. בשעיר פסול זמן eléôàבברייתא,àéðúcשמחוסר ,øîBà éøönä ïðç §©§¨¨¨©¦§¦¥£¦
ה  ישנוícאם כבר לשם השעיר מכל ñBka,של להזאה, עומד ודמו נשחט שכבר היינו ¨©

אלא הדם את שופכים אין המשתלח, שעיר מת אילו השוק àéáîמקום מן אחר שעיר ¥¦
זוג,Bøéáç,להיות שיהיו Bìכלומר âåeæîe שהביא השעיר את הפנימי שעיר לדם £¥§©¥

הגמרא: דוחה משתלח. וחבירו כשר והדם déìמהשוק, zòîLc øîéà אמור - ¥©§¨§©§¥
éøönäששמעת ïðçìהדין את déìרק úéìc המצרי חנן סובר שלא -,ïééeçc §¨¨©¦§¦§¥¥§¦

לשופכו, צריך ואין מת, המשתלח שחבירו בגלל ונפסל נדחה שבכוס הדם שאין דהיינו 

déìאולם úéìcדין סובר אינו המצרי שחנן -äìøâä,המשתלח שעיר שמת באופן §¥¥©§¨¨
déì zòîL éî ו הגרלה, צריך שלא בדבריו הזכיר לא הוא הלא שמעת, האם -àîìéc ¦¨§©§¥¦§¨

éúééîשנים להביא צריך שמא -ìéøâîe שיסתאב עד ירעה לשם שיעלה וזה עליהם, ©§¦©§¦
צריך  המצרי חנן שלשיטת לבאר יתכן לא כן ואם הפנימי. לדם יזווגו לעזאזל שיעלה וזה

הגורל  אין הגרלה, שצריך כיון שהרי המשתלח, לשעיר זמן מחוסר להפריש לאסור ריבוי

לשם. בראוי אלא קובע

אחר: תירוץ מתרצת épîהגמרא àä ,óñBé áø øîà àlà שהצריכה הברייתא - ¤¨¨©©¥¨©¦
כשיטת  זמן, מחוסר כשהוא המשתלח שעיר להפריש לאסור àéä,פסוק ïBòîL éaø©¦¦§¦

àéðúc,בברייתאïäî ãçà úî,מהשעירים -.ïBòîL éaø éøác ,äìøâäa àlL Bøéáç àéáî סובר שמעון שרבי ומבואר §©§¨¥¤¨¥¤¥¦£¥¤Ÿ©©§¨¨¦§¥©¦¦§
שהרי  המשתלח, בשעיר זמן מחוסר לאסור מיוחד ריבוי ללמוד הברייתא הוצרכה כן ועל הגרלה, צריך אין מהם אחד מת שאילו

שיהיה  צורך אין שהרי זמן, מחוסר אף להביא רשאי מהם, אחד שמת כגון הגרלה צריך שלא שבאופן אומרים היינו הריבוי לולא

לשם. בגורל ראוי

נוסף: תירוץ מתרצת øîà,הגמרא àðéáøלמקרה נצרך המשתלח בשעיר זמן מחוסר לאסור BâkLהריבוי ï עליהם שהגריל אחר ¨¦¨¨©§¤
íîeä,ונפסל המשתלח בשעיר מום נפל -Bìléçåהמשתלח השעיר הגרלה,øçàשעירìòאת צריך אין ואז במקומו, שיעמוד ©§¦§©©¥

זמן. מחוסר כשהוא לפסלו במיוחד לרבות צריך כן ועל בגורל, שעלה הראשון מכח בא שהשני כיון

הגמרא: àøîézמבררת àðîeלומר לך מנין -àîeî déa ìéñôc משיבה הגרלה. לאחר אף המשתלח בשעיר פוסל שמום - §¨¥§¨§¨¦¥¨
מומיןבברייתא,àéðúcהגמרא: בעלי לגבי בתורה כב)נאמר כב íäî(ויקרא eðzú àì äMàå' ודורשת לה'', הּמזּבח על §©§¨§¦¤Ÿ¦§¥¤ְִֵַַַַ

'אּׁשה', תיבת את íéáìçäהברייתא elà,מום בבעל שאסור האימורין הקטרת -éì ïéàהכתוב להקטיר àlàמריבוי שאסור ִֶ¥©£¨¦¥¦¤¨
אתïlek,את  אפילו להקטיר שאסור האימוריןïúö÷îאך של 'íäî',לנו,ïépî[-כזית] øîBì ãeîìz מקצת שמשמעותו ¨¦§¨¨¦©¦©§©¥¤

ודורשת: הברייתא ממשיכה מהם. çaæî',íéîc'וחלק ú÷éøæ Bæ,המזבח על מומין בעלי דם לזרוק øéòNשאסור úBaøì ''äì' ¦§¥©§¦©¨¦©§©¨¦
çlzLnä.ההגרלה לאחר המום בו נעשה אם אפילו פוסל, מום בו שאף ©¦§©¥©
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* * *
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* * *
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.gln zkecna -àåä éàúéáã äéåâî åàì éàä-

mdilr izxq`y ,izia jeza df oi`y ip` rcei

.iepy `la oa` ly jecna jeclìéìö äåäã
äéì÷did `l oeqkl`a dhnyda dkn eli`e -

.lelv elewååä ïéìáú àîìéãåoikixv opi`y -

.iepyçáðî éçåáðmipirxbd oixayn odyk -

.h"pyiexw ,migapnk dkecna elew rnypïéà
éðñéè ïéùåò,`ed lecb gxehy ,aeh meia -

,drax`l cg` miwlgpy cr oihgd yzeky

.(a,bi) ohw crena opixn`ckéúøúmixac ipy -

oiyer oi` :ipzw .dfl dnec df `l ,o`k yi

oi`c ,inc xity - `qiice `wlg `d ,ipqih

.llk oiyzek oi` :ipz xcde .daexn ogxhàîéìå
ïéùúåë ïéàciarzn `l ezc `prci `p`e -

.dlecb epiid zyzkn mzq :`pqihäðè÷ ìáà
éîã øéôù àîéà.ipqih elit` -ïì òîùî à÷oiyzek oi`y itl ,llk ipqih oiyer oi` -

ipzcn ,dphw `py `le dlecb `py `l jigxk lr ,zyzkn jde .zyzkna dyizk mey

.llk ipqih oiyer oi` `yixäðè÷á äùúåë ìáà.oilazl `l` dpi`c ,ci xg`lk iedc -

àúéðúî éîð àéðú éë`l` ,xn`w mrh dn `niz `le .`ipz dlecb zyzkn - lirlc -

zeyizk x`y oiyzek oi`e ,dphwa elit` ,llk ipqih oiyer oi` :xn`w ikde ,ipzw izxz

.ixiin `w dlecba zyzkn mzqe ,`qiic oebk zyzkna
àáø
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úéájecl xzen oilazc `kd rnync :dnize - oa` ly jecna oikecip oilaz mixne` lld

`cg `cg ,`pikqc `zwa oiltlt :xn`w (mye `,`nw) zay zkqnae ,iepy `la-

ixz ixz ,ixyoilazl oiltlt oia welig yic `niz ike .xiq` -xn`w `icdac ,epi` df -

rcze .zaya ixiin mzdc :xnel yie !oilazk `ed ixd oiltlt :`kdc dlr `ztqeza

xnel dvex m`c ,zaya ixiin mzdc `zrnyc

aeh meia.l`ppg epiax yxitck ,yxtl el did -

elit`e ekxck ixy ok m`e ,aeh meia ixiin `kde

,iepiy jixv mi ly gln la` .oa` ly jecna

i"peiipily la` .oirxb oirxb eze` jecloi` -

.mc` icia ieyr `ede li`ed ,iepy jixv

àëéà- ileyal ira 'ek rcic ediipia

`pyille ,iepy ira `nw `pyillc

bitn epi`y i`da ,inp i` ,iepy ira `l `xza

,iepy jixv `xza `pyillc rci `le ,enrh

wgvi epiax wqte .iepy jixv `l `nw `pyille

lr s` .`xnegl opilf`c ,oipr lka xeq`l yiy

lkle li`ed ,lwind xg` jld mixteq lyac ab

cv lkn `xnege `lew yi cg`e cg`opicar -

aeh meia mpwzl xzen oiney ,edine .`xnegl

dyri m` xzeia oilwlwzny iptn ,iepy `la

drx gexc opixn`c :cere .aeh mei axrn oze`

i`dn ,edine .dlila oipghpyk odilr dxey

l`enyk ol `niiw `dc ,icin ol witp `l `wqit

`ipzcke ,okxck oikecp oikecpd lkc jenqa

.hrn iepy jxc ,iielv` jixvy glnn xa ,iziinc

i`xen` ixxbe ilf`e li`edc qtl` ax wqt oke

oizipznac ab lr s` ,`ziixa i`dc `ail`

dlr `biltax wqt oke ,`ziixak ol `niiw -

dkld bdpn yi oke zeweqt zeklda oe`b i`cedi

lkne .iaxax ily`a `ilz `zln jdc ,dyrnl

meyn ,mdly migxa oiltlt oeghl xeq` mewn

oixewy migxa oipgehyk legc `caerk ifgnc

.(`,bk) `xza wxta `zi`ck ,f"rla h"ipilen**

oa` ly jecna la`.iepy `la okecl xzen -

lkn ,`xnegl opilf`c zetqezd yexitl s`e

mewnrci `lc `kid oixzen oiltltc `ny -

,onrh oibitn ody itl ,ileyal ira dxcw i`n

`ki` xn`w `lcn ,onrh bitn inp oiltlte

mya yxity dn itl la` ,oiltlt ediipia

okxck oikecp oikecpd lkc ol `niiwc milecbd-

,ileyal ira dxcw i`n rci ik elit` xizdl yi

mei axrn okecl xingnde .enrh bitn `l elit`e

cgia daxd aeh.cgeind myae midl`a jxazi -

ìëájzrc `wlq xacxaca elit`e :yexit -

,ixefne ixiif ikiq oebk ,zaya lhip oi`y

,xac lkl :`ni` `l` ,oerny iax eda icenc

?iziin i`n izk`e :xn`z m`e .dxcwl elit`e

`inecc ,`id jk cenlzd zhiyc qxhpewd yxitck :xnel yie !iepy ira mlerl `nlic

okxck oikecpy odnr glne oilazd lr ewlgp `lc ikid ike .ewlgpc xn`w ewlgp `lc

iepy `la ,cgiadkecl ,dnvr ipta gln lr lld ziae i`ny zia ewlgp ikdc `inec -

.iepy `la dkxck

éúøúipqih oiyer oi` :iccd` ixzqc izxz xninl il dnl xnelk`qiice `wlg `d -

.qxhpewd yxitck ,llk oiyzek oi` ipz xcde .daexn `gxh oi`c ,inc xity

éëikde ,xn`w izxzc `nip `zyde :yexit - `ipz dlecb zyzkna `zipzna inp `ipz

llk ipqih oiyer oi` :xn`wmixac x`y oiyzek oi`e ,dphw zyzkna elit` -.ci xg`lk dyizk ied oilazl wx `kilc i`dc meyn ,ipqihn ueg lkd oiyzek dphwa la` ,dlecba -
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קנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dvia(oey`x meil)

äìòîìe åéúBòaöà éøLwî.etka `le eizerav`a wx -dìò eëçî ¦¦§¥¤§§¨§©§¨©££¨
àáøòîac meyn ,epic lr ebrl l`xyi ux` ipa -épLîc ïåékepi`e §©£¨¨¥¨¦§©¥

,leg jxck eici ipya gtpneléôàgtpi m`énð àãé dleëamb - £¦§¨¨¨©¦
.xzen `die iepiyl aygiy did ie`xçtðî ,øæòìà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¥©

úçà Bãéa,zepyl ick ,mipya `leåelit`Bçk ìëá:xzen §¨©©§§¨Ÿ

äðùî
zek`lny s`e .ogeh zk`ln zclez `id oilazde glnd zyizk
zyizk j` ,dxzed `l dpigh zk`ln ,aeh meia exzed ytp lke`
dfi`a mi`pzd ewlgpe ,miniieqn mipte`a zxzen oilaze gln

:dxzed ote`a,íéøîBà éànL úéd ipin lkïéëBcð ïéìázmiyzkp - ¥©©§¦©§¦¦¦
CBãîadpkeaa -,õò ìLzyzkn] dkecnd jeza ekxck ea mikne §¨¤¥

.okxck oa` ly jecna myzekl `ly ,df hren iepiya ice ,[dphw
åeli`çìnä`l` eyzekl oi`e ,lecb iepiy jixv qbdCôaly §©¤©§©

,qxgåeyzekl xzen okøeøtä õòa.dlecb ur sk -ìlä úéáe §§¥©¨¥¦¥
ïkøãk ïéëBcð ïéìáz ,íéøîBàelit`,ïáà ìL CBãîajixv epi`e §¦©§¦¦¦§©§¨§¨¤¤¤

.llk iepiyåeli`çìnäeyzekl ,hren iepiy jixvõò ìL CBãîa §©¤©§¨¤¥
:oa` ly `le

* * *

àøîâ
:epizpyna x`eanàîìò éleëcexaq lld ziae i`ny zia -úäéî §¥¨§¨¦©

yéepL àéòa çìî:`xnbd zx`an .mipilaz x`yn xzeiéàî ¤©¨£¨¦©
àîòè.mipilaz x`yn gln welgàcñç áøå àðeä áøz`f ex`ia ©£¨©¨§©¦§¨

.mipte` ipyaãçmdn,øîàjxhviy lenz`n rciy oeik ,glny ©¨©
ixdy ,aeh mei liyaz jxevl el,çìî úBëéøö ïlek úBøãwä ìk̈©§¥¨§¦¤©

mei axrn ezeyrl xyt`y xace ,aeh mei axrn eyzkl el did
.iepiy ici lr `l` aeh meia xzed `l aehådid `ly ,oilaz eli` §

ixdy ,aeh meia el jxhviy lenz`n zrcl eilrúBøãwä ìk ïéà¥¨©§¥
,ïéìáz úBëéøöeilr did `l ,xgn lek`l dvxi dn rcei mc` oi`e §¦©§¦

iepiy `la s` aeh meia eyzkl xzed jkle ,lenz`n eyzkl
.i`ny zial hren iepiyae ,lld zialãçåmdn,øîàmrh §©¨©

y oeik ,`ed oilazl gln oia weligdìkipinïéâéôî ïéìázäz` ¨©©§¦§¦¦
ïîòèmyzkl el did `l jk meyne ,mzwigy xg`l dn onf ©£¨

myzkl xzen ok lr ,aeh meia mnrh beti ixdy ,aeh mei axrn
.iepiy `la aeh meiaåeli`,çìîy oeikäâéôî dðéàz`dîòè §¤©¥¨§¦¨©£¨

ok lr ,lenz`n eyzkl xyt`e ,ezwigyn daexn onf xg` elit`
.iepiy ici lr `l` aeh meia xzed `l

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipy oia oica welig yi ote` dfi`a - ©¥©§
:`xnbd daiyn .mixen`d minrhd,eäééðéa àkéàote`aòãéc ¦¨¥©§§¨©

aeh mei axrnéìeMáì éòa äøã÷ éàîlyal ezrca liyaz dfi` - ©§¥¨¨¥§©¥
mrhy dpey`xd drcd itl .el jxhvi oilaz dfi`e ,aeh meia
`le ,el jxhviy lenz`n rci `ly meyn `ed oilaza xzidd
meia yezkl el xizp `l xen`d ote`a ,lenz`n yezkl ecia did
xgnl jxhviy aeh mei axrn rci ixdy ,iepiy ici lr `l` aeh
mrhy dipyd drcd itl la` .lenz`n yezkl el dide ,oilaz
`ed xzen df ote`a s` ,mrh bitn meyn `ed oilaza xzidd

.iepiy `laénð éà,minrhd ipy oia welig yi eay ote` cer - ¦©¦
à÷éøBîadrcd itl .enrh z` bitn epi`y oilaz `edy ,mekxk - §¦¨

epice xzid oi` mekxka ,mrhd zbtd meyn oilaz xzidy dipyd
zxzen dfa s` ,dpey`xd drcd itl la` .iepiy jixvy glnk
did `le ,el jxhviy lenz`n rci `l ixdy ,iepiy `ll dyizkd

.aeh mei mcew eyzkl eilr
* * *

:aeh meia gln zyizk oica dhiy cer d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ìk ,ìàeîL øîà äãeäémipilazdïkøãk ïéëBcð ,ïéëBcpäjecna §¨¨©§¥¨©¦¦¦¦§©§¨

,oa` lyçìî eléôàå:`xnbd dywn .iepiy `la jecipzøîà àäå ©£¦¤©§¨¨§©§
y epizpynaéepL àéòa çìîmikixvn lld zia s`e ,mlek zrcl ¤©¨£¨¦

:`xnbd zvxzn .ur ly dkecna ekecl hren iepiy eaøîàc àeä§¨©
àpz éàä ék,epizpyn lr wlegy `ziixac `pzk xaq l`eny - ¦©©¨

.xg` ote`a lld ziae i`ny zia zwelgn z` yxtneøîà ,àéðúc§©§¨¨©

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øéàî éaømipilazd lk ©¦¥¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
å ,ïkøãk ïéëBcpL ,ïéëBcpäd s`çìîcgi jecipe÷ìçð àì .ïänò ©¦¦¤¦¦§©§¨§¤©¦¨¤Ÿ¤§§

àdëeãì àlglnldîöò éðôa.mipilaz `la,íéøîBà éànL úéaL ¤¨§¨¦§¥©§¨¤¥©©§¦
dçìî`l` envr ipta jecip epi`.øeøtä õòáe Côaiepiya s`e ¤©§©§¥©¨

jxvpd xeriyk gln hrn `l` exizd `l dfìxyaéìöàì ìáà , §¨¦£¨Ÿ
jxvpd xeriyk gln daxd zyizk exizdäøã÷ì.iepiy ici lr s` ¦§¥¨

,íéøîBà ìlä úéáeglnd z` miyzek.øác ìëa:`xnbd zl`ey ¥¦¥§¦§¨¨¨
ike ,ea jecl lld zia exizdy 'xac lka' ednà÷ìñ øác ìëa§¨¨¨¨§¨

Czòcxeqi` meyn zaya elhlhl xeq`y xaca s`e ,exiziy ©§¨
:`xnbd zayiin .dvwen,àîéà àlàmiyzek ,mixne` lld zia ¤¨¥¨

glnd z`,øác ìëì,xi`n iax zrc `vnpe .dxicwl oiae ilvl oia §¨¨¨
,oa` ly jecna s` dkxck glnd zyizk z` lld zia exizdy
glnd zyizka ewlgp `l dligza xn`y dny myk ixdy
ewlgpy xn`y jynda ok ,dkxck dyizka epiid ,cgi oilazde
,oa` ly jecna dkxck dyizka epiid ,envr ipta gln zyizka
xiznd l`enye .dxicwl oiae ilvl oia lld zia exizd dfa s`e

.xi`n iax zhiya lld ziak xaeq ,ekxck glnd z` jecl
* * *

déøáì àìcøa àçà áø déì øîà,epal -ééeìöà éìöà ,úëééc ék ¨©¥©©¨©§§¨¦§¥¦¨§©©§¥©§¥
CBãålr dkecnd z` dhd ,aeh meia glnd z` yzek dz`yk - §

glnd z` jecl xzeny l`enyk xaqy meyn .yezkz jke dciv
ziihdk ohw iepiy ea zepyl jixv j` ,oa` ly dkecna s` ekxck

.dkecnd
àðëea ì÷ òîL úLL áø.aeh meia dkecnd zyizk lew -,øîà ©¥¤¨©©§¨¨©

àeä éàúéáã déååbî åàì éàäjezn `a `l df lewy ip` rcei - ©¨¦©¥§¥©
oa` ly dkecna glnd z` jecl izia ipa lr izxq` ik ,izia

,`ed ezian `ly el oipn :`xnbd zl`ey .llk iepiy `laàîìãå§¦§¨
éìöà ééeìöà,glnd z` da ekc jke dkecnd z` ehd ile` - ©§¥©§¥

:`xnbd daiyn .jecl xizd ixd df ote`aeìéìö äåäc déòîLc§¨§¥©£¨¨¦
dél÷lr dehd m`e ,lelv dkecnd lew didy zyy ax rny - ©¥

otec lr hnype wilgn jecndy oeik ,lelv dlew did `l dciv
:`xnbd zl`ey .dkecndeåä ïéìáz àîìãåezia ipa da miyzek §¦§¨©§¦£

daiyn .lld zial llk iepiy jixv epi` oilazde ,gln `le
:`xnbdeäééì÷ çaðî éçeað ïéìázoilazd ipirxb mixaypyk - ©§¦§¥§©©¨©§

gxkda ,df lew rnyp `ly oeike ,gevit lew mirinyn md ixd
.ezian rnyp df lew oi`e ,dzid dkxck gln zyizky

* * *
ïéNBò ïéà ,ïðaø eðzaeh meiaéðñéèzewlegne zeyezk mihg - ¨©¨¨¥¦¦§¦

.oziiyra lecb gxeh yiy iptn ,miwlg drax`leok enkïéà¥
ïéLúBkmihigúLzëîa:`xnbd dywn .aeh meiaézøz`ld - §¦§©§¤¤©§¥

wxy rnyn dligza ixdy ,df z` df mixzeq el` mipic ipy
,oziiyra daexn gxeh yiy meyn ,aeh meia miyer oi` ipqih
oi`y epy jynda eli`e ,aeh meia zxzen zxg` dyizk la`
mipic ipy o`k exn`py yxtl oi` :`xnbd zvxzn .llk miyzek

e .`ed cg` oic lkd `l` micxtpïéNBò ïéà íòh äî ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©©¥¦
úLzëîa ïéLúBk ïéàL éôì ,éðñéèok m` :`xnbd zl`ey .llk ¦§¦§¦¤¥§¦§©§¤¤

àîéìåwx,úLzëîa ïéLúBk ïéà,ipqih miyer oi`y rcip jkne §¥¨¥§¦§©§¤¤
:`xnbd zvxzn .llk `yixd z` zepyl el dnleéðz éàwxïéà ¦¨¥¥

éléî éðä ,àðéîà äåä ,úLzëîa ïéLúBkmihig yezkl xeq`y §¦§©§¤¤£¨£¦¨¨¥¦¥
`weec ,aeh meia,äìBãb úLzëîa`id zyzkn mzqy meyn §©§¤¤§¨

,dlecbéîc øétL àîéà äpè÷ úLzëîa ìáàda yezkl xzen - £¨§©§¤¤§©¨¥¨©¦¨¦
da miyzekyke ,oilazl `l` dieyr dpi`y meyn ,aeh meia
oi` xnel enicwd ok lr ,zxzene iepiya dyizk ef ixd mihig

e ,llk ipqih miyerïì òîLî à÷.xeq` dphw zyzkna s`y ¨©§©¨
:df uexiz `xnbd dgecàéðúäå,zxg` `ziixaa yxetn `ld - §¨©§¨

.äpè÷ úLzëîa ïéLúBk ìáà ,äìBãb úLzëîa ïéLúBk ïéàuxzn ¥§¦§©§¤¤§¨£¨§¦§©§¤¤§©¨
`l` :xg` ote`a iia`éiaà øîàúLzëî ,àúéðúî énð àéðz ék , ¨©©©¥¦©§¨©¦©§¦¨©§¤¤

àéðz äìBãboi`e ipqih oiyer oi`' zncewd `ziixaa epipyy dn - §¨©§¨
epcnll d`a `yixd .micxtp mipic ipy md 'zyzkna oiyzek
iptn ,dphw zyzkna s`e ,ote` lka dxeq` ipqihd ziiyry
`l el`e ,dyizk ipin x`y exq`p `tiqae .daexn dzgxhy

.dlecb zyzkna `l` exq`p
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`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei
åéúåòáöà éøù÷î.etka `le -äðùîêåãîjixv oi`e ekxck ea oikny ,`pkea `ed -

.dkecna `le ,epkeci qxg ly jta - dqb gln yiy mewna ,glna la` .iepyõòá åà
øåøô.`nrh yxtn `xnbae .iepy ira glnc .`"iwet oixewy dlecb sk -êåãîá çìîäå

õò ìù.`hef iepy i`da ibq la` ,ira iepy -àøîâúåøã÷ä ìëliyaz ipin lk -

irai`c rci ded lenz`n jkld ,gln zekixv

.dkecl dilïéìáú úåëéøö úåøã÷ä ìë ïéàå-

.xgn lek`l eala dlri dn rcei epi` mc`e

ïîòè ïéâéôî.lenz`n okeci m` onrh oixinn -

.bt `l :opinbxzn (gn edinxi) "xnp `l egix"

éìåùá éòá äøã÷ éàî ìåîúàî òãéã`pyill -

l ,iepy ira `nw.iepy ira `l `xza `pyiléà
éîðyiy .ediipia `ki` `wixen ly oilaz -

bitn epi`e ,mekxka dze` oilazny dxcw

rcei did `l `ede ,mei ceran jecp m` enrh

,iepy ira `xza `pyill .xgn lyai dn

.iepy ira `l `nw `pyillíäîògln -

oilaze.cg`kéðôá äëåãì àìà å÷ìçð àì
äîöò.oilaz x`yk dkxck -øåøôä õòáå êôá

xac epiidc ,ilvle .dkxck `le ,iepy ici lr -

.hrenêúòã à÷ìñ øáã ìëáxaca elit`e -

.zaya lhip oi`yøáã ìëì,dxcwl elit`e -

zhiy jxc lkk ,ixn` dkxck jgxk lre

ewlgp `lc `inec ewlgp dn lrc ,cenlzd

cg`k glne oilazd lr ewlgp `l ,xn`w

,dkxck jecl - ewlgp dn lr ,okxck oikecpy

jta mixne` i`ny ziay .dnvr ipta gln lr

ziae .dxcwl `le ilvl :xingn cere ,iepya

`le ,dkxck zikecp xac lkl :mixne` lld

.yxit xaky ,yxtl jxvedúëééã éë.gln -

êåãå ééåìöà éìöà.dcv lr dkecnd dhd -

jecna dkxck zikecp :xn`c ,l`enyk xaqc

.iiepyl ira `hef iepy edine ,oa` lyàðëåá ì÷
.gln zkecna -àåä éàúéáã äéåâî åàì éàä-

mdilr izxq`y ,izia jeza df oi`y ip` rcei

.iepy `la oa` ly jecna jeclìéìö äåäã
äéì÷did `l oeqkl`a dhnyda dkn eli`e -

.lelv elewååä ïéìáú àîìéãåoikixv opi`y -

.iepyçáðî éçåáðmipirxbd oixayn odyk -

.h"pyiexw ,migapnk dkecna elew rnypïéà
éðñéè ïéùåò,`ed lecb gxehy ,aeh meia -

,drax`l cg` miwlgpy cr oihgd yzeky

.(a,bi) ohw crena opixn`ckéúøúmixac ipy -

oiyer oi` :ipzw .dfl dnec df `l ,o`k yi

oi`c ,inc xity - `qiice `wlg `d ,ipqih

.llk oiyzek oi` :ipz xcde .daexn ogxhàîéìå
ïéùúåë ïéàciarzn `l ezc `prci `p`e -

.dlecb epiid zyzkn mzq :`pqihäðè÷ ìáà
éîã øéôù àîéà.ipqih elit` -ïì òîùî à÷oiyzek oi`y itl ,llk ipqih oiyer oi` -

ipzcn ,dphw `py `le dlecb `py `l jigxk lr ,zyzkn jde .zyzkna dyizk mey

.llk ipqih oiyer oi` `yixäðè÷á äùúåë ìáà.oilazl `l` dpi`c ,ci xg`lk iedc -

àúéðúî éîð àéðú éë`l` ,xn`w mrh dn `niz `le .`ipz dlecb zyzkn - lirlc -

zeyizk x`y oiyzek oi`e ,dphwa elit` ,llk ipqih oiyer oi` :xn`w ikde ,ipzw izxz

.ixiin `w dlecba zyzkn mzqe ,`qiic oebk zyzkna
àáø
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úéájecl xzen oilazc `kd rnync :dnize - oa` ly jecna oikecip oilaz mixne` lld

`cg `cg ,`pikqc `zwa oiltlt :xn`w (mye `,`nw) zay zkqnae ,iepy `la-

ixz ixz ,ixyoilazl oiltlt oia welig yic `niz ike .xiq` -xn`w `icdac ,epi` df -

rcze .zaya ixiin mzdc :xnel yie !oilazk `ed ixd oiltlt :`kdc dlr `ztqeza

xnel dvex m`c ,zaya ixiin mzdc `zrnyc

aeh meia.l`ppg epiax yxitck ,yxtl el did -

elit`e ekxck ixy ok m`e ,aeh meia ixiin `kde

,iepiy jixv mi ly gln la` .oa` ly jecna

i"peiipily la` .oirxb oirxb eze` jecloi` -

.mc` icia ieyr `ede li`ed ,iepy jixv

àëéà- ileyal ira 'ek rcic ediipia

`pyille ,iepy ira `nw `pyillc

bitn epi`y i`da ,inp i` ,iepy ira `l `xza

,iepy jixv `xza `pyillc rci `le ,enrh

wgvi epiax wqte .iepy jixv `l `nw `pyille

lr s` .`xnegl opilf`c ,oipr lka xeq`l yiy

lkle li`ed ,lwind xg` jld mixteq lyac ab

cv lkn `xnege `lew yi cg`e cg`opicar -

aeh meia mpwzl xzen oiney ,edine .`xnegl

dyri m` xzeia oilwlwzny iptn ,iepy `la

drx gexc opixn`c :cere .aeh mei axrn oze`

i`dn ,edine .dlila oipghpyk odilr dxey

l`enyk ol `niiw `dc ,icin ol witp `l `wqit

`ipzcke ,okxck oikecp oikecpd lkc jenqa

.hrn iepy jxc ,iielv` jixvy glnn xa ,iziinc

i`xen` ixxbe ilf`e li`edc qtl` ax wqt oke

oizipznac ab lr s` ,`ziixa i`dc `ail`

dlr `biltax wqt oke ,`ziixak ol `niiw -

dkld bdpn yi oke zeweqt zeklda oe`b i`cedi

lkne .iaxax ily`a `ilz `zln jdc ,dyrnl

meyn ,mdly migxa oiltlt oeghl xeq` mewn

oixewy migxa oipgehyk legc `caerk ifgnc

.(`,bk) `xza wxta `zi`ck ,f"rla h"ipilen**

oa` ly jecna la`.iepy `la okecl xzen -

lkn ,`xnegl opilf`c zetqezd yexitl s`e

mewnrci `lc `kid oixzen oiltltc `ny -

,onrh oibitn ody itl ,ileyal ira dxcw i`n

`ki` xn`w `lcn ,onrh bitn inp oiltlte

mya yxity dn itl la` ,oiltlt ediipia

okxck oikecp oikecpd lkc ol `niiwc milecbd-

,ileyal ira dxcw i`n rci ik elit` xizdl yi

mei axrn okecl xingnde .enrh bitn `l elit`e

cgia daxd aeh.cgeind myae midl`a jxazi -

ìëájzrc `wlq xacxaca elit`e :yexit -

,ixefne ixiif ikiq oebk ,zaya lhip oi`y

,xac lkl :`ni` `l` ,oerny iax eda icenc

?iziin i`n izk`e :xn`z m`e .dxcwl elit`e

`inecc ,`id jk cenlzd zhiyc qxhpewd yxitck :xnel yie !iepy ira mlerl `nlic

okxck oikecpy odnr glne oilazd lr ewlgp `lc ikid ike .ewlgpc xn`w ewlgp `lc

iepy `la ,cgiadkecl ,dnvr ipta gln lr lld ziae i`ny zia ewlgp ikdc `inec -

.iepy `la dkxck

éúøúipqih oiyer oi` :iccd` ixzqc izxz xninl il dnl xnelk`qiice `wlg `d -

.qxhpewd yxitck ,llk oiyzek oi` ipz xcde .daexn `gxh oi`c ,inc xity

éëikde ,xn`w izxzc `nip `zyde :yexit - `ipz dlecb zyzkna `zipzna inp `ipz

llk ipqih oiyer oi` :xn`wmixac x`y oiyzek oi`e ,dphw zyzkna elit` -.ci xg`lk dyizk ied oilazl wx `kilc i`dc meyn ,ipqihn ueg lkd oiyzek dphwa la` ,dlecba -
`ax
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ïåék :àáøòîa dìò eëçî .äìòîìe åéúBòaöà éøLwî¦¦§¥¤§§¨§©§¨§©£¨§©©§¨¥¨
:øæòìà éaø øîà àlà .éîð àãé dleëa eléôà ¯ épLîc¦§©¥£¦§¨§¨©¦¤¨¨©©¦¤§¨¨

.Bçk ìëáe úçà Bãéa çtðîäðùîéànL úéa §©¥§¨©©§¨Ÿ¥©©
Côa çìnäå ,õò ìL CBãîa ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà§¦§¨¦¦¦§¨¤¥§©¤©§©
ïkøãk ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà ìlä úéáe .øeøtä õòáe§¥©¨¥¦¥§¦§¨¦¦¦§©§¨

.õò ìL CBãîa çìnäå ,ïáà ìL CBãîaàøîâ §¨¤¤¤§©¤©§¨¤¥
?àîòè éàî ,éepL àéòa çìî úäéî àîìò éleëc§¥¨§¨¦©¤©©£¨¦©©§¨
ïlek úBøãwä ìk :øîà ãç ;àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©¨©§¥¨
ãçå .ïéìáz úBëéøö úBøãwä ìk ïéàå ,çìî úBëéøö§¦¤©§¥¨©§¥§¦§¨¦§©
äâéôî dðéà çìîe ,ïîòè ïéâéôî ïéìázä ìk :øîà̈©¨©§¨¦§¦¦©£¨¤©¥¨§¦¨
äøã÷ éàî òãéc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .dîòè©£¨©¥©§¦¨¥©§§¨©©§¥¨
øîà äãeäé áø øîà .à÷éøBîa éîð éà ,éìeMáì éòä¥§©¥¦©¦§¦¨¨©©§¨¨©
.çìî eléôàå ,ïkøãk ïéëBcð ¯ ïéëBcpä ìk :ìàeîL§¥¨©¦¦¦¦§©§¨©£¦¤©
.àpz éàä ék øîàc àeä !éepL àéòa çìî zøîà àäå§¨¨§©§¤©©£¨¦§¨©¦©©¨
úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øéàî éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§¥©©¥
àì .ïänò çìîe ïkøãk ïéëBcpL ¯ ïéëBcpä ìò ìlä¦¥©©¦¦¤¦¦§©§¨¤©¦¨¤Ÿ
:íéøîBà éànL úéaL ,dîöò éðôa dëeãì àlà e÷ìçð¤§§¤¨§¨¦§¥©§¨¤¥©©§¦
úéáe .äøã÷ì àì ìáà ,éìöì øeøtä õòáe Côa çìî¤©§©§¥©¨§¨¦£¨Ÿ¦§¥¨¥
?Cúòc à÷ìñ øác ìëa .øác ìëa :íéøîBà ìlä¦¥§¦§¨¨¨§¨¨¨¨§¨©£¨
àìcøa àçà áø déì øîà .øác ìëì :àîéà àlà¤¨¥¨§¨¨¨£©¥©©¨©§§¨
úLL áø .CBãå ééeìöà éìöà ¯ úëééc ék :déøáì¦§¥¦¨§©©§¦©§¥§©¥¤
éàúéác déåebî åàì éàä :øîà ,àðëea ì÷ òîL§©©§¨£©©¨¦©¥§¥©

àîìãå .àeäìéìö äåäc déòîLc ?éìöà ééeìöà §¦§¨©§¥©§¥¦§©¥©£¨§¦
.eäéél÷ çaðî éçeað ïéìáz ?eåä ïéìáz àîìãå .dél÷©¥§¦§¨§¨¦¨§¨¦©¥§©©©©§
.úLzëîa ïéLúBk ïéàå ,éðñéè ïéNBò ïéà :ïðaø eðz̈©¨©¥¦¦¨¥§¥§¦§©§¤¤
éôì ¯ éðñéè ïéNBò ïéà íòh äî :øîà÷ éëä !?ézøz©§¥¨¦¨¨©©©©¥¦¦¨¥§¦
!úLzëîa ïéLúBk ïéà àîéìå .úLzëîa ïéLúBk ïéàL¤¥§¦§©§¤¤§¥¨¥§¦§©§¤¤
éðä :àðéîà äåä ¯ úLzëîa ïéLúBk ïéà éðz éà¦¨¥¥§¦§©§¤¤£¨£¦¨¨¥
àîéà ¯ äpè÷ úLzëîa ìáà ,äìBãb úLzëîa éléî¦¥§©§¤¤§¨£¨§©§¤¤§©¨¥¨
ïéLúBk ïéà :àéðúäå .ïì òîLî à÷ ,éîc øétL©¦¨¦¨©§©¨§¨©§¨¥§¦
øîà .äpè÷ úLzëîa ïéLúBk ìáà ,äìBãb úLzëîa§©§¤¤§¨£¨§¦§©§¤¤§©¨£©
.àéðz äìBãb úLzëî àúéðúî éîð àéðz ék :ééaà©©¥¦©§¨©¦©§¦¨©§¤¤§¨©§¨
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קנח
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

øîà àáøopinxce ,llk oiyzek oi` :xn`we ,i`w inp dphwae ,xn`w mrh dn mlerl -

.'ek oiyzek la` dlrïì àä.ilflfnc icar ol zilc -åäì àäicar edl zi`c -

.epiyr dphwa mixne`e ,dlecba oiyere ,ilflfncéì÷äéøäö óselw did ezi`xn xdev -

.oaleäðùîçéãî.mina -äìåùåenk ,dlrnl svy zleqtd dley :`xnba yxtn -

epiidc ,(`,ep dxf dcear) "zeiaga dlyiyn"

.zeiagd it lr mitvd mipvxg lhepy inp

àøîâíéøåîà íéøáã äîálld zia exyc -

.jilydle ynn zleqt lehilïàî àëéà éî
éøùãdil iliha `de ,elhlhl elit`e -

de ,`aex iabl `herinzleqt dilekk dil de

.ifg `leàçøèá ùéôðãikde ,wc epyiy -

gxehy onfa - mixen` mixac dna :xn`w

ixn` `wc `ed ,zleqt ly lr daexn lke`d

.sicr `gxha ihernc ,zleqt lhep lld zia

lke`d ly lr daexn zleqtd gxeh m` la`

.'ek lkd ixac -íéî åéìò ïéôéöîåea mipzepe -

.lke`d lr mitvy cr minàëôéàlke` -

.dhnl zleqte dlrnlàøôòon dhnl -

.lke`déìéâ.lke`d on dlrnl ,yw -äðùî
ïéçìùî ïéà.edrxl yi` oexec -úåðî àìà-

oebk ,xgnl egipdl ieyr epi`e ,okend xac

.mibc oke ,migxe`d iptl zekezg xya zekizg

äàåáúä úà àì ìáà,meid die`x dpi`y -

oeghl el didy ,aeh meia mipgeh oi`y

.dnrh bitz `le lenz`nøéúî ïåòîù éáøå
äàåáúámyzkie dxcwa mlyai `ny -

.dphw zyzknaàøîâäøåùá åðùòé àìù-

`yee`c ,daxd miyp` ici lr oexecd glyi `l

.weya xeknl mikilenk mi`xpe ,`zlnàúìú
éøáâ.ipin `zlz mr migely -éàîopilf` in -

gelyl lekic `kid ik ,ixye oine oin lk xza

inp `zyd df `la df oin lk mr cg` yi`

.`zln `yee` `din `zyd `nlc e` ,ixy

úåéãåì.oihg lk`n -ïéñéñøieyrd lk`n -

.miycrd onäðùîíéìë ïéçìùî.micba -

ãòåîä êøåöì ïäå.efg i`nl yxtn `xnbae -

ìãðñ àì ìáàzexnqne xer dtevn ur ly -

elrpl `ly eilr minkg exfby ,ea oireaw

ebxdpy ,didy dyrn meyn ,aeh meiae zaya

.(`,q) zay zkqna ,eici lr zaya mibexdàìå
øåôú åðéàù ìòðî.icinl ifg `lc -àì óà

ïáì ìòðî.elrpl ekxc did `ly -ïîåà êéøöù
.exigydl -ïéúåàðù.oihywzn -àøîâ

êîéîì.letkl -àîéð åì êøëú àîùyie -

oixewy oixwtelc ly oebk ,miqbe oilecb minip

`l" meyn xaere ,dnewna znngne ,h"ew

oeik ,`nlra `nip inp i` ."fphry yalz

dl `ied - dhnln enngne edpdn cbad xwirc

.d`pd da zi`c dyial `déãéî ÷éñôîã-

.mdipia xg` cba ozepyíäéìò ïùéì øåñà-

.opaxcnïåìéåá.gztd cbpk eqxtl ie`xy -

àîè ïåìéå åøîà äî éðôî`le ,d`neh lawn -

zelawn opi`y ziad zevignn zg`k ede`yr

.d`nehåãâðë íîçúî ùîùäù éðôîshrzn -

oeike ,eilr ilk zxez yi jkitl ,eileya

.mi`lk ezeyrl xeq` - ecbpk minngznc
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àáøedl ixiine .dphwa elit`e ,`ixy `l dyizk meye ,xn`w mrh dn mlerl - xn`

a milflfny micar mdl yiy ,l`xyi ux` ipal.qxhpewd yxit jk .xac

øøåáä'eke dxixa epiid e`le - lke`e lke` xxea mixne` i`ny zia aeh meia zeiphw

xxea ly ekxc dn :xn`w (`,glw) zay zkqnac :dnizegipne lke`d lhep -

ixwc ,jka dxixa oi`y rnyn `kde .zleqtd

lhep :eyexit ikd mzdc :xnel yie !iepy dil

zleqtd gipne envr lke`d,eze` wexfi :yexit -

i` .dxixa ied lke`d jezn zleqt mewn lkne

i`ce f`e ,lke`d lr daexn zleqtdy mzd :inp

`kd la` ,dxixa jxc zleqtd jezn lke` ied

ied f`c ,zleqtd lr daexn lke`dy ixiin

jixtc `xnbae .dxixa jxc lke`d jezn zleqt

,ixyc o`n `ki` in lke`d lr daexn zleqtc

leki did .xeq` `di lehlha elit` :eyexit

dipn `ticrc `l` ,xxea jxc edfc zeywdl

`hern lhac ,xeq` `di lehlh elit`c ,jixt

.zleqt dilekk iede `aex iabl

éðôîynydy iptn `nh oelie exn` dn

zkxta `de :xn`z m`e - ecbpk mngzn

(mye a,v oileg) "dypd cib" wxta xn` okynd

.'eke mipdk ze`n ylye (xn`we) ,d`neh lawnc

:xnel yie !eda jiiy `l `nrh i`dc ab lr s`e

oex`c dielr itiik skinc li`ed ,zkxt ip`yc

:dyw mewn lkne .zna `nhne ,ld` `ed ied

zkqna xn`c ,d`nehd clea d`nhn j`idc

,d`nehd clea d`nhpy zkxt :(a,ai) milwy

ikd e`l i`c ,dafe afc dwyna ixiine`l -

ld` dyrpy oeik :xnel yie !ilk enhnmdl yi -

cere ,d`nehd clea s` mi`nhne ,ilk zxez

eidyk :`"xaii`n l`eny epax axd xne`

mewnl mewnn zkxtd mi`yepmilkd ozep -

zekldae .mdilr ilk zxez yi ok m` ,dkezl

xeq` :yxtl yie .xeq` oelie :qxb zelecb

.ecbpk mngzn ynydy iptn ,mi`lkn ezeyrl

l mewn meya `pgky` `lc ,d`xp ile`

.mi`lkn oelie xeq` `dic dpyna `le `ziixaa

d`neh `nlyadidy oicq :opzck ,`pgky` -

oelie e`yre qxcn `nhla` qxcnd on xedh -

.(h dpyn fk wxt milk) .rbn `nh
`l`oiywa
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,úBiðè÷å ,úBúìñe ,íéðîL úBðéé ïéçlLî .ïéèeçL ïéa¥§¦§©§¦¥§¨¦§¨§¦§¦

.äàeáúa øézî ïBòîL éaøå .äàeáz àì ìáààøîâ £¨Ÿ§¨§©¦¦§©¦¦§¨
:àðz .äøeLa epNòé àlL ãáìáe :ìàéçé áø éðz̈¥©§¦¥¦§©¤Ÿ©£¤§¨¨¨

ìMî äúeçt äøeL ïéà:éLà áø éòa .íãà éða äL ¥¨§¨¦§¨§¥¨¨¨¥©©¦
ïBòîL éaø" .e÷éz ?éàî éðéî àúìúe éøáb àúìz§¨¨©§¥§¨¨¦¥©¥©¦¦§
,äàeáúa øézî ïBòîL éaø :àéðz ."äàeáúa øézî©¦¦§¨©§¨©¦¦§©¦¦§¨

ãeì ïäî úBNòì ¯ ïéhç ïBâkíéøBòN ,úBi¯éðôì ïzéì §¦¦©£¥¤¦§¦¦¥¦§¥
.ïéñéñø ïäî úBNòì ¯ íéLãò ,Bzîäaäðùî,ïéøeôz ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa ,íéìk ïéçlLî §¤§£¨¦©£¥¤§¦¦§©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨§¦

BðéàL ìòðî àìå ,øneñnä ìcðñ àì ìáà .ãòBnä CøBöì ïäå ,íéàìk ïäa LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨¤¦§©¦§¥§¤©¥£¨Ÿ©§¨©§¨§Ÿ¦§¨¤¥
éøvL éðtî ,ïáì ìòðî àì óà :øîBà äãeäé éaø .øeôzBa ïéúBàpL ìk :ììkä äæ .ïneà C ¨©¦§¨¥©Ÿ¦§¨¨¨¦§¥¤¨¦¨¤©§¨¨¤¥¦

.BúBà ïéçlLî ¯ áBè íBéaàøîâeæç ¯ éîð ïéøeôz ïéàL ;Leaìîì eæç ¯ ïéøeôz àîìLa §§©§¦¦§¨¨§¦£§©§¤¥§¦©¦£
éìò äìòé àì" :àéðúäå ,déúez Cîéîì eæç :àîéz éëå ?eæç éàîì íéàìk àlà ,ééeqëì¯ "E §©¥¤¨¦§©¦§©£§¦¥¨£§¥©¥§¨©§¨Ÿ©£¤¨¤

ézçz Bòéväì ìBëé äzà ìáààîéð Bì Cøkz ànL ,ïk úBNòì øeñà :íéîëç eøîà ìáà .E £¨©¨¨§©¦©§¤£¨¨§£¨¦¨©£¥¤¨¦¨¥¦¨
òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL éaø øîàäå ,éðéa éðéa éãéî ÷éñôîc :àîéz éëå .BøNa ìò©§¨§¦¥¨§©§¦¦¥¥¥¥¦§¨¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©
øNò eléôà :íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî éaø øîà ìeàL ïa éñBé éaø øîà éåì ïa¤¥¦¨©©¦¥¤¨¨©©¦¦§¨¨©¦¨§¦§¥£¦¤¤

ïäézçz íéàìëå Bæ éab ìò Bæ úBòvî¯éìò äìòé àì" øîàpL íeMî ,íäéìò ïLéì øeñà."E ©¨©©¥§¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤¦¤¤¡©Ÿ©£¤¨¤
!Bcâðk ínçúî LnMäL éðtî ¯ àîè ïBìéå eøîà äî éðtî :àleò øîàäå .ïBìéåa àlà¤¨§¦§¨¨©¨¦§¥¨¨§¦¨¥¦§¥¤©©¨¦§©¥§¤§

àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dvia(oey`x meil)

:xg` ote`a uxzn `ax,øîà àáøoi`' `ziixaa epipyy dn ¨¨¨©
`id `tiqde ,`ed cg` oic ,'zyzkna oiyzek oi`e ipqih oiyer
eprinydl `yixd d`ae ,lirl `xnbd ixack `yixl mrh zpizp
zxg` `ziixaa epipyy s`e .dphw zyzkna elit` miyzek oi`y

,dphw zyzkna miyzeky,àéL÷ àìc meynàäef `ziixa - Ÿ©§¨¨
dxn`p ,dphwa miyzekyïìmicar epl oi`y ,laa ipa epl - ¨

eyzkiy yeygl oi`e ,aeh meia dk`ln xeqi`a milflfnd
.dphwa eyzky exn`ie dlecb zyzknaàäåzncewd `ziixa - §¨

dxn`p ,dphwa s` miyzek oi`yeäìyiy l`xyi ux` ipal - §
zyzkna yezkl mdl xizp m`e ,xeqi`a milflfnd micar mdl

.dphwa eyzky exn`ie dlecba eyzki ,dphw
òìwà étt áøoncfd -éáìzàñééc déì ézééà ,ìàeîL øîmeia ©©¦¦§©§¥©§¥©§¥¥©§¨

aeh,ìëà àìåxeq`e ,xeqi`a dlecb zyzkna dyzkpy oeik §Ÿ¨©
dzyrpy itt ax rci oipn :`xnbd zl`ey .aeh meia dlk`l

,dlecb zyzknaäeãáò äpè÷ úLzëîa àîìãådaiyn .xzida §¦§¨§©§¤¤§©¨¨§¨
:`xnbdéôè ÷ééc äåäc dééæçcwcd miyezk mihigdy d`x - §©§¥©£¨¨¥§¥

itt ax rci oipn :`xnbd zl`ey .dlecb zyzkn jxck ,ahid
,aeh meia ziyrpyäeãáò ìBîúàî àîìãå:`xnbd daiyn .dééæçc §¦§¨¥¤§¨§¨§©§¥

éì÷ äåäcdéøäö ódid dxiayd mewna mihigd d`xny d`x - ©£¨¨¦©£¥
cer .xzei ddk dzid ,lenz`n dieyr dzid m`e ,oale xida

:`xnbd zayiinàkéàc ,ìàeîL øî éa éðàL ,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨©¦¥©§¥§¦¨
éãáòc àúeöéøtmilflfne mivext eidy micar ea miievny - §¦¨§©§¥

.:xeqi`a `qiicd z` eyry yyg ok lre ,dxiara

äðùî
xexaiy .` :mi`pz dylya `l` zaya dxzed `l xxea zk`ln
xexaiy .b .gipdl `le cin lek`l ick xexaiy .a .ilka `le cia
ewlgp epizpynae .jka dxixa jxc oi`y itl ,zleqt jezn lke`
e` zayk dpic m`d ,aeh meia dxixa oipra lld ziae i`ny zia

:`lìëBà øøBa ,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa úBiðè÷ øøBaäjezn ©¥¦§¦§¥©©§¦¥¤
zleqtdìëBàå.lke`d jezn zleqt xexai `l la` ,cinúéáe §¥¥

Bkøãk øøBa ,íéøîBà ìläz` qxet oke .lke` jezn zleqt s` ¦¥§¦¥§©§
ezilhB÷éçaxxea oke .dilr xxeaeïBð÷a,dhnl xv eity ilk - §¥§¨

éeçîúáe,dxrw -àì ìáàxexaiàìáèa,ur ly agx sc -àìå §©§£¨Ÿ§©§¨§Ÿ
.äøáëa àìå ,äôðamrta daxd el` milka xexal jxcy meyn §¨¨§Ÿ¦§¨¨

.xgn jxevl xxeak d`xpe ,zg`,øîBà ìàéìîb ïaøxexal xzen ©¨©§¦¥¥
zeiphwd z`óày ici lrçéãî,mina oze` dxey -äìBLåz` ©¥¦©§¤

d`xpy s` ok zeyrl exq` `le .mind ipt lr dtvy zleqtd
:leg dyrnk

àøîâ
.lke` jezn zleqt xexal mixizn lld ziay dpyna x`ean

:lld zia zhiy z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianøîà ,àéðz©§¨¨©
,íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïaø`ivedl lld zia exizdy ©¨©§¦¥©¤§¨¦£¦

,lke`d jezn zleqt,úìBñtä ìò äaeøî ìëBàäLkte`aydf o §¤¨¤§¤©©§¤
lke`d z` lehiln zhrend zleqtd z` lehil dgxih zegt yi

,daexndìáàdy mewna,ìëBàä ìò äaeøî úìBñtlìkä éøác £¨§¤§¨©¨¤¦§¥©Ÿ
`ed ixd.úìBñtä úà çépîe ,ìëBàä úà ìèBðike :`xnbd dywn ¥¤¨¤©¦©¤©§¤

dy mewnaéøLc ïàî àkéà éî ìëBàä ìò äaeøî úìBñtin yi - §¤§¨©¨¤¦¦¨©§¨¥
s` dxeq` zaexrzd lk `ld ,ef zaexrz xexal llk xizny
meyn xq`pe zleqtd aexa lha day lke`d mby oeik ,lehlha

:`xnbd zvxzn .melkl die`x dpi`y zleqtd oick dvwenàìŸ
àëéøö`l` ,daexn zleqtdy `ziixad zpeek oi` -Léôðc §¦¨§¨¦

àøeòéLa øèeæå àçøèadlecb zhrend zleqtd z`ved zgxih - §¦§¨§¨§¦¨
lke`de zephw mipa` md zleqtdy oebke ,lke`d z`vedn xzei
xxeay mixen` mixac dna ,`ziixad zyxtzn jke ,qb `ed
z`ved zgxihy mewna ,jka dvex `ed m` lke` jezn zleqt
dgxiha hrnl sicre ,zleqtd z`ved zgxihn daexn lke`d

mewna la` ,xyt`d lkkdaexn zleqtd zxixa zgxihy
s` lr ,jtidl `le zleqtdn lke`d z` xexal jixv lke`dn

dxixad gxeha hrnl yiy meyn dzenka zhren zleqtdy
:xyt`d lkk

* * *
:dpyna epipyéaø øîà ,àéðz :äìBLå çéãî óà øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥©¥¦©§¤©§¨¨©©¦

ïéàéáî eéäL ,ìàéìîb ïaø úéa ìL ïâäðî äéä Ck ,÷Bãö éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¨¨¨¨¦§¨¨¤¥©¨©§¦¥¤¨§¦¦
aeh meiaíéî åéìò ïéôéöîe ,íéLãò àìî éìcmin eze` mi`lnn - §¦¨¥£¨¦§¦¦¨¨©¦

åjk ici lràöîðdyìëBàx`ypúìBñôe ,ähîìdtv.äìòîì §¦§¨¤§©¨§¤§©§¨
:`xnbd dywnàéðúäåzxg` `ziixaa,àëtéàdixyd ici lry §¨©§¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .zrwey zleqtde sv lke`d minaàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
`ed dhnl zleqtdy epyyaly zleqt,àøôòon cak `edy §©§¨

e .mdizgz rweye miycrdàä`ed dlrnl dtv zleqtdy epyy ¨
éìéâa:dlrnl dtve miycrd on dlw `idy yw ly zleqta - §¦¥

äðùî
ïéçlLî ïéà ,íéøîBà éànL úéaoexecáBè íBéaedrxl yi`àlà ¥©©§¦¥§©§¦§¤¨

úBðî,xgnl cr ogipdl miieyr oi`e ody zenk dlik`l zepkend ¨
.migxe`l zepkend mibc e` xya zekizg oebk,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
,ïéèeçL ïéa ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ïéçlLîoiicry it lr s` §©§¦§¥¨©¨¨¥©¦¥§¦

oke .dlik`l mpwzl jixvïéçlLîly oexec,úBúìñe ,íéðîL úBðéé §©§¦¥§¨¦§¨
,úBiðè÷å.mdy zenk dizye dlik`l miie`xy xg`nàì ìáà §¦§¦£¨Ÿ
oiglyn,äàeázoi`e ,dpigh `la dlke`l xyt` i`y oeik §¨

.mrhd betiy `la lenz`n oeghl lkiy xac aeh meia mipgeh
,äàeáúa øézî ïBòîL éaøådyzekle dxcwa dlyal ie`xy oeik §©¦¦§©¦¦§¨

jk lk`izy giky `ly xaeq `nw `pz la` .dphw zyzkna
:xgn jxevl gleyk d`xpe ,d`eazd

* * *

àøîâ
,ìàéçé áø éðzmpi`y mixac s` gelyl exizd lld zia mpn` ¨¥©§¦¥

j` ,dlik`l mipkenäøeLa epNòé àlL ãáìáelr epglyi `ly - ¦§¨¤Ÿ©£¤§¨
mikilenk d`xpe ,daexn lewl mxeb dfy meyn ,daxd miyp` ici

:`xnbd zx`an .weya xeknlìMî äúeçt äøeL ïéà ,àðzéða äL ¨¨¥¨§¨¦§Ÿ¨§¥
,íãàz` gelyl xzene ,dxeyl miaygp mpi` migely ipy la` ¨¨

:`xnbd zxxan .mci lr oexecd,éMà áø éòaici lr oexec zgily ¨¥©©¦
épéî àúìúe ,éøáb àúìzoin gley cg` lk cia epiidc ,oilke` §¨¨©§¥§¨¨¦¥

,xg`éàîxzeny myk ,xzen ,oin eze` df oi`y oeik m`d ,epic ©
xg`n `ny e` ,ecia cg` oinyk envr ipta cg` lk gelyl
,`xnbd zniiqn .xeq`e ,daexn lew dfa yi cgi mlek z` gleye

:e÷éz¥
* * *

:dpyna epipyøézî ïBòîL éaø ,àéðz :äàeáúa øézî ïBòîL éaø©¦¦§©¦¦§¨©§¨©¦¦§©¦
äàeáúa`la dlik`l die`x `id s`y itl ,aeh meia dgleyl ¦§¨

,dpigh,ïéhç ïBâkie`xyúBiãeì ïäî úBNòì.mihig ly lk`n - §¦¦©£¥¤¦
oke,íéøBòNzeie`xïzéìoze`Bzîäa éðôì.e,íéLãòzeie`x §¦¦¥¦§¥§¤§£¨¦

ïéñéñø ïäî úBNòì:miycrn ieyrd lk`n - ©£¥¤§¦¦

äðùî
ïéçlLîedrxl yi` aeh meiaíéìk,micba -ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa §©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨

ét ìò óàå ,ïéøeôzmeyn dyiala mixeq`y,íéàìk ïäa LiL §¦§©©¦¤¥¨¤¦§©¦
,mgleyl xzeney calaãòBnä CøBöì ïä.dfi` `xnba x`eaie ¥§¤©¥

.mda yi jxevàì ìáàaeh meia miglynøneñnä ìcðñlcpq - £¨Ÿ©§¨©§¨
minkg exfby meyn ,ea mireaw mixnqny xera dtevnd ur

.aeh meiae zaya elrpl `lyåokàìmiglyn,øeôz BðéàL ìòðî §Ÿ¦§¨¤¥¨
.melkl ie`x epi`y itlàì óà ,øîBà äãeäé éaømiglynìòðî ©¦§¨¥©Ÿ¦§¨

ïáì,elrpl jxc oi`e ,ravp `l oiicryéøvL éðtîïneà Cick ¨¨¦§¥¤¨¦¨
.aeh meia elrpl xyt` i`e ,exigydlìk ,ììkä äæxacïéúBàpL ¤©§¨¨¤¥¦

áBè íBéa Bajixv epi`e ,`edy zenk ea mipdpe mihywzny - §
,sqep oewiz,BúBà ïéçlLîzenk ea miynzyn oi`y xac j` §©§¦

:aeh meia exiagl dpzna epzile eglyl xeq` ,oewiz `la `edy
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קנט
`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei

øîà àáøopinxce ,llk oiyzek oi` :xn`we ,i`w inp dphwae ,xn`w mrh dn mlerl -

.'ek oiyzek la` dlrïì àä.ilflfnc icar ol zilc -åäì àäicar edl zi`c -

.epiyr dphwa mixne`e ,dlecba oiyere ,ilflfncéì÷äéøäö óselw did ezi`xn xdev -

.oaleäðùîçéãî.mina -äìåùåenk ,dlrnl svy zleqtd dley :`xnba yxtn -

epiidc ,(`,ep dxf dcear) "zeiaga dlyiyn"

.zeiagd it lr mitvd mipvxg lhepy inp

àøîâíéøåîà íéøáã äîálld zia exyc -

.jilydle ynn zleqt lehilïàî àëéà éî
éøùãdil iliha `de ,elhlhl elit`e -

de ,`aex iabl `herinzleqt dilekk dil de

.ifg `leàçøèá ùéôðãikde ,wc epyiy -

gxehy onfa - mixen` mixac dna :xn`w

ixn` `wc `ed ,zleqt ly lr daexn lke`d

.sicr `gxha ihernc ,zleqt lhep lld zia

lke`d ly lr daexn zleqtd gxeh m` la`

.'ek lkd ixac -íéî åéìò ïéôéöîåea mipzepe -

.lke`d lr mitvy cr minàëôéàlke` -

.dhnl zleqte dlrnlàøôòon dhnl -

.lke`déìéâ.lke`d on dlrnl ,yw -äðùî
ïéçìùî ïéà.edrxl yi` oexec -úåðî àìà-

oebk ,xgnl egipdl ieyr epi`e ,okend xac

.mibc oke ,migxe`d iptl zekezg xya zekizg

äàåáúä úà àì ìáà,meid die`x dpi`y -

oeghl el didy ,aeh meia mipgeh oi`y

.dnrh bitz `le lenz`nøéúî ïåòîù éáøå
äàåáúámyzkie dxcwa mlyai `ny -

.dphw zyzknaàøîâäøåùá åðùòé àìù-

`yee`c ,daxd miyp` ici lr oexecd glyi `l

.weya xeknl mikilenk mi`xpe ,`zlnàúìú
éøáâ.ipin `zlz mr migely -éàîopilf` in -

gelyl lekic `kid ik ,ixye oine oin lk xza

inp `zyd df `la df oin lk mr cg` yi`

.`zln `yee` `din `zyd `nlc e` ,ixy

úåéãåì.oihg lk`n -ïéñéñøieyrd lk`n -

.miycrd onäðùîíéìë ïéçìùî.micba -

ãòåîä êøåöì ïäå.efg i`nl yxtn `xnbae -

ìãðñ àì ìáàzexnqne xer dtevn ur ly -

elrpl `ly eilr minkg exfby ,ea oireaw

ebxdpy ,didy dyrn meyn ,aeh meiae zaya

.(`,q) zay zkqna ,eici lr zaya mibexdàìå
øåôú åðéàù ìòðî.icinl ifg `lc -àì óà

ïáì ìòðî.elrpl ekxc did `ly -ïîåà êéøöù
.exigydl -ïéúåàðù.oihywzn -àøîâ

êîéîì.letkl -àîéð åì êøëú àîùyie -

oixewy oixwtelc ly oebk ,miqbe oilecb minip

`l" meyn xaere ,dnewna znngne ,h"ew

oeik ,`nlra `nip inp i` ."fphry yalz

dl `ied - dhnln enngne edpdn cbad xwirc

.d`pd da zi`c dyial `déãéî ÷éñôîã-

.mdipia xg` cba ozepyíäéìò ïùéì øåñà-

.opaxcnïåìéåá.gztd cbpk eqxtl ie`xy -

àîè ïåìéå åøîà äî éðôî`le ,d`neh lawn -

zelawn opi`y ziad zevignn zg`k ede`yr

.d`nehåãâðë íîçúî ùîùäù éðôîshrzn -

oeike ,eilr ilk zxez yi jkitl ,eileya

.mi`lk ezeyrl xeq` - ecbpk minngznc
ïéù÷á
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àáøedl ixiine .dphwa elit`e ,`ixy `l dyizk meye ,xn`w mrh dn mlerl - xn`

a milflfny micar mdl yiy ,l`xyi ux` ipal.qxhpewd yxit jk .xac

øøåáä'eke dxixa epiid e`le - lke`e lke` xxea mixne` i`ny zia aeh meia zeiphw

xxea ly ekxc dn :xn`w (`,glw) zay zkqnac :dnizegipne lke`d lhep -

ixwc ,jka dxixa oi`y rnyn `kde .zleqtd

lhep :eyexit ikd mzdc :xnel yie !iepy dil

zleqtd gipne envr lke`d,eze` wexfi :yexit -

i` .dxixa ied lke`d jezn zleqt mewn lkne

i`ce f`e ,lke`d lr daexn zleqtdy mzd :inp

`kd la` ,dxixa jxc zleqtd jezn lke` ied

ied f`c ,zleqtd lr daexn lke`dy ixiin

jixtc `xnbae .dxixa jxc lke`d jezn zleqt

,ixyc o`n `ki` in lke`d lr daexn zleqtc

leki did .xeq` `di lehlha elit` :eyexit

dipn `ticrc `l` ,xxea jxc edfc zeywdl

`hern lhac ,xeq` `di lehlh elit`c ,jixt

.zleqt dilekk iede `aex iabl

éðôîynydy iptn `nh oelie exn` dn

zkxta `de :xn`z m`e - ecbpk mngzn

(mye a,v oileg) "dypd cib" wxta xn` okynd

.'eke mipdk ze`n ylye (xn`we) ,d`neh lawnc

:xnel yie !eda jiiy `l `nrh i`dc ab lr s`e

oex`c dielr itiik skinc li`ed ,zkxt ip`yc

:dyw mewn lkne .zna `nhne ,ld` `ed ied

zkqna xn`c ,d`nehd clea d`nhn j`idc

,d`nehd clea d`nhpy zkxt :(a,ai) milwy

ikd e`l i`c ,dafe afc dwyna ixiine`l -

ld` dyrpy oeik :xnel yie !ilk enhnmdl yi -

cere ,d`nehd clea s` mi`nhne ,ilk zxez

eidyk :`"xaii`n l`eny epax axd xne`

mewnl mewnn zkxtd mi`yepmilkd ozep -

zekldae .mdilr ilk zxez yi ok m` ,dkezl

xeq` :yxtl yie .xeq` oelie :qxb zelecb

.ecbpk mngzn ynydy iptn ,mi`lkn ezeyrl

l mewn meya `pgky` `lc ,d`xp ile`

.mi`lkn oelie xeq` `dic dpyna `le `ziixaa

d`neh `nlyadidy oicq :opzck ,`pgky` -

oelie e`yre qxcn `nhla` qxcnd on xedh -

.(h dpyn fk wxt milk) .rbn `nh
`l`oiywa
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étt áø .eäì àäå ,ïì àä ;àéL÷ àì :øîà àáø̈¨£©¨©§¨¨¨§¨§©©¦
.ìëà àìå àñééc déì éúééà ,ìàeîL øî éáì òì÷à¦§©§¥¨§¥©§¦¥©§¨§¨£©
÷éic äåäc dééæçc ?deãáò äpè÷ úLzëîa àîìãå§¦§¨§©§¤¤§©¨£©§©§¥©£¨©¦
éì÷ äåäc dééæçc ?deãáò ìBîúàî àîìãå .éôèó §¥§¦§¨¥¤§£©§©§¥©£¨§¦

àkéàc ,ìàeîL øî éa éðàL :àîéà úéòa éàå .déøäö¦£¥§¦¨¥¥¨¨¥¥¨§¥§¦¨
.éãáòc àúeöéøtäðùî,áBè íBéa úBiðè÷ øøBaä §¦¨§©§¥©¥¦§¦§

ìlä úéáe ,ìëBàå ìëBà øøBa :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥¤§¥¥¦¥
ìáà ,éeçîúáe ïBð÷a B÷éça ,Bkøãk øøBa :íéøîBà§¦¥§©§§¥§¨§©§£¨
ìàéìîb ïaø .äøáëa àìå äôða àìå àìáèa àìŸ§©§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨©¨©§¦¥

.äìBLå çéãî óà øîBààøîâ,àéðzïaø øîà ¥©¥¦©§¤©§¨¨©©¨
äaeøî ìëBàäLk ¯ íéøeîà íéøác äna :ìàéìîb©§¦¥©¤§¨¦£¦§¤¨¤§¤
éøác ¯ ìëBàä ìò äaeøî úìBñt ìáà ,úìBñtä ìò©©§¤£¨§¤§¨©¨¤¦§¥
úìBñt .úìBñtä úà çépîe ìëBàä úà ìèBð ìkä©Ÿ¥¤¨¤©¦©¤©§¤§¤
,àëéøö àì ?éøLc ïàî àkéà éî ìëBàä ìò äaeøî§¨©¨¤¦¦¨©§¨¥¨§¦¨
øîBà ìàéìîb ïaø" .àøeòéLa øèeæå àçøèa Léôðc§¨¦§¦§¨§¨§¦¨©¨©§¦¥¥
éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðz ."äìBLå çéãî óà©¥¦©§¤©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
eéäL :ìàéìîb ïaø úéa ìL ïâäðî äéä Ck :÷Bãö̈¨¨¨¦§¨¨¤¥©¨©§¦¥¤¨
àöîðå ,íéî åéìò ïéôéöîe íéLãò àìî éìc ïéàéáî§¦¦§¦¨¥£¨¦§¦¦¨¨©¦§¦§¨
àì !àëtéà àéðúäå .äìòîì úìBñôe ähîì ìëBà¤§©¨§¤§©§¨§¨©§¨¦§¨¨

.éìéâa àä ,àøôòa àä ;àéL÷äðùîéànL úéa ©§¨¨§©§¨¨§¦¥¥©©
úéáe ,úBðî àlà áBè íBéa ïéçlLî ïéà :íéøîBà§¦¥§©§¦§¤¨¨¥
ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ïéçlLî :íéøîBà ìlä¦¥§¦§©§¦§¥¨©¨¨¥©¦
,úBiðè÷å ,úBúìñe ,íéðîL úBðéé ïéçlLî .ïéèeçL ïéa¥§¦§©§¦¥§¨¦§¨§¦§¦

.äàeáúa øézî ïBòîL éaøå .äàeáz àì ìáààøîâ £¨Ÿ§¨§©¦¦§©¦¦§¨
:àðz .äøeLa epNòé àlL ãáìáe :ìàéçé áø éðz̈¥©§¦¥¦§©¤Ÿ©£¤§¨¨¨

ìMî äúeçt äøeL ïéà:éLà áø éòa .íãà éða äL ¥¨§¨¦§¨§¥¨¨¨¥©©¦
ïBòîL éaø" .e÷éz ?éàî éðéî àúìúe éøáb àúìz§¨¨©§¥§¨¨¦¥©¥©¦¦§
,äàeáúa øézî ïBòîL éaø :àéðz ."äàeáúa øézî©¦¦§¨©§¨©¦¦§©¦¦§¨

ãeì ïäî úBNòì ¯ ïéhç ïBâkíéøBòN ,úBi¯éðôì ïzéì §¦¦©£¥¤¦§¦¦¥¦§¥
.ïéñéñø ïäî úBNòì ¯ íéLãò ,Bzîäaäðùî,ïéøeôz ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa ,íéìk ïéçlLî §¤§£¨¦©£¥¤§¦¦§©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨§¦

BðéàL ìòðî àìå ,øneñnä ìcðñ àì ìáà .ãòBnä CøBöì ïäå ,íéàìk ïäa LiL ét ìò óàå§©©¦¤¥¨¤¦§©¦§¥§¤©¥£¨Ÿ©§¨©§¨§Ÿ¦§¨¤¥
éøvL éðtî ,ïáì ìòðî àì óà :øîBà äãeäé éaø .øeôzBa ïéúBàpL ìk :ììkä äæ .ïneà C ¨©¦§¨¥©Ÿ¦§¨¨¨¦§¥¤¨¦¨¤©§¨¨¤¥¦

.BúBà ïéçlLî ¯ áBè íBéaàøîâeæç ¯ éîð ïéøeôz ïéàL ;Leaìîì eæç ¯ ïéøeôz àîìLa §§©§¦¦§¨¨§¦£§©§¤¥§¦©¦£
éìò äìòé àì" :àéðúäå ,déúez Cîéîì eæç :àîéz éëå ?eæç éàîì íéàìk àlà ,ééeqëì¯ "E §©¥¤¨¦§©¦§©£§¦¥¨£§¥©¥§¨©§¨Ÿ©£¤¨¤

ézçz Bòéväì ìBëé äzà ìáààîéð Bì Cøkz ànL ,ïk úBNòì øeñà :íéîëç eøîà ìáà .E £¨©¨¨§©¦©§¤£¨¨§£¨¦¨©£¥¤¨¦¨¥¦¨
òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL éaø øîàäå ,éðéa éðéa éãéî ÷éñôîc :àîéz éëå .BøNa ìò©§¨§¦¥¨§©§¦¦¥¥¥¥¦§¨¨©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©
øNò eléôà :íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî éaø øîà ìeàL ïa éñBé éaø øîà éåì ïa¤¥¦¨©©¦¥¤¨¨©©¦¦§¨¨©¦¨§¦§¥£¦¤¤

ïäézçz íéàìëå Bæ éab ìò Bæ úBòvî¯éìò äìòé àì" øîàpL íeMî ,íäéìò ïLéì øeñà."E ©¨©©¥§¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤¦¤¤¡©Ÿ©£¤¨¤
!Bcâðk ínçúî LnMäL éðtî ¯ àîè ïBìéå eøîà äî éðtî :àleò øîàäå .ïBìéåa àlà¤¨§¦§¨¨©¨¦§¥¨¨§¦¨¥¦§¥¤©©¨¦§©¥§¤§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dvia(oey`x meil)

:xg` ote`a uxzn `ax,øîà àáøoi`' `ziixaa epipyy dn ¨¨¨©
`id `tiqde ,`ed cg` oic ,'zyzkna oiyzek oi`e ipqih oiyer
eprinydl `yixd d`ae ,lirl `xnbd ixack `yixl mrh zpizp
zxg` `ziixaa epipyy s`e .dphw zyzkna elit` miyzek oi`y

,dphw zyzkna miyzeky,àéL÷ àìc meynàäef `ziixa - Ÿ©§¨¨
dxn`p ,dphwa miyzekyïìmicar epl oi`y ,laa ipa epl - ¨

eyzkiy yeygl oi`e ,aeh meia dk`ln xeqi`a milflfnd
.dphwa eyzky exn`ie dlecb zyzknaàäåzncewd `ziixa - §¨

dxn`p ,dphwa s` miyzek oi`yeäìyiy l`xyi ux` ipal - §
zyzkna yezkl mdl xizp m`e ,xeqi`a milflfnd micar mdl

.dphwa eyzky exn`ie dlecba eyzki ,dphw
òìwà étt áøoncfd -éáìzàñééc déì ézééà ,ìàeîL øîmeia ©©¦¦§©§¥©§¥©§¥¥©§¨

aeh,ìëà àìåxeq`e ,xeqi`a dlecb zyzkna dyzkpy oeik §Ÿ¨©
dzyrpy itt ax rci oipn :`xnbd zl`ey .aeh meia dlk`l

,dlecb zyzknaäeãáò äpè÷ úLzëîa àîìãådaiyn .xzida §¦§¨§©§¤¤§©¨¨§¨
:`xnbdéôè ÷ééc äåäc dééæçcwcd miyezk mihigdy d`x - §©§¥©£¨¨¥§¥

itt ax rci oipn :`xnbd zl`ey .dlecb zyzkn jxck ,ahid
,aeh meia ziyrpyäeãáò ìBîúàî àîìãå:`xnbd daiyn .dééæçc §¦§¨¥¤§¨§¨§©§¥

éì÷ äåäcdéøäö ódid dxiayd mewna mihigd d`xny d`x - ©£¨¨¦©£¥
cer .xzei ddk dzid ,lenz`n dieyr dzid m`e ,oale xida

:`xnbd zayiinàkéàc ,ìàeîL øî éa éðàL ,àîéà úéòa éàå§¦¨¦¥¨©¦¥©§¥§¦¨
éãáòc àúeöéøtmilflfne mivext eidy micar ea miievny - §¦¨§©§¥

.:xeqi`a `qiicd z` eyry yyg ok lre ,dxiara

äðùî
xexaiy .` :mi`pz dylya `l` zaya dxzed `l xxea zk`ln
xexaiy .b .gipdl `le cin lek`l ick xexaiy .a .ilka `le cia
ewlgp epizpynae .jka dxixa jxc oi`y itl ,zleqt jezn lke`
e` zayk dpic m`d ,aeh meia dxixa oipra lld ziae i`ny zia

:`lìëBà øøBa ,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa úBiðè÷ øøBaäjezn ©¥¦§¦§¥©©§¦¥¤
zleqtdìëBàå.lke`d jezn zleqt xexai `l la` ,cinúéáe §¥¥

Bkøãk øøBa ,íéøîBà ìläz` qxet oke .lke` jezn zleqt s` ¦¥§¦¥§©§
ezilhB÷éçaxxea oke .dilr xxeaeïBð÷a,dhnl xv eity ilk - §¥§¨

éeçîúáe,dxrw -àì ìáàxexaiàìáèa,ur ly agx sc -àìå §©§£¨Ÿ§©§¨§Ÿ
.äøáëa àìå ,äôðamrta daxd el` milka xexal jxcy meyn §¨¨§Ÿ¦§¨¨

.xgn jxevl xxeak d`xpe ,zg`,øîBà ìàéìîb ïaøxexal xzen ©¨©§¦¥¥
zeiphwd z`óày ici lrçéãî,mina oze` dxey -äìBLåz` ©¥¦©§¤

d`xpy s` ok zeyrl exq` `le .mind ipt lr dtvy zleqtd
:leg dyrnk

àøîâ
.lke` jezn zleqt xexal mixizn lld ziay dpyna x`ean

:lld zia zhiy z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianøîà ,àéðz©§¨¨©
,íéøeîà íéøác äna ,ìàéìîb ïaø`ivedl lld zia exizdy ©¨©§¦¥©¤§¨¦£¦

,lke`d jezn zleqt,úìBñtä ìò äaeøî ìëBàäLkte`aydf o §¤¨¤§¤©©§¤
lke`d z` lehiln zhrend zleqtd z` lehil dgxih zegt yi

,daexndìáàdy mewna,ìëBàä ìò äaeøî úìBñtlìkä éøác £¨§¤§¨©¨¤¦§¥©Ÿ
`ed ixd.úìBñtä úà çépîe ,ìëBàä úà ìèBðike :`xnbd dywn ¥¤¨¤©¦©¤©§¤

dy mewnaéøLc ïàî àkéà éî ìëBàä ìò äaeøî úìBñtin yi - §¤§¨©¨¤¦¦¨©§¨¥
s` dxeq` zaexrzd lk `ld ,ef zaexrz xexal llk xizny
meyn xq`pe zleqtd aexa lha day lke`d mby oeik ,lehlha

:`xnbd zvxzn .melkl die`x dpi`y zleqtd oick dvwenàìŸ
àëéøö`l` ,daexn zleqtdy `ziixad zpeek oi` -Léôðc §¦¨§¨¦

àøeòéLa øèeæå àçøèadlecb zhrend zleqtd z`ved zgxih - §¦§¨§¨§¦¨
lke`de zephw mipa` md zleqtdy oebke ,lke`d z`vedn xzei
xxeay mixen` mixac dna ,`ziixad zyxtzn jke ,qb `ed
z`ved zgxihy mewna ,jka dvex `ed m` lke` jezn zleqt
dgxiha hrnl sicre ,zleqtd z`ved zgxihn daexn lke`d

mewna la` ,xyt`d lkkdaexn zleqtd zxixa zgxihy
s` lr ,jtidl `le zleqtdn lke`d z` xexal jixv lke`dn

dxixad gxeha hrnl yiy meyn dzenka zhren zleqtdy
:xyt`d lkk

* * *
:dpyna epipyéaø øîà ,àéðz :äìBLå çéãî óà øîBà ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¥©¥¦©§¤©§¨¨©©¦

ïéàéáî eéäL ,ìàéìîb ïaø úéa ìL ïâäðî äéä Ck ,÷Bãö éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¨¨¨¨¦§¨¨¤¥©¨©§¦¥¤¨§¦¦
aeh meiaíéî åéìò ïéôéöîe ,íéLãò àìî éìcmin eze` mi`lnn - §¦¨¥£¨¦§¦¦¨¨©¦

åjk ici lràöîðdyìëBàx`ypúìBñôe ,ähîìdtv.äìòîì §¦§¨¤§©¨§¤§©§¨
:`xnbd dywnàéðúäåzxg` `ziixaa,àëtéàdixyd ici lry §¨©§¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .zrwey zleqtde sv lke`d minaàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
`ed dhnl zleqtdy epyyaly zleqt,àøôòon cak `edy §©§¨

e .mdizgz rweye miycrdàä`ed dlrnl dtv zleqtdy epyy ¨
éìéâa:dlrnl dtve miycrd on dlw `idy yw ly zleqta - §¦¥

äðùî
ïéçlLî ïéà ,íéøîBà éànL úéaoexecáBè íBéaedrxl yi`àlà ¥©©§¦¥§©§¦§¤¨

úBðî,xgnl cr ogipdl miieyr oi`e ody zenk dlik`l zepkend ¨
.migxe`l zepkend mibc e` xya zekizg oebk,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
,ïéèeçL ïéa ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ïéçlLîoiicry it lr s` §©§¦§¥¨©¨¨¥©¦¥§¦

oke .dlik`l mpwzl jixvïéçlLîly oexec,úBúìñe ,íéðîL úBðéé §©§¦¥§¨¦§¨
,úBiðè÷å.mdy zenk dizye dlik`l miie`xy xg`nàì ìáà §¦§¦£¨Ÿ
oiglyn,äàeázoi`e ,dpigh `la dlke`l xyt` i`y oeik §¨

.mrhd betiy `la lenz`n oeghl lkiy xac aeh meia mipgeh
,äàeáúa øézî ïBòîL éaøådyzekle dxcwa dlyal ie`xy oeik §©¦¦§©¦¦§¨

jk lk`izy giky `ly xaeq `nw `pz la` .dphw zyzkna
:xgn jxevl gleyk d`xpe ,d`eazd

* * *

àøîâ
,ìàéçé áø éðzmpi`y mixac s` gelyl exizd lld zia mpn` ¨¥©§¦¥

j` ,dlik`l mipkenäøeLa epNòé àlL ãáìáelr epglyi `ly - ¦§¨¤Ÿ©£¤§¨
mikilenk d`xpe ,daexn lewl mxeb dfy meyn ,daxd miyp` ici

:`xnbd zx`an .weya xeknlìMî äúeçt äøeL ïéà ,àðzéða äL ¨¨¥¨§¨¦§Ÿ¨§¥
,íãàz` gelyl xzene ,dxeyl miaygp mpi` migely ipy la` ¨¨

:`xnbd zxxan .mci lr oexecd,éMà áø éòaici lr oexec zgily ¨¥©©¦
épéî àúìúe ,éøáb àúìzoin gley cg` lk cia epiidc ,oilke` §¨¨©§¥§¨¨¦¥

,xg`éàîxzeny myk ,xzen ,oin eze` df oi`y oeik m`d ,epic ©
xg`n `ny e` ,ecia cg` oinyk envr ipta cg` lk gelyl
,`xnbd zniiqn .xeq`e ,daexn lew dfa yi cgi mlek z` gleye

:e÷éz¥
* * *

:dpyna epipyøézî ïBòîL éaø ,àéðz :äàeáúa øézî ïBòîL éaø©¦¦§©¦¦§¨©§¨©¦¦§©¦
äàeáúa`la dlik`l die`x `id s`y itl ,aeh meia dgleyl ¦§¨

,dpigh,ïéhç ïBâkie`xyúBiãeì ïäî úBNòì.mihig ly lk`n - §¦¦©£¥¤¦
oke,íéøBòNzeie`xïzéìoze`Bzîäa éðôì.e,íéLãòzeie`x §¦¦¥¦§¥§¤§£¨¦

ïéñéñø ïäî úBNòì:miycrn ieyrd lk`n - ©£¥¤§¦¦

äðùî
ïéçlLîedrxl yi` aeh meiaíéìk,micba -ïðéàL ïéa ïéøeôz ïéa §©§¦¥¦¥§¦¥¤¥¨

ét ìò óàå ,ïéøeôzmeyn dyiala mixeq`y,íéàìk ïäa LiL §¦§©©¦¤¥¨¤¦§©¦
,mgleyl xzeney calaãòBnä CøBöì ïä.dfi` `xnba x`eaie ¥§¤©¥

.mda yi jxevàì ìáàaeh meia miglynøneñnä ìcðñlcpq - £¨Ÿ©§¨©§¨
minkg exfby meyn ,ea mireaw mixnqny xera dtevnd ur

.aeh meiae zaya elrpl `lyåokàìmiglyn,øeôz BðéàL ìòðî §Ÿ¦§¨¤¥¨
.melkl ie`x epi`y itlàì óà ,øîBà äãeäé éaømiglynìòðî ©¦§¨¥©Ÿ¦§¨

ïáì,elrpl jxc oi`e ,ravp `l oiicryéøvL éðtîïneà Cick ¨¨¦§¥¤¨¦¨
.aeh meia elrpl xyt` i`e ,exigydlìk ,ììkä äæxacïéúBàpL ¤©§¨¨¤¥¦

áBè íBéa Bajixv epi`e ,`edy zenk ea mipdpe mihywzny - §
,sqep oewiz,BúBà ïéçlLîzenk ea miynzyn oi`y xac j` §©§¦

:aeh meia exiagl dpzna epzile eglyl xeq` ,oewiz `la `edy
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המשך בעמוד העב



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dvia(ipy meil)

:`xnbd zvxznàlàaeh meia gelyl epizpyna exizdy dn ¤¨
epiidami`lk icbaïéL÷.mdilr zayl xzene ,minngn mpi`y §¨¦

e,mi`lk xeqi` meyn mda oi`y `xnbd dgikenáø øîàc àä ék¦¨§¨©©
àéøL Løðc àcîb àèîð éàä ,òLBäé áøc déøa àðeäly cba - ¨§¥§©§ª©©©§¨©§¨§©¨©§¨

,'yxp' iexwd mewna ievny oirk ,dywe ueekn xnvn ieyrd cal
iptny meyn ,mi`lk ea yiy it lr s` ,eizgz erivdl xzen

.menig z`pd ea oi` ezeiyw
ïéìcøò ,àtt áø øîàjeza lbxd sk zgz minyy ozyt zeqit - ¨©©¨¨©§¨©¦

awr cbpke ,mzizgza caern miyiiz xer mdilr mileze ,lrpnd
,mizyte xnv mda yiy it lr s` ,xnvn miieyr md lbxdïéà¥

íeMî ïäaxeqi`,íéàìk.menig z`pd mda oi`e miyw mdy oeik ¨¤¦¦§©¦
éèéLôc éøøö éðä ,àáø øîàmda mixexvy mi`lk icba mze` - ¨©¨¨¨¥§¨¥¦§¦¥

zerníeMî íäa ïéàxeqi`,íéàìk,ewig jeza mpzil xzene ¥¨¤¦¦§©¦
lke ,sebd z` mngn epi` aeye cbad z` miywn zerndy meyn

mi`lk icba j` .xen`k xzen menig z`pd ea oi`yãmixexv §
mdaéðøæa,mirxf -,íéàìk íeMî ïäa Lémirxfd oi`y meyn ¦§¨¥¥¨¤¦¦§©¦

.menig z`pd ea yie ,cbad z` miywnãçàå äæ ãçà ,øîà éMà áø©©¦¨©¤¨¤§¤¨
äæ,ipxfac ixxv oiae ihiytc ixxv oia -íeMî ïäa ïéàxeqi` ¤¥¨¤¦

Cëa íenç Cøc ïéàL éôì ,íéàìk: ¦§©¦§¦¤¥¤¤¦§¨
* * *

:dpyna epipy:øneñnä ìcðñ àì ìáà:`xnbd zx`anìcðñ £¨Ÿ©§¨©§¨©§¨
àì àîòè éàî øneñnä`vi `ly exfby itl .aeh meia miglyn ©§¨©©£¨Ÿ

,aeh meiae zaya mc` eaäéäL äNòî íeMîzay zkqna `aend ¦©£¤¤¨¨
(.q)`l dxrnl qpkpdy erawe ,dxrna e`agp dxifbd zryay ,

okidn miaie`d e`xie ,`vie uega miaie` yiy rci `l `ny ,`vi
el yiy xneqnd lcpq jetd lrp miqpkpd cg`e ,meytzie `vi
lr mi`agpl dncp dide ,eiccv ipyn elrpl xyt`ye zeit izy
dldad jezne ,dxrnd on `vi mc` eze`y lcpqd zeawr it
xg`ne ,dfa df ewgce gexal exdin miaie`d ici lr elbzdy
ebxd ,miqeqd zeqxtk miary mixneqn milcpqa miyeal eidy
meyne .miaie`d mda ebxdy dnn xzei mdilcpqa df z` df
lcpq mc` lrpi `ly rxe`nd oirk exfb zaya did df dyrny
s` xeq` elrpl xeq`y xg`ne .aeh meiae zaya llk xneqnd

.aeh meia eglyl
Bìòðì øeñà øneñnä ìcðñ ,éiaà øîàxg`n j` ,aeh meie zaya ¨©©©¥©§¨©§¨¨§¨¢

dvwen meyn xeq` epi` ilk zxez ea yiy.Bìèìèì øzeîex`ane ¨§©§§
,epic z` iia`,äéäL äNòî íeMî ,Bìòðì øeñà,lirl x`eank ¨§¨¢¦©£¤¤¨¨

ey oipnBìèìèì øzeîéðz÷cî ,y epizpynaïéçlLî ïéàmeia eze` ¨§©§§¦§¨¨¥¥§©§¦
,aehCzòc à÷ìñ éàcy,Bìèìèì øeñàdpynd dkxved dnl §¦¨§¨©§¨¨§©§§

`ld ,'oiglyn oi`' xnel,øeñà éìeèìèì àzLäoi` ikeïéçlLî ©§¨§©§¥¨§©§¦
àéòaî:eprinydl jixv - ¦©§¨

* * *
:dpyna epipy:øeôz BðéàL ìòðî àìå:`xnbd zl`eyàèéLt §Ÿ¦§¨¤¥¨§¦¨

zayiin .melkl ie`x epi` ixdy ,aeh meia eze` miglyn oi`y
:`xnbdàëøöð àìeprinydl `l` df oicékéñá èé÷ðc áb ìò óàc Ÿ¦§§¨§©©©§¨¦§¦¥

oi` ,dyiall zvw ie`xe ur ly zephw zeczia xaegn lrpndy -
.ezxitz dxnbp `ly oeik ,eze` miglyn

* * *
:dpyna epipyäãeäé éaø ,àéðz :ïáì ìòðî àì óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©Ÿ¦§¨¨¨©§¨©¦§¨

a øézîlrpnøBçLzenk elrpl ie`xy meyn ,aeh meia eglyl ©¦§¨
,`edya øñBàålrpnïáì,reav epi`yéøvL éðtîCexigydl §¥§¨¨¦§¥¤¨¦

aøébä úvéa.yeniyl ie`x epi` oiicre ,xib znc` ly ueaa -éaø ¦©©¦©¦
a øñBà éñBélrpnøBçL,aeh meia eglylL éðtîoiicréøvC ¥¥§¨¦§¥¤¨¦

Bçöçöì:`xnbd zx`an .xerd iteliw z` wilgdl -éâéìt àìå §©§§§Ÿ§¦¥
`l` ,iqei iaxe dcedi iaxdéøúà ék øîe déøúà ék øîcg` lk - ©¦©§¥©¦©§¥

dndad xera ixdy .enewna bedpd lrpnd itl epic z` wqt
jixvy zehixne miteliw yi xyaa weacd iniptd ecivn

.gevgv jixv epi`e wlg ipevigd eciv eli`e ,mwilgdldéøúàa§©§¥
úçúì àøNá øîcweacd xerd cv did dcedi iax ly enewna - §©¦§¨§©©

,wlg did lrpnd ly ipevigd ecive ,lrpnd miptl ieyr xyaa
,`edy zenk yeniyl ie`xe ,gevgv jixv lrpnd oi` df ote`ae

eli`e ,aeh meia eglyl xizd jkleìéòì àøNá øîc déøúàa- §©§¥§©¦§¨§¥

eciva ieyr xyaa weacd xerd cv did iqei iax ly enewna
jkle ,gevgv `la yeniyl ie`x lrpnd oi`e ,lrpnd ly ipevigd

:aeh meia `edy zenk eglyl xq`
* * *

:dpyna epipyáBè íBéa Ba ïéúBàpL ìk ììkä äæ:eze` oiglyn ¤©§¨¨¤¥¦§
:df oipra oic `xnbd d`ianì ïðaøì eäì àøL úLL áøéøecL ©¥¤¨¨§§©¨¨§©¥

àáè àîBéa ïélôzoilitz edrxl yi` gelyl minkgl xizd - §¦¦§¨¨¨
:iia` dywn .aeh meia,ïðz ïðà àäå ,éiaà déì øîàwxyìkxac ¨©¥©©¥§¨£¨§©¨

,BúBà ïéçlLî áBè íBéa Ba ïéúBàpLea oiynzyn oi`y xac j` ¤¥¦§§©§¦
ji` oilitz oigipn oi` aeh meiay oeike ,eglyl xeq` aeh meia
epizpyn zpeek oi` :`xnbd zvxzn .aeh meia oglyl xzed

`l` ,aeh meia ea miynzyny xac wx oiglynyìk ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨
ìBça Ba ïéúBàpL,`edy zenkáBè íBéa BúBà ïéçlLîyi jke . ¤¥¦§§©§¦§

.'eze` oiglyn aeh meia ,ea oize`py lk' ,epizpyn z` `exwl
* * *

:ab` oic `xnbd d`ianàîéð ïãéì eúàå ìéàBä ,ïélôz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦¦¦§¨§¨¨¥¨
àúléî eäasqep dkld xac ycgp ,oilitz oic epicil `ae xg`n - §¦§¨

y in .zaya oilitz oipraCøca àa äéä,zay axraïélôúe ¨¨¨©¤¤§¦¦
änç åéìò äò÷Lå ,BLàøamkiledl el xeq`y s` ,zayd dqpkpe §Ÿ§¨§¨¨¨©¨

`ed ixd ,d`ved xeqi` meyn ,miaxd zeyxa zen` rax` ecia
e ,erexfe ey`x lr mxi`yníäéìò Bãé çépî,miyp`d me`xi `ly ©¦©¨£¥¤

jlede,Búéáì òébnL ãòjxc `l` d`ved jxc df oi`y oeiky ©¤©¦©§¥
ezial olhlhl minkg edexizd ,`id ci xg`lk dxarde ,yealn

m` oke .oilitzd efazi `ly ickáLBé äéäzay axraúéáa ¨¨¥§¥
Løãnäxnzyn epi`y mewna xirl ueg `vnpd,BLàøa ïélôúe ©¦§¨§¦¦§Ÿ

,íBiä åéìò Lc÷å,oilitzd z` ea xi`ydl leki epi`eBãé çépî §¨©¨¨©©¦©¨
.Búéáì òébnL ãò ïäéìò£¥¤©¤©¦©§¥

:`xnbd dywn,à÷éà áøc déøa àðeä áø áéúî,epipy `ldeäéä ¨¦©¨§¥§©¦¨¨¨
òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ,íBiä åéìò Lã÷å ,BLàøa ïélôúe Cøca àä©¤¤§¦¦§Ÿ§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©

úéaìoey`xdäîBçì Ceîqä.ezia cr mkilei `le ,my mxi`yne ©©¦©¨©¨
m`eãò ïäéìò Bãé çépî ,íBiä åéìò Lã÷å Løãnä úéáa áLBé äéä̈¨¥§¥©¦§¨§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©

.Løãnä úéáì Ceîqä úéaì òébnLel exizd `ly x`ean ixd ¤©¦©©©¦©¨§¥©¦§¨
:`xnbd zvxzn .ezial okiledlàä ,àéL÷ àìokileny epipyy Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,yxcnd ziale dnegl jenqd zialcoilitzdàøèðî §¦§§¨
e .df ziaa zexnyp -àämewna `ed ,ezial okileny iia` xn`c ¨

coilitzdàøèðî àìel exizd ok lre ,dnegl jenqd ziaa §Ÿ¦§§¨
.efazi `ly ick ,ezial okiledl

:`xnbd dywnàøèðî àìc éàcr okilei ok m` `l` oilitzd ¦§Ÿ¦§§¨
,eziaàéøéà éàîoilitzd eidyk `weec recn -BLàøamcew ©¦§¨§Ÿ

`lde ,ezial okiledl iia` xizd ,meid ycwyïúçî eléôà£¦©£¨
énð àòøàan m` s` -xzen ,meid ycwy xg` rwxw iab lr o`v §©§¨©¦

,ezial okiledle ey`x lr mgipdl elàöBnä ,ïðz àäczebef dnk §¨§©©¥
ïélôz,zaya dcyaâeæ âeæ ïñéðëîerexf lr cg` bef gipn - §¦¦©§¦¨

bef gipne xfeg aeye ,ezial jk okilene ,lega ozgpd jxck ey`xe
el xzeny ixd .ezial olek z` `iany cr ,ezial oqipkne xg`
:`xnbd zvxzn .ezial mqipkdle zaya dligzkl mgipdl s`

,àéL÷ àì,llk xeny epi`y mewna xaic `l iia` s`y meyn Ÿ©§¨
`l`àäjenqd e` dnegl jenqd ziad cr mkileny epipyy ¨

mewna `ed ,yxcnd zialcoilitzdàøèðîoia df ziaaúîçî §¦§§¨¥£©
e éápboia,éáìk úîçîcr mgipdl jiyndl el exizd `l ok lre ©¨¥¥£©©§¥

e .my mxi`yie mvlgi `l` ,eziaàäcr mkiledl iia` xizdc ¨
mewna `ed ezialàøèðîczia eze`a oilitzdàìå ,éáìk úîçî §¦§§¨¥£©©§¥§Ÿ
éápb úîçî àøèðî,,`ed iia` ly eyecigeàîéúc eäîy oeikBøá ¦§§¨¥£©©¨¥©§¥¨

íéèñìmewn eze`aeäðéð ìàøNé,eäa éìæìæî àìåjkl ,oilitza ¦§¦¦§¨¥¦§§Ÿ§©§§¥§
,ezial okiledl el exizd `lïì òîLî à÷eid m` df ote`a s`y ¨©§©¨

jixvy meyn ,ezial mkiledl el exizd ,ey`x lr migpen
o`vn `l` eilr migpen eid `l m` la` .epnn eapbi `ly oxnyl
epi` mewnd ok m` `l` okiledle ogipdl xzed `l ,dcya

.oilitzd iefial yyg yie mialkd on s` xnzyn
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`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei
ïéù÷á.odilr ayil xzen - minngn oi`y oiyw micba -àèîð`"xhlt oixewy cba -

.f"rlaàãîâ.dyw dyrp ueek `edy xac ,(`,`iw migqt) ip`qn cenb enk ,dyw -

ùøðã.mewn -àéøù.mngn epi`y ,daiyil -ïéìéãøò,mipe`bd zeaeyza izi`x -

,ozirwxw zgz oicaern miyiz ly xer mdilr (mileze) ,odilrpn zgz oyall oilibxy

,xnv ly oze` oiyer yi lbx ly awrd cbpke

.ihnp oze` oixeweíéàìë íåùî íäá ïéà-

.od oiywcíéàìë íåùî ïäá ïéà éèéùôã éøøö
ozzl xzen - zern ea oixexvy mi`lk cba -

.mngn epi`e eze` oiywn zerndy ,ewiga

éðøæáã.mirxf mda xexvy -íåùî íäá ùé
íéàìë.ewig jeza ozzl xeq`e -åìòðì øåñà

.aeh meia -åìèìèì øúåîå.`ed ilkc -äùòî
äéäù"d`vei dy` dna" wxt ,zay zkqna -

.(`,q)éëéñáyie .ur ly zephw zeczi -

mizye ,ervn`a zexitz izy xtez :mixne`

.eawra mizye ,ey`xaøéâä úöéáoin xib -

xac lk zvia xigynd rwxwar dyrpe yelpd

.f"rla y"pehn ,zvia iexwåçöçöì.ewilgdl -

mewn mikted eid enewnay ,dinwl yxtnck

mewn jxce ,miptan xry mewne uegan xya

.zetilw zetilwe mihxn ea zeidl xyaäéøúàá
úçúì àøùá äãåäé éáøãoi` jkld ,miptl -

.egvgvl jixv'åë ïðú ïðàäåoi` oilitze -

(`,ev) oiaexra xn`ck ,aeh meia oda oize`p

.ze` onvr ody miaeh minie zezay e`viìë
ìåçá åá íéúåàðù.ekxv lk owezn `edy -

áåè íåéá åúåà ïéçìùîipzwc aeh meia i`c -

`l` ,i`w dinwlc oize`p` e`l - oizipzn

i`c ,`z` oilitz iiez`le ,dixzac oiglyn`

,edine .`xeq` `kil - aeh meia edl gpn inp

opax exycn :`nil `lc ,`l - xneqnd lcpq

.elrpl xzen dpin rny ,eglylêøãá àá äéä
.my lra -íäéìò åãé çéðî.me`xi `ly -

,yealn jxc xirl mqipkdl el exizd minkge

.oeifa meyne ,ci xg`lk dxard `idcúéáá
ùøãîä.xnzyn epi`e did dcya -úéáì

äîåçì êåîñäziaa mpzi xirl qpkpyn -

.ezia cr mkilei `le ,oey`xdàøèðîã àä-

mixnyp m` ,xn`c o`ndal jenqd zia eze`a

.my mpzi - ea mdåùàøá àéøéà éàîxaky -

.iia` hiwp `wc ,mei ceran oda yaeln did

éîð àòøàá ïúçî åìéôàycwy xg`l elit` -

minkg el exizd - rwxwa migpen o`vn meid

.oripvdle ey`xa ogipdlàöåîä`le qxb -

.`ivend opiqxbïéìéôú àöåîä.dcya zaya -

ïñéðëî.xirl -âåæ âåæ,cg` ey`xa ozep -

xfege ,oqipkne ,lega ozgpd jxck ,erexfa cg`e

y`x ly oilitz :oqipkne xg` bef yaele jlede

.bef bef ixw rexf lyeéáðâ úîçî àøèðî àìå-

zngn `xhpn `le li`edc ,iia` opirny`e

la` ;ezia cr mkilei - ey`xa ody xg`n ,iapb

- mialkd on oixnyp ody mewna my o`vn m`

.onewnn mfifi `l
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àìà`,hq) `neia rnyn oke .mi`lk meyn ea oi` dyw xacac `kd rnyn - oiywa

epdzn `w `d :jixte .mdiy`x zgz mdicba miltwn eid mipdkdy :xn`wc (mye

dpedk icba ip`y :iy` ax xn`e ,`kd `zi`ck mzd `zi` `ibeqc `llke .'eke mi`lkn

:jixte .mil`xyie miel mipdk ziviva oiaiig lkd :(a,b) oikxra xn`c :dnize .od oiywc

:ipyne ?mixeht eidi od mipdkc meyn ,`hiyt

fphry yalz `l" aizke li`ed `nizc edn

yalz `l"a epyiy lk :`ni` "jl dyrz milicb

"fphryipde ,"jl dyrz milicb" llka epyi -

ediiabl mi`lk exzy`e li`ed ,ipdk`l `ni` -

.oiaiig mipdkc ol rnyn `w ,ziviva eaiigl

mi`lk exzy`e li`ed xn`w i`n :dniz `zyde

:d`xp okl !oiyw eidy mdicba ip`yc ?ediiabl

`kil mikxac li`edc ,mdizgz rivdl `wecc

rivdl opaxc xeqi` `l`,xefb `l oiywa -

.`ixy yxpc `cnb `hnp 'eke `idd ik iziine

dywzny `cnbyxit ok .eizgz rivdl xzen -

mikx la` .i"yxoicalc mzd xn`ck ,mixeq` -

oixeq`rnyn `ixyc :d`xp ile .rey ody iptn

`ixyc inp ikd oi`c :xnel yie .yeall elit`

`cnb `dn iziin i`n xn`z m`e .yeall elit`

rivdl `wec oixzen oiywc yxit `de ?'eke yxpc

icba] iabc :xnel yie !oixeq` yeall la` ,eizgz

ea yi f`e ,fepe ieeh rey `edy ixiin [dpedk

on oixeq` ody oeike .`ziixe`cn mi`lk xeqi`

dxezddyiala oixeq` oiyw elit` ok m` -

`cnb la` ,d`lrdae,opaxc `l` epi` -

opira `ziixe`cnc :(mye a,`q) dcpa opixn`ck

micald xn`wc `de .fepe ieeh rey `diy

mixeq`mikxc oeike .opaxc `wec ixiin -`kil -

dyiala elit` ,opaxc `l` `xeq``l oiywa -

y"lifnc fpky`a oixewy y"ihpietxet* ipde .xefb

:xnel yi ,xnv oda yiy minrtc ,miyael ep`y

jxc eze` oi`iven ohw rxw oiyer m`e li`ed

exiagl jixq jxqn cgc ,drixwdla` .ixy -

xnv cba ly zephw zekizg oda oiniyn eid m`

.xeq` `diy i`ce -

éëäiz`e - 'eke lega oize`py lk xn`w

elit` `dc .oze` oiglync ,oiltz iiez`l

iiez`l ipz `l la` .`xeq` `kil oze` gipn m`

xneqnd lcpqi`c ,eglyl xeq` `di i`cec -

eglyl zixyxaca `xeqi` `ki`c ,elrpl iz` -

onf e`l aeh meie zayc idp) oiltz la` .df

mewn lkn ,(od oilitzdl `xeqi` `kil -.ogip

äéäeilr drwye ey`xa oilitze jxca `a

- 'eke yxcnd ziaa ayei e` 'eke dng

zayc ,zay axra ixiin ediiexzc :i"yx yxit

dng eilr drwye jxca `a ike ,oilitz onf e`l

xg`lk m`iane li`ed ,xirl m`iadl el exizd -

jxca `a iab hwp i`n` ok m`c ,dyw df itle .ci

?meid ycwe yxcnd ziaa ayei iable ,drwye

?dipyila ipy i`n` oiey ediiexzc `nrhc oeik

drwye jxca `ae .d`xp okl,lega ixiin -

ol rnyn `we ,owlql el yi dng drwye li`ede

ixiin i` :xn`z m`e .`ed oilitz onf e`l dlilc

xnel yie ?ecia mze` `ian epi` i`n` lega

.`ed oilitz onf e`l zayc ol rnyn `we ,ixiin zay axrac .meid ycwe hwp yxcnd ziaa ayeic `idde .dicin dil itlzyn `nlc
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dvia(ipy meil)

:`xnbd zvxznàlàaeh meia gelyl epizpyna exizdy dn ¤¨
epiidami`lk icbaïéL÷.mdilr zayl xzene ,minngn mpi`y §¨¦

e,mi`lk xeqi` meyn mda oi`y `xnbd dgikenáø øîàc àä ék¦¨§¨©©
àéøL Løðc àcîb àèîð éàä ,òLBäé áøc déøa àðeäly cba - ¨§¥§©§ª©©©§¨©§¨§©¨©§¨

,'yxp' iexwd mewna ievny oirk ,dywe ueekn xnvn ieyrd cal
iptny meyn ,mi`lk ea yiy it lr s` ,eizgz erivdl xzen

.menig z`pd ea oi` ezeiyw
ïéìcøò ,àtt áø øîàjeza lbxd sk zgz minyy ozyt zeqit - ¨©©¨¨©§¨©¦

awr cbpke ,mzizgza caern miyiiz xer mdilr mileze ,lrpnd
,mizyte xnv mda yiy it lr s` ,xnvn miieyr md lbxdïéà¥

íeMî ïäaxeqi`,íéàìk.menig z`pd mda oi`e miyw mdy oeik ¨¤¦¦§©¦
éèéLôc éøøö éðä ,àáø øîàmda mixexvy mi`lk icba mze` - ¨©¨¨¨¥§¨¥¦§¦¥

zerníeMî íäa ïéàxeqi`,íéàìk,ewig jeza mpzil xzene ¥¨¤¦¦§©¦
lke ,sebd z` mngn epi` aeye cbad z` miywn zerndy meyn

mi`lk icba j` .xen`k xzen menig z`pd ea oi`yãmixexv §
mdaéðøæa,mirxf -,íéàìk íeMî ïäa Lémirxfd oi`y meyn ¦§¨¥¥¨¤¦¦§©¦

.menig z`pd ea yie ,cbad z` miywnãçàå äæ ãçà ,øîà éMà áø©©¦¨©¤¨¤§¤¨
äæ,ipxfac ixxv oiae ihiytc ixxv oia -íeMî ïäa ïéàxeqi` ¤¥¨¤¦

Cëa íenç Cøc ïéàL éôì ,íéàìk: ¦§©¦§¦¤¥¤¤¦§¨
* * *

:dpyna epipy:øneñnä ìcðñ àì ìáà:`xnbd zx`anìcðñ £¨Ÿ©§¨©§¨©§¨
àì àîòè éàî øneñnä`vi `ly exfby itl .aeh meia miglyn ©§¨©©£¨Ÿ

,aeh meiae zaya mc` eaäéäL äNòî íeMîzay zkqna `aend ¦©£¤¤¨¨
(.q)`l dxrnl qpkpdy erawe ,dxrna e`agp dxifbd zryay ,

okidn miaie`d e`xie ,`vie uega miaie` yiy rci `l `ny ,`vi
el yiy xneqnd lcpq jetd lrp miqpkpd cg`e ,meytzie `vi
lr mi`agpl dncp dide ,eiccv ipyn elrpl xyt`ye zeit izy
dldad jezne ,dxrnd on `vi mc` eze`y lcpqd zeawr it
xg`ne ,dfa df ewgce gexal exdin miaie`d ici lr elbzdy
ebxd ,miqeqd zeqxtk miary mixneqn milcpqa miyeal eidy
meyne .miaie`d mda ebxdy dnn xzei mdilcpqa df z` df
lcpq mc` lrpi `ly rxe`nd oirk exfb zaya did df dyrny
s` xeq` elrpl xeq`y xg`ne .aeh meiae zaya llk xneqnd

.aeh meia eglyl
Bìòðì øeñà øneñnä ìcðñ ,éiaà øîàxg`n j` ,aeh meie zaya ¨©©©¥©§¨©§¨¨§¨¢

dvwen meyn xeq` epi` ilk zxez ea yiy.Bìèìèì øzeîex`ane ¨§©§§
,epic z` iia`,äéäL äNòî íeMî ,Bìòðì øeñà,lirl x`eank ¨§¨¢¦©£¤¤¨¨

ey oipnBìèìèì øzeîéðz÷cî ,y epizpynaïéçlLî ïéàmeia eze` ¨§©§§¦§¨¨¥¥§©§¦
,aehCzòc à÷ìñ éàcy,Bìèìèì øeñàdpynd dkxved dnl §¦¨§¨©§¨¨§©§§

`ld ,'oiglyn oi`' xnel,øeñà éìeèìèì àzLäoi` ikeïéçlLî ©§¨§©§¥¨§©§¦
àéòaî:eprinydl jixv - ¦©§¨

* * *
:dpyna epipy:øeôz BðéàL ìòðî àìå:`xnbd zl`eyàèéLt §Ÿ¦§¨¤¥¨§¦¨

zayiin .melkl ie`x epi` ixdy ,aeh meia eze` miglyn oi`y
:`xnbdàëøöð àìeprinydl `l` df oicékéñá èé÷ðc áb ìò óàc Ÿ¦§§¨§©©©§¨¦§¦¥

oi` ,dyiall zvw ie`xe ur ly zephw zeczia xaegn lrpndy -
.ezxitz dxnbp `ly oeik ,eze` miglyn

* * *
:dpyna epipyäãeäé éaø ,àéðz :ïáì ìòðî àì óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©Ÿ¦§¨¨¨©§¨©¦§¨

a øézîlrpnøBçLzenk elrpl ie`xy meyn ,aeh meia eglyl ©¦§¨
,`edya øñBàålrpnïáì,reav epi`yéøvL éðtîCexigydl §¥§¨¨¦§¥¤¨¦

aøébä úvéa.yeniyl ie`x epi` oiicre ,xib znc` ly ueaa -éaø ¦©©¦©¦
a øñBà éñBélrpnøBçL,aeh meia eglylL éðtîoiicréøvC ¥¥§¨¦§¥¤¨¦

Bçöçöì:`xnbd zx`an .xerd iteliw z` wilgdl -éâéìt àìå §©§§§Ÿ§¦¥
`l` ,iqei iaxe dcedi iaxdéøúà ék øîe déøúà ék øîcg` lk - ©¦©§¥©¦©§¥

dndad xera ixdy .enewna bedpd lrpnd itl epic z` wqt
jixvy zehixne miteliw yi xyaa weacd iniptd ecivn

.gevgv jixv epi`e wlg ipevigd eciv eli`e ,mwilgdldéøúàa§©§¥
úçúì àøNá øîcweacd xerd cv did dcedi iax ly enewna - §©¦§¨§©©

,wlg did lrpnd ly ipevigd ecive ,lrpnd miptl ieyr xyaa
,`edy zenk yeniyl ie`xe ,gevgv jixv lrpnd oi` df ote`ae

eli`e ,aeh meia eglyl xizd jkleìéòì àøNá øîc déøúàa- §©§¥§©¦§¨§¥

eciva ieyr xyaa weacd xerd cv did iqei iax ly enewna
jkle ,gevgv `la yeniyl ie`x lrpnd oi`e ,lrpnd ly ipevigd

:aeh meia `edy zenk eglyl xq`
* * *

:dpyna epipyáBè íBéa Ba ïéúBàpL ìk ììkä äæ:eze` oiglyn ¤©§¨¨¤¥¦§
:df oipra oic `xnbd d`ianì ïðaøì eäì àøL úLL áøéøecL ©¥¤¨¨§§©¨¨§©¥

àáè àîBéa ïélôzoilitz edrxl yi` gelyl minkgl xizd - §¦¦§¨¨¨
:iia` dywn .aeh meia,ïðz ïðà àäå ,éiaà déì øîàwxyìkxac ¨©¥©©¥§¨£¨§©¨

,BúBà ïéçlLî áBè íBéa Ba ïéúBàpLea oiynzyn oi`y xac j` ¤¥¦§§©§¦
ji` oilitz oigipn oi` aeh meiay oeike ,eglyl xeq` aeh meia
epizpyn zpeek oi` :`xnbd zvxzn .aeh meia oglyl xzed

`l` ,aeh meia ea miynzyny xac wx oiglynyìk ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨
ìBça Ba ïéúBàpL,`edy zenkáBè íBéa BúBà ïéçlLîyi jke . ¤¥¦§§©§¦§

.'eze` oiglyn aeh meia ,ea oize`py lk' ,epizpyn z` `exwl
* * *

:ab` oic `xnbd d`ianàîéð ïãéì eúàå ìéàBä ,ïélôz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦¦¦§¨§¨¨¥¨
àúléî eäasqep dkld xac ycgp ,oilitz oic epicil `ae xg`n - §¦§¨

y in .zaya oilitz oipraCøca àa äéä,zay axraïélôúe ¨¨¨©¤¤§¦¦
änç åéìò äò÷Lå ,BLàøamkiledl el xeq`y s` ,zayd dqpkpe §Ÿ§¨§¨¨¨©¨

`ed ixd ,d`ved xeqi` meyn ,miaxd zeyxa zen` rax` ecia
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.elrpl xzen dpin rny ,eglylêøãá àá äéä
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lkd z` dlkn epi`e ,zayd z` xkef axrny

.dfl dpne dfl dpn xxeae ,aeh meiléùà áø
øîàmei ceakl `l` ,edepwz zay ceakl `l -

.aehúáùì áåè íåéî ïéôåà ïéà åøîàéù éãë-

`l` epi`c ,mei ceran ligzd ok m` `l`

xnebk.`l - ilegz` la` ,jledeøîåçå ì÷
ìåçì áåè íåéîã.`l ixnbl -éùà áøì àîìùá

exn`iy ick ,edepwz aeh mei ceakl xn`c -

:epiid - aeh meia zay ileya ligzdl xeq`

.ezeyrl jxved aeh mei axrncàáøì àìà-

.xexaiy ick xn`cáåè íåéá åìéôàedyri -

xexal zay zxikf o`k yi ,aeh mei zcerq iptl

.eizepnòùôé àîùmeyn ,axri `le gkyi -

.cixhcàëäî äì éúééî àðúåzhiy jxc ok -

oiligznyk :cenlzdmrh `ivedl oi`xen`d

eze` cnl `ziixa ly `pz yie ,`xwnd on

oi`xen`d :xnelk .ikd hwp - xg` mewnn

edecnl.o`kn cnl `pzde ,o`knøùà úà
åôà åôàú,elyae et` meid azknl dil ded -

oite` oi`y iyy mei jl yiy `ed fnx `l`

.xgn jxevléåôàä ìò àìà.zaya iyinga -

ïéôåà.zt -ïéìùáî.liyaz -áùåé äéäù
ùøåãå.aeh meia -äðåùàø úë äúöécerql -

,aeh mei zcerqedegipde.yxecéìòáïéñèô-

mdl epikd zelecb zeiagjqne oilnep`a

jkitl ,ze`zynexdnilra ,xnelk .z`vl

.dxez renyl oiribi opi`e ,od ytpéìòá åììä
äøàîyxcnd zia didy -owexzni`pbe ,c`n

`l miayei md izn cr :eipira dywe ,xacd

opiqxb.ïéðúùî íäéðô åìéçúäoixeaqk -

exg`y iptn ziyy zk lr qrekylke ,z`vl

.epilr okyäòù ééç.dcerq -åìëàíéðîùî-

ik" cr `xfr xtqa `ed `xwnzecgd`id '

."mkfernçéðäì åì äéä àìùel dca`y oebk -

xfgne ,aeh mei axrn dca`.dixg` meid lk

úåãçä'yecwd liaya miyer mz`y dgny -

xefrz `id ,mkfern `id ixd - `ed jexamkz`

mlylmkizetwdmkizeelneeelzy.dliaya

åéñëð åì åîéé÷úéùmc` `di `ly -,oqneg

lfebe.epnn zecyòèéïäáøãàaeyg oli` -

el yi ipelt :mixne`e ,wegxnl my el yi ,`ed

xc`!edcyaeny lr z`xwp zeidl `vei lewd did - dxkn eli`e ,ely dzidy daxd micr el yi - da wifgde xg` `ae ,mid zpicnl jled m`e .eny lr z`xwp `id jk jezne

.ipy lyíåøîá øéãà øîàðùxc`y ,xnelk -meiw oeyl,wfege`xwp jkle.xc`äéîùë,enyk -oiyxtny.eny z` mc` ipaúñîçð,inc aidi oqng -lew yie ,gka gwely `l`

xgn e` meide .xaclepinfn.oic zialïéøîúùî äéúåøéôå`edy d`xp ile .xcbl dcyl `ede ,daxd mitpr el yie ,mileabd lr eze` oirhepy miyxtn yi .`id i`n `prci `l -

zxnzyne .xn`w oal dcyae ,zexitd mr axrzn erxfe ,aeyg ayr oinrxf eze` gixy ,mirlezde dnipkd on d`eazdogixanoihnega xn`ck ,obxedezkqna ,d`eazd xnyny
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áBè íBéälçza ìMáé àì úaL áøò úBéäì ìçL¤¨¦§¤¤©¨Ÿ§©¥©§¦¨
íBéì àeä ìMáî ìáà ,úaMì áBè íBiî¦©©¨£¨§©¥§
ìéLáz äNBòå .úaMì øéúBä ¯ øéúBä íàå ,áBè§¦¦¦©©¨§¤©§¦
éànL úéa .úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî¥¤¤§¥¨¨©©¨¥©©
ìéLáz :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéìéLáz éðL :íéøîBà§¦§¥©§¦¦¥¦¥§¦©§¦
.ïéìéLáz éðL ïäL åéìòL äöéáe âãa ïéåLå .ãçà¤¨§¨¦§¨¥¨¤¨¨¤¥§¥©§¦¦
øéiL íàå ,älçza åéìò ìMáé àì ¯ ãáàL Bà Bìëà£¨¤¨©Ÿ§©¥¨¨©§¦¨§¦¦¥

.úaMì åéìò CîBñ ¯ àeäL ìk epnîàøîâàðî ¦¤¨¤¥¨¨©©¨§¨
àaL øçàî eäøëæ ¯ "BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ" àø÷ øîàc :ìàeîL øîà ?éìéî éðä̈¥¦¥¨©§¥§¨©§¨¨¤©©¨§©§¨§¥¥©¥¤¨
áø .áBè íBéì äôé äðîe ,úaMì äôé äðî øBøáiL éãk :àáø øîà ?àîòè éàî .BçékLäì§©§¦©©§¨¨©¨¨§¥¤¦§¨¨¨¨©©¨¨¨¨¨§©
äNBò :ïðz .ìBçì áBè íBiî øîBçå ì÷ ,úaMì áBè íBiî ïéôBà ïéà :eøîàiL éãk :øîà éLà©¦¨©§¥¤Ÿ§¥¦¦©©¨©¨¤¦§§©¤
ïéôBà ïéà eøîàiL éãk :øîàc ,éLà áøì àîìLa .úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz©§¦¥¤¤§¥¨¨©©¨¦§¨¨§©©¦§¨©§¥¤Ÿ§¥¦

úaMì áBè íBiî¯àéøéà éàî ,àáøì àlà .àì ¯ áBè íBéa ,ïéà ¯ áBè íBé áøòîc eðééä ¦©©¨©§§¥¤¤¦§¨¤¨§¨¨©¦§¨
éúééî àpúå .òLôé ànL äøæb àlà ,éîð éëä ïéà !éîð áBè íBéa eléôà ?áBè íBé áøòî¥¤¤£¦§©¦¦¨¦©¦¤¨§¥¨¤¨¦§©§©¨©§¦

dìïéà :øæòìà éaø øîà ïàkî ¯ "eìMa eìMáz øLà úàå eôà eôàz øLà úà" àëäî ¨¥¨¨¤£¤Ÿ¥§¤£¤§©§©¥¦¨¨©©¦¤§¨¨¥
ïéìéLáz éáeøòì íéîëç eëîñ ïàkî .ìMeáîä ìò àlà ïéìMáî ïéàå ,éeôàä ìò àlà ïéôBà¦¤¨©¨¨§¥§©§¦¤¨©©§¨¦¨¨§£¨¦§¥¥©§¦¦
íBé úBëìäa Blek íBiä ìk LøBãå áLBé äéäL øæòéìà éaøa äNòî :ïðaø eðz .äøBzä ïî¦©¨¨©¨©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨¨¥§¥¨©§¦§
úk .úBiáç éìòa eìlä :øîà ,äiðL úk .ïéñht éìòa eìlä :øîà ,äðBLàø úk äúöé .áBè¨§¨©¦¨¨©©¨©£¥¦¨¦©§¦¨¨©©¨©£¥¨¦©
:øîà ,úéLéîç úk .ïéðéâì éìòa eìlä :øîà ,úéòéáø úk .ïéck éìòa eìlä :øîà ,úéLéìL§¦¦¨©©¨©£¥©¦©§¦¦¨©©¨©£¥¨¦¦©£¦¦¨©
,íéãéîìza åéðéò ïúð .äøàî éìòa eìlä :øîà ,úàöì úéML úk eìéçúä .úBñBk éìòa eìlä©¨©£¥¦§¦©¦¦¨¥¨©©¨©£¥§¥¨¨©¥¨©©§¦¦
íéçépnL ,eàöiL eìläì àlà øîBà éðà íëì àì ,éða :íäì øîà .ïépzLî íäéðt eìéçúä¦§¦§¥¤¦§©¦¨©¨¤¨©Ÿ¨¤£¦¥¤¨§©¨¤¨§¤©¦¦
íéwzîî eúLe íépîLî eìëà eëì" :íäì øîà ïúøéèt úòLa .äòL éiça íé÷ñBòå íìBò éiç©¥¨§§¦§©¥¨¨¦§©§¦¨¨¨©¨¤§¦§©§©¦§©§©¦
øîà ."íëfòî àéä 'ä úåãç ék eáöòz ìàå eðéðãàì íBiä LBã÷ ék Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå§¦§¨§¥¨¦¨©©£Ÿ¥§©¥¨¥¦¤§©¦¨ª§¤¨©
øæòéìà éaø !àéä äåöî áBè íBé úçîN àäå ,"äòL éiça ïé÷ñBòå íìBò éiç ïéçépnL" :øî̈¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨§¨¦§©¦§¨¦©¦¡¦¤¤
áBè íBéa íãàì Bì ïéà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .úeLø áBè íBé úçîN :øîàc ,déîòèì§©£¥§¨©¦§©§§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨§
.íëì Béöçå 'äì Béöç ¯ eä÷lç :øîBà òLBäé éaø .äðBLå áLBé Bà äúBLå ìëBà Bà :àlà¤¨¥§¤¥§¤©¦§ª©¥©§¥¤§©§¤§¨¤

éäìà 'äì úøöò" øîBà ãçà áeúk .eLøc ãçà àø÷î íäéðLe :ïðçBé éaø øîàáeúëå "E ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨¥£¤¤©¡Ÿ¤§¨
,íëì Blek Bà 'äì Blek Bà :øáñ øæòéìà éaø ?ãöék àä "íëì äéäz úøöò" øîBà ãçà¤¨¥£¤¤¦§¤¨¤¨¥©©¦¡¦¤¤¨©©¨¤

ïéàì" éàî .íëì Béöçå 'äì Béöç ¯ eä÷lç :øáñ òLBäé éaøåéîì :àcñç áø øîà ?"Bì ïBëð §©¦§ª©¨©©§¥¤§©§¤§¨¤©§¥¨¨©©¦§¨§¦
éî ìáà ,ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bì äéä àlL éî :éøîàc àkéà .ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦¦¨§¨§¦¦¤Ÿ¨¨§©¦©¥¥©§¦¦£¨¦
?"íëfòî àéä 'ä úåãç ék" éàî .àeä òLBt ¯ çépä àìå ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bì äéäL¤¨¨§©¦©¥¥©§¦¦§Ÿ¦¦©¥©©¦¤§©¦¨ª§¤
,éða :ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà :ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¨©
éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå .òøBt éðàå éa eðéîàäå ,íBiä úMeã÷ eLc÷å éìò eåì§¨©§©§§©©§©£¦¦©£¦¥©§¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦

'ä íBøna øécà" øîàpL ,øãà ïäa òhé åéñëð eîéi÷úiL äöBøä :ïBòîLàøãà :éîð éà ." ¦§¨¤¤¦§©§§¨¨¦©¨¤¤¤¤¤¡©©¦©¨¦©¦¦§¨
àøãà éàî :éLðéà éøîàãk ,déîLk¯da LiL äãN :éëä éîð àéðz .éøc éøãì àîéé÷c ¦§¥¦§¨§¦¡¨¥©¦§¨§©§¨§¨¥¨¥©§¨©¦¨¦¨¤¤¥¨

:äàæBç éàðáøc deçà àôéìçz áø éðz .ïéønzLî äéúBøéôe ,úñîçð dðéàå ,úìæâð dðéà øãà¤¤¥¨¦§¤¤§¥¨¤§¤¤¥¤¨¦§©§¦¨¥©©§¦¨£§©§©¨¨
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dvia(ipy meil)

älçza ìMáé àì ,úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBédligz dpeeka - ¤¨¦§¤¤©¨Ÿ§©¥©§¦¨
ì áBè íBiîjxevì àeä ìMáî ìáà ,úaLjxevøéúBä íàå ,áBè íBé ¦§©¨£¨§©¥§§¦¦

,aeh meil lyiay dnnì øéúBä.úaLaexir zgpd ici lr mpn` ¦§©¨
,zay jxevl mb lyal leki oiliyazåy epiidáøòî ìéLáz äNBò §¤©§¦¥¤¤

áBè íBé,zayd mylåéìò CîBñåaeh mein ezngn lyalì,úaL §¥¨¨§©¨
el xzed ,aeh mei axrn zayd ikxv leyiaa ligzde xg`ny

aeh meia s` jiyndl.
:gipdl jixv miliyaz dnk mi`pzd ewlgpe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

,íéøîBà ìlä úéáe .ïéìéLáz éðLa icïéåLå .ãçà ìéLázi`ny zia §¥©§¦¦¥¦¥§¦©§¦¤¨§¨¦
axrl xyt`y ,lld ziaeL äöéáe âãaeghåéìò,eziilv mcew §¨¥¨¤¨¨

meynïäLl miaygp.ïéìéLáz éðL ¤¥§¥©§¦¦
m` la` ,leyiad zra miiw aexird `diy jixveãáàL Bà Bìëà£¨¤¨©

okl mcew,aeyälçza åéìò ìMáé àìx`yiy jxev oi` j` .zayl Ÿ§©¥¨¨©§¦¨
,elekås`åéìò CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL íàlyalì.úaL §¦¦¥¦¤¨¤¥¨¨§©¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.oiliyaz aexir gipdl jixvyøîà §¨¨¥¦¥¨©

àø÷ øîàc ,ìàeîL(g k zeny),'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ'oi`e §¥§¨©§¨¨¤©©¨§©§
epiide ,gkzydl ieyrd xaca `l` dxikfd lr xidfdl jxev

eäøëæ[zayd mei z`]îxac,BçékLäì àaL øçàaeh mein xnelk ¨§¥¥©¥¤¨§©§¦
zayd dlelr aeh mei zcerqa miaxny jezny ,zay axra lgy
aexir gipdl yi ok lr ,dceakl jxevd ic egipi `le ,gkzydl
mei axrn xak zayd ikxv z` oikdl ligzny jezny ,oiliyaz

.aeh meia dkxv ick oikdl xekfi ,aeh
:`xnbd zxxanàîòè éàî.ef dpwz lyøBøáiL éãk ,àáø øîà ©©£¨¨©¨¨§¥¤¦§

ì äôé äðî,áBè íBéì äôé äðîe ,úaLmei zcerqa daxny xg`ny ¨¨¨¨§©¨¨¨¨¨§
,eilk`n lk z` zelkl lelr aehikxv z` zayl gipi `le

dpn xexal xekfi ,aeh mei axrn aexir gipny ici lre ,dizecerq
zayl dgipdle dti.,øîà éMà áø,zayd ceak meyn dpwzd oi` ©©¦¨©

`l`éãk,legd jxevl aeh mein leyiad xeqi` z` wfglLjezn §¥¤
jkeøîàim` ,zeixadì áBè íBiî ïéôBà ïéàúaLligzd `lyk Ÿ§¥¦¦§©¨

,aeh mei axrn xakøîBçå ì÷llk oite` oi`y.ìBçì áBè íBiî ©¨¤¦§
ck ,aeh mei axra `ed aexird ziiyr onf ixd :`xnbd dywnïðz§©

,epizpynaì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz äNBò.úaL ¤©§¦¥¤¤§¥¨¨§©¨
eøîàc ,éMà áøì àîìLa`id dpwzd zaiqyïéà eøîàiL éãk ¦§¨¨§©©¦§¨©§¥¤Ÿ§¥

e miligznì áBè íBiî ïéôBàeðééä ,úaLdnïéà ,áBè íBé áøòîc- ¦¦§©¨©§§¥¤¤¥
lyal jka ligzny meyn ,aexird gipdl xyt`axrn zayl

la` ,aeh meiáBè íBéaenvràì.aexir zgpd lireiàáøì àlà §Ÿ¤¨§¨¨
,zayd jxevl dti dpn xi`ydl xekfiy ick dpwzd mrhyéàî©

àéøéà`weec `ed aexird zgpd onf recn -,áBè íBé áøòî`ld ¦§¨¥¤¤
áBè íBéa eléôàdcerqd mcew envrénðjka mbe ,egipdl leki £¦§©¦

:`xnbd zvxzn .zayl dti dpn xexal xekfi,énð éëä ïéàxwirn ¥¨¦©¦
,aeh meia s` aexird gipdl xyt` did oicdàlàegipdl epwizy ¤¨

meyn ,aeh mei axrn `wecòLôé ànL äøæbzngn aeh meia §¥¨¤¨¦§©
.axrl gkyie ezcxih¨¥

:xg` `xwnn aexirl jnq zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàpúå§©¨
,àëäî dì éúééîzay axra l`xyi ipa z` dyn zxdf`a xn`p ©§¦¨¥¨¨

xgn 'dl Wcw zAy' ,(bk fh zeny) zay jxevl ond z` oikdl©©Ÿ¤¨¨
,'eìLa eìMáz øLà úàå eôà eôàz øLà úàmeid' xnel ic dide ¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥

oi`y zezay iaxr yiy fnxl `a oeyld ltke ,'elyae et`
,mcewn eligzd xak m` `l` zayd jxevl mda lyale zet`l

.aeh mei mda lgyk dfeïéôBà ïéà ,øæòìà éaø øîà ïàkîinia zt ¦¨¨©©¦¤§¨¨¥¦
el` iyiyàlàztqezkéeôàä ìò,zaya iyingn xakåokïéà ¤¨©¨¨§¥

ìMeánä ìò àlà ïéìMáî.zaya iyingn xakíéîëç eëîñ ïàkî §©§¦¤¨©©§¨¦¨¨§£¨¦
.äøBzä ïî ïéìéLáz éáeøòì§¥¥©§¦¦¦©¨

* * *
:aeh mei zgny oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

LøBãå áLBé äéäL ,øæòéìà éaøa äNòîaeh meiaBlek íBiä ìk ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨¨¥§¥¨©
,áBè íBé úBëìäayxec eceraeäðBLàø úk äúöéick ,mirneydn §¦§¨§¨©¦¨

,aeh mei zcerq cerqløîà[xfril` iax]ïéñht éìòa eìläzk - ¨©©¨©£¥©¨¦
,[yace miltlta axernd oii-] oilnep` ly zelecb zeiag epikd ef
renyl mirbi mpi`e ,md de`z ilra ,xnelk ,z`vl exdin okl

d`viyk .dxez ixacúBiáç éìòa eìlä ,øîà äiðL úk,md zephw ©§¦¨¨©©¨©£¥¨¦

d`viyk .xzei zhren mziizyy ,mz`ivi z` hrn exgi` okle
ïéck éìòa eìlä ,øîà úéLéìL úkd`viyk .zeiagn miphwdúk ©§¦¦¨©©¨©£¥©¦©

a eìlä ,øîà úéòéáøïéðéâì éìò[ur ick oin-].xzei miphwd §¦¦¨©©¨©£¥¨¦¦
d`viykúBñBk éìòa eìlä ,øîà úéLéîç úkeakrzd okle ,md ©£¦¦¨©©¨©£¥
.dzr cr,úàöì úéML úk eìéçúämz`iviay itl ,xzeia citwd ¦§¦©¦¦¨¥

e ,owexzn yxcnd zia didäøàî éìòa eìlä ,øîàmd [dllw-]. ¨©©¨©£¥§¥¨
íéãéîìza åéðéò ïúðe ,mix`ypd,ïépzMî íäéðt eìéçúäerhy itl ¨©¥¨©©§¦¦¦§¦§¥¤¦§©¦

mixg`ny meyn ziyiy zk lr xzeia citwny exaqe ezpeeka
,miakrzn oiicry mdilr citwny oky lke ,aeh mei bper meiwa

íäì øîà,xfril` iaxøîBà éðà íëì àì ,éða,izgkez z`àlà ¨©¨¤¨©Ÿ¨¤£¦¥¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dvia(ipy meil)

älçza ìMáé àì ,úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBédligz dpeeka - ¤¨¦§¤¤©¨Ÿ§©¥©§¦¨
ì áBè íBiîjxevì àeä ìMáî ìáà ,úaLjxevøéúBä íàå ,áBè íBé ¦§©¨£¨§©¥§§¦¦

,aeh meil lyiay dnnì øéúBä.úaLaexir zgpd ici lr mpn` ¦§©¨
,zay jxevl mb lyal leki oiliyazåy epiidáøòî ìéLáz äNBò §¤©§¦¥¤¤

áBè íBé,zayd mylåéìò CîBñåaeh mein ezngn lyalì,úaL §¥¨¨§©¨
el xzed ,aeh mei axrn zayd ikxv leyiaa ligzde xg`ny

aeh meia s` jiyndl.
:gipdl jixv miliyaz dnk mi`pzd ewlgpe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

,íéøîBà ìlä úéáe .ïéìéLáz éðLa icïéåLå .ãçà ìéLázi`ny zia §¥©§¦¦¥¦¥§¦©§¦¤¨§¨¦
axrl xyt`y ,lld ziaeL äöéáe âãaeghåéìò,eziilv mcew §¨¥¨¤¨¨

meynïäLl miaygp.ïéìéLáz éðL ¤¥§¥©§¦¦
m` la` ,leyiad zra miiw aexird `diy jixveãáàL Bà Bìëà£¨¤¨©

okl mcew,aeyälçza åéìò ìMáé àìx`yiy jxev oi` j` .zayl Ÿ§©¥¨¨©§¦¨
,elekås`åéìò CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL íàlyalì.úaL §¦¦¥¦¤¨¤¥¨¨§©¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.oiliyaz aexir gipdl jixvyøîà §¨¨¥¦¥¨©

àø÷ øîàc ,ìàeîL(g k zeny),'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ'oi`e §¥§¨©§¨¨¤©©¨§©§
epiide ,gkzydl ieyrd xaca `l` dxikfd lr xidfdl jxev

eäøëæ[zayd mei z`]îxac,BçékLäì àaL øçàaeh mein xnelk ¨§¥¥©¥¤¨§©§¦
zayd dlelr aeh mei zcerqa miaxny jezny ,zay axra lgy
aexir gipdl yi ok lr ,dceakl jxevd ic egipi `le ,gkzydl
mei axrn xak zayd ikxv z` oikdl ligzny jezny ,oiliyaz

.aeh meia dkxv ick oikdl xekfi ,aeh
:`xnbd zxxanàîòè éàî.ef dpwz lyøBøáiL éãk ,àáø øîà ©©£¨¨©¨¨§¥¤¦§

ì äôé äðî,áBè íBéì äôé äðîe ,úaLmei zcerqa daxny xg`ny ¨¨¨¨§©¨¨¨¨¨§
,eilk`n lk z` zelkl lelr aehikxv z` zayl gipi `le

dpn xexal xekfi ,aeh mei axrn aexir gipny ici lre ,dizecerq
zayl dgipdle dti.,øîà éMà áø,zayd ceak meyn dpwzd oi` ©©¦¨©

`l`éãk,legd jxevl aeh mein leyiad xeqi` z` wfglLjezn §¥¤
jkeøîàim` ,zeixadì áBè íBiî ïéôBà ïéàúaLligzd `lyk Ÿ§¥¦¦§©¨

,aeh mei axrn xakøîBçå ì÷llk oite` oi`y.ìBçì áBè íBiî ©¨¤¦§
ck ,aeh mei axra `ed aexird ziiyr onf ixd :`xnbd dywnïðz§©

,epizpynaì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz äNBò.úaL ¤©§¦¥¤¤§¥¨¨§©¨
eøîàc ,éMà áøì àîìLa`id dpwzd zaiqyïéà eøîàiL éãk ¦§¨¨§©©¦§¨©§¥¤Ÿ§¥

e miligznì áBè íBiî ïéôBàeðééä ,úaLdnïéà ,áBè íBé áøòîc- ¦¦§©¨©§§¥¤¤¥
lyal jka ligzny meyn ,aexird gipdl xyt`axrn zayl

la` ,aeh meiáBè íBéaenvràì.aexir zgpd lireiàáøì àlà §Ÿ¤¨§¨¨
,zayd jxevl dti dpn xi`ydl xekfiy ick dpwzd mrhyéàî©

àéøéà`weec `ed aexird zgpd onf recn -,áBè íBé áøòî`ld ¦§¨¥¤¤
áBè íBéa eléôàdcerqd mcew envrénðjka mbe ,egipdl leki £¦§©¦

:`xnbd zvxzn .zayl dti dpn xexal xekfi,énð éëä ïéàxwirn ¥¨¦©¦
,aeh meia s` aexird gipdl xyt` did oicdàlàegipdl epwizy ¤¨

meyn ,aeh mei axrn `wecòLôé ànL äøæbzngn aeh meia §¥¨¤¨¦§©
.axrl gkyie ezcxih¨¥

:xg` `xwnn aexirl jnq zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàpúå§©¨
,àëäî dì éúééîzay axra l`xyi ipa z` dyn zxdf`a xn`p ©§¦¨¥¨¨

xgn 'dl Wcw zAy' ,(bk fh zeny) zay jxevl ond z` oikdl©©Ÿ¤¨¨
,'eìLa eìMáz øLà úàå eôà eôàz øLà úàmeid' xnel ic dide ¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥

oi`y zezay iaxr yiy fnxl `a oeyld ltke ,'elyae et`
,mcewn eligzd xak m` `l` zayd jxevl mda lyale zet`l

.aeh mei mda lgyk dfeïéôBà ïéà ,øæòìà éaø øîà ïàkîinia zt ¦¨¨©©¦¤§¨¨¥¦
el` iyiyàlàztqezkéeôàä ìò,zaya iyingn xakåokïéà ¤¨©¨¨§¥

ìMeánä ìò àlà ïéìMáî.zaya iyingn xakíéîëç eëîñ ïàkî §©§¦¤¨©©§¨¦¨¨§£¨¦
.äøBzä ïî ïéìéLáz éáeøòì§¥¥©§¦¦¦©¨

* * *
:aeh mei zgny oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

LøBãå áLBé äéäL ,øæòéìà éaøa äNòîaeh meiaBlek íBiä ìk ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨¨¥§¥¨©
,áBè íBé úBëìäayxec eceraeäðBLàø úk äúöéick ,mirneydn §¦§¨§¨©¦¨

,aeh mei zcerq cerqløîà[xfril` iax]ïéñht éìòa eìläzk - ¨©©¨©£¥©¨¦
,[yace miltlta axernd oii-] oilnep` ly zelecb zeiag epikd ef
renyl mirbi mpi`e ,md de`z ilra ,xnelk ,z`vl exdin okl

d`viyk .dxez ixacúBiáç éìòa eìlä ,øîà äiðL úk,md zephw ©§¦¨¨©©¨©£¥¨¦

d`viyk .xzei zhren mziizyy ,mz`ivi z` hrn exgi` okle
ïéck éìòa eìlä ,øîà úéLéìL úkd`viyk .zeiagn miphwdúk ©§¦¦¨©©¨©£¥©¦©

a eìlä ,øîà úéòéáøïéðéâì éìò[ur ick oin-].xzei miphwd §¦¦¨©©¨©£¥¨¦¦
d`viykúBñBk éìòa eìlä ,øîà úéLéîç úkeakrzd okle ,md ©£¦¦¨©©¨©£¥
.dzr cr,úàöì úéML úk eìéçúämz`iviay itl ,xzeia citwd ¦§¦©¦¦¨¥

e ,owexzn yxcnd zia didäøàî éìòa eìlä ,øîàmd [dllw-]. ¨©©¨©£¥§¥¨
íéãéîìza åéðéò ïúðe ,mix`ypd,ïépzMî íäéðt eìéçúäerhy itl ¨©¥¨©©§¦¦¦§¦§¥¤¦§©¦

mixg`ny meyn ziyiy zk lr xzeia citwny exaqe ezpeeka
,miakrzn oiicry mdilr citwny oky lke ,aeh mei bper meiwa

íäì øîà,xfril` iaxøîBà éðà íëì àì ,éða,izgkez z`àlà ¨©¨¤¨©Ÿ¨¤£¦¥¤¨
íìBò éiç íéçépnL ,eàöiL eìläì,dxez ixac -äòL éiça íé÷ñBòå §©¨¤¨§¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨

.dzyne dcerqk sebd ikxv -ïúøéèt úòLaxg` mzial zkll ¦§©§¦¨¨
,dyxcd xnbíäì øîàoeyla,(i g dingp) aezkdeìëà eëì' ¨©¨¤§¦§
eúLe íépîLîíBiä LBã÷ ék ,Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå ,íéwúîî ©§©¦§©§©¦§¦§¨§¥¨¦¨©

.'íëfòî àéä 'ä úåãç ék eáöòz ìàå ,eðéðãàì©£Ÿ¥§©¥¨¥¦¤§©¦¨ª§¤
,øî øîàelldLe`vi.äòL éiça ïé÷ñBòå íìBò éiç ïéçépndywn ¨©©¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨
:`xnbd,àéä äåöî áBè íBé úçîN àäåiax mdilr citwd recne §¨¦§©¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .xfril`íBé úçîN øîàc ,déîòèì øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©£¥§¨©¦§©
àlà áBè íBéa íãàì Bì ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .úeLø áBè§§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨§¤¨

,äðBLå áLBé Bà ,äúBLå ìëBà Bàmeid zevn miiwl lekiy xnelk ¥§¤¥§¤
.mikxcdn cg` ici lròLBäé éaøe wlegeä÷lç ,øîBà,[meid z`] ©¦§ª©¥©§¥
,íëì Béöçå 'äì Béöç`weec meidn wlg weqrl `id devne ¤§©§¤§¨¤

dizye dlik`a.
:mzwelgn xewn z` `xnbd zx`anàø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨

øîBà ãçà áeúk ,eLøc ãçà(g fh mixac) gqt ly iriay iabl ¤¨¨§¨¤¨¥
éäìà 'äì úøöò','E,'dl ycew meid z` zeyrl yiy rnyne £¤¤©¡Ÿ¤
øîBà ãçà áeúëå(dl hk xacna) zxvr ipiny iabläéäz úøöò' §¨¤¨¥£¤¤¦§¤

,'íëì.dizye dlik` epiidc ,mkikxvl rnyn 'mkl'e.ãöék àä ¨¤¨¥©
,øáñ øæòéìà éaøezeyrl mkcia zeyxdBlek Bà ,'äì Blek Bà ©¦¡¦¤¤¨©©

íëì Béöçå 'äì Béöç eä÷lç ,øáñ òLBäé éaøå .íëì. ¨¤§©¦§ª©¨©©§¥¤§©§¤§¨¤
.ozxiht zra eicinlzl xfril` iax ixac z` zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`eyéàîzFpn EglWe','Bì ïBëð ïéàìxn`p `l ixdy ©§¦§¨§¥¨
ecia yiy inl dpeekdy rnyne ,'el oekp oi`l' `l` ,'el oi`l'

`ly `l` dlik` ikxv
:`xnbd daiyn .aeh meia oikdle lyal leki oi` recne ,mpikd

,àcñç áø øîàdpeekd,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL éîìoi` ok lre ¨©©¦§¨§¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦
.zayd jxevl lyal eciaéøîàc àkéàl `weecL éîcexh did ¦¨§¨§¥¦¤

e aeh mei axraäéä àlxyt`ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bìéî ìáà , Ÿ¨¨§©¦©¥¥©§¦¦£¨¦
Bì äéäLi`pt,àeä òLBt ,çépä àìå ïéìéLáz éáeøéò çépäìoi`e ¤¨¨§©¦©¥¥©§¦¦§Ÿ¦¦©¥©

.dcerq ikxv el gelyl devn
zl`ey .xfril` iax xikfdy weqtd jynd z` zyxec `xnbd

:`xnbd.'íëfòî àéä 'ä úåãç ék' éàî:`xnbd daiynéaø øîà ©¦¤§©¦¨ª§¤¨©©¦
àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨¤©¨¨

éìò eåì ,éða ,ìàøNéì[iceakl ,iliaya-]íBiä úMeã÷ eLc÷å- §¦§¨¥¨©§¨©§©§§©©
,micrend z`e zayd z` ecakòøBt éðàå éa eðéîàäåepin`de - §©£¦¦©£¦¥©

`vnp .mziely dn rextl elkezy mkici iyrna dkxa gly`y
`id' ,d"awd ceakl miyer mz`y dgnyd `idy ''d zecg'y
mziely dn z` mlyl elkez dzekfay ,mkghane 'mkfern

dxeara.
* * *

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdéaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦
åéñëð eîéi÷úiL äöBøä ,ïBòîL éaøa øæòéìà,eciaïäa òhéoli` ¡¦¤¤§©¦¦§¨¤¤¦§©§§¨¨¦©¨¤

enyy,øãàenk ,meiwe wfeg oeyln jk `xwpyøîàpLmildz) £¨¤¤¡©
(c bvdéîLk àøãà ,énð éà .''ä íBøna øécà'oeyln ,enyk-] ©¦©¨¦©¦¦§¨¦§¥
,['xec'éLðéà éøîàãkmc` ipa miyxtny jxck -î,àøãà éà ¦§¨§¥¦§¥©¦§¨

éøc éøcì àîéé÷c.eilra cia zexec ixecl miiwzny - §©§¨§¨¥¨¥
úñîçð dðéàå úìæâð dðéà ,øãà da LiL äãN ,éëä énð àéðz, ©§¨©¦¨¦¨¤¤¥¨£¨¥¨¦§¤¤§¥¨¤§¤¤

xefgi xgnle ,dlifbd xacl lew `vei dkezay xc`d meyny
.oica dcyd z` epnn lehieäéúBøéôedcyd ly,ïéønzLîoeik ¥¤¨¦§©§¦

ynyn `ed dcyd zeleab lr eze` mirhepyke ,miaexn eitpry
.dizexit lr oibne xcbl dl

* * *
,äàæBç éàðaøc äeçà àôéìçz áø éðz̈¥©©£¦¨£¨§©§©¨¨
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dvia(iyily meil)

íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî Bì íéáeö÷ íãà ìL åéúBðBæî ìk, ¨§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©©¦¦
dlek dpyd jyna xkzyi dnk eilr xfbp dpyd zligzay

,eizepefn jxevl,íéáBè íéîé úàöBäå úBúaL úàöBäî õeç¥¨©©¨§¨©¨¦¦
,äøBz ãeîìúì åéða úàöBäåjxevl xkzyi dnk el miavew oi`y §¨©¨¨§©§¨

`vnpe ,`iveny dn itl dpyd jyna rawp `l` ,dfúçt íàL¤¦¦¥
,el` ze`vedaBì ïéúçBt,hren xky el mi`ivnn -éñBä íàåó £¦§¦¦
,daxd `ivedeBì ïéôéñBî.jxvpy dnk ¦¦

äàø÷ éàî ,eäaà éaø øîàmiavwp mc`d zepefny ea fnexnd ¨©©¦©¨©§¨¨
(c `t mildz) xn`py ,dpyd y`xa(àñëá) øôBL Lãçá eò÷z'¦§©Ÿ¤¨

Ba äqkúî LãçäL âç eäæéà ,'eðbç íBéì [äñka]dpald oi`y - ©¤¤§©¥¥¤©¤©Ÿ¤¦§©¤
,mc` lkl ea zi`xp,äðMä Làø äæ øîBà éåäy`xa lg `ed wxy ¡¥¥¤Ÿ©¨¨

.mlerd lkl zi`xp dpald oi` f`e ,ycegáéúëe,jynda÷ç ék' §¦¦Ÿ
,'á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéìdpyd y`xay ixdeweg rawp §¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ

:`xnbd zl`ey .mc`d lyéðBæîc àðMéì '÷ç' éàäc òîLî éàî©©§©§©Ÿ¦§¨¦§¥
.àeä:`xnbd daiynáéúëcmdizepefn elaiwy mixvn ipdk iabl ¦§¦

,(ak fn ziy`xa) drxtn.'äòøt íäì ïúð øLà íwç úà eìëàå'§¨§¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ
àëäî ,øîà àøèeæ øî,z`f cenll yi(g l ilyn) xn`py ©§¨¨©¥¨¨

.'éwç íçì éðôéøèä'©§¦¥¦¤¤ª¦
* * *

:zay ikxv zpkda mi`pzd zbdpda mikxc ipy `xnbd d`ian
åéîé ìk ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà ,àéðz[legd zenia s`e]äéä ©§¨¨§¨¨©©©©¨¥¨¨¨¨¨

,úaL ãBáëì ìëBàyky did ebdpny oeik,äàð äîäa àöîdid ¥¦§©¨¨¨§¥¨¨¨
ì Bæ ,øîBà,úaLjk xg` m`eúà çépî ,äpîéä äàð úøçà àöî ¥§©¨¨¨©¤¤¨¨¥¤¨©¦©¤

äiðMä,zay ceakläðBLàøä úà ìëBàådzlik`a yie ,lega ©§¦¨§¥¤¨¦¨
xzei dtid dipyd `dzy ick dlke` ixdy ,zay ceak meyn

.zaylì åéNòî ìkL ,Bì äúéä úøçà äcî ï÷fä ìlä ìáàíL £¨¦¥©¨¥¦¨©¤¤¨§¨¤¨©£¨§¥
íéîL,,zayl dgipn did `l d`p dnda ecil dpncfd m` s`e ¨©¦

,zayl dpnid d`p zxg` el oncfzy ghea did `l`øîàpL¤¤¡©
(k gq mildz)íBé íBé 'ä Ceøa'yiy ,'dlq EpzrEWi l`d Epl qnri ¨©£¨¨¨¥§¨¥¤¨

.eneia mei lkl epikxv epl qinriy ea gehale 'd z` jxalàéðz©§¨
éaL ãçî ,íéøîBà éànL úéa ,éëä énðì CéúaLCly oey`x mein - ©¦¨¦¥©©§¦¥©©¨§©§¨

.dikxv z` oikdl ,d`ad zayl jal oz ,jly reaydìlä úéáe¥¦¥
,'íBé íBé 'ä Ceøa' ,íéøîBàepikxv z` epl oinfiy 'da gehal yiy §¦¨

.mzrya
* * *

éøö ïéà ,Bøáçì äðzî ïúBpä ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà,BòéãBäì C ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¥©¨¨©£¥¥¨¦§¦
,el d`a oipn dnziy jkl yegl oi`eøîàpLdyn zcixi zra ¤¤¡©

,(hk cl zeny) ipiq xdn,'åéðt øBò ïø÷ ék òãé àì äLîe'ixd Ÿ¤Ÿ¨©¦¨©¨¨
lr ericedy `la mipt oexiw zpzn dynl `ed jexa yecwd ozpy

.jk
:jtidl da x`eand `ziixan `xnbd dywn,éáéúéîdxeza aezk ¥¦¥

izFzAW z` K` ,xn`l l`xUi ipA l` xAC dY`e' (bi `l zeny)§©¨©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ©¤©§©
mkizxcl mkipiaE ipiA `ed zF` iM ExnWY'ä éðà ék úòãì ¦§Ÿ¦¦¥¦¥¥¤§ŸŸ¥¤¨©©¦£¦

,'íëLc÷îy ,epcnl 'zrcl' xn`py dnneCeøa LBãwä Bì øîà §©¦§¤¨©©¨¨
éðàå ,dîL úaLå éæðb úéáa éì Lé äáBè äðzî ,äLî ,äLîì àeä§Ÿ¤Ÿ¤©¨¨¨¥¦§¥§¨©§©¨§¨©£¦

íúBà òéãBäå Cì ,ìàøNéì dðzéì Lwáîip` daeyg dpzn efi` §©¥¦§¨§¦§¨¥¥§¦©¨
.mdl zzl ywanút ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©

éøö ,÷BðéúìBnàì òéãBäì Cozepdy ixd .oniq ea dyriy ici lr §¦¨¦§¦©§¦
.ericedl jixv exiagl dpzn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìjixv oi`' `ng iax xn`c Ÿ©§¨¨
epiid ,'ericedl,ééeìbàì àãéáòc äðzîa,dyn ipt xer oexiw oebk §©¨¨©£¦¨§¦§¥

e .eze` mi`exd ici lr jkn rceeidl did cizr jk oiayàäxn`c ¨
epiid ,'ericedl jixv' l`ilnb oa oerny oaxàãéáò àìc äðzîa§©¨¨§Ÿ£¦¨

ééeìbàì`l m`:`xnbd dywn .ericeiàãéáòc äðzî énð úaL §¦§¥©¨©¦©¨¨©£¦¨
ééeìbàì.mcewn dilr mricedl dyn jxved recne ,mdl ozpzyk §¦§¥

j` ,zelbzdl dteq zayd zevn mvr ok` :`xnbd zvxznïzî©©
døëNdixney milawnd,ééeìbàì àãéáò àìdyn dehvp dfe §¨¨Ÿ£¦¨§¦§¥

:mricedl
* * *

éøö ÷Bðéúì út ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî ,øî øîàC ¨©©¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦¨¦
,Bnàì òéãBäì:`xnbd zxxandéì ãéáò éàîdaiyn .oniql §¦©§¦©¨¦¥

:`xnbdééLàçLî déì ó,wepizd ly eipir oia onya sytyn - ¨¥¥¦§¨

àìçBk déì éìîe:`xnbd zxxan .eipir aiaq legMa el raev e` - ¨¥¥£¨§
,íéôLëì ïðéLééçc àðãéàäå,jka edetyiky ceygl m`d dlelre §¨¦§¨§©§¦¨¦§¨¦

éàî,dyriééL ,àtt áø øîàïénä BúBàî déì ó.dpzna el ozpy ©¨©©¨¨¨¥¥¥©¦
* * *

íäì ïúpL úBöî ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¦§¤¨©¨¤
ïúpL úaMî õeç ,àéñäøôa íäì ïúð ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¦§¨¥¨©¨¤§©§¤§¨¦©¨¤¨©

øîàpL ,àòðöa íäì(fi `l zeny)àéä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa' ¨¤§¦§¨¤¤¡©¥¦¥§¥¦§¨¥¦
,'íìòìmlrda mdl dpzip ik fenxl ,e"`e `la xqg 'mlrl' azkpe §Ÿ¨

:`xnbd dywn .`rpiveéëä éà,drpva dpzip zayd zevnyàì ¦¨¦Ÿ
,dìò íéøëð eLðòìzene`d lk lr d"awd xfgy epivn recne ¦©§¨§¦£¨

:`xnbd zvxzn .zeevne dxez mdilr elaiw `ly lr myiprdl
d zevn mvreäðéòãBà éòeãBà úaLwxe ,`iqdxtaàì døëN ïzî ©¨¥§¦§©©§¨¨Ÿ

eäðéòãBà.`rpiva `l` `iqdxta,àîéà úéòa éàåz` s`ïzî §¦§§¦¨¦¥¨©©
eäðéòãBà énð døëNd z`y `l` ,`iqdxtaäîLðdäøéúémikefy §¨¨©¦§¦§§¨¨§¥¨

zaya l`xyi dleäðéòãBà àì.`rpiva `l` `iqdxtaéaø øîàc Ÿ§¦§§¨©©¦
íãàa àeä Ceøa LBãwä ïúBð äøéúé äîLð ,Lé÷ì ïa ïBòîLaáøò ¦§¤¨¦§¨¨§¥¨¥©¨¨¨¨¨¤¤

øîàpL ,epîéä dúBà ïéìèBð úaL éàöBîìe ,úaL(my)úáL' ©¨§¨¥©¨§¦¨¥¤¤¤¡©¨©
,'Lôpiå,xnelk ,'ytp ie' ,zeaiz izyk zyxcp 'ytpie' dlindeïåék ©¦¨©¥¨
úáML,zeayl l`xyi eniiqy xg`l -Lôð äãáà éåådnyp - ¤¨©©¨§¨¤¤

:zaya dl ekfy dxizid
* * *

:dpyna epipyáBè íBé áøòî ìéLáz íãà äNBò,zayl eilr jneqe ¤¨¨©§¦¥¤¤
:xen`k oiliyaz aexir `ed dfe

eðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xy.àì út ìáà ,ìéLáz àlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨©§¦£¨©Ÿ
:`xnbd zl`eyàîéìéà ,àìc út àðL éàîc meynútìîã éãéî ©§¨©§Ÿ¦¥¨¦¦¦§©¥

[oztl-] ztd mr lk`pd xac -ïðéòadyrpy xkip f`y ,aexirl §¦¨
,zay ceakl,àútìî àì úôe,dcerqd qiqa `id `l`xkip oi`e ©Ÿ§©§¨

,mgl milke` mei lka ixdy ,zayl dieyryåxnel xyt` i` ixd §
c ,ok,énð àñééc àäs`,àútìî àìc,dnvr ztk zaygp `l` ¨©§¨©¦§Ÿ§©§¨

kéàìáa éðä ,àøéæ éaø øîàc`qiica ztd z` ztll mibdepd §¨©©¦¥¨¨¥©§¨¥
éàLtè,mdàîäða àîäð éìëàc,mgla mgld z` miztlny - ¦§¨¥§¨§¥©£¨§©£¨

ez`f lka,àñééca ïéáøòî ,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥§¨§¦§©§¨
.oztl epi`y xaca s` oiaxrny gkeneàlàoiaxrn oi`y mrhd ¤¨

c meyn ,`ed ztaçéëL àìc éãéîievn oi`y xac -ïðéòa,aexirl ¦¦§Ÿ§¦©§¦¨
,zayl ieyr `edy xkip didiy ickàçéëL úôeokle ,mei lka ©§¦¨

,da oiaxrn oi`,àçéëL àì àñéécå.da oiaxrn okle §©§¨Ÿ§¦¨
éøîàc àkéà,dketd jxcaeðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xyàlà ¦¨§¨§¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨

.àì út ìáà ,ìéLáz:`xnbd zl`eyàîòè éàî,zta oiaxrn oi` ©§¦£¨©Ÿ©©£¨
,ïðéòa çéëL àìc éãéîc àîéìéà,zayl ieyry xkip didiy ick ¦¥¨§¦¦§Ÿ§¦©§¦¨

e ,àçéëL àì àñééc àäå ,àçéëL úôez`f lkaøa éîeçð áø øîà ©§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨¨©©§¦©
àlà .àñééca ïéáøòî ïéà ,éiaàc déîMî äéøëæoi`y mrhd §©§¨¦§¥§©©¥¥§¨§¦§©§¨¤¨

c meyn ,`ed zta miaxrnútìîã éãéîztd z`ïðéòa,aexirl ¦¦¦§©¥§¦¨
éðä ,àøéæ éaø øîàc ,àútìî àì énð àñéécå ,àútìî àì úôe©Ÿ§©§¨§©§¨©¦Ÿ§©§¨§¨©©¦¥¨¨¥

.àîäða àîäð éìëàc éàLtè éàìáa©§¨¥¦§¨¥§¨§¥©£¨§©£¨
* * *

aeyg lk`na jxev oi`y zex`and zekld ipy d`ian `xnbd
:oiliyaz aexirlL íéLãò ,àéiç éaø éðzoiekzn `la ex`yp ¨¥©¦¦¨£¨¦¤

ïäéìò CîBñ ,äøã÷ éìeLaaeh mei axraïéìéLáz éáeøò íeMîlr §¥§¥¨¥£¥¤¦¥¥©§¦¦
mpi`y zngn md milhay mixne` oi`e ,jk myl mgipny ici

.miaeygéléî éðäå,mda axrl ie`xy.úéæk eäa úéàc §¨¥¦¥§¦§§©¦
BøøBb ,ïékqä éab ìòL úéðeðîL ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà- ¨©©¦§¨§¥§©§¨©§¦¤©©¥©©¦§

,aeh mei axra oikqd lrn exiqn.ïéìéLáz éáeøò íeMî åéìò CîBñå§¥¨¨¦¥¥©§¦¦
.úéæk eäa úéàc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§§©¦

* * *
:ixkp mlyiay migeln mibc oic zx`an `xnbdøîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©

íéçeìî íépè÷ íéâc ,áø,ixkp mlyiayíeMî íäa ïéàxeqi` ©¨¦§©¦§¦¥¨¤¦
,íéøëð éìeMa.mzegiln zngn miig mb milk`p mdy itláø øîà ¦¥¨§¦¨©©

íäéìò CîBñ ,éøëð ïàìö íàå ,óñBéaeh mei axrnéáeøò íeMî ¥§¦§¨¨¨§¦¥£¥¤¦¥¥
éøëð eäðécáò éàå .ïéìéLázixkp m`yr m` la` -àðñøäc àñk ©§¦¦§¦©§¦§¨§¦¨¨§©§¨¨

,gnwae mibc iaxw oneya mipbehn mibc -øeñàixdy ,mlk`l ¨
:`xnbd zl`ey .ig lk`p epi` gnwdàèéLt.dfa xeq`l yiy §¦¨

:`xnbd daiynàîéúc eäî©§¥¨
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`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei
íãà ìù åéúåðåæî ìë`diy ,dpya xkzydl cizry dn lk -oefpjk ,el aevw - myn

xdfil el yie .ef dpya xkzyi jkezeyrlnxky el etiqei `ly - daexn d`ivi

.el ewqty dn `l` zepefnlúåúáù úàöåäî õåçxkzyi dn el ewqt `l dze` -

okidne ,dkxvl.ed`eazlibxy dn itl `l`mi`ivnn.dry xg`l e` dryl ,el

åì ïéúçåô:xnelk -oi`ivnn.hren xky el

äàø÷ éàîoiavewy -.dpyd y`xa zepefn

åá äñëúî ùãçäù,ea dqkzn dpaldy -

zixgy `l` ,mc` lkl zi`xp dpi`yiayeil

y`xa xn`ck ,axrn iayeil ziaxre gxfn

dqkzn zery rax`e mixyr :(a,k) dpyd

.`xdiqäðùä ùàø äæ øîåà éåäx`y el`c -

zi`xpe ,zvwna dpald d`lnzp xak aeh mei

.mewn lkaåðâç íåéì äñëái`w "ycga"` -

yecga erwzdqkzn `edyk ,xtey dpald

.epbg meiaäðåùàøä úà ìëåàådlke` `vnp -

dl `iedc ,zaya zlk`p dtid `dzy ick ,efl

.zay ceakl dpey`xd ly dzlik`íéîù íùì
oncfzy ghea -.zayl d`p elêéáù ãçî

êéúáùìzayl jal oz jly zaya cg`n -

.d`adíåé íåéz` epl qnri -epikxv.epzxfre

åòéãåäì êéøö åðéàayei df `di `ly ,xnel -

:ddeze?df xac eil` `a okidnòãé àì äùîå
el ozp :`nl` -xer oexw `ed jexa yecwd

.ericed `le miptä éðà éë úòãì'åâå 'diyix -

i`ne ,"exnyz izezay z` j`" - `xwc

mricezy ip` dvex - ?"zrcl"dpzn dn

.mdl ozil ywan ip` daeygúà òéãåäì êéøö
åîàmcew eplk`i m`y ,oniqe ze` el zeyrl -

,ze`d z` d`xz - en`l `aiy:epl`yzein

.zt il ozp mbe ,ipelt :xn`i `ede ?jk jl dyr

`edy en`e eia` erci jk jezne,made`daxze

dad`zerxe.l`xyiaééåìâì àãéáòãoebk -

jixv `l ,oi`exd edericedy dync mipt oexw

.ericedl ozepdàìçåë äéì éìîålegk ozep -

.eipir zeaiaqäìò íéåâ (åùðòð) àìop`e -

`ed jexa yecwd xfgy ogky`lr oyiprdl

enl xiryn gxfe" aizkc ,zevnd lre dxezd

mixac) "ox`t xdn riteddel`" aizke ,(bl

oniznwewag) "`ai.(bäøéúé äîùðal agex -

dgepnllk`ie ,dgexl gezt zeidle ,dgnyle

.eilr dvw eytp oi`e dzyieùôðéåopiyxc -

.dl dkldy ytpd lr ie` :dilåðù àìiedc -

.aexrúôìîã`zln `gkenc ,opira oztl -

.zayl ieyryàúôìî àì úôå`l jkld -

.mgl yi mei lka ixdy ,`id `zln `gken

äøã÷ éìåùáùex`ypy -.oiekzn `laêîåñ
íäéìò:opixn` `le ,aexr myl aeh mei axrn -

.ilhae iaiyg `låøøåâ.aeh mei axrn -ïéà
íéåâ éìåùá íåùî íäáileyaa minkg exfby -

ig `edy enk lk`py lre ,zepzg meyn mieb

ig `edy enk lk`py oeikc ,eleya lr exfb `l

lr oilk`p el`e .icin ipd` `lc ,leya epi` -

.miig ogln iciïäéìò ìàøùé êîåñexy `dc -

.dlik`aàðñøäã àñëobehn -iaxw oneya

.gnwae mibcéøéñàgnwc -enk lk`p oi`

.mieb ileya meyn ea yi jkitl ,ig `edy
àðñøä
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ìëiwtp lkd :wgvi epiax yxit - dxez cenlzl eipa z`vede 'ek miaevw mc` ly eizepefn

zayc eizepefn ,lirlc i`xwndxez ,rxet ip`e ilr eel xn`ck -"zecg" aizkc -

.(hi mildz) "al ignyn mixyi 'd icewt" aizkc ,dxez `id zecge

åäæéà:df itl dywe .zi`xp dpi` dpaldy :i"yx yxit - 'eke ea dqkzn ycgdy bg

yxit jkl !dqkzn dpaldy xninl dil dedc

libxy xnelk ,ea oncfn [ycg y`xy] :mz epiax

`ai `qkd meil" enk ,onf oeyl `qke .ea `al

dqkzn :yxit mleyn epiaxe .(f ilyn) "ezia-

dywde .ea axw ycg y`x ly xiry did `ly

miyely) aiygwc xn`w `ztqezac :mz epiax

xyr mipy aiyg `we ,dpya mixiry (mizye

xyr mipy epivn `le ,miycg iy`xc mixiry

!dpyd y`xc ycg y`xc xiry did `l m`

xnel eal lr dlr `lc mleyn epiax el aiyde

ly `icda `xw yxtn `lc ezrc dzid `l` ,ok

caln" qgpita aizkc dpyd y`xc .ycg y`x

:miyxtn yie .xikfd `l z`hge ,"ycgd zler

dqkzny`xc sqena eze` oixikfn oi`y -

dide li`ed ,daxc` :xne` did mz epiaxe .dpyd

axwowze ,dpyd y`xc sqena eze` oixikfn -

.'ebe ycgd zler caln :sqena xnel mz epiax

xiry ,'ebe ozkldk mixiry ipy xnel owz oke

.dpyd y`x ly cg` xirye ycg y`x ly cg`
xn`
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ãòå äðMä Làøî Bì íéáeö÷ íãà ìL åéúBðBæî ìk̈§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©
,áBè íBé úàöBäå úBúaL úàöBäî õeç ,íéøetkä íBé©¦¦¥¨©©¨§¨©
ïéúçBt ¯ úçt íàL .äøBz ãeîìúì åéða úàöBäå§¨©¨¨§©§¨¤¦¨©£¦

éñBä íàå ,Bìéàî :eäaà éaø øîà .Bì ïéôéñBî ¯ ó §¦¦¦¦¨©©¦©¨©
eäæéà "eðbç íBéì àñka øôBL Lãça eò÷z" ¯ dàø÷§¨¨¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥¥¤

L âç,äðMä Làø äæ øîBà éåä ¯ Ba äqkúî Lãçä ©¤©Ÿ¤¦§©¤¡¥¥¤Ÿ©¨¨
."á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéì ÷ç ék" áéúëe§¦¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ
áéúëc ¯ àeä éðBæîc àðMéì ¯ "÷ç" éàäc òîLî éàî©©§©§©Ÿ¦¨¨¦§¥¦§¦
àøèeæ øî ."äòøt íäì ïúð øLà íwç úà eìëàå"§¨§¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ¨§¨
åéìò eøîà ,àéðz ."éwç íçì éðôéøèä" :àëäî øîà£©¥¨¨©§¦¥¦¤¤ª¦©§¨¨§¨¨
àöî .úaL ãBáëì ìëBà äéä åéîé ìk ,ï÷fä éànL ìò©©©©¨¥¨¨¨¨¨¥¦§©¨¨¨
äpîéä äàð úøçà àöî .úaMì Bæ :øîBà äàð äîäa§¥¨¨¨¥©©¨¨¨©¤¤¨¨¥¤¨
ìlä ìáà .äðBLàøä úà ìëBàå äiðMä úà çépî ¯©¦©¤©§¦¨§¥¤¨¦¨£¨¦¥

ì åéNòî ìkL ,Bì äúéä úøçà äcî ï÷fä.íéîL íL ©¨¥¦¨©¤¤¨§¨¤¨©£¨§¥¨©¦
éànL úéa :éëä éîð àéðz ."íBé íBé 'ä Ceøa" øîàpL¤¤¡©¨©§¨©¦¨¦¥©©

éaL ãçî :íéøîBàì CéúaL:íéøîBà ìlä úéáe ,C §¦¥©©¦§©¨¦¥¦¥§¦
éøö ïéà Bøáçì äðzî ïúBpä :àðéðç éaøa àîç éaø øîà ."íBé íBé 'ä Ceøa",BòéãBäì C ¨¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¥©¨¨©£¥¥¨¦§¦

Bì øîà ,"íëLc÷î 'ä éðà ék úòãì" :éáéúéî ."åéðt øBò ïø÷ ék òãé àì äùîe" øîàpL¤¤¡©Ÿ¤Ÿ¨©¦¨©¨¨¥¦¦¨©©¦£¦§©¦§¤¨©
dðzéì Lwáî éðàå ,dîL úaLå éæðb úéáa éì Lé äáBè äðzî ,äùî :äùîì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§Ÿ¤Ÿ¤©¨¨¨¥¦§¥§¨©§©¨§¨©£¦§©¥¦§¨

éøö ÷Bðéúì út ïúBpä :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî .íúBà òéãBäå Cì ,ìàøNéìòéãBäì C §¦§¨¥¥§¦©¨¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦¨¦§¦©
éîð úaL .ééeìbàì àãéáò àìc äðzîa àä ,ééeìbàì àãéáòc äðzîa àä ;àéL÷ àì !Bnàì§¦¨©§¨¨§©¨¨©£¦¨§¦§¥¨§©¨¨§¨£¦¨§¦§¥©¨©¦
ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî ,øî øîà .ééeìbàì àãéáò àì døëN ïzî ?ééeìbàì àãéáòc äðzî©¨¨©£¦¨§¦§¥©©§¨¨¨£¦¨§¦§¥¨©¨¦¨¨©©¨¦§¤

éøö ÷Bðéúì út ïúBpä :ìàéìîbééL ?déì ãéáò éàî .Bnàì òéãBäì Cdéì éìîe ,àçLî déì ó ©§¦¥©¥©§¦¨¦§¦©§¦©¨¥¥¨¥¥¦§¨¨¥¥
:àtt áø øîà ?éàî íéôLëì ïðéLééçc àðcéàäå .àìçBkééLéaø øîà .ïénä BúBàî déì ó £¨§¨¦¨¨§¨§¦©¦§¨¦©£©©©¨¨¥¥¥©¦¨©©¦

íäì ïúð ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì ïúpL úBöî ìk :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¦§¤©¨¦§¤¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¨©¨¤
."íìBòì àéä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa" øîàpL ,àòðöa íäì ïúpL úaMî õeç ,àéñäøôa§©§¤§¨¦©¨¤¨©¨¤§¦§¨¤¤¡©¥¦¥§¥¦§¨¥¦§¨
úéòa éàå .eäðéòãBà àì døëN ïzî ,eäðéòãBà éòeãBà úaL dìò !?íéBb eLðòì àì éëä éà¦¨¦¨¦©§¦£¨©¨¥§¦§©©§¨¨¨§¦§§¦¨¥
:Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc .eäðéòãBà àì äøéúé äîLð ,eäðéòãBà éîð døëN ïzî :àîéà¥¨©©§¨¨©¦§¦§§¨¨§¥¨¨§¦§§¨©©¦¦§¤¨¦
,epîéä dúBà ïéìèBð úaL éàöBîìe ,úaL áøò íãàa àeä Ceøa LBãwä ïúBð äøéúé äîLð§¨¨§¥¨¥©¨¨¨¨¨¤¤©¨§¨¥©¨§¦¨¥¤
øîà ."áBè íBé áøòî ìéLáz íãà äNBò" .Lôð äãáà éåå úáML ïåék "Lôpiå úáL" øîàpL¤¤¡©¨©©¦¨©¥¨¤¨©©¨§¨¤¤¤¨¨©§¦¥¤¤¨©
,ïðéòa útìîc éãéî àîéìéà ?àìc út àðL éàî .àì út ìáà ,ìéLáz àlà eðL àì :ééaà©©¥Ÿ¨¤¨©§¦£¨©Ÿ©§¨©§¨¦¥¨¦¥¦§©¥¨¥©
éìëàc éàLtè éàìáa éðä :àøéæ éaø øîàc .àútìî àìc ,éîð àñééc àäå ¯ àútìî àì úôe©¨§©§¨§¨©§¨©¦§¨§©§¨©£©©¦¥¨¨¥©§¨¥¦§¨¥§¨§¦
àìc éãéî ,àlà !àñééãa ïéáøòî :ééaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîàå .àîäða àîäð©£¨§©£¨§¨©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥§¨§¦§©§¨¤¨¦¥§¨
,ìéLáz àlà eðL àì :ééaà øîà ,éøîàc àkéà .àçéëL àì àñééãå àçéëL úôe ,ïðéòa çéëL§¦©¨¥©©§¦¨§©§¨¨§¦¨¦¨§¨§¦£©©©¥Ÿ¨¤¨©§¦
àì àñééc àäå ,àçéëL úôe ïðéòa çéëL àìc éãéîc àîéìéà ?àîòè éàî .àì ¯ út ìáà£¨©Ÿ©©§¨¦¥¨§¦¥§¨§¦©¨¥©©§¦¨§¨©§¨¨

éaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîàå ,àçéëLútìîc éãéî ,àlà !àñééãa ïéáøòî ïéà :é §¦¨§¨©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥¥§¨§¦§©§¨¤¨¦¥¦§©¥
éìëàc éàLtè éàìáa éðä :àøéæ éaø øîàc ,àútìî àì éîð àñééãå .àútìî àì úôe ,ïðéòä¥©©¨§©§¨§©§¨©¦¨§©§¨©£©©¦¥¨¨¥©§¨¥¦§¨¥§¨§¦
.ïéìéLáz éáeøò íeMî ïäéìò CîBñ äøã÷ éìeLaL íéLãò :àéiç éaø éðz .àîäða àîäð©£¨§©£¨¨¥©¦¦¨£¨¦¤§¥§¥¨¥£¥¤¦¥¥©§¦¦
BøøBb ïékqä éab ìòL úéðeðîL :äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà .úéfk eäa úéàc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§©©¦¨©©¦§¨§¥§©§¨©§¦¤©©¥©©¦§
:áø øîà éñà áø øîà .úéfk eäa úéàc ¯ éléî éðäå .ïéìéLáz éáeøò íeMî åéìò CîBñå§¥¨¨¦¥¥©§¦¦§¨¥¦¥§¦§©©¦¨©©©¦¨©©
CîBñ ¯ éBb ïàìö íàå :óñBé áø øîà .íéBb éìeMa íeMî íäa ïéà íéçeìî íépè÷ íéâc̈¦§©¦§¦¥¨¤¦¦¥¦¨©©¥§¦§¨¨¥
:àîéúc eäî !àèéLt .øeñà àðñøäc àñk éBb eäðéãáò éàå ,ïéìéLáz éáeøò íeMî íäéìò£¥¤¦¥¥©§¦¦§¦£©¦§¨¨§©§§¨¨§¦¨©§¥¨
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dvia(iyily meil)

íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî Bì íéáeö÷ íãà ìL åéúBðBæî ìk, ¨§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©©¦¦
dlek dpyd jyna xkzyi dnk eilr xfbp dpyd zligzay

,eizepefn jxevl,íéáBè íéîé úàöBäå úBúaL úàöBäî õeç¥¨©©¨§¨©¨¦¦
,äøBz ãeîìúì åéða úàöBäåjxevl xkzyi dnk el miavew oi`y §¨©¨¨§©§¨

`vnpe ,`iveny dn itl dpyd jyna rawp `l` ,dfúçt íàL¤¦¦¥
,el` ze`vedaBì ïéúçBt,hren xky el mi`ivnn -éñBä íàåó £¦§¦¦
,daxd `ivedeBì ïéôéñBî.jxvpy dnk ¦¦

äàø÷ éàî ,eäaà éaø øîàmiavwp mc`d zepefny ea fnexnd ¨©©¦©¨©§¨¨
(c `t mildz) xn`py ,dpyd y`xa(àñëá) øôBL Lãçá eò÷z'¦§©Ÿ¤¨

Ba äqkúî LãçäL âç eäæéà ,'eðbç íBéì [äñka]dpald oi`y - ©¤¤§©¥¥¤©¤©Ÿ¤¦§©¤
,mc` lkl ea zi`xp,äðMä Làø äæ øîBà éåäy`xa lg `ed wxy ¡¥¥¤Ÿ©¨¨

.mlerd lkl zi`xp dpald oi` f`e ,ycegáéúëe,jynda÷ç ék' §¦¦Ÿ
,'á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéìdpyd y`xay ixdeweg rawp §¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ

:`xnbd zl`ey .mc`d lyéðBæîc àðMéì '÷ç' éàäc òîLî éàî©©§©§©Ÿ¦§¨¦§¥
.àeä:`xnbd daiynáéúëcmdizepefn elaiwy mixvn ipdk iabl ¦§¦

,(ak fn ziy`xa) drxtn.'äòøt íäì ïúð øLà íwç úà eìëàå'§¨§¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ
àëäî ,øîà àøèeæ øî,z`f cenll yi(g l ilyn) xn`py ©§¨¨©¥¨¨

.'éwç íçì éðôéøèä'©§¦¥¦¤¤ª¦
* * *

:zay ikxv zpkda mi`pzd zbdpda mikxc ipy `xnbd d`ian
åéîé ìk ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà ,àéðz[legd zenia s`e]äéä ©§¨¨§¨¨©©©©¨¥¨¨¨¨¨

,úaL ãBáëì ìëBàyky did ebdpny oeik,äàð äîäa àöîdid ¥¦§©¨¨¨§¥¨¨¨
ì Bæ ,øîBà,úaLjk xg` m`eúà çépî ,äpîéä äàð úøçà àöî ¥§©¨¨¨©¤¤¨¨¥¤¨©¦©¤

äiðMä,zay ceakläðBLàøä úà ìëBàådzlik`a yie ,lega ©§¦¨§¥¤¨¦¨
xzei dtid dipyd `dzy ick dlke` ixdy ,zay ceak meyn

.zaylì åéNòî ìkL ,Bì äúéä úøçà äcî ï÷fä ìlä ìáàíL £¨¦¥©¨¥¦¨©¤¤¨§¨¤¨©£¨§¥
íéîL,,zayl dgipn did `l d`p dnda ecil dpncfd m` s`e ¨©¦

,zayl dpnid d`p zxg` el oncfzy ghea did `l`øîàpL¤¤¡©
(k gq mildz)íBé íBé 'ä Ceøa'yiy ,'dlq EpzrEWi l`d Epl qnri ¨©£¨¨¨¥§¨¥¤¨

.eneia mei lkl epikxv epl qinriy ea gehale 'd z` jxalàéðz©§¨
éaL ãçî ,íéøîBà éànL úéa ,éëä énðì CéúaLCly oey`x mein - ©¦¨¦¥©©§¦¥©©¨§©§¨

.dikxv z` oikdl ,d`ad zayl jal oz ,jly reaydìlä úéáe¥¦¥
,'íBé íBé 'ä Ceøa' ,íéøîBàepikxv z` epl oinfiy 'da gehal yiy §¦¨

.mzrya
* * *

éøö ïéà ,Bøáçì äðzî ïúBpä ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà,BòéãBäì C ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¥©¨¨©£¥¥¨¦§¦
,el d`a oipn dnziy jkl yegl oi`eøîàpLdyn zcixi zra ¤¤¡©

,(hk cl zeny) ipiq xdn,'åéðt øBò ïø÷ ék òãé àì äLîe'ixd Ÿ¤Ÿ¨©¦¨©¨¨
lr ericedy `la mipt oexiw zpzn dynl `ed jexa yecwd ozpy

.jk
:jtidl da x`eand `ziixan `xnbd dywn,éáéúéîdxeza aezk ¥¦¥

izFzAW z` K` ,xn`l l`xUi ipA l` xAC dY`e' (bi `l zeny)§©¨©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ©¤©§©
mkizxcl mkipiaE ipiA `ed zF` iM ExnWY'ä éðà ék úòãì ¦§Ÿ¦¦¥¦¥¥¤§ŸŸ¥¤¨©©¦£¦

,'íëLc÷îy ,epcnl 'zrcl' xn`py dnneCeøa LBãwä Bì øîà §©¦§¤¨©©¨¨
éðàå ,dîL úaLå éæðb úéáa éì Lé äáBè äðzî ,äLî ,äLîì àeä§Ÿ¤Ÿ¤©¨¨¨¥¦§¥§¨©§©¨§¨©£¦

íúBà òéãBäå Cì ,ìàøNéì dðzéì Lwáîip` daeyg dpzn efi` §©¥¦§¨§¦§¨¥¥§¦©¨
.mdl zzl ywanút ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©

éøö ,÷BðéúìBnàì òéãBäì Cozepdy ixd .oniq ea dyriy ici lr §¦¨¦§¦©§¦
.ericedl jixv exiagl dpzn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìjixv oi`' `ng iax xn`c Ÿ©§¨¨
epiid ,'ericedl,ééeìbàì àãéáòc äðzîa,dyn ipt xer oexiw oebk §©¨¨©£¦¨§¦§¥

e .eze` mi`exd ici lr jkn rceeidl did cizr jk oiayàäxn`c ¨
epiid ,'ericedl jixv' l`ilnb oa oerny oaxàãéáò àìc äðzîa§©¨¨§Ÿ£¦¨

ééeìbàì`l m`:`xnbd dywn .ericeiàãéáòc äðzî énð úaL §¦§¥©¨©¦©¨¨©£¦¨
ééeìbàì.mcewn dilr mricedl dyn jxved recne ,mdl ozpzyk §¦§¥

j` ,zelbzdl dteq zayd zevn mvr ok` :`xnbd zvxznïzî©©
døëNdixney milawnd,ééeìbàì àãéáò àìdyn dehvp dfe §¨¨Ÿ£¦¨§¦§¥

:mricedl
* * *

éøö ÷Bðéúì út ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî ,øî øîàC ¨©©¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦¨¦
,Bnàì òéãBäì:`xnbd zxxandéì ãéáò éàîdaiyn .oniql §¦©§¦©¨¦¥

:`xnbdééLàçLî déì ó,wepizd ly eipir oia onya sytyn - ¨¥¥¦§¨

àìçBk déì éìîe:`xnbd zxxan .eipir aiaq legMa el raev e` - ¨¥¥£¨§
,íéôLëì ïðéLééçc àðãéàäå,jka edetyiky ceygl m`d dlelre §¨¦§¨§©§¦¨¦§¨¦

éàî,dyriééL ,àtt áø øîàïénä BúBàî déì ó.dpzna el ozpy ©¨©©¨¨¨¥¥¥©¦
* * *

íäì ïúpL úBöî ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¦§¤¨©¨¤
ïúpL úaMî õeç ,àéñäøôa íäì ïúð ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¦§¨¥¨©¨¤§©§¤§¨¦©¨¤¨©

øîàpL ,àòðöa íäì(fi `l zeny)àéä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa' ¨¤§¦§¨¤¤¡©¥¦¥§¥¦§¨¥¦
,'íìòìmlrda mdl dpzip ik fenxl ,e"`e `la xqg 'mlrl' azkpe §Ÿ¨

:`xnbd dywn .`rpiveéëä éà,drpva dpzip zayd zevnyàì ¦¨¦Ÿ
,dìò íéøëð eLðòìzene`d lk lr d"awd xfgy epivn recne ¦©§¨§¦£¨

:`xnbd zvxzn .zeevne dxez mdilr elaiw `ly lr myiprdl
d zevn mvreäðéòãBà éòeãBà úaLwxe ,`iqdxtaàì døëN ïzî ©¨¥§¦§©©§¨¨Ÿ

eäðéòãBà.`rpiva `l` `iqdxta,àîéà úéòa éàåz` s`ïzî §¦§§¦¨¦¥¨©©
eäðéòãBà énð døëNd z`y `l` ,`iqdxtaäîLðdäøéúémikefy §¨¨©¦§¦§§¨¨§¥¨

zaya l`xyi dleäðéòãBà àì.`rpiva `l` `iqdxtaéaø øîàc Ÿ§¦§§¨©©¦
íãàa àeä Ceøa LBãwä ïúBð äøéúé äîLð ,Lé÷ì ïa ïBòîLaáøò ¦§¤¨¦§¨¨§¥¨¥©¨¨¨¨¨¤¤

øîàpL ,epîéä dúBà ïéìèBð úaL éàöBîìe ,úaL(my)úáL' ©¨§¨¥©¨§¦¨¥¤¤¤¡©¨©
,'Lôpiå,xnelk ,'ytp ie' ,zeaiz izyk zyxcp 'ytpie' dlindeïåék ©¦¨©¥¨
úáML,zeayl l`xyi eniiqy xg`l -Lôð äãáà éåådnyp - ¤¨©©¨§¨¤¤

:zaya dl ekfy dxizid
* * *

:dpyna epipyáBè íBé áøòî ìéLáz íãà äNBò,zayl eilr jneqe ¤¨¨©§¦¥¤¤
:xen`k oiliyaz aexir `ed dfe

eðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xy.àì út ìáà ,ìéLáz àlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨©§¦£¨©Ÿ
:`xnbd zl`eyàîéìéà ,àìc út àðL éàîc meynútìîã éãéî ©§¨©§Ÿ¦¥¨¦¦¦§©¥

[oztl-] ztd mr lk`pd xac -ïðéòadyrpy xkip f`y ,aexirl §¦¨
,zay ceakl,àútìî àì úôe,dcerqd qiqa `id `l`xkip oi`e ©Ÿ§©§¨

,mgl milke` mei lka ixdy ,zayl dieyryåxnel xyt` i` ixd §
c ,ok,énð àñééc àäs`,àútìî àìc,dnvr ztk zaygp `l` ¨©§¨©¦§Ÿ§©§¨

kéàìáa éðä ,àøéæ éaø øîàc`qiica ztd z` ztll mibdepd §¨©©¦¥¨¨¥©§¨¥
éàLtè,mdàîäða àîäð éìëàc,mgla mgld z` miztlny - ¦§¨¥§¨§¥©£¨§©£¨

ez`f lka,àñééca ïéáøòî ,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥§¨§¦§©§¨
.oztl epi`y xaca s` oiaxrny gkeneàlàoiaxrn oi`y mrhd ¤¨

c meyn ,`ed ztaçéëL àìc éãéîievn oi`y xac -ïðéòa,aexirl ¦¦§Ÿ§¦©§¦¨
,zayl ieyr `edy xkip didiy ickàçéëL úôeokle ,mei lka ©§¦¨

,da oiaxrn oi`,àçéëL àì àñéécå.da oiaxrn okle §©§¨Ÿ§¦¨
éøîàc àkéà,dketd jxcaeðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xyàlà ¦¨§¨§¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨

.àì út ìáà ,ìéLáz:`xnbd zl`eyàîòè éàî,zta oiaxrn oi` ©§¦£¨©Ÿ©©£¨
,ïðéòa çéëL àìc éãéîc àîéìéà,zayl ieyry xkip didiy ick ¦¥¨§¦¦§Ÿ§¦©§¦¨

e ,àçéëL àì àñééc àäå ,àçéëL úôez`f lkaøa éîeçð áø øîà ©§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨¨©©§¦©
àlà .àñééca ïéáøòî ïéà ,éiaàc déîMî äéøëæoi`y mrhd §©§¨¦§¥§©©¥¥§¨§¦§©§¨¤¨

c meyn ,`ed zta miaxrnútìîã éãéîztd z`ïðéòa,aexirl ¦¦¦§©¥§¦¨
éðä ,àøéæ éaø øîàc ,àútìî àì énð àñéécå ,àútìî àì úôe©Ÿ§©§¨§©§¨©¦Ÿ§©§¨§¨©©¦¥¨¨¥

.àîäða àîäð éìëàc éàLtè éàìáa©§¨¥¦§¨¥§¨§¥©£¨§©£¨
* * *

aeyg lk`na jxev oi`y zex`and zekld ipy d`ian `xnbd
:oiliyaz aexirlL íéLãò ,àéiç éaø éðzoiekzn `la ex`yp ¨¥©¦¦¨£¨¦¤

ïäéìò CîBñ ,äøã÷ éìeLaaeh mei axraïéìéLáz éáeøò íeMîlr §¥§¥¨¥£¥¤¦¥¥©§¦¦
mpi`y zngn md milhay mixne` oi`e ,jk myl mgipny ici

.miaeygéléî éðäå,mda axrl ie`xy.úéæk eäa úéàc §¨¥¦¥§¦§§©¦
BøøBb ,ïékqä éab ìòL úéðeðîL ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà- ¨©©¦§¨§¥§©§¨©§¦¤©©¥©©¦§

,aeh mei axra oikqd lrn exiqn.ïéìéLáz éáeøò íeMî åéìò CîBñå§¥¨¨¦¥¥©§¦¦
.úéæk eäa úéàc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§§©¦

* * *
:ixkp mlyiay migeln mibc oic zx`an `xnbdøîà éqà áø øîà̈©©©¦¨©

íéçeìî íépè÷ íéâc ,áø,ixkp mlyiayíeMî íäa ïéàxeqi` ©¨¦§©¦§¦¥¨¤¦
,íéøëð éìeMa.mzegiln zngn miig mb milk`p mdy itláø øîà ¦¥¨§¦¨©©

íäéìò CîBñ ,éøëð ïàìö íàå ,óñBéaeh mei axrnéáeøò íeMî ¥§¦§¨¨¨§¦¥£¥¤¦¥¥
éøëð eäðécáò éàå .ïéìéLázixkp m`yr m` la` -àðñøäc àñk ©§¦¦§¦©§¦§¨§¦¨¨§©§¨¨

,gnwae mibc iaxw oneya mipbehn mibc -øeñàixdy ,mlk`l ¨
:`xnbd zl`ey .ig lk`p epi` gnwdàèéLt.dfa xeq`l yiy §¦¨

:`xnbd daiynàîéúc eäî©§¥¨
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`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei
íãà ìù åéúåðåæî ìë`diy ,dpya xkzydl cizry dn lk -oefpjk ,el aevw - myn

xdfil el yie .ef dpya xkzyi jkezeyrlnxky el etiqei `ly - daexn d`ivi

.el ewqty dn `l` zepefnlúåúáù úàöåäî õåçxkzyi dn el ewqt `l dze` -

okidne ,dkxvl.ed`eazlibxy dn itl `l`mi`ivnn.dry xg`l e` dryl ,el

åì ïéúçåô:xnelk -oi`ivnn.hren xky el

äàø÷ éàîoiavewy -.dpyd y`xa zepefn

åá äñëúî ùãçäù,ea dqkzn dpaldy -

zixgy `l` ,mc` lkl zi`xp dpi`yiayeil

y`xa xn`ck ,axrn iayeil ziaxre gxfn

dqkzn zery rax`e mixyr :(a,k) dpyd

.`xdiqäðùä ùàø äæ øîåà éåäx`y el`c -

zi`xpe ,zvwna dpald d`lnzp xak aeh mei

.mewn lkaåðâç íåéì äñëái`w "ycga"` -

yecga erwzdqkzn `edyk ,xtey dpald

.epbg meiaäðåùàøä úà ìëåàådlke` `vnp -

dl `iedc ,zaya zlk`p dtid `dzy ick ,efl

.zay ceakl dpey`xd ly dzlik`íéîù íùì
oncfzy ghea -.zayl d`p elêéáù ãçî

êéúáùìzayl jal oz jly zaya cg`n -

.d`adíåé íåéz` epl qnri -epikxv.epzxfre

åòéãåäì êéøö åðéàayei df `di `ly ,xnel -
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dvia(iyily meil)

¯ àðñøäl aygp bcd obehn eay mibcd oneyøwéò,lk`ndokle ©§¨¨¦¨
,lth `l` epi`y gnwd zngn lk`nd xeq`l oi`ïì òîLî à÷̈©§©¨

,øwéò àçî÷.ezngn lk`nd lk xq`pe ¦§¨¦¨
* * *
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ïéëéøö ïéìéLázxeriya zeidl.úéæk ©§¦¦§¦¦§©¦

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàmc` ipa dnk xear axrnyk ¦©§¨§
a ic m`d ,zayd ikxv oikdl elkeiyàîìc Bà ,ïlëì ãçà úéæk§©¦¤¨§ª¨¦§¨

gipdl jixvãçàå ãçà ìëì úéæk:`xnbd zhyet .mdn,òîL àz §©¦§¨¤¨§¤¨¨§©
,úéæk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò ,áø øîà àaà éaø øîàczifka ice §¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦§©¦

cg`,ãçàì ïéae:äàîì ïéa ¥§¤¨¥§¥¨
:`a` iax ixac lr `xnbd dywnïðz,epizpynaãáàL Bà Bìëà §©£¨¤¨©

aexird,älçza åéìò ìMáé àìm` la`CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤¥
ì åéìò.úaL:`xnbd zxxanàeäL ìk éàîm`dåàì,áb ìò óà ¨¨§©¨©¨¤¨©©©

,úéæk àkéìc:`xnbd zvxzn .`a` iaxk `lce,àì'`edy lk' §¥¨§©¦Ÿ
epiiddéa úéàcoiicr,úéæklk' `ed mly xkkl qgiay `l` §¦¥§©¦

:'`edy
:zifka jxev oi`y gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaäæ ìéLázezeyrl leki ,oiliyaz aexir lyå ,éìöok ©§¦¤¨¦§
ezeyrl lekiLeák eléôà`ly s`e ,zewxi ipine lcxge unega £¦¨

lk`n oke .lyeank yeaky ,elyia÷eìL,daxd lyean - ¨
ìMeáîe,ezkldkåa oiaxrn okïéðtñàä ñééìB÷[jx giln bc oin-] §¨§§¨¨©§¨¦

,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL:`ziixad zniiqne .eleyia edfy ¤¨©¨¨©¦¥¤¤
a oiaBúlçz,aexird ziiyr lyea xiizypy dna oiaBôBñm`] §¦¨

[zayl lyiay mcew ezvwn ca`y e` epnn lk`.øeòéL Bì ïéà¥¦
:`xnbd zxxanéàîm`d ,xeriy el oi`åàìy,ììk øeòéL Bì ïéà ©¨¥¦§¨

:`xnbd dgec .`edy lka s` ice,àìy `id dpeekdøeòéL Bì ïéà Ÿ¥¦
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.dgpdd mcew ea jlndl gipnd jixveBà,`nyïðéòa àì`diy Ÿ§¦¨
.ezrcn

:`xnbd zhyetìàeîLc deáàc ,òîL àzdidøòîälekà á ¨§©©£©¦§¥§¨¥©¨
,àéøáè eälekà eáøòî éqà éaøå énà éaø .àòcøäðmigipn eidy §©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§§¤§¨

:zayl aeh mein leyiad mdl xizdl ,mxir ipa lk xear aexird
didy epivn okeéãéà øa á÷òé éaø æéøëîaxra lgy aeh meia ©§¦©¦©£Ÿ©¦¦

,zay,élL ìò CBîñéå àáé ïéìéLáz éáeøò çépä àlL éîdidy ¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦
.gipdl gkyy in lk xear gipne dkfn,dler el` zecaer lkn

.el egipdy in zrc z` aeh mei axrn jixv oi` ik
:`xnbd zxxanänk ãòåaexird z` gipnd on wgxn dfi` cr - §©©¨

.df aexir lr jenql xyt`,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥

,úaL íeçz ãòday xird leabn gex lkl dn` miitl` mdy ©§©¨
wx gipnd zrce ,zaya zkll xzen my cry ,aexird gipn `vnp

:megzd jeza mi`vnpd lr
àéîñ àeää[xeir-]àúéðúî øcñî äåäczeipyna iwa didy - ©©§¨©£¨§©¥©§¦¨

mdilr xfeg didedééæç .ìàeîL øîc dén÷lgy aeh meia l`eny ©¥§©§¥©§¥
zay axraáéöò äåäc.déì øîà,l`enydéì øîà .záéöò éànà ©£¨£¦¨©¥©©£¦©§¨©¥

meynéáéúBà àìc[izgpd `ly-]déì øîà .ïéìéLáz éáeøò §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,l`eny,éãécà CBîñ.ixir ipa lk xear eizgpd ixdyìäðL §©¦¦§¨¨

,zay axra aeh mei lg aeyyk d`addééæçyi` eze`l l`eny ©§¥
déì øîà .áéöò äåäc,l`eny,déì øîà .záéöò éànàmeyncaey ©£¨¨¦¨©¥©©£¦©§¨©¥§

déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àì,l`enyzgpd `ly xg`n Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,miinrtzà òLBty s` okl ,jkaéøL àîìò éleëìlr jenql ¥©©§§¥¨§¨¨¥
,iaexir,øeñà Cãéãìmpi`y miryetd xear axrl izrca oi`y §¦¨¨

.oiliyaz iaexir gipdl minkg zpwzl miyyeg
* * *

ïéáøòî ïéà ,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðzjxevl ea ¨©¨¨¤¨¦§§¤¤©¨¥§¨§¦
zay,úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àìd`xp xacdy meyn Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥

.aeh meia xeq`e ,oewizkéaøe wlegúBøöç éáeøò ïéáøòî ,øîBà ©¦¥§¨§¦¥¥£¥
,zayl aeh meinBøñBà äzàL éðtî .ïéîeçz éáeøò àì ìáà£¨Ÿ¥¥§¦¦§¥¤©¨§

[xgn jxevl zeyrl]Bì øeñàä øáãa,meidøáãa BøñBà äzà éàå §¨¨¨¨§¦©¨§§¨¨
Bì øzenä,aeh meia s` bdep oinegz xeqi`e .meidxeq` okle ©¨

xvga lehlh ok oi`y dn ,zayd jxevl oinegz aexir ea gipdl
zexivg aexir ea gipdl xeq`l oi` okl ,aeh meia xzen ixd

.zayd jxevl
:éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk äëìä ,øîà áø ,øîzà¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨§¥¨©£¨¨§©¦

,eäì àéòaéàl`eny xn`y dnàle÷ì ,éaøk äëìäepiide ,ok xn` ¦©§¨§£¨¨§©¦§¨
zayl aeh mein zexivg iaexr axrl xyt`y,àøîeçì Bà§§¨

.gipdl xeq`y:`xnbd ddnz,øîà÷ àle÷ìc àèéLtiax ixdy §¦¨¦§¨¨¨©
`ed wtqd :`xnbd zvxzn .gipdl xizdøæòìà éaø çìLc íeMî¦§¨©©¦¤§¨¨

ïéðBL ízàLk àì ,äìBbìzwelgnd z`,ìááayøézî éaøgipdl ©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦
,aeh meia zexivg iaexiràlà .ïéøñBà íéîëçå,jtidl,øñBà éaø ©£¨¦§¦¤¨©¦¥

.ïéøézî íéîëçå.mzwelgn z` l`eny dpy ji` wtzqdl yie ©£¨¦©¦¦
éàî. ©

:heytl dqpn `xnbdãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz̈§©§©©£¦¨©©§¦¦¨©
ìàeîLc déúåk àcáeòwqty l`eny ixac it lr dyrn dyr - §¨§¨¥¦§¥

,iaxkàìe÷ì÷ì ïðaøî àaøeö éàäc äàøBä úlçz ,áø øîàå- §¨©©§¦©¨¨§©§¨¥©¨¨§¦§¨
lewlwl znxebe ,`id zerh df mkg cinlz ly ez`xed zligz

.`nw `pzk dkld ax zrcly iptn ,miaxd,dzrnezøîà éà¦¨§©§
øîà÷ àle÷ì àîìLa,zexivgd axrl xizd `tilgz axe ,l`eny ¦§¨¨§¨¨¨©

,àìe÷ì÷ eðééä,ax zrcl xeq`d xac xizdyzøîà éà àlà ©§¦§¨¤¨¦¨§©§
àøîeçì,axrl xq` `tilgz axe ,l`eny xn`àìe÷ì÷ éàî §§¨©¦§¨

àkéà:`xnbd dgec .xiznd ax zrcl ef d`xedazn`a xyt` ¦¨
xizde liwdy axe ,axrl xq` `tilgz axe ,xingd l`enyy

c ,lewlwl z`f aiygd axrlíéaø da éì÷ìwîc ïåékmd milelry ¥¨§¦©§§¥¨©¦
aexir `la s` lhlhle gekyl
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קסז
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

ø÷éò àðñøä.mibcd oney -äàîì ïéá ãçàì ïéá.zifka mdl ic -úéæë äéá úéàã àì
.`edy lk dil ixw mly xkk iable -äæ ìéùáú.aexr ly -ùåáëlcxgae unega -

.zewxi ipine÷åìù.c`n daxd lyean -ìùåáî.ezkldk -ñééìå÷ïéðôñàägiln bc -

zay zkqna opzck ,eleya dfe ,oing eilr oipzepy `l` .ig `edy enk lk`pe ,jxe ,`ed

ezgcdy :(`,hl).ezk`ln xnb `id efåðúðù
ïéîç åéìòaeh mei axrn el eyry opiqxb -

.el ie`xd leyaåúìçú,liyazd dyryk -

.ea `di dnk xeriy el oi`åôåñe` ,elk` -

.zvw epnn xiiye ,ca`yøåòéù åì ïéà åàì éàî
ììë.hrnl `le axl `l -øåòéù åì ïéà àì

äìòîì.jke jk lr ea siqei `ly xnel -äèîì
.zifkn zegti `l -úòã íéëéøöerciy -

.in zrc yxit `l `ped axe .eyrp jk myly

ol `hiyt i`ce `d :opixn`e ,op` dl opiyxtne

gipnc ezrc - zrc mikixv `ped ax xn` ikc

edyery ,sicr edi`c ,ira `din.jk myl

oebk ,ekxvl egipdy in zrc ol `iran ,edin

ea jlniy jixv melk ,exag jxevl df edyrc

?eit lr ezeyrl dlgzúáù íåçú ãò-

micnerlegipn ly ezrc did `l megzl ueg

eal lr elr `le ,mdilr.oxkeflàúéðúî øãñî
,`qxba zeipyn rcei didy -odilr xfgne

.oxwirk eita zexecq eidy ,l`eny xn iptl

êåîñéãéãà,`rcxdp dlek` `paxrnc -

exir `idy.äðùì.zxg` dpyl -dpyd y`xe

.zepzdle gipdl leki oi`y ,didøåñà êãéãì-

lr izrc oi`yoicifndmpi`y miryetde

micxg.minkg ixaclúåøöç éáåøò àì-

.xac owznk d`xpc ,xgn lhlhlåøñåà äúàù
åì øåñàä øáãáeilr xeq`l jcia yi gk -

zeyrln,meia ea xeq` `edy xac xgn jxev

on z`vl xeq` aeh meia s`y ,oinegz epiide

.megzdåøñåà äúà éàåxeq`l jcia gk oi` -

elowzln.meia ea xzen `edy xac xgnl

.aeh meia dizil zexvg lehlh xeq`eíåùî
'åë øæòìà éáø çìùã:le`yl ekxved jkitl -

meyn ?`xnegl e` ,l`eny xn`w `lewl

x glyciaxc oipey ep`e ,`xnegl xfrl` '

rawy l`eny :ep` mil`ey jkitl ,`lewl

ipzn ikid ,iaxk dkld?ediizbeltláø øîàå
'åëå äàøåä úìçúxn`e ,dilr bilt axc -

.`nw `pzk dkldéì÷ì÷îã ïåéëíéáø äá-

oigkeyy.aexr `la oilhlhne
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øîà:aexr zeklda yi mipic dylye - zifk oda `diy jixv oiliyaz iaexr `a` iax

.(a,t) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zecerq izy jixv oinegz iaexr

zexvg iaexrcr :(a,at) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zxbexbk oikixv -

zecerq izy oefn my yi m`e .zecerq izy `diyoileki d`n elit`e ,xzei jixv epi` -

oiliyaz iaexr .eilr jenqloia cg`l oia -

.oine oin lkl zifk `l` jixv epi` d`nl

íéâãmieb ileya meyn mda oi` migeln miphw

li`ed ,oiig ody enk milk`p `dc -

migeln eid `l m` la` ,migelnemda yi -

dcear zkqna xn`c :dnize .mieb ileya meyn

dler epi`y lk :(`,gl) "oicinrn oi`" wxt dxf

ztd z` ea ztll mikln ogly lrea oi` -

mibc oebk dlr xn`we .mieb ileya meyn xeqi`

`kde ,ixiin ith miphwa mzdc :xnel yie !miphw

ody minrty ,jk lk miphw oi`y mibca ixiin

.ztd z` ea ztll mikln ogly lr oiler

ïì òîùî à÷ep` o`kn - xwir `gnw

zt miebd on gwil oikneq

y"iiehpw* oixewy miviad on yelpd

envr zt meyn i` ?yegp i`nc .y"`filae`**e-

da ewlyy mivia meyn i` ,minkg exizd`d -

ip`yc xnele wlgl oi`e .xwir `gnw opixn`

zewly on `edy `gnwc xnelk ,`xnegl `kd

dkx ezlilay,ar `edy `nlra la` ,xeq` -

xwir xzidy s` xepz dyrn iedeopilf` `l -

edn :`kd xn`w `dc ,ok xnel xyt` i` .`lewl

.xizdl epl did xnelk ,xwir `pqxd `nizc

xwir xzidc `kid ,`nl`elit` dixza opilf` -

yegl oi`e .xwir `gnwc wiq`c e`l i` ,`lewl

mi`nh zetern miviad `nyoiievn opi` `dc -

miviaa mc yi `nye .epipia.mc mda oi` maex -

mze` oiniyny drya miviad miwceay dne

mc oda yi m` ahexa`dc ,`nlra `xneg edf -

ewcap `l m`ivia meyn yegl oi` mbe ,oixzen -

zetxhn e` zelap.aexd xza opilf`c meyn -

miviaa eyelp `ny yegl yi `de :xn`z m`e

oigwel oi`c (mye `,cq) oilega xn`c ,zetexh

ilin ipd :xnel yie !iebd on zetexh mivia-

i`c meyn ,ediipira`gkenc `zerix eda z

,ez` zetxhe zelapnc ,zetexh ody dnn `zln

`kilc ,eyelpy `kd la` .iebl l`xyi edpafe

`zerix meyxnel yie ,xac meyl opiyiig `l -

ly u"ihyt*** edine .zenly mivian eyelpy

ieb e`t`y mibcmeyn mda yic ,xizdl oi` -

jeza mibcd oney rlape li`ed ,mieb ileya

mieb ileyia meyn oixeq` mibcde ,dqirdm` -

elek dyrpe ,dxeq` uegany dqird s` ok

meyn da oi` dqirdy it lr s` .mieb ileya

dn mbe ,ztd z` exizd `dc ,mieb ileyia

rlapy mcew mewn lkn ,oira epi` da rlapy

dqirdy `vnpe .xq`p dide ,oira did dqira

oneyd oixiqny yie ,opaxc xeqi`d on dyelp

`ivend zkxa ediilr oikxan `lcn ,y"iilip**** oze`e .`peeb i`dka oze` milke`emieb ileya meyn oda yi -jxcc oeik ,mieb ileya meyn mda oi`c :l`igi epax axd xne` ,edine -

"`ivend" zkxa jxan ediilr dizcerq raw i`c :cere .edl ciar zt ziit`.edpip zt `nl` -

éáøiaexr opiaxrn ikid ok m`e ,`id zg` dyecw aeh meie zayc (mye a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dil `xiaq iax `d :dniz - oinegz iaexr `l la` zexvg iaexr oiaxrn xne`

od zg` dyecw dil zi`c `dc ,iaxc `kd `nrh epiid ,daxc`c :xnel yie ?zayl aeh mein zexvgoinegz oebk ,aeh meia zeyrl xeq`d xaca epiid -aeh meia mzeyrl xeq` -

.zay liaya aexr zeyrl exvga lhlhl oebk ,envr aeh meia zeyrl xzend xac opixq` `l `id zg` dyecwy liaya la` ,od zg` dyecw `dc ,zay liaya
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éaø øîà .øwéò àçî÷ :ïì òîLî à÷ ,øwéò àðñøä©§§¨¦¨¨©§©¨¦§¨¦¨¨©©¦
úéfk :eäì àéòaéà .úéfk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :àaà©¨¥¥©§¦¦§¦¦©©¦¦©£¨§©©¦
àz ?ãçàå ãçà ìëì úéfk àîìc Bà ,ïlëì ãçà¤¨§ª¨¦§¨©©¦§¨¤¨§¤¨¨
ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àaà éaø øîàc :òîL§©§¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦
Bà Bìëà :ïðz .äàîì ïéa ãçàì ïéa ,úéfk ïéëéøö§¦¦©©¦¥§¤¨¥§¥¨§©£¨
àeäL ìk epnî øéiL ,älçza åéìò ìMáé àì ¯ ãáàL¤¨©Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤
ìò óà åàì ?"àeäL ìk" éàî .úaMì åéìò CîBñ ¯¥¨¨©©¨©¨¤¨©©
:òîL àz .úéfk déa úéàc ,àì !úéfk àkéìc áb©§¥¨©©¦¨§¦¥©©¦¨§©
,ìOeáîe ,÷eìL ,Leák eléôàå ,éìö äæ ¯ ìéLáz©§¦¤¨¦©£¦¨¨§¨
,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL ïéðtñàä ñééìB÷å§§©¨¦§§¦¤¨©¨¨©¦¥¤¤
øeòéL Bì ïéà åàì éàî .øeòéL Bì ïéà BôBñå Búlçz§¦¨§¥¦©¨¥¦
eòéL Bì Lé ìáà ,äìòîì øeòéL Bì ïéà ,àì ?ììkø §¨Ÿ¥¦§©§¨£¨¥¦

ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àðeä áø øîà .ähîì§©¨¨©©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦
Bì eçépäL éî úòc ,ïðéòa çépî úòc ,àèéLt .úòc©©§¦¨©©©¦©¨¥©©©¦¤¦¦
áøòî ìàeîLc deáàc :òîL àz ?ïðéòa àì Bà ïðéòä¥©¨¨¥©¨§©©£¦§¥§¨¥
eälekà eáøòî éñà éaøå éîà éaø ,àòcøäð dlekà©¨§©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§
éáeøò çépä àlL éî :éãéà øa á÷òé éaø æéøëî .àéøaè¦¤§¨©§¦©¦©£Ÿ©¦¦¦¤Ÿ¦¦©¥¥
áø øîà ?änk ãòå .élL ìò CBîñéå àáé ¯ ïéìéLáz©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦§©©¨¨©©
..úaL íeçz ãò :ééaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð§¦©§©§¨¦§¥§©©¥©§©¨
,ìàeîL øîc dén÷ àúéðúî øcñî äåäc àéîñ àeää©©§¨©£¨§©¥©§¦¨©¥§¨§¥
øîà ?záéöò éànà :déì øîà :áéöò äåäc dééæç©§¥©£¨£¦£©¥©©£¦©§£©
CBîñ :déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©¥§

ì .éãécàéànà :déì øîà ,áéöò äåäc dééæç äðL ©¦¦§¨¨©§¥©£¨£¦£©¥©©
øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì øîà ?záéöò£¦©§£©¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©

Cãéãì ,éøL ¯ àîìò éleëì ,zà òLBt :déì¯.øeñà ¥¥©©§§¥¨§¨¨¥§¦¨¨
ïéà ¯ úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé :ïðaø eðz̈©¨©¤¨¦§§¤¤©¨¥
éaø .úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àì ïéáøòî§¨§¦Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥©¦
.ïéîeçz éáeøò àì ìáà ,úBøöç éáeøò ïéáøòî :øîBà¥§¨§¦¥¥£¥£¨Ÿ¥¥§¦
BøñBà äzà éàå ,Bì øeñàä øáãa BøñBà äzàL éðtî¦§¥¤©¨§§¨¨¨¨§¦©¨§
,àn÷ àpúk äëìä :øîà áø ,øîzà .Bì øzenä øáãa§¨¨©¨¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨
éaøk äëìä :eäì àéòaéà .éaøk äëìä :øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦©£¨§£¨¨§©¦
íeMî !øîà÷ àle÷ìc àèéLt ?àøîeçì Bà àle÷ì§¨§§¨§¦¨¦§¨¨¨©¦

øñBà éaø :àlà ,ïéøñBà íéîëçå øézî éaø ìááa ïéðBL ízàLk àì :äìBbì øæòìà éaø çìLc¦§©©¦¤§¨¨©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦©£¨¦§¦¤¨©¦¥
øîàå .ìàeîLc déúåk àãáBò ãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz ?éàî .ïéøézî íéîëçå©£¨¦©¦¦©¨§©§©©§¦¨©©§¦¦£©¨¨§¨¥¦§¥©£©
eðééä ¯ øîà÷ àle÷ì àîìLa zøîà éà .àìe÷ì÷ì ïðaøî àáøeö éàäc äàøBä úlçz :áø©§¦©¨¨§©§¨¥©¨©§¦§¨¦¨§©§¦§¨¨§¨¨¨©©§
íéaø da éì÷ì÷îc ïåék ?àkéà àìe÷ì÷ éàî ¯ àøîeçì zøîà éà àlà ,àìe÷ì÷¦§¨¤¨¦¨§©§§§¨©¦§¨¦¨¥¨¦§©§§¦¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dvia(iyily meil)

¯ àðñøäl aygp bcd obehn eay mibcd oneyøwéò,lk`ndokle ©§¨¨¦¨
,lth `l` epi`y gnwd zngn lk`nd xeq`l oi`ïì òîLî à÷̈©§©¨

,øwéò àçî÷.ezngn lk`nd lk xq`pe ¦§¨¦¨
* * *

:oiliyaz iaexir xeriy z` zcnln `xnbdéáeøò ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¥¥
ïéëéøö ïéìéLázxeriya zeidl.úéæk ©§¦¦§¦¦§©¦

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàmc` ipa dnk xear axrnyk ¦©§¨§
a ic m`d ,zayd ikxv oikdl elkeiyàîìc Bà ,ïlëì ãçà úéæk§©¦¤¨§ª¨¦§¨

gipdl jixvãçàå ãçà ìëì úéæk:`xnbd zhyet .mdn,òîL àz §©¦§¨¤¨§¤¨¨§©
,úéæk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò ,áø øîà àaà éaø øîàczifka ice §¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦§©¦

cg`,ãçàì ïéae:äàîì ïéa ¥§¤¨¥§¥¨
:`a` iax ixac lr `xnbd dywnïðz,epizpynaãáàL Bà Bìëà §©£¨¤¨©

aexird,älçza åéìò ìMáé àìm` la`CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤¥
ì åéìò.úaL:`xnbd zxxanàeäL ìk éàîm`dåàì,áb ìò óà ¨¨§©¨©¨¤¨©©©

,úéæk àkéìc:`xnbd zvxzn .`a` iaxk `lce,àì'`edy lk' §¥¨§©¦Ÿ
epiiddéa úéàcoiicr,úéæklk' `ed mly xkkl qgiay `l` §¦¥§©¦

:'`edy
:zifka jxev oi`y gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaäæ ìéLázezeyrl leki ,oiliyaz aexir lyå ,éìöok ©§¦¤¨¦§
ezeyrl lekiLeák eléôà`ly s`e ,zewxi ipine lcxge unega £¦¨

lk`n oke .lyeank yeaky ,elyia÷eìL,daxd lyean - ¨
ìMeáîe,ezkldkåa oiaxrn okïéðtñàä ñééìB÷[jx giln bc oin-] §¨§§¨¨©§¨¦

,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL:`ziixad zniiqne .eleyia edfy ¤¨©¨¨©¦¥¤¤
a oiaBúlçz,aexird ziiyr lyea xiizypy dna oiaBôBñm`] §¦¨

[zayl lyiay mcew ezvwn ca`y e` epnn lk`.øeòéL Bì ïéà¥¦
:`xnbd zxxanéàîm`d ,xeriy el oi`åàìy,ììk øeòéL Bì ïéà ©¨¥¦§¨

:`xnbd dgec .`edy lka s` ice,àìy `id dpeekdøeòéL Bì ïéà Ÿ¥¦
äìòîì,aexird zenka zeaxdl xyt`y -øeòéL Bì Lé ìáà §©§¨£¨¥¦
,ähîì.zifk epiide §©¨

* * *
,úòc ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò ,áø øîà àðeä áø øîàjixv ,xnelk ¨©©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦©©

ly ezrc `ped ax yxit `le .aexir myl dpeeka liyazd gipdl
:`xnbd dpce ,jixv inàèéLtyçépî úòcaexird,ïðéòacgiiy §¦¨©©©¦©§¦¨

,mixg` xear aexir gipna ,wtzqdl yi j` .jk myl aexird z`
z` s` m`dBì eçépäL éî úòc[exeara-]aexird z`,ïðéòa ©©¦¤¦¦§¦¨

.dgpdd mcew ea jlndl gipnd jixveBà,`nyïðéòa àì`diy Ÿ§¦¨
.ezrcn

:`xnbd zhyetìàeîLc deáàc ,òîL àzdidøòîälekà á ¨§©©£©¦§¥§¨¥©¨
,àéøáè eälekà eáøòî éqà éaøå énà éaø .àòcøäðmigipn eidy §©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§§¤§¨

:zayl aeh mein leyiad mdl xizdl ,mxir ipa lk xear aexird
didy epivn okeéãéà øa á÷òé éaø æéøëîaxra lgy aeh meia ©§¦©¦©£Ÿ©¦¦

,zay,élL ìò CBîñéå àáé ïéìéLáz éáeøò çépä àlL éîdidy ¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦
.gipdl gkyy in lk xear gipne dkfn,dler el` zecaer lkn

.el egipdy in zrc z` aeh mei axrn jixv oi` ik
:`xnbd zxxanänk ãòåaexird z` gipnd on wgxn dfi` cr - §©©¨

.df aexir lr jenql xyt`,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥

,úaL íeçz ãòday xird leabn gex lkl dn` miitl` mdy ©§©¨
wx gipnd zrce ,zaya zkll xzen my cry ,aexird gipn `vnp

:megzd jeza mi`vnpd lr
àéîñ àeää[xeir-]àúéðúî øcñî äåäczeipyna iwa didy - ©©§¨©£¨§©¥©§¦¨

mdilr xfeg didedééæç .ìàeîL øîc dén÷lgy aeh meia l`eny ©¥§©§¥©§¥
zay axraáéöò äåäc.déì øîà,l`enydéì øîà .záéöò éànà ©£¨£¦¨©¥©©£¦©§¨©¥

meynéáéúBà àìc[izgpd `ly-]déì øîà .ïéìéLáz éáeøò §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,l`eny,éãécà CBîñ.ixir ipa lk xear eizgpd ixdyìäðL §©¦¦§¨¨

,zay axra aeh mei lg aeyyk d`addééæçyi` eze`l l`eny ©§¥
déì øîà .áéöò äåäc,l`eny,déì øîà .záéöò éànàmeyncaey ©£¨¨¦¨©¥©©£¦©§¨©¥§

déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àì,l`enyzgpd `ly xg`n Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,miinrtzà òLBty s` okl ,jkaéøL àîìò éleëìlr jenql ¥©©§§¥¨§¨¨¥
,iaexir,øeñà Cãéãìmpi`y miryetd xear axrl izrca oi`y §¦¨¨

.oiliyaz iaexir gipdl minkg zpwzl miyyeg
* * *

ïéáøòî ïéà ,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðzjxevl ea ¨©¨¨¤¨¦§§¤¤©¨¥§¨§¦
zay,úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àìd`xp xacdy meyn Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥

.aeh meia xeq`e ,oewizkéaøe wlegúBøöç éáeøò ïéáøòî ,øîBà ©¦¥§¨§¦¥¥£¥
,zayl aeh meinBøñBà äzàL éðtî .ïéîeçz éáeøò àì ìáà£¨Ÿ¥¥§¦¦§¥¤©¨§

[xgn jxevl zeyrl]Bì øeñàä øáãa,meidøáãa BøñBà äzà éàå §¨¨¨¨§¦©¨§§¨¨
Bì øzenä,aeh meia s` bdep oinegz xeqi`e .meidxeq` okle ©¨

xvga lehlh ok oi`y dn ,zayd jxevl oinegz aexir ea gipdl
zexivg aexir ea gipdl xeq`l oi` okl ,aeh meia xzen ixd

.zayd jxevl
:éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk äëìä ,øîà áø ,øîzà¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨§¥¨©£¨¨§©¦

,eäì àéòaéàl`eny xn`y dnàle÷ì ,éaøk äëìäepiide ,ok xn` ¦©§¨§£¨¨§©¦§¨
zayl aeh mein zexivg iaexr axrl xyt`y,àøîeçì Bà§§¨

.gipdl xeq`y:`xnbd ddnz,øîà÷ àle÷ìc àèéLtiax ixdy §¦¨¦§¨¨¨©
`ed wtqd :`xnbd zvxzn .gipdl xizdøæòìà éaø çìLc íeMî¦§¨©©¦¤§¨¨

ïéðBL ízàLk àì ,äìBbìzwelgnd z`,ìááayøézî éaøgipdl ©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦
,aeh meia zexivg iaexiràlà .ïéøñBà íéîëçå,jtidl,øñBà éaø ©£¨¦§¦¤¨©¦¥

.ïéøézî íéîëçå.mzwelgn z` l`eny dpy ji` wtzqdl yie ©£¨¦©¦¦
éàî. ©

:heytl dqpn `xnbdãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz̈§©§©©£¦¨©©§¦¦¨©
ìàeîLc déúåk àcáeòwqty l`eny ixac it lr dyrn dyr - §¨§¨¥¦§¥

,iaxkàìe÷ì÷ì ïðaøî àaøeö éàäc äàøBä úlçz ,áø øîàå- §¨©©§¦©¨¨§©§¨¥©¨¨§¦§¨
lewlwl znxebe ,`id zerh df mkg cinlz ly ez`xed zligz

.`nw `pzk dkld ax zrcly iptn ,miaxd,dzrnezøîà éà¦¨§©§
øîà÷ àle÷ì àîìLa,zexivgd axrl xizd `tilgz axe ,l`eny ¦§¨¨§¨¨¨©

,àìe÷ì÷ eðééä,ax zrcl xeq`d xac xizdyzøîà éà àlà ©§¦§¨¤¨¦¨§©§
àøîeçì,axrl xq` `tilgz axe ,l`eny xn`àìe÷ì÷ éàî §§¨©¦§¨

àkéà:`xnbd dgec .xiznd ax zrcl ef d`xedazn`a xyt` ¦¨
xizde liwdy axe ,axrl xq` `tilgz axe ,xingd l`enyy

c ,lewlwl z`f aiygd axrlíéaø da éì÷ìwîc ïåékmd milelry ¥¨§¦©§§¥¨©¦
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dvia(iriax meil)

.àìe÷ì÷ eðééä©§¦§¨
e ,éaøk äëìä ,àðeä áø øîà àcñç áø øîà àáø øîà`edy oeylk ¨©¨¨¨©©¦§¨¨©©¨£¨¨§©¦

xaeq.øeqàì§¦
* * *

dlitzd xcqa zehiy yly zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya lgy aeh meiaúéa ,úaLa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¨¦§§©¨¥

äðîL ìltúî ,íéøîBà éànLyelye zepey`x yely .zekxa ©©§¦¦§©¥§Ÿ¤
,mei lkay zepexg`[øîBàå]dkxa mdipia,dîöò éðôa úaL ìL §¥¤©¨¦§¥©§¨

edkxaòáL ìltúî ,íéøîBà ìlä úéáe .dîöò éðôa áBè íBé ìL¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦¦§©¥¤©
,calaìéçúîzirvn` dkxaa,úaL ìLa íéiñîe ,úaL ìLa ©§¦§¤©¨§©¥§¤©¨

mzegy,'zayd ycwn'íBiä úMeã÷ øîBàåwx aehòöîàa §¥§©©§¤§©
.dkxadéaølld zia ixac lr siqeneda íúBç óà ,øîBàlya ©¦¥©¥¨

xne`e ,aeh mei.'íépîfäå ìàøNé úaMä Lc÷î'§©¥©©¨¦§¨¥§©§©¦
dén÷ àpz éðz[iptl `pz dpy-]àðéáøcmzeg ,iax ixac z` ¨¥©¨©¥§¨¦¨

,'íépîfäå úaMäå ìàøNé Lc÷î'.zayl l`xyi z` micwdeøîà §©¥¦§¨¥§©©¨§©§©¦¨©
déìoeik ,mipnfd zyecwl l`xyi zyecw micwdl yi ok` ,`piax ¥

ziaa miycgd miraewy ici lr mipnfd zyecwl minxeb mdy
j` ,oiceèàd z`,déì éLc÷î ìàøNé úaL,dl mze` zncwdy ¨©¨¦§¨¥§©§¥¥

àîéé÷å àùcwî úaL àäådzyecw oi`e ,ziy`xa ini zyyn §¨©¨¦©§¨§©§¨
.miycgd zriawa dielzìàøNé úaMä Lc÷î' ,àîéà àlà¤¨¥¨§©¥©©¨¦§¨¥

.'íépîfäå§©§©¦
éaøk äëìä ,óñBé áø øîà,aeh mei lya mb minzegyågqep ¨©©¥£¨¨§©¦§

dnizgd:àðéáø õéøúãë¦§¨¦¨¦¨
* * *

yceg y`xa dlitzd xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya milgd crend legeLãç Làøa úBéäì ìçL úaL ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¤¨¦§§ŸŸ¤

òáL ìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò ,ãòBî ìL Bleça Bàzekxa §¤¥©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥¤©
,zay icinkäãBáòa òøBànä ïéòî øîBàå.[dvx zkxa-]àì íàå §¥¥¥©§¨§£¨§¦Ÿ

øîà,rxe`nd oirn,øîBà øæòéìà éaø .BúBà ïéøéæçîoirn mixikfn ¨©©£¦¦©¦¡¦¤¤¥
rxe`ndäàãBäa.[micen zkxa-]ìéçúî ,ïéôñeîáedkxaa §¨¨§¨¦©§¦
zirvn`íéiñîe ,úaL ìLadaíBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLa §¤©¨§©¥§¤©¨§¥§©©

ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .òöîàä¤§©©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ì ÷÷æeäL íB÷î ìk ,íéøîBà à÷BøaòáLlka epiide ,zekxa §¨§¦¨¨¤§©§¤©

,zayd zelitzìéçúîzirvn` dkxaaíéiñîe úaL ìLada ©§¦§¤©¨§©¥
íBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLacrend lege yceg y`x ly §¤©¨§¥§©©

.òöîàä¤§©
âefä BúBàk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà,l`rnyi iaxe oerny oax - ¨©©¨¥£¨¨§©

mixikfn zay ly ziaxre dgpn zixgyay `nw `pzk `l`
.dceara rxe`nd

* * *
ipy aeh mei ly wtqd zngn miraepd mipic ipy zx`an `xnbd

:zeielb ly,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàly miaeh mini ipy ¨©©¦¨©©¦¨©©
,iyiye iying inia elgy zeielbíBiî ïéîeçz éáeøéò íãà çépî©¦©¨¨¥¥§¦¦

Bøáçì áBèjxevl minid ipya oinegz iaexir gipdl leki - ©£¥
,zaydäðúîejytp dnne ,leg meid m` wx axrny ,axrnyk ©§¤

.mdn cg` jnq lr zaya z`vl xzen
,àáø øîà,iyiye iying inia elgy zeielb ly miaeh mini ipy ¨©¨¨

áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîoey`xdBøéáçìlkeiy ick - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zayl lyal [ipy aeh mei-] xgnläðúîeleg meid m` ,xne`e ©§¤

leg `edy xgnle ,melk epi` ycew meid m`e ,aexir iaexir ixd
.lyal il xzen jk oia

:`xnbd zx`anøîàc ïàîly miaeh mini ipya gipdl xzeny ©§¨©
zeielbïéîeçz éáeøéò,[ax-] i`pz lrïkL ìkgipdl xizny ¥¥§¦¨¤¥

ïéìéLáz éáeøéò.df ote`aøîàc ïàîegipdl xzenyéáeøéò ¥¥©§¦¦©§¨©¥¥
ïéìéLáz,[`ax-],xizd dfa `weecéàî .àì ,ïéîeçz éáeøéò ìáà ©§¦¦£¨¥¥§¦Ÿ©

àzaLa äúéáL éð÷îìc ,àîòè[aeh meia-]àì,wtqn s` xzed ©£¨¦§¦§¥§¦¨§©©¨Ÿ
.zayd ceak meyn ,gipdl exizd oiliyaz iaexir wxe

* * *
'mixeriya ieaix' xeqi` oi`y zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:aeh meia ziyrpd ytp lke` zk`lnaïéôBà ïéà ,ïðaø eðzzt ¨©¨¨¥¦
áBè íBiîoey`xBøáçìipyde ycew oey`xd `ny ,[ipy aeh mei-] ¦©£¥

.legl aeh mein dte` `vnpe ,legäMà äàlîî ,eøîà úîàameia ¤¡¤¨§§©§¨¦¨
z` aehøNa äøãwä ìk,dzlyaneäëéøö dðéàL ét ìò óàmeil ¨©§¥¨¨¨©©¦¤¥¨§¦¨

aeh,úçà äëéúçì àlàici lr zelyazn zekizgd lky xg`n ¤¨©£¦¨©©
.cg` leyia dyrnokeíBzçð àlîî[dte`-]íéî ìL úéáçmeia §©¥©§¨¦¤©¦

,dnngne aehéøö BðéàL ét ìò óàãçà ïBúé÷ì àlà Cliaya ©©¦¤¥¨¦¤¨§¦¤¨
.`id zg` dgxihy oeik ,aeh meil dit`däôBà Bðéà úBôàì ìáà£¨¤¡¥¤

éøvM äî àlàBì Cdit` jixv xkke xkk lky meyn ,aeh meil ¤¨©¤¨¦
.envrl dicxe,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøxzen dit`a s` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

,zeaxdleäMà äàlîîz`úôàð útäL éðtî ,út øepzä ìkxzei §©§¨¦¨¨©©©¦§¥¤©©¤¡¥
,àìî øepzäL ïîæa äôéwiacdle ohw xepza zet`l did mkxcy ¨¤¦§©¤©©¨¥

mewn megl oi`e ellg mvnhvn `ln `edyke ,eizeptca ztd z`
aeh meil zkxvpd ztd dt`zy mxeb ielindy `vnpe ,hytzdl

.ahid
.øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àáø øîà̈©¨¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

* * *
`la ,zay jxevl aeh meia leyia xeqi` xcba zwtzqn `xnbd

:oiliyaz iaexir zgpd,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL éî ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦
øñàð àeälyal,zayl aeh meinåmbøñàð Bçî÷meia dit`l ¤¡¨§¦§¤¡¨

aeh,mnvrl aexir egipdy mixg` ici lr s`,àîìc Bàwxàeä ¦§¨
.øñàð Bçî÷ ïéàå ,øñàð:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:daiyne ¤¡¨§¥¦§¤¡©§©©§¨¦¨

jixv m`íéøçàì Bçî÷ ééeð÷àìzet`l mdl xzen `diy ick §©§¥¦§©£¥¦
,exearaéøö ,øñàð Bçî÷å øñàð àeä úøîà éàBçî÷ ééeð÷àì C ¦¨§©§¤¡¨§¦§¤¡¨¨¦§©§¥¦§

éøö àì ,øñàð Bçî÷ ïéàå øñàð àeä úøîà éàå .íéøçàìééeð÷àì C ©£¥¦§¦¨§©§¤¡¨§¥¦§¤¡¨Ÿ¨¦§©§¥
,íéøçàì Bçî÷,ely gnwn exear zet`l mileki `l`.éàî ¦§©£¥¦©

:`xnbd zhyet,òîL àz`ziixaa epipyéáeøéò çépä àlL éî ¨§©¦¤Ÿ¦¦©¥¥
ïéîèé àìå ìMáé àìå äôàé àì äæ éøä ,ïéìéLáz,liyazd z`àì ©§¦¦£¥¤ŸŸ¤§Ÿ§©¥§Ÿ©§¦Ÿ

,äNBò àeä ãöék .Bì ïéìMáîe ïéôBà íéøçà àìå ,íéøçàì àìå Bì§Ÿ©£¥¦§Ÿ£¥¦¦§©§¦¥©¤
å ,íéøçàì Bçî÷ äð÷îmdàeä ,dpéî òîL .Bì ïéìMáîe Bì ïéôBà ©§¤¦§©£¥¦§¦§©§¦§©¦¨

.dpéî òîL .øñàð Bçî÷å øñàð¤¡¨§¦§¤¡¨§©¦¨
* * *

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéày inøáò,minkg zxifb lräôàå ¦©§¨§¨©§¨¨
,oiliyaz aexir `la zayl aeh mein,éàîminkg eqpw m`d ©

.`l e` ,lk`nd exq`e
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyçépä àlL éî ¨§©¦¤Ÿ¦¦©

íéøçàå ,íéøçàì Bçî÷ äð÷î ,äNBò àeä ãöék ,ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦¥©¤©§¤¦§©£¥¦©£¥¦
.Bì ïéìMáîe Bì ïéôBà`ly in ly ezpwz x`al `pzd `ay ixd ¦§©§¦
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`xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei
àìå÷ì÷ åðééä.xq` `ede lenz` axrl xzen did m` -úáù ìùá ìéçúîzg` dkxa -

ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epl ozze" :dligz zay xikfdl ligzne ,mdipyl

."dfdíééñîå.`l eze ,"zayd ycwn" zay lya dkxad -òöîàá íåéä úùåã÷ øîåàå
epl ozze" -d."dfd ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epidl` 'äéî÷ àðú éðú

àðéáøãl`xyi ycwn" iaxc dizlina -

zayde."mipnfdeäéì éùã÷î ìàøùé úáù åèà
`nlya ?zay lyl l`xyi zyecw zncwy -

l`xyi zyecw micwdl jixv - mipnf

,ozyecwl.md eycwzp l`xyi zyecw ici lry

miraew eid `l - l`xyi eycwzp `l eli`e

.oic ziaa micren oi`xewe miycgúáù àìà
àîéé÷å àùã÷îdpi`e ,ziy`xa ini zyyn -

.ycg y`xc zeriawa dielzòáù ììôúî-

crenl el oi` legac ikid ik .zezay x`yk

zaya s` ,elld zeltz ylya dreaw dkxa

`le ,i`ny zial dkxa el reawl jixv oi`

ellkl.lld zialòøåàîä ïéòîycg y`x -

.cren e`äãåáòázkxaa "`aie dlri" oebk -

.dcearäàãåäá"miqpd lr" xne`y enk -

.mixete dkepgaòáùì ÷å÷æù íå÷î ìë-

.dgpne zixgye ziaxr elit`eåúåàë äëìä ïéà
âåæäziaxr xn`c `nw `pzk `l` opiqxb -

oirn xne`e ray lltzn dgpne zixgy

dizeek `zkld e`l ,edin .dceara rxe`nd

`da `l` ,'ek ligzn oitqenae xn`wc `da

zayd ycwn da mzeg s` :xn`c iaxk `zkld

l`xyimipnfde.ycg y`xa miycg iy`x e`

åøéáçì áåè íåéî,oey`x aeh meia xkfp m` -

elge:dpzne ,zay axre iying miaeh mini ipy

m`e ,aexir iaexir - ycw xgne leg meid m`

selgaxrl jixv ipi` -oinegzae .oiliyazl

xgnle ,melk ixaca oi` - ycw meid m` :xn`i

,dnvr ztd dze`ae ,oinegz lya ok enk xn`i

- oiliyaz lya la` .aexir ied jytp dnnc

.xgnl e`pz z` xefgle zepyl jixv oi`

àúáùá äúéáù éð÷îìã`zay `wec e`l -

el exizd `l .`zay ixw aeh mei `l` ,hwp

m`e ,wtqn elit`e aeh meia dziay zepwl

ceak meyn mzd - oiliyaz iaexira exizd

.exizd zayïéôåà ïéà.zt -'åë äùà äàìîî
cgac -mezgpa oke ,ibq `gxhiabl.ielnìáà
úåôàìdicxe dit` dkixv xkke xkk lk -

.dnvrlàìî øåðúäù ïîæámiphw mixepzy -

`ln `edy jezne ,zeptca zt oiwiacne ,eid

,hytzdl ezeningl mewn oi`e ,ellg hrnzn

.dti zt`p ztdeøñàð àåä.zet`l -åçî÷å
øñàðoite` mixg` edi `ly -ecera egnw

.elyåçî÷ ééåð÷àìz` dpzna zzl jixv m` -

mixzen mixg` ediy ,egnwezet`l.el zzle

àîìùá.qxb `l -ïéîèé àìåoipinhny jxck -

.zay liyazøáòéàî äôàålk`iy edn -

.zaya
éàå
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ïéài`c :xnel yie ?`nw `pzk dkld xn`w `l i`n` :xn`z m`e - befd eze`k dkld

.zay lya miiqn xn`y dnn s` ,eixac lk` rnyn ded `nw `pzk dkld xn` ded

l`xyi zayd ycwn jexa" mzeg :xn`c ,iaxk `zkldc ol `niiw `dc ,`zil `de

."mipnfde

éàîm`e - `l `zaya dziay ipwnl `nrh

n`z`nrh `ki`d ?`nrh i`d il dnl :x

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,dpkdc

`l `nrh i`n zayl aeh mein (mye a,gl-

`nrh `idd e`l i`c :xnel yie !dpkd meyn

xn`wc `nrh meyn ,`zaya dziay ipwnc

dpkd meynwtq my yie li`ed ,opixq` `l -

mzdc :dyw mewn lkn .ixnbl `ed leg `nyc

dil wetiz ?dpkdc `nrh il dnl oiaexira

:xnel yie !`l `zaya dziay ipwnc meyn

ipwnl jiiy `le ,zexvg iaexira ixiin mzdc

wxt oihbc `eddn dyw mewn lkne .dziay

lifz idi` :xn`wc ,rxn aiky iab (a,fr) "wxefd"

zeyrl ixyc ,zaya ixiin mzde ,gztze cegze

!aeh meia elit` dziay ipwnl xq` `kde ,oipw

`ly eilr exizdc ,ip`y rxn aikyc :xnel yie

rxn aiky oia welg yic rcze .ezrc sxhz

ep` oi`e ,zaya yxbl el exizd `dc ,xg` yi`l

xn`w `lc ab lr s`e ,oiyxbn oi`e oiycwn

oiyxbn oi` onwloia wlgl yi dnl mewn lkn -

opixn` `ztqezac :cere ?oiyexbl oiyecw

:d`xp ile .oiyxbn oi`e oiycwn oi` `icda

dcen dz` i` mzd xn`wcnbilt `lc rnyn -

xn`c ,lirl dilr iax bilt `de ,dilr mc` mey

zexvg iaexir oiaxrnyxtl d`xp jkl -

:xn`w ikde ,dpkd meyn xnel yi `kdc `nrhc

,dpkd epiidc meyn `zaya dziay ipwnl xeq`

iaxl :xn`z m`e .zayl aeh mein oipikn oi`e

,dfa zxzen dfa dclep :(`,c) lirl xn`c ,opgei

ike ,dpkd dil zilc meyn lirl `nrh xn`we

?`kdc i`xen`e i`pz ipd lk` opgei iax bilt

,micia dyrpy dpkda ixiin mzdc :xnel yie

la` .dcen opgei iax elit`e ,oinegz iaexir oebk

opgei iax xizny dniedc ,dvia iab epiid -

.dil`n ziyrpy ,miny icia dpkd

éàiiepw`l jixv xq`p egnwe xq`p `ed zxn`

oi` xq`p egnw oi` zxn` i`e mixg`l egnw

,xq`p egnwe li`ed :dnize - egnw iiepw`l jixv

wlql leki in ?mixg`l diipwd liren dn

(jk) xg` envr `ed lk`iy ick eay xeqi`d

xq`p `edy oeik :dyw cere !xq`pydfi`n -

?eliaya (zayl) oite` mixg`y xzen `di mrh

`edy dn eliaya zeyrl mileki mixg` ike

d`xp okl ?envr liaya zeyrl leki epi` envr

xq`p `ed zxn` i` :zelecb zekldc `qxibk il

xq`p egnw oi`e,mixg`l egnw iiepw`l ivn -

egnwe xq`p `ed zxn` i`e ,oipwd liren f`e

xq`p`l `dc ,mixg`l egnw iiepw`l ivn `l -

xq`p `ed dpin rny :qxb jenqae ,oipwd liren

.xq`p egnw oi`e
calae
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áø øîà àcñç áø øîà àáø øîà .àìe÷ì÷ eðééä©§¦§¨¨©¨¨¨©©¦§¨¨©©
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]י"א ניסן תשכ"ד[
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קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dvia(iriax meil)

.àìe÷ì÷ eðééä©§¦§¨
e ,éaøk äëìä ,àðeä áø øîà àcñç áø øîà àáø øîà`edy oeylk ¨©¨¨¨©©¦§¨¨©©¨£¨¨§©¦

xaeq.øeqàì§¦
* * *

dlitzd xcqa zehiy yly zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya lgy aeh meiaúéa ,úaLa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¨¦§§©¨¥

äðîL ìltúî ,íéøîBà éànLyelye zepey`x yely .zekxa ©©§¦¦§©¥§Ÿ¤
,mei lkay zepexg`[øîBàå]dkxa mdipia,dîöò éðôa úaL ìL §¥¤©¨¦§¥©§¨

edkxaòáL ìltúî ,íéøîBà ìlä úéáe .dîöò éðôa áBè íBé ìL¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦¦§©¥¤©
,calaìéçúîzirvn` dkxaa,úaL ìLa íéiñîe ,úaL ìLa ©§¦§¤©¨§©¥§¤©¨

mzegy,'zayd ycwn'íBiä úMeã÷ øîBàåwx aehòöîàa §¥§©©§¤§©
.dkxadéaølld zia ixac lr siqeneda íúBç óà ,øîBàlya ©¦¥©¥¨

xne`e ,aeh mei.'íépîfäå ìàøNé úaMä Lc÷î'§©¥©©¨¦§¨¥§©§©¦
dén÷ àpz éðz[iptl `pz dpy-]àðéáøcmzeg ,iax ixac z` ¨¥©¨©¥§¨¦¨

,'íépîfäå úaMäå ìàøNé Lc÷î'.zayl l`xyi z` micwdeøîà §©¥¦§¨¥§©©¨§©§©¦¨©
déìoeik ,mipnfd zyecwl l`xyi zyecw micwdl yi ok` ,`piax ¥

ziaa miycgd miraewy ici lr mipnfd zyecwl minxeb mdy
j` ,oiceèàd z`,déì éLc÷î ìàøNé úaL,dl mze` zncwdy ¨©¨¦§¨¥§©§¥¥

àîéé÷å àùcwî úaL àäådzyecw oi`e ,ziy`xa ini zyyn §¨©¨¦©§¨§©§¨
.miycgd zriawa dielzìàøNé úaMä Lc÷î' ,àîéà àlà¤¨¥¨§©¥©©¨¦§¨¥

.'íépîfäå§©§©¦
éaøk äëìä ,óñBé áø øîà,aeh mei lya mb minzegyågqep ¨©©¥£¨¨§©¦§

dnizgd:àðéáø õéøúãë¦§¨¦¨¦¨
* * *

yceg y`xa dlitzd xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya milgd crend legeLãç Làøa úBéäì ìçL úaL ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¤¨¦§§ŸŸ¤

òáL ìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò ,ãòBî ìL Bleça Bàzekxa §¤¥©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥¤©
,zay icinkäãBáòa òøBànä ïéòî øîBàå.[dvx zkxa-]àì íàå §¥¥¥©§¨§£¨§¦Ÿ

øîà,rxe`nd oirn,øîBà øæòéìà éaø .BúBà ïéøéæçîoirn mixikfn ¨©©£¦¦©¦¡¦¤¤¥
rxe`ndäàãBäa.[micen zkxa-]ìéçúî ,ïéôñeîáedkxaa §¨¨§¨¦©§¦
zirvn`íéiñîe ,úaL ìLadaíBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLa §¤©¨§©¥§¤©¨§¥§©©

ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .òöîàä¤§©©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ì ÷÷æeäL íB÷î ìk ,íéøîBà à÷BøaòáLlka epiide ,zekxa §¨§¦¨¨¤§©§¤©

,zayd zelitzìéçúîzirvn` dkxaaíéiñîe úaL ìLada ©§¦§¤©¨§©¥
íBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLacrend lege yceg y`x ly §¤©¨§¥§©©

.òöîàä¤§©
âefä BúBàk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà,l`rnyi iaxe oerny oax - ¨©©¨¥£¨¨§©

mixikfn zay ly ziaxre dgpn zixgyay `nw `pzk `l`
.dceara rxe`nd

* * *
ipy aeh mei ly wtqd zngn miraepd mipic ipy zx`an `xnbd

:zeielb ly,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàly miaeh mini ipy ¨©©¦¨©©¦¨©©
,iyiye iying inia elgy zeielbíBiî ïéîeçz éáeøéò íãà çépî©¦©¨¨¥¥§¦¦

Bøáçì áBèjxevl minid ipya oinegz iaexir gipdl leki - ©£¥
,zaydäðúîejytp dnne ,leg meid m` wx axrny ,axrnyk ©§¤

.mdn cg` jnq lr zaya z`vl xzen
,àáø øîà,iyiye iying inia elgy zeielb ly miaeh mini ipy ¨©¨¨

áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîoey`xdBøéáçìlkeiy ick - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zayl lyal [ipy aeh mei-] xgnläðúîeleg meid m` ,xne`e ©§¤

leg `edy xgnle ,melk epi` ycew meid m`e ,aexir iaexir ixd
.lyal il xzen jk oia

:`xnbd zx`anøîàc ïàîly miaeh mini ipya gipdl xzeny ©§¨©
zeielbïéîeçz éáeøéò,[ax-] i`pz lrïkL ìkgipdl xizny ¥¥§¦¨¤¥

ïéìéLáz éáeøéò.df ote`aøîàc ïàîegipdl xzenyéáeøéò ¥¥©§¦¦©§¨©¥¥
ïéìéLáz,[`ax-],xizd dfa `weecéàî .àì ,ïéîeçz éáeøéò ìáà ©§¦¦£¨¥¥§¦Ÿ©

àzaLa äúéáL éð÷îìc ,àîòè[aeh meia-]àì,wtqn s` xzed ©£¨¦§¦§¥§¦¨§©©¨Ÿ
.zayd ceak meyn ,gipdl exizd oiliyaz iaexir wxe

* * *
'mixeriya ieaix' xeqi` oi`y zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:aeh meia ziyrpd ytp lke` zk`lnaïéôBà ïéà ,ïðaø eðzzt ¨©¨¨¥¦
áBè íBiîoey`xBøáçìipyde ycew oey`xd `ny ,[ipy aeh mei-] ¦©£¥

.legl aeh mein dte` `vnpe ,legäMà äàlîî ,eøîà úîàameia ¤¡¤¨§§©§¨¦¨
z` aehøNa äøãwä ìk,dzlyaneäëéøö dðéàL ét ìò óàmeil ¨©§¥¨¨¨©©¦¤¥¨§¦¨

aeh,úçà äëéúçì àlàici lr zelyazn zekizgd lky xg`n ¤¨©£¦¨©©
.cg` leyia dyrnokeíBzçð àlîî[dte`-]íéî ìL úéáçmeia §©¥©§¨¦¤©¦

,dnngne aehéøö BðéàL ét ìò óàãçà ïBúé÷ì àlà Cliaya ©©¦¤¥¨¦¤¨§¦¤¨
.`id zg` dgxihy oeik ,aeh meil dit`däôBà Bðéà úBôàì ìáà£¨¤¡¥¤

éøvM äî àlàBì Cdit` jixv xkke xkk lky meyn ,aeh meil ¤¨©¤¨¦
.envrl dicxe,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøxzen dit`a s` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

,zeaxdleäMà äàlîîz`úôàð útäL éðtî ,út øepzä ìkxzei §©§¨¦¨¨©©©¦§¥¤©©¤¡¥
,àìî øepzäL ïîæa äôéwiacdle ohw xepza zet`l did mkxcy ¨¤¦§©¤©©¨¥

mewn megl oi`e ellg mvnhvn `ln `edyke ,eizeptca ztd z`
aeh meil zkxvpd ztd dt`zy mxeb ielindy `vnpe ,hytzdl

.ahid
.øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àáø øîà̈©¨¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

* * *
`la ,zay jxevl aeh meia leyia xeqi` xcba zwtzqn `xnbd

:oiliyaz iaexir zgpd,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL éî ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦
øñàð àeälyal,zayl aeh meinåmbøñàð Bçî÷meia dit`l ¤¡¨§¦§¤¡¨

aeh,mnvrl aexir egipdy mixg` ici lr s`,àîìc Bàwxàeä ¦§¨
.øñàð Bçî÷ ïéàå ,øñàð:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:daiyne ¤¡¨§¥¦§¤¡©§©©§¨¦¨

jixv m`íéøçàì Bçî÷ ééeð÷àìzet`l mdl xzen `diy ick §©§¥¦§©£¥¦
,exearaéøö ,øñàð Bçî÷å øñàð àeä úøîà éàBçî÷ ééeð÷àì C ¦¨§©§¤¡¨§¦§¤¡¨¨¦§©§¥¦§

éøö àì ,øñàð Bçî÷ ïéàå øñàð àeä úøîà éàå .íéøçàìééeð÷àì C ©£¥¦§¦¨§©§¤¡¨§¥¦§¤¡¨Ÿ¨¦§©§¥
,íéøçàì Bçî÷,ely gnwn exear zet`l mileki `l`.éàî ¦§©£¥¦©

:`xnbd zhyet,òîL àz`ziixaa epipyéáeøéò çépä àlL éî ¨§©¦¤Ÿ¦¦©¥¥
ïéîèé àìå ìMáé àìå äôàé àì äæ éøä ,ïéìéLáz,liyazd z`àì ©§¦¦£¥¤ŸŸ¤§Ÿ§©¥§Ÿ©§¦Ÿ

,äNBò àeä ãöék .Bì ïéìMáîe ïéôBà íéøçà àìå ,íéøçàì àìå Bì§Ÿ©£¥¦§Ÿ£¥¦¦§©§¦¥©¤
å ,íéøçàì Bçî÷ äð÷îmdàeä ,dpéî òîL .Bì ïéìMáîe Bì ïéôBà ©§¤¦§©£¥¦§¦§©§¦§©¦¨

.dpéî òîL .øñàð Bçî÷å øñàð¤¡¨§¦§¤¡¨§©¦¨
* * *

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéày inøáò,minkg zxifb lräôàå ¦©§¨§¨©§¨¨
,oiliyaz aexir `la zayl aeh mein,éàîminkg eqpw m`d ©

.`l e` ,lk`nd exq`e
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyçépä àlL éî ¨§©¦¤Ÿ¦¦©

íéøçàå ,íéøçàì Bçî÷ äð÷î ,äNBò àeä ãöék ,ïéìéLáz éáeøéò¥¥©§¦¦¥©¤©§¤¦§©£¥¦©£¥¦
.Bì ïéìMáîe Bì ïéôBà`ly in ly ezpwz x`al `pzd `ay ixd ¦§©§¦
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`xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei
àìå÷ì÷ åðééä.xq` `ede lenz` axrl xzen did m` -úáù ìùá ìéçúîzg` dkxa -

ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epl ozze" :dligz zay xikfdl ligzne ,mdipyl

."dfdíééñîå.`l eze ,"zayd ycwn" zay lya dkxad -òöîàá íåéä úùåã÷ øîåàå
epl ozze" -d."dfd ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epidl` 'äéî÷ àðú éðú

àðéáøãl`xyi ycwn" iaxc dizlina -

zayde."mipnfdeäéì éùã÷î ìàøùé úáù åèà
`nlya ?zay lyl l`xyi zyecw zncwy -

l`xyi zyecw micwdl jixv - mipnf

,ozyecwl.md eycwzp l`xyi zyecw ici lry

miraew eid `l - l`xyi eycwzp `l eli`e

.oic ziaa micren oi`xewe miycgúáù àìà
àîéé÷å àùã÷îdpi`e ,ziy`xa ini zyyn -

.ycg y`xc zeriawa dielzòáù ììôúî-

crenl el oi` legac ikid ik .zezay x`yk

zaya s` ,elld zeltz ylya dreaw dkxa

`le ,i`ny zial dkxa el reawl jixv oi`

ellkl.lld zialòøåàîä ïéòîycg y`x -

.cren e`äãåáòázkxaa "`aie dlri" oebk -

.dcearäàãåäá"miqpd lr" xne`y enk -

.mixete dkepgaòáùì ÷å÷æù íå÷î ìë-

.dgpne zixgye ziaxr elit`eåúåàë äëìä ïéà
âåæäziaxr xn`c `nw `pzk `l` opiqxb -
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,cg` liyaz `l` epy `l iia` xn`wc `de

`l zt la`dvex epi`c `kid `weec epiid -

zet`l dvex did m` la` ,zet`ljixv did -

ipd lknc `cg :wgvi epax axdl `xidp `le .zt

,xac lkl cg` liyaz `l` jixv `lc rnyn

lirl cenlzd `iany dne ,lyal oia zet`l oia

xfril` iaxc`l` ,dizek `zkldc meyn e`l -

,oiliyaz iaexir lr iziin `nlra `zknq`

iaxc iabl ryedi iaxk ol `niiw ,daxc` `l`

iaxe .`ed izeny xfril` iaxc meyn ,xfril`

oite` :xn`e ,inlyexia dilr bilt ryedi

:wgvi epiaxe` mewn lkne .lyeand lr oilyane

ipy jixve icec ixac lr xearl ial ip`ln `l
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dvia(iriax meil)

àúéà éàå,dlik`a xzen dt`e xar m`yéðúéìm`y ,ef dpwz mb §¦¦¨¦§¥
øzeî äôàå øáò:`xnbd dgec .z`f lek`løa àcà áø øîà ¨©§¨¨¨¨©©©¨©

,äðúîj` ,xzen zn`ay okziéðz÷ àøzéäc àzðwz àpz`pzd - ©§¨©¨©©§¨§¤¥¨¨¨¥
,xzida ziyrpd dpwz wx dpyegnw z`pwd oebkla` ,mixg`l

,àøeqàc àzðwz,dlik`a xzen dt`e xar m`y.éðz÷ àì ©©§¨§¦¨Ÿ¨¨¥
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéáeøéò çépäL éî ¨§©¦¤¦¦©¥¥

ïéîèîe ìMáîe äôBà äæ éøä ,ïéìéLáz.zayl aeh meinäöø íàå ©§¦¦£¥¤¤§©¥©§¦§¦¨¨
jk xg`.Bãéa úeLøä ,Báeøéò úà ìBëàìm` j`àlL ãò Bìëà ¤¡¤¥¨§§¨£¨©¤Ÿ

ìMa àlL ãò] äôàïéîèä àlL ãò ,[,zaylàìå äôàé àì äæ éøä ¨¨©¤Ÿ¦¥©¤Ÿ¦§¦£¥¤ŸŸ¤§Ÿ
ïéîèé àìå ìMáé,zaylïéôBà íéøçà àìå ,íéøçàì àìå Bì àì §©¥§Ÿ©§¦Ÿ§Ÿ©£¥¦§Ÿ£¥¦¦

ì øéúBä ,øéúBä íàå ,áBè íBéì àeä ìMáî ìáà ,Bì ïéìMáîeúaL §©§¦£¨§©¥§§¦¦¦§©¨
,zaya elk`l leki -íéøòé àlL ãáìáexaky xg` zayl lyal ¦§¨¤Ÿ©£¦

migxe` xear meid jxevl izpeek exne`a ,aeh meil lyal xnb
.oinfdl izpeekayøeñà íéøòä íàåmyk ,dzrne .z`f lek`l el §¦¤¡¦¨

jxevl yexita lyane xaerd mb jk ,dlik`a xeq` mixrndy
.zay

:`xnbd dgec,éMà áø øîànzøîà à÷ äîøòälyanl gikedl ¨©©©¦©£¨¨¨¨§©§
,xeqi`a,ãéænî éôè ïðaø da eøéîçàc äîøòä éðàLcifndy itl ©¦©£¨¨§©§¦¨©¨¨§¥¦¥¦

aeyl eteq `ed s`e ,epnn micnl mixg` oi`e ,`ed ryx
la` .dlik`a edexizi m` aexir zxez xwriz `le ,daeyza
aeyl eal l` ozi `l okle ,xzida dyery xaeq mixrnd
dlelr ,epqpwp `l m`e ,eiyrnn ecnli mixg` mbe ,daeyza

.xwridl aexir zxez
:zegcl yi xg` ote`aàä ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`ziixa ©©§¨©¦§¨¨©¨

dnxrda lyaznd dxq`yàéä äéððç ,épîzhiya dzpyp-] ©¦£©§¨¦
,oiliyaz aexira xingnd ,[dippgåxaeq,éànL úéác àaélàyiy §©¦¨§¥©©

.cegl dk`lne oin lkl aexir gipdlúéa ,øîBà äéððç ,àéðúc§©§¨£©§¨¥¥
ïéôBà ïéà ,íéøîBà éànLzayl aeh mein,úôa áøò ïk íà àlà ©©§¦¥¦¤¨¦¥¥©§©

ïéðîBè ïéàå ,ìéLáúa áøò ïk íà àlà ïéìMáî ïéàåzayl aeh mein §¥§©§¦¤¨¦¥¥©§©§¦§¥§¦
ïéðeîè ïénç eéä ïk íà àlàel,íéøîBà ìlä úéáe .áBè íBé áøòî ¤¨¦¥¨©¦§¦¥¤¤¥¦¥§¦

,Bkøö ìk Ba äNBòå ,ãçà ìéLáúa áøòîyie .dpnhde dit` s`e §¨¥§©§¦¤¨§¤¨¨§
dn dlik`a eqpwe exingd ok ,dfa exingdy myky xnel
lld zia zhiyl wtzqdl yi oiicre ,aexir `la lyazpy

.mzenk dkldy
:heytl dqpn `xnbdïðz)(b"n a"t zenexz)øNònä (z` §©©§©¥

úaLa åéúBøétìëàé ,ââBLaxyir m` la` ,zexitdàì ,ãéæîa ¥¨§©¨§¥Ÿ©§¥¦Ÿ
,ìëàéexq`e ,mdizexifba minkg exingdy ixd .qpw meyn Ÿ©

bpern jk ici lr lhaziy s`e ,zeay xeqi`a owezy dnn zepdil
`la zayl aeh mein lyiay dn xeq`l jkn cenll yie ,zay

:`xnbd dgec .aexiràëéøö àìzlik` xeqi` xn`p `l - Ÿ§¦¨
a `l` ,zexitdéðéøçà éøét déì úéàc.zaylwtzqdl yi oiicre §¦¥¥¥©£¦¥

.zayl mixg` milk`n el oi`y lyiae xary ina
:zxkfpd dpynd zligzn heytl dqpn `xnbdìéaènä ,òîL àz̈§©©©§¦

úaLa åéìk,exivgay dewnaïäa LnzLé ,ââBLala` ,meia ea ¥¨§©¨§¥¦§©¥¨¤
m`ãéæîa,mliahd.ïäa LnzLé àìxeq`l jkn cenll yie §¥¦Ÿ¦§©¥¨¤

:`xnbd dgec .aexir `la lyiay dn dlik`aàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
a `l` ,milka yeniyd xq`péðéøçà éðàî déì úéàcel yia - §¦¥¨¥©£¦¥

.zayl mixg` milk,énð éàixd ,el oi` m` s`äìàLa øLôàly ¦©¦¤§¨¦§¥¨

el oi`y lyiae xary ina wtzqdl yi oiicre ,exiagn milk
.zayl mixg` milk`n

:heytl dqpn `xnbd,òîL àz(my) epipy,ââBLa úaLa ìMánä ¨§©©§©¥§©¨§¥
,ìëàélyia m` la`.ìëàé àì ,ãéæîaxeq`l jkn cenll yie Ÿ©§¥¦ŸŸ©

:`xnbd dgec .aexir `la aeh meia lyazpy liyazdàøeqà¦¨
ca lyanúaL`ziixe`cn xeq`d,éðàLlyiae xarl cenll oi`e §©¨©¦

:wtqa oicd x`ype .opaxcn wx xeq`y ,aexir `la
* * *

:dpyna epipy,íéøîBà éànL úéaa axrl yi,ïéìéLáz éðLziae ¥©©§¦§¥©§¦¦
miaygp eilry dviae bcy oieye ,cg` liyaza ic ,mixne` lld

:oiliyaz ipyl
:dpey ote`a zwelgnd z` dpeyd `ziixa d`ian `xnbd

àpz éàä ék àìc ïéúéðúî.`ziixacïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤
éøvL ïéìéLáz éðL ìò ìlä úéáe éànL úéa íéãBî ,øæòìàCaexirl ¤§¨¨¦¥©©¥¦¥©§¥©§¦¦¤¨¦

`l` .oiliyazL äöéáe âc ìò ,e÷ìçp äî ìòdze` eghúéaL .åéìò ©©¤§§©¨¥¨¤¨¨¤¥
,íéøîBà éànLjixv,ïéìéLáz éðLliyaze bcl dlith ef dviae ©©§¦§¥©§¦¦

.dfa ic oi`e ,`ed cg`,íéøîBà ìlä úéáea icãçà ìéLáz,dfk ¥¦¥§¦©§¦¤¨
.oiliyaz ipyl aygpyïéåLå,lld ziae i`ny ziaøtøt íàL §¨¦¤¦¦§¥

[xxet-]äöéacegl dlyazpyïúðådze`÷qøL Bà ,âcä CBúì ¥¨§¨©§©¨¤¦¥
úBèeìô÷[izxk-],ïéìéLáz éðL ïäL ,âcä CBúì ïúðålk ixdy ©§§¨©§©¨¤¥§¥©§¦¦

.md miaxerny `l` ,`ed envr ipta liyaz cg`
ïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,[epzpynay-],ìlä úéác àaélàå ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨§©¦¨§¥¦¥

.oiliyaz aexirl cg` liyaza icy
* * *

:dpyna epipyBìëà[aexird z`-]åéìò ìMáé àì äæ éøä ãáàL Bà £¨¤¨©£¥¤Ÿ§©¥¨¨
ïðéè÷ð ,éiaà øîà .'eëå,dkldlìéçúäweqrlBúqéòadpwzl §¨©©©¥©§¦¨¦§¦§¦¨

dzet`le,miiw aexird ceraøîBb ,Báeøéò ìëàðåoeik ,dzet`l §¤¡©¥¥
:miiw aexird cera ligzdy

äðùî
,'ErBz `l mzlapaE' (g `i `xwie) aezkdn (:fh d"x) minkg eyxc§¦§¨¨Ÿ¦¨
mei axr lgyk epzpyn dpce .lbxa envr z` xdhl mc` aiigy

:dyri cvik ,zaya aehìçaeh meiéànL úéa ,úaMä øçà úBéäì ¨¦§©©©©¨¥©©
ìkä úà ïéìéaèî ,íéøîBà[milk oiae mc` oia-],úaMä éðôlî §¦©§¦¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨

.mliahdl xeq` aeh meiae zayay iptníéìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥¦
oiliahníãàå ,úaMä éðôlîmb laehïé÷éMnL ïéåLå .úaLameia ¦¦§¥©©¨§¨¨§©¨§¨¦¤©¦¦

aehïáà éìëa íénä úàick,ïéìéaèî àì ìáà .ïøäèì,xnelk ¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨Ÿ©§¦¦
z` xdhl jk ab`e ,owiydle `nh ur ilkl mind ozil xeq`

.ilkdïéìéaèîeaeh meia,äøeáçì äøeáçîe ,áâì ábîdpi`y ©§¦¦¦©§©¥£¨©£¨
.d`nehn zxdhnd dliah

* * *

àøîâ
epcnl dpynd ixacn :`xnbd zxxanúäéî àîìò éleëc,micen §¥¨§¨¦©

càì úaLa éìk.oiliahnàîòè éàî.df xeqi` ly §¦§©¨Ÿ©©£¨
:dpey`xd dhiyd .xeqi`d mrha zehiy rax` `xnbd d`ian
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קעי
`xew dida cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àúéà éàåxarc -dt`e`pz ickn ,xzen`zpwz`,`zpwz jd inp ipzp - xcdn `w

dpwnc jd icda.egnwàøúéäã àúð÷ú.xzida dieyrd -àìùíéøòélyay xg`l -

jixv ip` cer :xnel ,jxevloinfdl,migxe`lyaie,mixg` oiliyazmxizeie.zayl

dy` d`lnn :lirlck ,ixy legl elit`c xn` `d - zayl daxi m` ,zg` dxcwa la`

`l` dkixv dpi`y it lr s`e ,xya dxcw

.zg` dkizgløåñà íéøòä íàå,lek`l -

zxez xewrl `ly ,`zlin `da opax xeng`c

inc `le .aexirdnxrdldad` xa `c` axc

glnc.oilke`a cear oi`c ,`nxb `nxbi`e

`ly qg `nlc ,`ticr `d - `gxh meyn

rpnne xyad gixqi`wlq `we .higy `le

oicd `edc jzrcxarl.dt`e'åë äîøòä éðàù
,xzen - dt`e xar mlerl -dnxrdedpi`

`ki`c ,cifnn dnxrd ip`yc ,o`kl di`x

xninlxeng`dnxrda opax da,cifnn ith

,minkg ixac lr xearl `ed ryx - cifn el`c

l` miyn envr `ede ,epnid micnl mixg` oi`e

`l jkld ,aye eal`xwrnla` .aexir zxez

aiyi `l jkld ,xzida zeyrl xeaq - mixrn

`xwrne epnid oicnl mixg`e ,ea xefgl eal l`

.opax edeqpw jkld - aexir zxezéðî àä-

.xeq` mixrd m` ipzwcàéä äéððçopirnyc -

ziac `ail`e ,oiliyaz iaexira xingnc dil

.i`nyìëàé àì ãéæîázeayd lr xary -

,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi`c

,ediizlina opax xeng` :`nl`bper iab elit`e

.zayéðéøçà éøéô äéì úéàã.zayl -ìéáèîä
åéìëopaxc` xare ,exvga el yiy dewna -

,zayd iptln milk oiliahn :oizipzna ixn`c

.owznk d`xpcïäá ùîúùé.meia ea -øùôà
äìàùá.ynzydle exagn milk le`yl -

úáùã àøåñàzek`ln zea`n zay leya -

opax deqpw jkld .`ed dliwq xeqi`e ,`ed

- zayl aeh meia dt`e xar la` ,cifnl

.carc `ed opaxc `xeq`âã ìò å÷ìçð äî ìò
ïéìéùáú éðù íéøîåà éàîù úéáù åéìòù äöéáå
lihae ea xaegny ,cg` liyazk dfe ,jixv -

cg` liyaza eic :mixne` lld ziae .diabl

.dfkøôøô íàù ïéåùåäöéáozpe ,zlyean -

diceglc ,ekezl.oiliyaz ipy ody ,i`w÷ñøù
.f"rla x"vpin -úåèåìô÷y"ixet ,izxk -

.f"rlaïãéã àðúëlld zia ipzwc oizipznc -

.cg` liyaza exyåúñéòá ìéçúä íà-
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xeq`c ,zay axrn liahi jkld ,lbxa dl

.aeh meiae zaya liahdl'åë íéøîåà ììä úéáå
zial opireny` `zeax - zay hwpc `de -

yxtn `xnbae .mc`a exy zaya elit`c ,lld

.mixeq` milkc `nrh i`nïé÷éùîù ïéåùåúà
íéîä- e`nhpe zezyl oiti min el yiy in -

,oa` ilk mdn `lnnmpzepewiyny cr migeln min dewnael` e`vnpe ,minl minmirexfdwyne lke` lkl dewna dxdh cer oi`e .exdhe ,ediiab` ilhae ,dewnd inl mixaegne

.(a,cl) "dry lk" wxta migqta opixn`ck ,drixf zxeza `l` dliah zxeza `le ,minl `l`ïéìéáèî àì ìáàdliah jixvd `nh ur ilka oze` oipzep oi`y yxtn `xnba -

owiydlab` ilkl dliah zelrdl ick ,eazwyd.mindïéìéáèîåáâîáâì.aeh meia -äøåáçîåäøåáçì.dl yxtn `xnba -
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àúéà éàå,dlik`a xzen dt`e xar m`yéðúéìm`y ,ef dpwz mb §¦¦¨¦§¥
øzeî äôàå øáò:`xnbd dgec .z`f lek`løa àcà áø øîà ¨©§¨¨¨¨©©©¨©

,äðúîj` ,xzen zn`ay okziéðz÷ àøzéäc àzðwz àpz`pzd - ©§¨©¨©©§¨§¤¥¨¨¨¥
,xzida ziyrpd dpwz wx dpyegnw z`pwd oebkla` ,mixg`l

,àøeqàc àzðwz,dlik`a xzen dt`e xar m`y.éðz÷ àì ©©§¨§¦¨Ÿ¨¨¥
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,ìëàéexq`e ,mdizexifba minkg exingdy ixd .qpw meyn Ÿ©
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`la zayl aeh mein lyiay dn xeq`l jkn cenll yie ,zay
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.zayl mixg` milk`n
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,ìëàélyia m` la`.ìëàé àì ,ãéæîaxeq`l jkn cenll yie Ÿ©§¥¦ŸŸ©

:`xnbd dgec .aexir `la aeh meia lyazpy liyazdàøeqà¦¨
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:wtqa oicd x`ype .opaxcn wx xeq`y ,aexir `la
* * *
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miaygp eilry dviae bcy oieye ,cg` liyaza ic ,mixne` lld

:oiliyaz ipyl
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,íéøîBà éànLjixv,ïéìéLáz éðLliyaze bcl dlith ef dviae ©©§¦§¥©§¦¦

.dfa ic oi`e ,`ed cg`,íéøîBà ìlä úéáea icãçà ìéLáz,dfk ¥¦¥§¦©§¦¤¨
.oiliyaz ipyl aygpyïéåLå,lld ziae i`ny ziaøtøt íàL §¨¦¤¦¦§¥

[xxet-]äöéacegl dlyazpyïúðådze`÷qøL Bà ,âcä CBúì ¥¨§¨©§©¨¤¦¥
úBèeìô÷[izxk-],ïéìéLáz éðL ïäL ,âcä CBúì ïúðålk ixdy ©§§¨©§©¨¤¥§¥©§¦¦

.md miaxerny `l` ,`ed envr ipta liyaz cg`
ïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,[epzpynay-],ìlä úéác àaélàå ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨§©¦¨§¥¦¥

.oiliyaz aexirl cg` liyaza icy
* * *
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ïðéè÷ð ,éiaà øîà .'eëå,dkldlìéçúäweqrlBúqéòadpwzl §¨©©©¥©§¦¨¦§¦§¦¨

dzet`le,miiw aexird ceraøîBb ,Báeøéò ìëàðåoeik ,dzet`l §¤¡©¥¥
:miiw aexird cera ligzdy

äðùî
,'ErBz `l mzlapaE' (g `i `xwie) aezkdn (:fh d"x) minkg eyxc§¦§¨¨Ÿ¦¨
mei axr lgyk epzpyn dpce .lbxa envr z` xdhl mc` aiigy

:dyri cvik ,zaya aehìçaeh meiéànL úéa ,úaMä øçà úBéäì ¨¦§©©©©¨¥©©
ìkä úà ïéìéaèî ,íéøîBà[milk oiae mc` oia-],úaMä éðôlî §¦©§¦¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨

.mliahdl xeq` aeh meiae zayay iptníéìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥¦
oiliahníãàå ,úaMä éðôlîmb laehïé÷éMnL ïéåLå .úaLameia ¦¦§¥©©¨§¨¨§©¨§¨¦¤©¦¦

aehïáà éìëa íénä úàick,ïéìéaèî àì ìáà .ïøäèì,xnelk ¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨Ÿ©§¦¦
z` xdhl jk ab`e ,owiydle `nh ur ilkl mind ozil xeq`

.ilkdïéìéaèîeaeh meia,äøeáçì äøeáçîe ,áâì ábîdpi`y ©§¦¦¦©§©¥£¨©£¨
.d`nehn zxdhnd dliah

* * *
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càì úaLa éìk.oiliahnàîòè éàî.df xeqi` ly §¦§©¨Ÿ©©£¨
:dpey`xd dhiyd .xeqi`d mrha zehiy rax` `xnbd d`ian

äøæb ,äaø øîà̈©©¨§¥¨
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המשך ביאור למסכת סוטה ליום רביעי לעומר עמ' א



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dvia(iying meil)

epìhé ànL[ilkd z`-]íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå ,Bãéa ¤¨¦§¤§¨§©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr xearie ,dliahl ekiledløîà̈©

éiaà déì,daxl,déì øîà .øîéîì àkéà éàî Bøéöça øBa Bì Lé ¥©©¥¥©£¥©¦¨§¥©¨©¥
eèà ,Bøöça øBa äøéæb-a leahl e`eai `ny.íéaøä úeLøa øBa §¥¨©£¥¨¦§¨©¦

:`xnbd dywnçðéúä[ayein-]úaLzk`ln da dxq`py ¨¦©©¨
la` ,d`vedáBè íBéa,d`vedd dxq`p `ly.øîéîì àkéà éàî §©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn.úaL eèà áBè íBé eøæb̈§¨©¨
:`xnbd dywnïðéøæb éîe,ef dpwza jk lk minkg exingd ike - ¦©§¦¨

,xeqi`a lyki `ny ,oicd xwirn zxzend zaya dliah xeq`l
,aeh meia mb xeq`le dxifbl dxifb xefbl siqedleïðz àäå§¨§©

,epzpynaíénä úà ïé÷éLnL ïéåLåmi`nhdìáà ,ïøäèì ïáà éìëa §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨
ïéìéaèî àì.dwydd ab` exdhl `nh ur ilkaàúéà éàå Ÿ©§¦¦§¦¦¨

,minkg exingdyä÷Mä øBæâð,oa` ilka.äìaèä eèàzvxzn ¦§©¨¨¨©§¨¨
:`xnbdàøañúå`ld ,ef `id `iyewyíéôé íéî déì úéà éà §¦§§¨¦¦¥©¦¨¦

,mixg` mixedhéðämi`nhdàlà .ä÷Mä eäì ãáòîì éì änì ¨¥¨¨¦§¤¡©§©¨¨¤¨
xaecn gxkdadéì úéìc ïåéëå ,déì úéìci`ce ,el` min `l`øäæî §¥¥§¥¨§¥¥¦§©

eäa øéäæ`le ,giky `l dxwn `ed e`nhpy dne ,e`nhi `ly §¦§
.minkg ea exfb

xeqi` oipra exn`py mipic dnkn zeywdl dtiqen `xnbd
dpwza dxifbl dxifb exfb `ly mdn gikedl yiy ,milk zliah

:ef,déáéúéà,`ziixaa epipyïéìãîxead on min mia`ey -éìãa ¥¦¥©§¦¦§¦
àúéà éàå .øBäè àeäå ,àîè,dxifbl dxifb xefbl minkg exingdy ¨¥§¨§¦¦¨

øBæâð,dai`ydéðéòa déìeaèàì éúà àîìc`la ,envr ipta-] ¦§¦§¨¨¥§©§¥§¥¥
.[min zai`y:`xnbd dgecBì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL©¦¨¨¦¤Ÿ§¨

dliahBéìc éãé ìò àlà,[dai`y-]àeä øeëæmilk zliah xeqi`n ¤¨©§¥¨§¨
.aeh meia

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
áBè íBé áøòî,d`nehd a`a,áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéàdidy ¥¤¤¥©§¦¦§

`nhp la` .mei ceran eliahdl elíBéa BúBà ïéìéaèî ,áBè íBéa§©§¦¦§
àúéà íàå .áBè,ef dxifba minkg exingdyøBæâðmilk zliah §¦¦¨¦§

ca e`nhpc eèà ,áBè íBén e`nhp.áBè íBé áøò:`xnbd dgec §¨§¤¤
,àéä àçéëL àìc àúlî áBè íBéa äàîeèz` mixdhn lkd ixdy §¨§¦§¨§Ÿ§¦¨¦

.`nhdln mixdfpy oky lke ,lbxa mnvràì àçéëL àìc àúlîe¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ
.ïðaø da eøæb̈§¨©¨¨

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
aeh mei axrn.áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,äàîehä áàala` §©©§¨¥©§¦¦§

`nhp,äàîehä ãìåa,opaxcn `l` `nh epi`y oeikBúBà ïéìéaèî ¦§©©§¨©§¦¦
,àúéà íàå .áBè íBéa,ef dxifba minkg exingdyàä øBæâðilk-] §§¦¦¨¦§¨

,[d`nehd clea `nhpyàä eèà.[d`nehd a`a `nhpy ilk-] ¨¨
:`xnbd dgeca `nhpy ilkdì úçkLî éëéä ,äàîehä ãìådidiy §©©§¨¥¦©§©©¨

wx ,dliah oerhéab[lv`-]íéðäkoi` mdae ,dnexz milke`d ©¥Ÿ£¦
y oeik xefbl,íä ïéæéøæ íéðäkmilk zliah mb xizdl erhi `le Ÿ£¦§¦¦¥

.a`a e`nhpy
:xg` oicn `xnbd dywnøîà éMà øa àéiç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¨©©¦¨©

íéãâa dì ïéàL äcð ,áø,leahzy xg`l myaell mixedhúîøòî ©¦¨¤¥¨§¨¦©£¤¤
úìáBèåaeh meia,äéãâáa.dicbale dl dliahd dlereàúéà íàå §¤¤¦§¨¤¨§¦¦¨

xifba minkg exingdy,ef døBæâð,dfa mbéìeaèàì éúà àîìcz` ¦§¦§¨¨¥§©§¥
micbad.eäééðéòa:`xnbd dgecdì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL §¥©§©¦¨¨¦¤Ÿ§¨¨

micbad zlahdàéä äøeëæ ,Leaìî éãé ìò àlàmilk zliahy ¤¨©§¥©§§¨¦
.zaya dxeq`

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha dipy dhiyóñBé áø©¥
,äèéçñ íeMî äøæb ,øîàxeq`l yie ,md milk llka micba s`y ¨©§¥¨¦§¦¨

.jk xg` mhgeql e`eaiy yygn dliahdçðéz ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦©
,eäðéð äèéçñ éðác íéìkla` .micba oebkäèéçñ éða åàìc íéìk ¥¦¦§¥§¦¨¦§¥¦§¨§¥§¦¨

déì øîà .øîéîì àkéà éàî ,eäðéð,sqei axéðä äøæbipa mpi`y ¦§©¦¨§¥©¨©¥§¥¨¨¥
dhigqéðä eèàxizdl e`eai el`a xizp m`y ,md dhigq ipay ¨¨¥

.el`a s`
déáéúéàsqei axl iia`àzáeéz éðä ìkexfb m`y ,daxl dywdy ¥¦¥¨¨¥§§¨

.lirl mi`aend mixwnd lka exfb `l dnl ,dxifbl dxifb dfa
déì épLåsqei axïðépLãktk -.dax itl epayiiy i §©¥¥¦§©¦©

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziyily dhiyéáéa áø©¦¦
àäLé ànL äøæb ,øîàf`y ,aeh meia mlahl mi`nhd eilk z` ¨©§¥¨¤¨©§¤

mcera dnexzl mda ynzydle lykdl lelre ,i`pt el yi
.mi`nh

ïéìéaèî ïéà áBè íBé áøòî àîèpL éìk ,éáéa áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¦§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
àäLé ànL äøæb ,áBè íBéa BúBà.aeh mei cr ez`neha eze` §§¥¨¤¨©§¤

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziriax dhiyàáø̈¨
éìk ïwúîk äàøpL éðtî ,øîàici lr oewizl dnece ,exdhn ixdy ¨©¦§¥¤¦§¤¦§©¥§¦

.dxezd on xeq`d ,dk`ln
:`xnbd dywnénð íãà éëä éà,zaya dliaha lld zial xq`i ¦¨¦¨¨©¦

:`xnbd zvxzn .eteb z` owznk d`xpy iptníãàz` laehd ¨¨
`l` ,owznk d`xp epi` etebø÷éîk äàøðdywn .eteb z` [opvn-] ¦§¤§¥¥

:`xnbdçðéz àäa laehaíéôé íéîa la` ,mda uegxl jxcyíéî ¨¦©©¦¨¦©¦
íéòø[migexq-],dxdh myl `l` mda leahl jxc oi`yéàî ¨¦©

.øîéîì àkéà:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàjka s` ¦¨§¥©¨©©©§¨©¦§¨
y ,dxdhl laehk d`xp epi`àa íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dvia(oey`x meil)

àøîâ
:dpyna epipylr s`e ,oixetz opi`y oia oixetz oia milk oiglyn

:`xnbd zl`ey .mi`lk oda yiy itàîìLamicbaeæç ,ïéøeôz- ¦§¨¨§¦¨
miie`x,Leaìîìmicba okeééeqëì eæç énð ïéøeôz ïéàLmiie`x - §©§¤¥§¦©¦¨§©¥

.aeh meia mze` miglyn ok lre ,mda zeqkzdl mdàlàcba ¤¨
,eæç éàîì íéàìk`ed xeq` `lde ,aeh meia eglyl xzed recne ¦§©¦§©¨

.melkl ie`x epi`e zeqkzdae dyialaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
c ayiildéúez Cîéîì eæç,eizgz mrivdle mltwl md miie`xy - ¨§¥©¥

,mi`lk xeqi` meyn dfa oi`e,àéðúäå(hi hi `xwie) weqtdny §¨©§¨
fphry mi`lM cbaE'éìò äìòé àì,'Ezyial wx `ly micnl ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

,dxeq` mi`lkda yiy ote`a eteb lr mi`lk z`lrd mb `l`
,dxeq` ,dyial oirk d`pdézçz Bòéväì ìBëé äzà ìáàExzen - £¨©¨¨§©¦©§¤
,eizgz mrivdl dxezd on,íéîëç eøîà ìáàyïk úBNòì øeñà £¨¨§£¨¦¨©£¥

eizgz mrivdl -êøkz ànL ,Bìmdilr akeyd mc`l -àîéð- ¤¨¦¨¥§¦¨
heg,BøNa ìò`vnpe ,sebd z` mngie dar hegdy minrte ©§¨

.mi`lk meyn eilr xaeryås`àîéz éë,ayiil dvxz m` - §¦¥¨

ote`a eizgz mrivdl leki oiicryéðéa éðéa éãéî ÷éñôîc- §©§¦¦¦¥¥¥¥
oi`e ,mdilr akeyd mc`d oial mi`lkd oia xg` rvn uvegy

.exya lr mi`lkd cban `nip jxkz `ny yyg jkaå`ldøîàä §¨¨©
,ìeàL ïa éñBé éaø øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éft ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨©©¦¥¤¨
ìò Bæ úBòvî øNò eléôà ,íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¦¨§¦¨©¦£¦¤¤©¨©

øeñà ,ïäézçz íéàìëå Bæ éabopaxcnøîàpL íeMî) ,íäéìò ïLéì ©¥§¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤¦¤¤¡©
éìò äìòé àì''E.(:`xnbd zayiinàlàgelyl xzeny epipyy dn Ÿ©£¤¨¤¤¨

epiid aeh meia mi`lkïBìéåa.gztd cbpk eqxtl ie`xy ,mi`lk §¦
:df aeyii `xnbd dgecåc epivn `ldàìeò øîàäz`neh oiprl §¨¨©¨

,micbaîà äî éðtî,àîè ïBìéå eøzevignn cg`k aygp epi`e ¦§¥¨¨§¦¨¥
,d`neh milawn mpi`y ziadL éðtîminrtLnMäshrzn ¦§¥¤©©¨

e oelied ileyaBãâðk ínçúîok epivny xg`ne .dyial jxck ¦§©¥§¤§
ynydy yeygl yi mi`lk oiprl s` ,micba z`neh oiprl
mi`lk dfi` dywi aeye ,mi`lk oelie zeyrl xeq`e ,ea mngzi

.aeh meia mglyl xzed
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המשך ביאור למסכת ביצה ליום ראשון עמ' ב

ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
åðøéáòéåíéáøä úåùøá úåîà òáøà.dewnd cr enewnn -ïðéøæâ éîåopax xeng` ine -

zliahc `zpwz jda i`d ilek?dxifbl dxfbe ,`xeq` eh` `xizd xfbnl ,milkàøáñúå
.`ed `iyew `dc -åäá øéäæ øäæîxidfc oeike ,e`nhi `ly -oz`neh edl `ied - eda

.opax da exfb `le ,`giky `lc `zlnïéìãî.min -éìãáøåäè àåäå àîè.eil`n -

inc `l `deliahnleinin iab lr ilk

`a `l envr lk mzdc - xeq`c ,oizipznc

jkld ,ilk oia min oia ,xdhl `l``gken

- dxeq` dliahc `nrhe .dliahc `zlin

`kd la` .ifgn i`de ,ilk owznk d`xpc meyn

ilcdy mircei lkd oi` -xne` d`exde ,`nh

.jixv did elld min ae`yléúà àîìã øåæâð
äéðéòá äéìåáèàìzai`y `la -.minêåúî

åì äøúåä àìùeilc ici lr `l` ef dliah -

,ezai`ya.zeliah x`y jxc ok oi`yàåä øåëæ
.aeh meia dxeq` dliahdy -àîèðù éìë

áåè íåé áøòîa`ae -.onwlck ,d`nehdïéà
áåè íåéá åúåà ïéìéáèîel dide li`ed -

.mei ceran oliahdlåúåà ïéìéáèî áåè íåéá
áåè íåéáoi`y ,oileg meid ea ynzyie -

.yny axrd oikixvàçéëù àìãlkd ixdy -

oixidfy oky lke ,lbxa oixdhn.`nhdlnéìë
äàîåèä áàá àîèðù,aeh mei axrn -

.lirlckáåè íåéá åúåà ïéìéáèî ïéàoeikc -

.owznk dil ded - dxezd on `nhcãìåá
äàîåèäxedh `ziixe`cnc ,oewz o`k oi` -

a`a `l` `nh ilk oi`y ,`ed `ilrn

lke` :(`,dk) "oihgey lkd"a `ipzck ,d`nehd

milkd lk oi`e ,qxg ilk xie`n oi`nhn dwyne

cle dil dedc meyn .qxg ilk xie`n oi`nhn

zngn `nhin oi` ekezay dny ,d`nehd

ilk :miyxtn yi .ilk xie` zngn `l` uxyd

- aeh meia `nhp elit` ,d`nehd a`a `nhpy

meyn - `nrhe ,aeh meia eze` oiliahn oi`

dkixv `ziixe`c d`nehc ,yny axrd irac

meid ie`x epi`e li`ed ,jkld .yny axrd

`l - yinyzl.epliahiie`x ixd ,il `iywe

`l` yny axrd oi`y ,oileg ea ynzydl

lke` - dlre lah :opzck ,miycwe dnexzl

lke` - eyny aixrd ,xyrnamirbp) miycwa

wxtci.(b dpynäì úçëùî éëéä äàîåèä ãìå
,odk `l` epi` - eliahdl jixvd `ed in -

,ipy ea `nhpy ilke ,oey`x d`nehd cle `dc

,oilega iyily dyer ipy oi`y .oilegl xzene

.dnexzl `l` eliahdl jixv oi`eïä ïéæéøæ-

oifixf ,inp i` .d`nehd a`c ixynl ez` `le

d`neh `aln`lc `zln `iede ,odilkl

.`gikyíéãâá äì ïéàùsilgdl mixedh -

dpi`e ,aeh mei meide ,dzliah xg` yealle

.dilry el` z` liahdl dlekiúîøòî
úìáåèå`idyk -,dyeal`idy `zln `gken `le ,milkl s` dliah dl `wlqe

zliahlc - zpwzn,xwink d`xpc ,lld ziak leahl xzen mc`e ,dqpkp dnvr

.onwlckøîà óñåé áøzaya milk zliahc oizipznc `nrh -meyn - `xiq` aeh meie

.milk llka od s`y ,micba zhigqàäùé àîùdil zixy i` -edpileah`laeh meia

oda ynzydl dlwz icil jk jeza eda iz`e ,iept `edy ,aeh mei cr edl idyn -

.dnexzøîà àáø,ilk owznk d`xpy iptn oizipznc `nrh -`ince,dk`ln zpwzl

.opaxcn dlr xefbeïéôé íéî çðéú.oda uegxl jxcy -
áøùá
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àîùzeyxn ep`ivei `ny xn`w `l i`n` :dniz - miaxd zeyxa zen` rax` epxiari

.xvgd itetbae gzta `xkid yiy :xnel yie ?miaxd zeyxl cigid

äøæâ.`id zg` zaye aeh meic ,dxfbl dxfb ied `le - zay eh` aeh meiøåæâðdwyd

miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny meyn xefbp :jextl ,dywe - dlahd eh`

xfbnl jixv ilk zlahd iabc :xnel yie !owiydl

zwyda la` .eliahdl hedly itl ,epxiari `ny

minmina xyt`c ,owiydl jk lk hedl oi` -

xefbp jixt `l d`nehd clea jenqa oke .mixg`

epxiari `ny,eliahdl jk lk hedl epi`y itl -

.opaxc d`neh `l` `kilc oeik

ïéìãîeil`n - xedh `ede `nh ilca:dniz -

lr ilk oiliahn oi` xn` oizipznac

`edy ixiin mzdc :xnel yie !exdhl einin iab

xeq`e ,iraw ileah`lc dgked ea yie ,min `ln

`kd la` .owznk ifgnc ,ilk liahdllkd oi` -

xeaq `di d`exd ok m`e `nh ilcdy oircei

.jixv `ed ae`ylc

éìëeze` oiliahn oi` d`nehd a`a `nhpy

yxit - 'eke eze` oiliahn d`nehd clea

meia i`c .aeh mei axrn `nhpy ixiinc :i"yx

aeh`de .eze` oiliahn d`nehd a`a elit` -

eze` oiliahn oi` aeh mei axrn lirl opixn`c

aeh meia`nrhe .d`nehd a`a `nhpy ixiin -

eze` oiliahn oi` d`nehd a`cmeyn -

la` .owznk d`xpc ,`id `ziixe`c d`nehc

oiwyna `nhpy d`neham` ik `nh epi` -

yexit yxit cere .owznk ifgn `le ,opaxcn

a`ae ,envr aeh meia `nhpy ixiinc :xg`

aeh meia eze` oiliahn oi` mewn lkne ,d`nehd

jxevl oiliahn oi`e ,yny axrd jixve li`ed -

yny axrd jixv epi` d`nehd clea la` .leg

`nhp opixn`c `de .aeh meia eze` oiliahne

aeh meiaaeh meia eze` oiliahn -ixiin -

,i"yxl dil `xidp `le d`nehd clea `nhpy

,oileg ea ynzydl ie`x ixd mewn lkn izk`c

epiax axde !dnexz `l` yny axrd jixv epi`y

!dnexza ixii`c `pwqnd itl `gipc :yxit wgvi

epax axdl d`xp epi`e .yny axrd jixv myc

?oileg edl zil mipdkc dil `wiqt eh`c :wgvi

ilk liahdl xzen `ed j`id :dyw edine

ynzydl dvex m`c ?d`nehd clea `nhpy

xyrnae oilegameyn i`e ,dliah jixv oi` -

dnexzok m`e ,yny axrd ira `d -jxevl -

xg` yexitlc :xnel yie !liahn `ed leg

`l ef enk opaxc dliahac ,`gip i"yx yxity

`i wxt) dxt zkqna opzck ,yny axrd `ira

minkg ixacn min z`ia oerhd lk :(d dpyn-

.oleka xzen ez`ia xg`l

éëéä:xn`z m`e - mipdka dl zgkyn

ixiinc :xnel yie !dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexz lqetd lkc ,dl zgkyn inp l`xyia

.awepn ilk oebk ,min ekeza ynzydl ie`x epi`y ilka

úîøòîoalne qakn `edy iptn dxeq` diixye ,diixy epiid :dniz - dicbaa zlaehe

sepih jxc iedc li`edc :xnel yie .eqeak `id ef eziixy opixn`c,rcze .ixy -

`l` !oalne qakn `edy iptn ,xeq`e diixy ied `d ?zaya dtna epici miabpn ep` ji`dc

sepih jxc iedc oeik.ikd `nip inp `kd ,ixy -äøæâ,aeh mei cr :yexit - `dyi `ny

.leahln envr `dyn oi` mc` la` .dnexz oda ynzydl dlwz icil `aie ,iept `edy

.jk lk dlwz icil yginl jiiy `l ,cere
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íBé eøæb ?øîéîì àkéà éàî áBè íBéa ,úaL çðéúä̈¥©©¨§©¦¨§¥©¨§
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קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dvia(iying meil)

epìhé ànL[ilkd z`-]íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå ,Bãéa ¤¨¦§¤§¨§©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr xearie ,dliahl ekiledløîà̈©

éiaà déì,daxl,déì øîà .øîéîì àkéà éàî Bøéöça øBa Bì Lé ¥©©¥¥©£¥©¦¨§¥©¨©¥
eèà ,Bøöça øBa äøéæb-a leahl e`eai `ny.íéaøä úeLøa øBa §¥¨©£¥¨¦§¨©¦

:`xnbd dywnçðéúä[ayein-]úaLzk`ln da dxq`py ¨¦©©¨
la` ,d`vedáBè íBéa,d`vedd dxq`p `ly.øîéîì àkéà éàî §©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn.úaL eèà áBè íBé eøæb̈§¨©¨
:`xnbd dywnïðéøæb éîe,ef dpwza jk lk minkg exingd ike - ¦©§¦¨

,xeqi`a lyki `ny ,oicd xwirn zxzend zaya dliah xeq`l
,aeh meia mb xeq`le dxifbl dxifb xefbl siqedleïðz àäå§¨§©

,epzpynaíénä úà ïé÷éLnL ïéåLåmi`nhdìáà ,ïøäèì ïáà éìëa §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨
ïéìéaèî àì.dwydd ab` exdhl `nh ur ilkaàúéà éàå Ÿ©§¦¦§¦¦¨

,minkg exingdyä÷Mä øBæâð,oa` ilka.äìaèä eèàzvxzn ¦§©¨¨¨©§¨¨
:`xnbdàøañúå`ld ,ef `id `iyewyíéôé íéî déì úéà éà §¦§§¨¦¦¥©¦¨¦

,mixg` mixedhéðämi`nhdàlà .ä÷Mä eäì ãáòîì éì änì ¨¥¨¨¦§¤¡©§©¨¨¤¨
xaecn gxkdadéì úéìc ïåéëå ,déì úéìci`ce ,el` min `l`øäæî §¥¥§¥¨§¥¥¦§©

eäa øéäæ`le ,giky `l dxwn `ed e`nhpy dne ,e`nhi `ly §¦§
.minkg ea exfb

xeqi` oipra exn`py mipic dnkn zeywdl dtiqen `xnbd
dpwza dxifbl dxifb exfb `ly mdn gikedl yiy ,milk zliah

:ef,déáéúéà,`ziixaa epipyïéìãîxead on min mia`ey -éìãa ¥¦¥©§¦¦§¦
àúéà éàå .øBäè àeäå ,àîè,dxifbl dxifb xefbl minkg exingdy ¨¥§¨§¦¦¨

øBæâð,dai`ydéðéòa déìeaèàì éúà àîìc`la ,envr ipta-] ¦§¦§¨¨¥§©§¥§¥¥
.[min zai`y:`xnbd dgecBì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL©¦¨¨¦¤Ÿ§¨

dliahBéìc éãé ìò àlà,[dai`y-]àeä øeëæmilk zliah xeqi`n ¤¨©§¥¨§¨
.aeh meia

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
áBè íBé áøòî,d`nehd a`a,áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéàdidy ¥¤¤¥©§¦¦§

`nhp la` .mei ceran eliahdl elíBéa BúBà ïéìéaèî ,áBè íBéa§©§¦¦§
àúéà íàå .áBè,ef dxifba minkg exingdyøBæâðmilk zliah §¦¦¨¦§

ca e`nhpc eèà ,áBè íBén e`nhp.áBè íBé áøò:`xnbd dgec §¨§¤¤
,àéä àçéëL àìc àúlî áBè íBéa äàîeèz` mixdhn lkd ixdy §¨§¦§¨§Ÿ§¦¨¦

.`nhdln mixdfpy oky lke ,lbxa mnvràì àçéëL àìc àúlîe¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ
.ïðaø da eøæb̈§¨©¨¨

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
aeh mei axrn.áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,äàîehä áàala` §©©§¨¥©§¦¦§

`nhp,äàîehä ãìåa,opaxcn `l` `nh epi`y oeikBúBà ïéìéaèî ¦§©©§¨©§¦¦
,àúéà íàå .áBè íBéa,ef dxifba minkg exingdyàä øBæâðilk-] §§¦¦¨¦§¨

,[d`nehd clea `nhpyàä eèà.[d`nehd a`a `nhpy ilk-] ¨¨
:`xnbd dgeca `nhpy ilkdì úçkLî éëéä ,äàîehä ãìådidiy §©©§¨¥¦©§©©¨

wx ,dliah oerhéab[lv`-]íéðäkoi` mdae ,dnexz milke`d ©¥Ÿ£¦
y oeik xefbl,íä ïéæéøæ íéðäkmilk zliah mb xizdl erhi `le Ÿ£¦§¦¦¥

.a`a e`nhpy
:xg` oicn `xnbd dywnøîà éMà øa àéiç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¨©©¦¨©

íéãâa dì ïéàL äcð ,áø,leahzy xg`l myaell mixedhúîøòî ©¦¨¤¥¨§¨¦©£¤¤
úìáBèåaeh meia,äéãâáa.dicbale dl dliahd dlereàúéà íàå §¤¤¦§¨¤¨§¦¦¨

xifba minkg exingdy,ef døBæâð,dfa mbéìeaèàì éúà àîìcz` ¦§¦§¨¨¥§©§¥
micbad.eäééðéòa:`xnbd dgecdì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL §¥©§©¦¨¨¦¤Ÿ§¨¨

micbad zlahdàéä äøeëæ ,Leaìî éãé ìò àlàmilk zliahy ¤¨©§¥©§§¨¦
.zaya dxeq`

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha dipy dhiyóñBé áø©¥
,äèéçñ íeMî äøæb ,øîàxeq`l yie ,md milk llka micba s`y ¨©§¥¨¦§¦¨

.jk xg` mhgeql e`eaiy yygn dliahdçðéz ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦©
,eäðéð äèéçñ éðác íéìkla` .micba oebkäèéçñ éða åàìc íéìk ¥¦¦§¥§¦¨¦§¥¦§¨§¥§¦¨

déì øîà .øîéîì àkéà éàî ,eäðéð,sqei axéðä äøæbipa mpi`y ¦§©¦¨§¥©¨©¥§¥¨¨¥
dhigqéðä eèàxizdl e`eai el`a xizp m`y ,md dhigq ipay ¨¨¥

.el`a s`
déáéúéàsqei axl iia`àzáeéz éðä ìkexfb m`y ,daxl dywdy ¥¦¥¨¨¥§§¨

.lirl mi`aend mixwnd lka exfb `l dnl ,dxifbl dxifb dfa
déì épLåsqei axïðépLãktk -.dax itl epayiiy i §©¥¥¦§©¦©

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziyily dhiyéáéa áø©¦¦
àäLé ànL äøæb ,øîàf`y ,aeh meia mlahl mi`nhd eilk z` ¨©§¥¨¤¨©§¤

mcera dnexzl mda ynzydle lykdl lelre ,i`pt el yi
.mi`nh

ïéìéaèî ïéà áBè íBé áøòî àîèpL éìk ,éáéa áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¦§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
àäLé ànL äøæb ,áBè íBéa BúBà.aeh mei cr ez`neha eze` §§¥¨¤¨©§¤

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziriax dhiyàáø̈¨
éìk ïwúîk äàøpL éðtî ,øîàici lr oewizl dnece ,exdhn ixdy ¨©¦§¥¤¦§¤¦§©¥§¦

.dxezd on xeq`d ,dk`ln
:`xnbd dywnénð íãà éëä éà,zaya dliaha lld zial xq`i ¦¨¦¨¨©¦

:`xnbd zvxzn .eteb z` owznk d`xpy iptníãàz` laehd ¨¨
`l` ,owznk d`xp epi` etebø÷éîk äàøðdywn .eteb z` [opvn-] ¦§¤§¥¥

:`xnbdçðéz àäa laehaíéôé íéîa la` ,mda uegxl jxcyíéî ¨¦©©¦¨¦©¦
íéòø[migexq-],dxdh myl `l` mda leahl jxc oi`yéàî ¨¦©

.øîéîì àkéà:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàjka s` ¦¨§¥©¨©©©§¨©¦§¨
y ,dxdhl laehk d`xp epi`àa íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dvia(oey`x meil)

àøîâ
:dpyna epipylr s`e ,oixetz opi`y oia oixetz oia milk oiglyn

:`xnbd zl`ey .mi`lk oda yiy itàîìLamicbaeæç ,ïéøeôz- ¦§¨¨§¦¨
miie`x,Leaìîìmicba okeééeqëì eæç énð ïéøeôz ïéàLmiie`x - §©§¤¥§¦©¦¨§©¥

.aeh meia mze` miglyn ok lre ,mda zeqkzdl mdàlàcba ¤¨
,eæç éàîì íéàìk`ed xeq` `lde ,aeh meia eglyl xzed recne ¦§©¦§©¨

.melkl ie`x epi`e zeqkzdae dyialaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
c ayiildéúez Cîéîì eæç,eizgz mrivdle mltwl md miie`xy - ¨§¥©¥

,mi`lk xeqi` meyn dfa oi`e,àéðúäå(hi hi `xwie) weqtdny §¨©§¨
fphry mi`lM cbaE'éìò äìòé àì,'Ezyial wx `ly micnl ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

,dxeq` mi`lkda yiy ote`a eteb lr mi`lk z`lrd mb `l`
,dxeq` ,dyial oirk d`pdézçz Bòéväì ìBëé äzà ìáàExzen - £¨©¨¨§©¦©§¤
,eizgz mrivdl dxezd on,íéîëç eøîà ìáàyïk úBNòì øeñà £¨¨§£¨¦¨©£¥

eizgz mrivdl -êøkz ànL ,Bìmdilr akeyd mc`l -àîéð- ¤¨¦¨¥§¦¨
heg,BøNa ìò`vnpe ,sebd z` mngie dar hegdy minrte ©§¨

.mi`lk meyn eilr xaeryås`àîéz éë,ayiil dvxz m` - §¦¥¨

ote`a eizgz mrivdl leki oiicryéðéa éðéa éãéî ÷éñôîc- §©§¦¦¦¥¥¥¥
oi`e ,mdilr akeyd mc`d oial mi`lkd oia xg` rvn uvegy

.exya lr mi`lkd cban `nip jxkz `ny yyg jkaå`ldøîàä §¨¨©
,ìeàL ïa éñBé éaø øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éft ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨©©¦¥¤¨
ìò Bæ úBòvî øNò eléôà ,íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¦¨§¦¨©¦£¦¤¤©¨©

øeñà ,ïäézçz íéàìëå Bæ éabopaxcnøîàpL íeMî) ,íäéìò ïLéì ©¥§¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤¦¤¤¡©
éìò äìòé àì''E.(:`xnbd zayiinàlàgelyl xzeny epipyy dn Ÿ©£¤¨¤¤¨

epiid aeh meia mi`lkïBìéåa.gztd cbpk eqxtl ie`xy ,mi`lk §¦
:df aeyii `xnbd dgecåc epivn `ldàìeò øîàäz`neh oiprl §¨¨©¨

,micbaîà äî éðtî,àîè ïBìéå eøzevignn cg`k aygp epi`e ¦§¥¨¨§¦¨¥
,d`neh milawn mpi`y ziadL éðtîminrtLnMäshrzn ¦§¥¤©©¨

e oelied ileyaBãâðk ínçúîok epivny xg`ne .dyial jxck ¦§©¥§¤§
ynydy yeygl yi mi`lk oiprl s` ,micba z`neh oiprl
mi`lk dfi` dywi aeye ,mi`lk oelie zeyrl xeq`e ,ea mngzi

.aeh meia mglyl xzed
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ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
åðøéáòéåíéáøä úåùøá úåîà òáøà.dewnd cr enewnn -ïðéøæâ éîåopax xeng` ine -

zliahc `zpwz jda i`d ilek?dxifbl dxfbe ,`xeq` eh` `xizd xfbnl ,milkàøáñúå
.`ed `iyew `dc -åäá øéäæ øäæîxidfc oeike ,e`nhi `ly -oz`neh edl `ied - eda

.opax da exfb `le ,`giky `lc `zlnïéìãî.min -éìãáøåäè àåäå àîè.eil`n -

inc `l `deliahnleinin iab lr ilk

`a `l envr lk mzdc - xeq`c ,oizipznc

jkld ,ilk oia min oia ,xdhl `l``gken

- dxeq` dliahc `nrhe .dliahc `zlin

`kd la` .ifgn i`de ,ilk owznk d`xpc meyn

ilcdy mircei lkd oi` -xne` d`exde ,`nh

.jixv did elld min ae`yléúà àîìã øåæâð
äéðéòá äéìåáèàìzai`y `la -.minêåúî

åì äøúåä àìùeilc ici lr `l` ef dliah -

,ezai`ya.zeliah x`y jxc ok oi`yàåä øåëæ
.aeh meia dxeq` dliahdy -àîèðù éìë

áåè íåé áøòîa`ae -.onwlck ,d`nehdïéà
áåè íåéá åúåà ïéìéáèîel dide li`ed -

.mei ceran oliahdlåúåà ïéìéáèî áåè íåéá
áåè íåéáoi`y ,oileg meid ea ynzyie -

.yny axrd oikixvàçéëù àìãlkd ixdy -

oixidfy oky lke ,lbxa oixdhn.`nhdlnéìë
äàîåèä áàá àîèðù,aeh mei axrn -

.lirlckáåè íåéá åúåà ïéìéáèî ïéàoeikc -

.owznk dil ded - dxezd on `nhcãìåá
äàîåèäxedh `ziixe`cnc ,oewz o`k oi` -

a`a `l` `nh ilk oi`y ,`ed `ilrn

lke` :(`,dk) "oihgey lkd"a `ipzck ,d`nehd

milkd lk oi`e ,qxg ilk xie`n oi`nhn dwyne

cle dil dedc meyn .qxg ilk xie`n oi`nhn

zngn `nhin oi` ekezay dny ,d`nehd

ilk :miyxtn yi .ilk xie` zngn `l` uxyd

- aeh meia `nhp elit` ,d`nehd a`a `nhpy

meyn - `nrhe ,aeh meia eze` oiliahn oi`

dkixv `ziixe`c d`nehc ,yny axrd irac

meid ie`x epi`e li`ed ,jkld .yny axrd

`l - yinyzl.epliahiie`x ixd ,il `iywe

`l` yny axrd oi`y ,oileg ea ynzydl

lke` - dlre lah :opzck ,miycwe dnexzl

lke` - eyny aixrd ,xyrnamirbp) miycwa

wxtci.(b dpynäì úçëùî éëéä äàîåèä ãìå
,odk `l` epi` - eliahdl jixvd `ed in -

,ipy ea `nhpy ilke ,oey`x d`nehd cle `dc

,oilega iyily dyer ipy oi`y .oilegl xzene

.dnexzl `l` eliahdl jixv oi`eïä ïéæéøæ-

oifixf ,inp i` .d`nehd a`c ixynl ez` `le

d`neh `aln`lc `zln `iede ,odilkl

.`gikyíéãâá äì ïéàùsilgdl mixedh -

dpi`e ,aeh mei meide ,dzliah xg` yealle

.dilry el` z` liahdl dlekiúîøòî
úìáåèå`idyk -,dyeal`idy `zln `gken `le ,milkl s` dliah dl `wlqe

zliahlc - zpwzn,xwink d`xpc ,lld ziak leahl xzen mc`e ,dqpkp dnvr

.onwlckøîà óñåé áøzaya milk zliahc oizipznc `nrh -meyn - `xiq` aeh meie

.milk llka od s`y ,micba zhigqàäùé àîùdil zixy i` -edpileah`laeh meia

oda ynzydl dlwz icil jk jeza eda iz`e ,iept `edy ,aeh mei cr edl idyn -

.dnexzøîà àáø,ilk owznk d`xpy iptn oizipznc `nrh -`ince,dk`ln zpwzl

.opaxcn dlr xefbeïéôé íéî çðéú.oda uegxl jxcy -
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àîùzeyxn ep`ivei `ny xn`w `l i`n` :dniz - miaxd zeyxa zen` rax` epxiari

.xvgd itetbae gzta `xkid yiy :xnel yie ?miaxd zeyxl cigid

äøæâ.`id zg` zaye aeh meic ,dxfbl dxfb ied `le - zay eh` aeh meiøåæâðdwyd

miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny meyn xefbp :jextl ,dywe - dlahd eh`

xfbnl jixv ilk zlahd iabc :xnel yie !owiydl

zwyda la` .eliahdl hedly itl ,epxiari `ny

minmina xyt`c ,owiydl jk lk hedl oi` -

xefbp jixt `l d`nehd clea jenqa oke .mixg`

epxiari `ny,eliahdl jk lk hedl epi`y itl -

.opaxc d`neh `l` `kilc oeik

ïéìãîeil`n - xedh `ede `nh ilca:dniz -

lr ilk oiliahn oi` xn` oizipznac

`edy ixiin mzdc :xnel yie !exdhl einin iab

xeq`e ,iraw ileah`lc dgked ea yie ,min `ln

`kd la` .owznk ifgnc ,ilk liahdllkd oi` -

xeaq `di d`exd ok m`e `nh ilcdy oircei

.jixv `ed ae`ylc

éìëeze` oiliahn oi` d`nehd a`a `nhpy

yxit - 'eke eze` oiliahn d`nehd clea

meia i`c .aeh mei axrn `nhpy ixiinc :i"yx

aeh`de .eze` oiliahn d`nehd a`a elit` -

eze` oiliahn oi` aeh mei axrn lirl opixn`c

aeh meia`nrhe .d`nehd a`a `nhpy ixiin -

eze` oiliahn oi` d`nehd a`cmeyn -

la` .owznk d`xpc ,`id `ziixe`c d`nehc

oiwyna `nhpy d`neham` ik `nh epi` -

yexit yxit cere .owznk ifgn `le ,opaxcn

a`ae ,envr aeh meia `nhpy ixiinc :xg`

aeh meia eze` oiliahn oi` mewn lkne ,d`nehd

jxevl oiliahn oi`e ,yny axrd jixve li`ed -

yny axrd jixv epi` d`nehd clea la` .leg

`nhp opixn`c `de .aeh meia eze` oiliahne

aeh meiaaeh meia eze` oiliahn -ixiin -

,i"yxl dil `xidp `le d`nehd clea `nhpy

,oileg ea ynzydl ie`x ixd mewn lkn izk`c

epiax axde !dnexz `l` yny axrd jixv epi`y

!dnexza ixii`c `pwqnd itl `gipc :yxit wgvi

epax axdl d`xp epi`e .yny axrd jixv myc

?oileg edl zil mipdkc dil `wiqt eh`c :wgvi

ilk liahdl xzen `ed j`id :dyw edine

ynzydl dvex m`c ?d`nehd clea `nhpy

xyrnae oilegameyn i`e ,dliah jixv oi` -

dnexzok m`e ,yny axrd ira `d -jxevl -

xg` yexitlc :xnel yie !liahn `ed leg

`l ef enk opaxc dliahac ,`gip i"yx yxity

`i wxt) dxt zkqna opzck ,yny axrd `ira

minkg ixacn min z`ia oerhd lk :(d dpyn-

.oleka xzen ez`ia xg`l

éëéä:xn`z m`e - mipdka dl zgkyn

ixiinc :xnel yie !dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexz lqetd lkc ,dl zgkyn inp l`xyia

.awepn ilk oebk ,min ekeza ynzydl ie`x epi`y ilka

úîøòîoalne qakn `edy iptn dxeq` diixye ,diixy epiid :dniz - dicbaa zlaehe

sepih jxc iedc li`edc :xnel yie .eqeak `id ef eziixy opixn`c,rcze .ixy -

`l` !oalne qakn `edy iptn ,xeq`e diixy ied `d ?zaya dtna epici miabpn ep` ji`dc

sepih jxc iedc oeik.ikd `nip inp `kd ,ixy -äøæâ,aeh mei cr :yexit - `dyi `ny

.leahln envr `dyn oi` mc` la` .dnexz oda ynzydl dlwz icil `aie ,iept `edy

.jk lk dlwz icil yginl jiiy `l ,cere
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קעד
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

áøùá.meg -äøùîä éîoixeyy -.oda ozytdíéøåôëä íåéádvigxa xeq`y -

.onwlck ,devn zliaha xzene ,iepr meynøîéîì àëéà éàî`gken i`ce `d -

dliahlc `zln.xwink `le ,oiekznéãéî àëéà éî`kile ,ixy zayac dk`lnc -

.dk`lnl `incc meyn opaxc xeqi`øåñà íéøåôëä íåéáå`d ik ,dk`ln meyn -

zirac?owznk d`xpc meyn dilr ixqnlïåéë
úáùáã`nrh meyn ixy ,dk`lna `xingc -

.xwincíåéáéøù éîð íéøåôëäiab lr`e -

dk`ln oiprl xingz `ly ,xwink d`xp `lc

.zayn mixetkd meiaìéàåä äéì úéà éîå-

zay ixeqi`a,`peeb i`dk`da ixyc meyn

.`da ixyz `làìòîâéõîåçä úà ïäá-

meyn opax da xefb zaya d`etx lkc .d`etxl

.ogeh dk`ln a` `idy ,oipnnq zwigyìáà
àåä ìáèî.ekxck elk`n ea -èìåôå òîâé àì

.ciar d`etxlc `zln `gkenc -ééáà øîàå
.opiqxb -øîà àáøå.opiqxb -ìåáè íãå÷-

dlik` mcew`zln `gken `lc ,rleae rnbn

.lkinl dil ipd` uneg :ixaqc ,d`etxlcøçàì
ìåáè,unega elk`n lahe ,dlik` xg`l -

ira uneg e`lc `zln `gkenc,mrhnl`l`

zay zlik` mcew ixd ?i`n`e ,d`etx meyn

ivgae ,xzen didzay ivgae exqe` dz` zay

!exizn dz`ìéàåä àîéð,ixy dlik` mcewe -

zrilaa utgk d`xpcdlik` xg`l - uneg

.zay ly xeriya welg oi`y ,ixy inpäéá øãä
àéääî àáø,unegc -ef z`e .iia`k diipye

.dxfg xg`l xn` - li`ed dil zi`c dliahc

àäî àîìã,dia xcd mixetkd meic dliahc -

.dpexg`a xn` uneg lyeêúòã à÷ìñ àì
.mixetkd meia dliah xqinl -äòùúá ïéá

íéøåôëä íåéá ïéá áàáoixeq`y it lr s`e -

.dvigxaéìë ïéìéáèî ïéàlr dliah jixvd -

abzwyd,`ipzc .opiqxb ikd .exdhl einin

,exdhl einin ab lr ilkd z` oiliahn oi`

oiwiyn oi`eoa` ilka mind z`,oxdhlixac

einin ab lr ilk oiliahn ,mixne` minkge .iax

.oxdhl oa` ilka mind z` oiwiyne ,exdhl

`iyw - opax i` ,dwyd `iyw - iax i` ,ipn

.dlahd`ni` zira i` ,iax `ni` zira i`

.opaxmeia `yix `zipzn - iax `ni` zira i`

i`e .aeh meia oizipzn dleke ,zaya `tiqe aeh

.zaya oizipzn dleke ,opax `ni` ziraikde

:eyexit`iyw - opax i` .oiwiyn opz oizipzne ,xq` iaxc ,dwyd `iyw - iax i`

,`zipznc `yix :ipyne .oiliahn oi` ipzw oizipzne ,liahdl exy edpi`c ,dlahd

.aeh meia ixii` - `ixy dwyd `d ,dxqe`l dlahda ixii`c ,iaxc `zlnc `yix

,dizlnc `tiqemeia ixii` `yix ,inp opax oke .zaya ixii` - dwyd s` xq`c

,aeh meia exdhl einin ab lr ilk oiliahn :xn`w ikde ,zaya ixii` `tiqe aeh

.`l - dlahd ,oi` - dwyd ,zaya oa` ilka mind z` oiwiyne .oiwiync oky lke

`ztqezaeeinin ab lr ilkd z` oiliahn oi` :ikd da ipz `icda zayce dviac

minkge ;iax ixac ,zaya oxdhl oa` ilka mind z` oiwiyn oi`e ,aeh meia exdhl

,`id opax oizipzn `ni` zira i` - ikd `nwezn `ziixac ,`zyde .'ek mixne`

oiwiyn ixn`c opaxk ,`ixy dwyde `xiq` dlahd :jkld ,zaya oizipzn dleke

`d ,`ixyc `ed dwyd .zaya oxdhl oa` ilka mind z`zlahd.`xiq` - milk
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øãäjzrc `wlq `l 'ek mcew o`k ipyn `wc `iepy `iddn :yexit - `iddn `ax dia

mlerl ?`iepy `iddn dia xcd `axc dil `pn :dnize .'ek zeliah iaiig lk xn`c

"li`ed"c `nrh `eddl ewiwfn i`nc ."li`ed"c `iepyn xcdc jl `ni`ipynwc -

`iepy `iddn inp dia xcde `iepy `iddn dia xcdc `ni`e ,owznk d`xpc meyn oizipzn

`nrh `iddn mixeq` milkc `de .li`edc

e` ,epxiari `ny meyn ,lirlc i`xen` iiepyc

inwn `cg inqc :xnel yie .hegqi e` `dyi

,dliah mcew o`k `kdc `iepy `idd ,izxz

ilk owzn meyn ipync iiepy izxz inwn

,`ilz `da `dc ,`cg :`xidp `le ."li`ed"e

elek did 'ek zaye li`ed `ax ipync dn `dc

didc :cere .owznk d`xpc meyn `iepy cinrdl

miwc il d`xp jkl !izxz inwn i`d yxtl el

d`xpy iptn" xewrl leki did `lc `xnbl dil

la` .oizipznc dlr dil uxznc oeik ,"owznk

iziin inp `dne ,li`edc `iepy xewrl xeaq did

.xewrl leki oi`c di`x

ìëdryza oia okxck oilaeh zeliah iaiig

ipdl `wec epiid - mixetkd meia oia a`a

lky ,`zyd la` .dpnfa devn zliah oilaehy

`ly dliah epiid zelaeh epizeypy zeliah

zeaf ody wtqn miiwp dray zexteq odc ,dpnfa

.mixetkd meiae a`a dryza zelaeh opi` -

zecp :(`,gt) `neia xn`ck ,wlgl yi ,edine

zecleiezeafe oiaf ,dlila ozliah -ozliah -

ixw lra ,meiaick ,dgpnd cr jlede laeh -

xg`l la` ,dxdha dgpnd zltz lltziy

dgpndi`c ,`nrh mzd yxtne .leahi `l -

dlirp zltz meyncr oizndl leki did -

.dlila dlirp zltz lltzie leahie dlild

meia laeh epi` i`n`edliahd `dzy ick -

`pz `edd xaqwc dpin rny :`nl` .dpnfa

`ixy ikd elit`e ,`id devn e`l dpnfa dliahc

oilaeh oi` a`a dryza ,edine .mixetkd meia

zia i`ck :xn`c ,qepbihp` oa `pipg iaxk

dlr xn`we .dpya zg` dliah ca`l epidl`

.qepbihp` oa `pipg iaxk iel iax dxed :inlyexia

iaiig lk xn`wc ,dpyn jdk `zkld zile

dfd onfac :wgvi epiax xne` cere .'eke zeliah

.a`a dryza `le mixetkd meia `l oilaeh oi`

jixv did zexdha oiwqer eidy md `wecc

la` .zexdhd e`nhi `ly ick ,cin leahl

,`zyddlral dxdhl `l` d`a dpi` dliahdcmei axr segle uegxl `id dleki -

dtitg jixvc meyn ,mixetkd mei i`venl hrn zttege ,dxry wexqzy ick ,mixetkd

dxeq` a`a dryzae mixetkd meia leahz elit` `dc ,a`a dryza oke .dliahl jenq

.dlral

ïéåùåon d`neh lawn `edy itl ,ur ilka `l la` - oxdhl oa` ilka mind oiwiyny

`ki` `d ?eze` oiliahn oi` i`n` :xn`z m`e .ilk liahn `edy `vnpe ,oiwynd

`cg :`zeaihl izxzcere ,aeh meia `nhpc -ileke ,d`nehd clea m` ik `nhp `lc -

opaxke zaya oizipzn iwenc o`nle .lirlc miyexitd lkl oiliahnc micen `nlr.`gip -

ilkl d`nehd mexbl oi` mewn lknc :xnel yie !`iyw 'eke aeh meia dl iwenc o`nl la`

xeq` la` ,eze` oiliahnc `ed d`nehd clea xak `nhpyk `wecc ,epliahiy ick micia

.aeh meia eliahdl zpn lr eze`nhlïéàoi`e exdhl einin iab lr ilkd z` oiliahn

.minkg ixaca oia iax ixaca oia ,dwyd mcew dlahd ,i"yx qixb ikd - 'eke oiwiyn

dibd `ztqezd it lre .zaya `tiqe aeh meia `yix i"yx zqxible ,aeh meia `tiqe zaya `yix qxb mixtqd zqxby `l` ,cg` lkde ,dlahd mcew dwyd :`kt` aezk did mixtqae

dlahd mcew dwyd mixtqa aezky dn itle .`qxibd i"yxyeaye ,oiliahn `l la` oiwiyn ipzwc i`w oizipzn`y yxtz ok m` `l` ,zaya `tiqe aeh meia `yix yxtl lkez `l -

.i"yx yxitck ,`ed
xn`
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,änçä úBîéa çðéz .äøLî éîa eléôà õçBøå ,áøLa§¨¨§¥£¦§¥¦§¨¥©¦©©¨
øa ïîçð áø øîà ?øîéîì àkéà éàî íéîLbä úBîéa¦©§¨¦©¦¨§¥©¨©©©§¨©
èéèa Cìëeìî äãOä ïî àa íãàL íéîòt :÷çöé¦§¨§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤§§¨§¦
,úaLa çðéz .íéîLbä úBîéa eléôà õçBøå ,äàBöáe§¨§¥£¦¦©§¨¦¥©§©¨
éî :àáø øîà ?øîéîì àkéà éàî íéøetékä íBéa§©¦¦©¦¨§¥©£©¨¨¦
,àlà ?øeñà íéøetékä íBéáe éøL úaLác éãéî àkéà¦¨¦¥¦§©¨¨¥§©¦¦¨¤¨
úéà éîe .éøL éîð íéøetékä íBéa éøL úaLáe ìéàBä¦§©¨¨¥§©¦¦©¦¨¥¦¦
ònâé àì åépéLa LLBçä :ïðúäå ?"ìéàBä" àáøì déì¥§¨¨¦§¨§©©¥§¦¨Ÿ§©©
àtøúð íàå ,Bkøãk àeä ìaèî ìáà ,õîBçä úà ïää¤¤©¤£¨§©¥§©§§¦¦§©¥

¯ònâî ìáà ,èìBôe ònâé àì :dìò ïðéîøå .àtøúð¦§©¥§¨¥©£¨Ÿ§©©¥£¨§©¥©
îð ïðz ék :ééaà øîàå !òìBáeònâî ¯ ïéúéðúî é ¥©©£©©©¥¦§©©¦©§¦¦§©¥©

àìå ,òìBáe ònâî àîéz eléôà :øîà àáøå .ïðz èìBôe¥§©§¨¨£©£¦¥¨§©¥©¥©§¨
íàå .ìeaè øçàì ¯ ïàk ,ìeaè íãB÷ ¯ ïàk ;àéL÷©§¨¨¤¦¨§©©¦§¦
ìeaè øçàì ¯ éøL ìeaè íãB÷å ìéàBä :àîéð ,àúéà¦¨¥¨¦§¤¦¨¥§©©¦
øãä àéääîc éànîe .àéääî àáø déa øãä !éøL éîð©¦¨¥£©¥¨¨¥©¦¦©§¥©¦£©
:àéðúc .Cúòc à÷ìñ àì ?déa øãä àäî àîìc ,déa¥¦§¨¥¨£©¥¨¨§¨©£¨§©§¨
áàa äòLúa ïéa ,ïkøãk ïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk̈©¨¥§¦§¦§©§¨¥§¦§¨§¨
éìëa íénä úà ïé÷éMnL ïéåLå" .íéøetékä íBéa ïéa¥§©¦¦§¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¥
:ìàeîL øîà ?"ïéìéaèî àì ìáà" éàî ."'åëå ïáà¤¤©£¨Ÿ©§¦¦¨©§¥
.áBè íBéa Bøäèì åéîéî áb ìò éìkä úà ïéìéaèî ïéà¥©§¦¦¤©§¦©©¥¨§©£§
ïéìéaèî ïéà :àéðúc .ïðaø àìå ,éaø àì ?ïéúéðúî épî©¦©§¦¦¨©¦§Ÿ©¨©§©§¨¥©§¦¦
úà ïé÷éMî ïéàå ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìkä úà¤©§¦©©¥¨§©£§¥©¦¦¤
:íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ïøäèì ïáà éìëa íénä©©¦¦§¥¤¤§©£¨¦§¥©¦©£¨¦§¦
íénä úà ïé÷éMîe ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìk ïéìéaèî©§¦¦§¦©©¥¨§©£©¦¦¤©©¦
éà ,ä÷Mä àéL÷ ¯ éaø éà ?épî .ïøäèì ïáà éìëa¦§¥¤¤§©£¨©¦¦©¦©§¨©¨¨¦
úéòaéà ,éaø àîéà úéòaéà !äìaèä àéL÷ ¯ ïðaø©¨©©§¨©§¨¨¦¨¥¥¨©¦¦¨¥
àúééøác àLéø :éaø àîéà úéòa éà .ïðaø àîéà¥¨©¨©¦¨¥¥¨©¦¥¨§¨©§¨
.áBè íBéa ïéúéðúî dleëå ,úaLa àôéñå ,áBè íBéa§§¥¨§©¨§¨©§¦¦§

úéòáéàå
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dvia(iying meil)

áøLa,megd zra -äøLî éîa eléôà õçBøå[ozyt oda oixeyy-] §¨¨§¥£¦§¥¦§¨
:`xnbd dywn .eteb opvl ickçðéz[ayein-],änçä úBîéaf`y ¦©¦©©¨

la` ,dfa zelzl yiíéîLbä úBîéamixwd.øîéîì àkéà éàî ¦©§¨¦©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàepi` minybd zenia s` ¨©©©§¨©¦§¨

y ,dxdhl laehk d`xpèéèa Cìëeìî äãNä ïî àa íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤§§¨§¦
íéîLbä úBîéa eléôà õçBøå ,äàBöáe.envr zewpl ick §¨§¥£¦¦©§¨¦

:`xnbd dywnçðéz[ayein-]úaLa,dvigx da zxzenyla` ¦©§©¨
íéøetkä íBéa,beprz ly dvigxa xeq`d,øîéîì àkéà éàî`lde §©¦¦©¦¨§¥©

.devn myl laehy gken:`xnbd zvxzn,àáø øîàmeia ok` ¨©¨¨
j` ,dvigxa ezliah zelzl yiy zngn xzidd oi` mixetikd

c mrhn xzenéãéî àkéà éîxac yi m`d -úaLácdxengdéøL ¦¦¨¦¦¦§©¨¨¥
,zeay meyn minkg ea exfb `le ,dk`ln meyníéøetkä íBéáe§©¦¦

didiøeñà,dk`ln dyere owznk d`xpy mrhnìéàBä àlà ¨¤¨¦
éøL úaLáe,xwink d`xpy meyn leahléøL énð íéøetkä íBéa, §©¨¨¥§©¦¦©¦¨¥

.zayn xzei ea xingdl oi`y
:`xnbd dywnàáøì déì úéà éîezxaqìéàBä,ef oirkïðúäå ¦¦¥§¨¨¦§¨§©

(.`iw zay)õîBçä úà ïäa ònâé àì åépéLa LLBçä ,.d`etxlìáà ©¥§¦¨Ÿ§©¥¨¤¤©¤£¨
àeä ìaèîunega elk`n z`àtøúð íàå ,Bkøãkjk ici lr §©¥§©§§¦¦§©¥

,àtøúð.xzen dlik` jxc lkydìò ïðéîøådpyn lr epiywde - ¦§©¥§¨¦¨£¨
eipiya yyegd ,epipyy ,`ziixan efònâé àìunegd z`,èìBôe Ÿ§©©¥

,erneb `ed d`etxly xkip f`y,òìBáe ònâî ìáàlk`n jxcy £¨§©¥©¥©
,envr ipta mb ernebl xzen unegd rlea m`y x`azne .`ed

.ea lk`n leaih ici lr wx `leéiaà øîàå,dxizqd uxzlïðz ék §¨©©©¥¦§©
énðaïéúéðúîa ,envr ipta unegd z` rnbl xeq`yèìBôe ònâî ©¦©§¦¦§©¥©¥
ïðz.xzen relale renbl la` ,okøîà àáøå,ef dxizq uexiza §©§¨¨¨©

àîéz eléôàa mb dpynd dxq`yïàk ,àéL÷ àìå ,òìBáe ònâî £¦¥¨§©¥©¥§Ÿ©§¨¨
xaecn ,envr ipta unegd zrinb z` dxiznd `ziixaaíãB÷¤

ìeaè`l` ,d`etx myl erneby xkip oi` f`y ,ezlik` mcew - ¦
e .dlik`l el liren unegdy itl ok dyery d`xpïàkdpyna ¨

xaecn ,zxqe`dìeaè øçàìelk`n laihe ,lk` xaky xg`l - §©©¦
.d`etxl ok dyery xkip rnbne xfeg m` f`e ,unega

:dziiyew `xnbd zniiqnàúéà íàå,li`ed zxaq `ax xaeqy §¦¦¨
àîéðcr-] zay ivgl mieqn xac xizdl xyt` i`y ,o`k mb ok ¥¨

`l` ,[dcerqd xg`-] xg`d divga exq`le ,[dcerqd zryl

éøL ìeaè íãB÷å ìéàBämyl ok dyery d`xpy oeik ,renbl ¦§¤¦¨¥
s` ,dlik`.éøL énð ìeaè øçàì:`xnbd zvxznàáø déa øãä §©©¦©¦¨¥¨©¥¨¨

àéääîo`k eixace ,iia`k uxzne ,my uxizy dnn `ax ea xfg - ¥©¦
:`xnbd zl`ey .dxfg xg`l exn`p,déa øãä àéääîc éànîe¦©§¥©¦¨©¥

àäî àîìco`k xn`y li`ed zxaqn `ny -,déa øãäzn`ae ¦§¨¥¨¨©¥
daiyn .owznk d`xpy meyn mixetikd meia mc` zliah xeq`i

:`xnbdñ àìCzòc à÷ì,xeq`iyïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk ,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨¨©¨¥§¦§¦
áàa äòLúa ïéa ,ïkøãkíéøetkä íBéa ïéa,el` mini mixeq`y s`e §©§¨¥§¦§¨§¨¥§©¦¦

:dvigxa
* * *

:dpyna epipy,'åëå ïáà éìëa íénä úà ïé÷éLnL ïéåLå`l la` §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤
:oiliahn

:`xnbd zxxanïéìéaèî ïéà ,ìàeîL øîà .ïéìéaèî àì ìáà éàî©£¨Ÿ©§¦¦¨©§¥¥©§¦¦
éìkä úà`nhdáb ìòzwydåéîéîickáBè íBéa Bøäèì.`ly ¤©§¦©©¥¨§©£§

.ok ab` ilk xdhl `le ,cegl dwyd `l` dxzed
:`xnbd zl`eyïéúéðúî épîmin zwyd dxiznd epzpyn - ©¦©§¦¦

dpi` ,dwydd ab` ilk zlahd zxqe`e ,ceglàìzhiykàìå éaø Ÿ©¦§Ÿ
zhiykéìkä úà ïéìéaèî ïéà ,àéðúc .ïðaø`nhpyåéîéî áb ìò ©¨¨§©§¨¥©§¦¦¤©§¦©©¥¨

éøác ,ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMî ïéàå ,Bøäèìíéîëçå .éaø §©£§¥©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨¦§¥©¦©£¨¦
,íéøîBàz`f lka ,dxeq` envr ipta ilk zliahy s`ïéìéaèî §¦©§¦¦

.ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMîe ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìk§¦©©¥¨§©£©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨
dzrneépî,epzpyn dxn`p in zhiyk -éàkàéL÷ ,éaødn ©¦¦©¦©§¨

epzpyn dxizdyä÷Mäe .dxq` iax ixdy ,oa` ilkaéàk,ïðaø ©¨¨¦©¨¨
àéL÷dxq`y dnäìaèäopax ixdy ,einin ab` `nh ilk ly ©§¨©§¨¨

.z`f mb exizd
`l` ,cg`k mixen` `ziixaay mipicd ipy oi` :`xnbd zvxzn

epizpyn df itle ,aeh meil zay oia wlgl yiàîéà úéòaéàk,éaø ¦¨¦¥¨©¦
àîéà úéòaéàk.ïðaø ¦¨¦¥¨©¨¨

àîéà úéòa éàk epizpyn,éaøc ,yxtl yiy `l`àúééøác àLéø ¦¨¦¥¨©¦¥¨§¨©§¨
lahd iax xqe`ycegl dwydy wiiecne ,einin ab` `nh ilk z

epiid ,zxzenàôéñå .áBè íBéaepiid dwydd z` s` iax xq`y §§¥¨
ïéúéðúî dleëå .úaLazxacn,áBè íBéadwyd dxizd okle §©¨§¨©§¦¦§

.zexeq` mdipy zaya la` ,dlahd dxq`e
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קעה
ezny ina cenr gi sc ± iyily wxt`nei

áøùá.meg -äøùîä éîoixeyy -.oda ozytdíéøåôëä íåéádvigxa xeq`y -

.onwlck ,devn zliaha xzene ,iepr meynøîéîì àëéà éàî`gken i`ce `d -

dliahlc `zln.xwink `le ,oiekznéãéî àëéà éî`kile ,ixy zayac dk`lnc -

.dk`lnl `incc meyn opaxc xeqi`øåñà íéøåôëä íåéáå`d ik ,dk`ln meyn -

zirac?owznk d`xpc meyn dilr ixqnlïåéë
úáùáã`nrh meyn ixy ,dk`lna `xingc -

.xwincíåéáéøù éîð íéøåôëäiab lr`e -

dk`ln oiprl xingz `ly ,xwink d`xp `lc

.zayn mixetkd meiaìéàåä äéì úéà éîå-

zay ixeqi`a,`peeb i`dk`da ixyc meyn

.`da ixyz `làìòîâéõîåçä úà ïäá-

meyn opax da xefb zaya d`etx lkc .d`etxl

.ogeh dk`ln a` `idy ,oipnnq zwigyìáà
àåä ìáèî.ekxck elk`n ea -èìåôå òîâé àì

.ciar d`etxlc `zln `gkenc -ééáà øîàå
.opiqxb -øîà àáøå.opiqxb -ìåáè íãå÷-

dlik` mcew`zln `gken `lc ,rleae rnbn

.lkinl dil ipd` uneg :ixaqc ,d`etxlcøçàì
ìåáè,unega elk`n lahe ,dlik` xg`l -

ira uneg e`lc `zln `gkenc,mrhnl`l`

zay zlik` mcew ixd ?i`n`e ,d`etx meyn

ivgae ,xzen didzay ivgae exqe` dz` zay

!exizn dz`ìéàåä àîéð,ixy dlik` mcewe -

zrilaa utgk d`xpcdlik` xg`l - uneg

.zay ly xeriya welg oi`y ,ixy inpäéá øãä
àéääî àáø,unegc -ef z`e .iia`k diipye

.dxfg xg`l xn` - li`ed dil zi`c dliahc

àäî àîìã,dia xcd mixetkd meic dliahc -

.dpexg`a xn` uneg lyeêúòã à÷ìñ àì
.mixetkd meia dliah xqinl -äòùúá ïéá

íéøåôëä íåéá ïéá áàáoixeq`y it lr s`e -

.dvigxaéìë ïéìéáèî ïéàlr dliah jixvd -

abzwyd,`ipzc .opiqxb ikd .exdhl einin

,exdhl einin ab lr ilkd z` oiliahn oi`

oiwiyn oi`eoa` ilka mind z`,oxdhlixac

einin ab lr ilk oiliahn ,mixne` minkge .iax

.oxdhl oa` ilka mind z` oiwiyne ,exdhl

`iyw - opax i` ,dwyd `iyw - iax i` ,ipn

.dlahd`ni` zira i` ,iax `ni` zira i`

.opaxmeia `yix `zipzn - iax `ni` zira i`

i`e .aeh meia oizipzn dleke ,zaya `tiqe aeh

.zaya oizipzn dleke ,opax `ni` ziraikde

:eyexit`iyw - opax i` .oiwiyn opz oizipzne ,xq` iaxc ,dwyd `iyw - iax i`

,`zipznc `yix :ipyne .oiliahn oi` ipzw oizipzne ,liahdl exy edpi`c ,dlahd

.aeh meia ixii` - `ixy dwyd `d ,dxqe`l dlahda ixii`c ,iaxc `zlnc `yix

,dizlnc `tiqemeia ixii` `yix ,inp opax oke .zaya ixii` - dwyd s` xq`c

,aeh meia exdhl einin ab lr ilk oiliahn :xn`w ikde ,zaya ixii` `tiqe aeh

.`l - dlahd ,oi` - dwyd ,zaya oa` ilka mind z` oiwiyne .oiwiync oky lke

`ztqezaeeinin ab lr ilkd z` oiliahn oi` :ikd da ipz `icda zayce dviac

minkge ;iax ixac ,zaya oxdhl oa` ilka mind z` oiwiyn oi`e ,aeh meia exdhl

,`id opax oizipzn `ni` zira i` - ikd `nwezn `ziixac ,`zyde .'ek mixne`

oiwiyn ixn`c opaxk ,`ixy dwyde `xiq` dlahd :jkld ,zaya oizipzn dleke

`d ,`ixyc `ed dwyd .zaya oxdhl oa` ilka mind z`zlahd.`xiq` - milk
éàå
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øãäjzrc `wlq `l 'ek mcew o`k ipyn `wc `iepy `iddn :yexit - `iddn `ax dia

mlerl ?`iepy `iddn dia xcd `axc dil `pn :dnize .'ek zeliah iaiig lk xn`c

"li`ed"c `nrh `eddl ewiwfn i`nc ."li`ed"c `iepyn xcdc jl `ni`ipynwc -

`iepy `iddn inp dia xcde `iepy `iddn dia xcdc `ni`e ,owznk d`xpc meyn oizipzn

`nrh `iddn mixeq` milkc `de .li`edc

e` ,epxiari `ny meyn ,lirlc i`xen` iiepyc

inwn `cg inqc :xnel yie .hegqi e` `dyi

,dliah mcew o`k `kdc `iepy `idd ,izxz

ilk owzn meyn ipync iiepy izxz inwn

,`ilz `da `dc ,`cg :`xidp `le ."li`ed"e

elek did 'ek zaye li`ed `ax ipync dn `dc

didc :cere .owznk d`xpc meyn `iepy cinrdl

miwc il d`xp jkl !izxz inwn i`d yxtl el

d`xpy iptn" xewrl leki did `lc `xnbl dil

la` .oizipznc dlr dil uxznc oeik ,"owznk

iziin inp `dne ,li`edc `iepy xewrl xeaq did

.xewrl leki oi`c di`x

ìëdryza oia okxck oilaeh zeliah iaiig

ipdl `wec epiid - mixetkd meia oia a`a

lky ,`zyd la` .dpnfa devn zliah oilaehy

`ly dliah epiid zelaeh epizeypy zeliah

zeaf ody wtqn miiwp dray zexteq odc ,dpnfa

.mixetkd meiae a`a dryza zelaeh opi` -

zecp :(`,gt) `neia xn`ck ,wlgl yi ,edine

zecleiezeafe oiaf ,dlila ozliah -ozliah -

ixw lra ,meiaick ,dgpnd cr jlede laeh -

xg`l la` ,dxdha dgpnd zltz lltziy

dgpndi`c ,`nrh mzd yxtne .leahi `l -

dlirp zltz meyncr oizndl leki did -

.dlila dlirp zltz lltzie leahie dlild

meia laeh epi` i`n`edliahd `dzy ick -

`pz `edd xaqwc dpin rny :`nl` .dpnfa

`ixy ikd elit`e ,`id devn e`l dpnfa dliahc

oilaeh oi` a`a dryza ,edine .mixetkd meia

zia i`ck :xn`c ,qepbihp` oa `pipg iaxk

dlr xn`we .dpya zg` dliah ca`l epidl`

.qepbihp` oa `pipg iaxk iel iax dxed :inlyexia

iaiig lk xn`wc ,dpyn jdk `zkld zile

dfd onfac :wgvi epiax xne` cere .'eke zeliah

.a`a dryza `le mixetkd meia `l oilaeh oi`

jixv did zexdha oiwqer eidy md `wecc

la` .zexdhd e`nhi `ly ick ,cin leahl

,`zyddlral dxdhl `l` d`a dpi` dliahdcmei axr segle uegxl `id dleki -

dtitg jixvc meyn ,mixetkd mei i`venl hrn zttege ,dxry wexqzy ick ,mixetkd

dxeq` a`a dryzae mixetkd meia leahz elit` `dc ,a`a dryza oke .dliahl jenq

.dlral

ïéåùåon d`neh lawn `edy itl ,ur ilka `l la` - oxdhl oa` ilka mind oiwiyny

`ki` `d ?eze` oiliahn oi` i`n` :xn`z m`e .ilk liahn `edy `vnpe ,oiwynd

`cg :`zeaihl izxzcere ,aeh meia `nhpc -ileke ,d`nehd clea m` ik `nhp `lc -

opaxke zaya oizipzn iwenc o`nle .lirlc miyexitd lkl oiliahnc micen `nlr.`gip -

ilkl d`nehd mexbl oi` mewn lknc :xnel yie !`iyw 'eke aeh meia dl iwenc o`nl la`

xeq` la` ,eze` oiliahnc `ed d`nehd clea xak `nhpyk `wecc ,epliahiy ick micia

.aeh meia eliahdl zpn lr eze`nhlïéàoi`e exdhl einin iab lr ilkd z` oiliahn

.minkg ixaca oia iax ixaca oia ,dwyd mcew dlahd ,i"yx qixb ikd - 'eke oiwiyn

dibd `ztqezd it lre .zaya `tiqe aeh meia `yix i"yx zqxible ,aeh meia `tiqe zaya `yix qxb mixtqd zqxby `l` ,cg` lkde ,dlahd mcew dwyd :`kt` aezk did mixtqae

dlahd mcew dwyd mixtqa aezky dn itle .`qxibd i"yxyeaye ,oiliahn `l la` oiwiyn ipzwc i`w oizipzn`y yxtz ok m` `l` ,zaya `tiqe aeh meia `yix yxtl lkez `l -

.i"yx yxitck ,`ed
xn`
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,änçä úBîéa çðéz .äøLî éîa eléôà õçBøå ,áøLa§¨¨§¥£¦§¥¦§¨¥©¦©©¨
øa ïîçð áø øîà ?øîéîì àkéà éàî íéîLbä úBîéa¦©§¨¦©¦¨§¥©¨©©©§¨©
èéèa Cìëeìî äãOä ïî àa íãàL íéîòt :÷çöé¦§¨§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤§§¨§¦
,úaLa çðéz .íéîLbä úBîéa eléôà õçBøå ,äàBöáe§¨§¥£¦¦©§¨¦¥©§©¨
éî :àáø øîà ?øîéîì àkéà éàî íéøetékä íBéa§©¦¦©¦¨§¥©£©¨¨¦
,àlà ?øeñà íéøetékä íBéáe éøL úaLác éãéî àkéà¦¨¦¥¦§©¨¨¥§©¦¦¨¤¨
úéà éîe .éøL éîð íéøetékä íBéa éøL úaLáe ìéàBä¦§©¨¨¥§©¦¦©¦¨¥¦¦
ònâé àì åépéLa LLBçä :ïðúäå ?"ìéàBä" àáøì déì¥§¨¨¦§¨§©©¥§¦¨Ÿ§©©
àtøúð íàå ,Bkøãk àeä ìaèî ìáà ,õîBçä úà ïää¤¤©¤£¨§©¥§©§§¦¦§©¥

¯ònâî ìáà ,èìBôe ònâé àì :dìò ïðéîøå .àtøúð¦§©¥§¨¥©£¨Ÿ§©©¥£¨§©¥©
îð ïðz ék :ééaà øîàå !òìBáeònâî ¯ ïéúéðúî é ¥©©£©©©¥¦§©©¦©§¦¦§©¥©

àìå ,òìBáe ònâî àîéz eléôà :øîà àáøå .ïðz èìBôe¥§©§¨¨£©£¦¥¨§©¥©¥©§¨
íàå .ìeaè øçàì ¯ ïàk ,ìeaè íãB÷ ¯ ïàk ;àéL÷©§¨¨¤¦¨§©©¦§¦
ìeaè øçàì ¯ éøL ìeaè íãB÷å ìéàBä :àîéð ,àúéà¦¨¥¨¦§¤¦¨¥§©©¦
øãä àéääîc éànîe .àéääî àáø déa øãä !éøL éîð©¦¨¥£©¥¨¨¥©¦¦©§¥©¦£©
:àéðúc .Cúòc à÷ìñ àì ?déa øãä àäî àîìc ,déa¥¦§¨¥¨£©¥¨¨§¨©£¨§©§¨
áàa äòLúa ïéa ,ïkøãk ïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk̈©¨¥§¦§¦§©§¨¥§¦§¨§¨
éìëa íénä úà ïé÷éMnL ïéåLå" .íéøetékä íBéa ïéa¥§©¦¦§¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¥
:ìàeîL øîà ?"ïéìéaèî àì ìáà" éàî ."'åëå ïáà¤¤©£¨Ÿ©§¦¦¨©§¥
.áBè íBéa Bøäèì åéîéî áb ìò éìkä úà ïéìéaèî ïéà¥©§¦¦¤©§¦©©¥¨§©£§
ïéìéaèî ïéà :àéðúc .ïðaø àìå ,éaø àì ?ïéúéðúî épî©¦©§¦¦¨©¦§Ÿ©¨©§©§¨¥©§¦¦
úà ïé÷éMî ïéàå ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìkä úà¤©§¦©©¥¨§©£§¥©¦¦¤
:íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,ïøäèì ïáà éìëa íénä©©¦¦§¥¤¤§©£¨¦§¥©¦©£¨¦§¦
íénä úà ïé÷éMîe ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìk ïéìéaèî©§¦¦§¦©©¥¨§©£©¦¦¤©©¦
éà ,ä÷Mä àéL÷ ¯ éaø éà ?épî .ïøäèì ïáà éìëa¦§¥¤¤§©£¨©¦¦©¦©§¨©¨¨¦
úéòaéà ,éaø àîéà úéòaéà !äìaèä àéL÷ ¯ ïðaø©¨©©§¨©§¨¨¦¨¥¥¨©¦¦¨¥
àúééøác àLéø :éaø àîéà úéòa éà .ïðaø àîéà¥¨©¨©¦¨¥¥¨©¦¥¨§¨©§¨
.áBè íBéa ïéúéðúî dleëå ,úaLa àôéñå ,áBè íBéa§§¥¨§©¨§¨©§¦¦§

úéòáéàå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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áøLa,megd zra -äøLî éîa eléôà õçBøå[ozyt oda oixeyy-] §¨¨§¥£¦§¥¦§¨
:`xnbd dywn .eteb opvl ickçðéz[ayein-],änçä úBîéaf`y ¦©¦©©¨

la` ,dfa zelzl yiíéîLbä úBîéamixwd.øîéîì àkéà éàî ¦©§¨¦©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàepi` minybd zenia s` ¨©©©§¨©¦§¨

y ,dxdhl laehk d`xpèéèa Cìëeìî äãNä ïî àa íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤§§¨§¦
íéîLbä úBîéa eléôà õçBøå ,äàBöáe.envr zewpl ick §¨§¥£¦¦©§¨¦

:`xnbd dywnçðéz[ayein-]úaLa,dvigx da zxzenyla` ¦©§©¨
íéøetkä íBéa,beprz ly dvigxa xeq`d,øîéîì àkéà éàî`lde §©¦¦©¦¨§¥©

.devn myl laehy gken:`xnbd zvxzn,àáø øîàmeia ok` ¨©¨¨
j` ,dvigxa ezliah zelzl yiy zngn xzidd oi` mixetikd

c mrhn xzenéãéî àkéà éîxac yi m`d -úaLácdxengdéøL ¦¦¨¦¦¦§©¨¨¥
,zeay meyn minkg ea exfb `le ,dk`ln meyníéøetkä íBéáe§©¦¦

didiøeñà,dk`ln dyere owznk d`xpy mrhnìéàBä àlà ¨¤¨¦
éøL úaLáe,xwink d`xpy meyn leahléøL énð íéøetkä íBéa, §©¨¨¥§©¦¦©¦¨¥

.zayn xzei ea xingdl oi`y
:`xnbd dywnàáøì déì úéà éîezxaqìéàBä,ef oirkïðúäå ¦¦¥§¨¨¦§¨§©

(.`iw zay)õîBçä úà ïäa ònâé àì åépéLa LLBçä ,.d`etxlìáà ©¥§¦¨Ÿ§©¥¨¤¤©¤£¨
àeä ìaèîunega elk`n z`àtøúð íàå ,Bkøãkjk ici lr §©¥§©§§¦¦§©¥

,àtøúð.xzen dlik` jxc lkydìò ïðéîøådpyn lr epiywde - ¦§©¥§¨¦¨£¨
eipiya yyegd ,epipyy ,`ziixan efònâé àìunegd z`,èìBôe Ÿ§©©¥

,erneb `ed d`etxly xkip f`y,òìBáe ònâî ìáàlk`n jxcy £¨§©¥©¥©
,envr ipta mb ernebl xzen unegd rlea m`y x`azne .`ed

.ea lk`n leaih ici lr wx `leéiaà øîàå,dxizqd uxzlïðz ék §¨©©©¥¦§©
énðaïéúéðúîa ,envr ipta unegd z` rnbl xeq`yèìBôe ònâî ©¦©§¦¦§©¥©¥
ïðz.xzen relale renbl la` ,okøîà àáøå,ef dxizq uexiza §©§¨¨¨©

àîéz eléôàa mb dpynd dxq`yïàk ,àéL÷ àìå ,òìBáe ònâî £¦¥¨§©¥©¥§Ÿ©§¨¨
xaecn ,envr ipta unegd zrinb z` dxiznd `ziixaaíãB÷¤

ìeaè`l` ,d`etx myl erneby xkip oi` f`y ,ezlik` mcew - ¦
e .dlik`l el liren unegdy itl ok dyery d`xpïàkdpyna ¨

xaecn ,zxqe`dìeaè øçàìelk`n laihe ,lk` xaky xg`l - §©©¦
.d`etxl ok dyery xkip rnbne xfeg m` f`e ,unega

:dziiyew `xnbd zniiqnàúéà íàå,li`ed zxaq `ax xaeqy §¦¦¨
àîéðcr-] zay ivgl mieqn xac xizdl xyt` i`y ,o`k mb ok ¥¨

`l` ,[dcerqd xg`-] xg`d divga exq`le ,[dcerqd zryl

éøL ìeaè íãB÷å ìéàBämyl ok dyery d`xpy oeik ,renbl ¦§¤¦¨¥
s` ,dlik`.éøL énð ìeaè øçàì:`xnbd zvxznàáø déa øãä §©©¦©¦¨¥¨©¥¨¨

àéääîo`k eixace ,iia`k uxzne ,my uxizy dnn `ax ea xfg - ¥©¦
:`xnbd zl`ey .dxfg xg`l exn`p,déa øãä àéääîc éànîe¦©§¥©¦¨©¥

àäî àîìco`k xn`y li`ed zxaqn `ny -,déa øãäzn`ae ¦§¨¥¨¨©¥
daiyn .owznk d`xpy meyn mixetikd meia mc` zliah xeq`i

:`xnbdñ àìCzòc à÷ì,xeq`iyïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk ,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨¨©¨¥§¦§¦
áàa äòLúa ïéa ,ïkøãkíéøetkä íBéa ïéa,el` mini mixeq`y s`e §©§¨¥§¦§¨§¨¥§©¦¦

:dvigxa
* * *

:dpyna epipy,'åëå ïáà éìëa íénä úà ïé÷éLnL ïéåLå`l la` §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤
:oiliahn

:`xnbd zxxanïéìéaèî ïéà ,ìàeîL øîà .ïéìéaèî àì ìáà éàî©£¨Ÿ©§¦¦¨©§¥¥©§¦¦
éìkä úà`nhdáb ìòzwydåéîéîickáBè íBéa Bøäèì.`ly ¤©§¦©©¥¨§©£§

.ok ab` ilk xdhl `le ,cegl dwyd `l` dxzed
:`xnbd zl`eyïéúéðúî épîmin zwyd dxiznd epzpyn - ©¦©§¦¦

dpi` ,dwydd ab` ilk zlahd zxqe`e ,ceglàìzhiykàìå éaø Ÿ©¦§Ÿ
zhiykéìkä úà ïéìéaèî ïéà ,àéðúc .ïðaø`nhpyåéîéî áb ìò ©¨¨§©§¨¥©§¦¦¤©§¦©©¥¨

éøác ,ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMî ïéàå ,Bøäèìíéîëçå .éaø §©£§¥©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨¦§¥©¦©£¨¦
,íéøîBàz`f lka ,dxeq` envr ipta ilk zliahy s`ïéìéaèî §¦©§¦¦

.ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMîe ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìk§¦©©¥¨§©£©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨
dzrneépî,epzpyn dxn`p in zhiyk -éàkàéL÷ ,éaødn ©¦¦©¦©§¨

epzpyn dxizdyä÷Mäe .dxq` iax ixdy ,oa` ilkaéàk,ïðaø ©¨¨¦©¨¨
àéL÷dxq`y dnäìaèäopax ixdy ,einin ab` `nh ilk ly ©§¨©§¨¨

.z`f mb exizd
`l` ,cg`k mixen` `ziixaay mipicd ipy oi` :`xnbd zvxzn

epizpyn df itle ,aeh meil zay oia wlgl yiàîéà úéòaéàk,éaø ¦¨¦¥¨©¦
àîéà úéòaéàk.ïðaø ¦¨¦¥¨©¨¨

àîéà úéòa éàk epizpyn,éaøc ,yxtl yiy `l`àúééøác àLéø ¦¨¦¥¨©¦¥¨§¨©§¨
lahd iax xqe`ycegl dwydy wiiecne ,einin ab` `nh ilk z

epiid ,zxzenàôéñå .áBè íBéaepiid dwydd z` s` iax xq`y §§¥¨
ïéúéðúî dleëå .úaLazxacn,áBè íBéadwyd dxizd okle §©¨§¨©§¦¦§

.zexeq` mdipy zaya la` ,dlahd dxq`e
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב ניסן תשכ"ד

ברוקלין.

יוסף יצחק שי'

שלום וברכה! 

נעם לי לקבל מכתבך מיום ה' ניסן.

והתקוה אשר מתקדם אתה בלימוד וגם בהנהגה, לימוד תורתנו תורת חיים והלימוד מביא 

לידי מעשה, קיום מצותי' והנהגה האמורה.

וכן בודאי למדת כבר פירוש ההגדה של פסח, וגם תשאל הארבע קושיות דמה נשתנה, ועל ידי 

לימוד האמור והנהגה האמורה, תכנס בסוג דבן חכם, לנחת רוח הוריך שי' וכשתרצה באמת תצליח 

בכל האמור.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ולחג שמח.
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,àîéà úéòaéàåk epizpynïðaø,cg`k exn`p `l mdixac mby , §¦¨¦¥¨©¨¨
,aeh meia xaecn dlahd s` exizdy mdixac zligza `l`

.zaya xaecn dwyd wx exizdy mdixac seqaeïéúéðúî dleëå§¨©§¦¦
úaLa:dlahd dxq`e dwyd dxizd okle ,dxn`p §©¨

* * *
:zeynyd oiaa dliah oica dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

k ,ïðaøúBLîMä ïéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,áBè íBé áøòî àîèpL éì ©¨¨§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦¥©§¨
,bgd zqipk ly.aeh meia liahdl xeq`e ,`ed dlil wtqy oeik

BúBà ïéìéaèî ïéà ìBça óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø,zeynyd oia ©¦¦§§¦¥©§¥©§¦¦
,ok zeyrl df onfa liahdl `ay inl oigipn oi` ,xnelkéðtî¦§¥

éøvL,LîL áøòä C`ade ,dnexzl ea ynzydl ie`x didiy ick ¤¨¦©£¥¤¤
zngn ,zn`ae ,dlila ea ynzydl ezrc i`ce dzr liahdl
ynyd aixrzy cr oizndl jixv ,dlil xak `ny wtqd

.zxgnl
:`xnbd zl`eyåikLîL áøòä éòa àì àn÷ àpúrecne ,dnexzl §©¨©¨Ÿ¨¥©£¥¤¤

:`xnbd daiyn .ixefy oerny iax ly eyygl yyeg epi`øîà̈©
áø éác ïðaøì eäðézçkùà ,àáøziaay micinlzd z` iz`vn - ¨¨©§©§¦§§©¨¨§¥©

yxcndéøîà à÷å éáúéc ,,ef zwelgn xe`iaa exn`e eayiy - §¨§¥§¨¨§¥
`l` ,jkl yyeg `nw `pz mb i`ceåéNòî CBzî úøkð BzáLçîa§©£©§¦¤¤¦©£¨

éâìôî÷ezbdpd jezn xkip m`d ,mieqn dxwna md miwleg - ¨¦§§¥
.`l e` yny axrd jixvy rceiyàðî èé÷ðc ïBâk ,éîc éëéäå§¥¦¨¥§§¨¦¨¨

[ilk fge`y-]ìéæàå èéäøå ,déãéa[jlede uxe-]úBLîMä ïéa ¦¥§¨¦§¨¦¥©§¨
øî .déìeaèàì[`nw `pz-],ìéæàå èéäø à÷c éàä ,øáñmeyn `ed §©§¥©¨©©§¨¨¦§¨¦

c,LîL áøòä éòác òãé òãéîliahdl witqdl ick xdnn okle ¥©¨©§¨¥©£¥¤¤
.dlild mcewøîe[ixefy oerny iax-],øáñ,rcei epi` `ny ©¨©

e,èéäø÷c àeä Bzëàìî úîçîmiiqn .liahdln erpenl yi okle ¥£©§©§§¨¨¦
:`axàðà eäì àðéîàå,yxcnd zia icinlzl ip` izxn`e -amzq ©£¦¨§£¨§

y mc`åéNòî CBzî úøkð BzáLçîmcew liahdl witqdl dvexy ©£©§¦¤¤¦©£¨
,dlildéâéìt àì àîìò éleëcrceiy iptn xdnny zelzl yiy §¥¨§¨Ÿ§¦¥

`l` .liahdln erpnl oi`e ,yny axrd oic,éâéìt ékaïBâkdidy ¦§¦¥§
xg` ilk df mc`l ela énhéàãxeriya uxy.äLãòkî úBçô §¦©¥§¨¦©£¨¨

éìeiùì ïðaøc dén÷ì àúàårbpy ilk m`d ,[ml`yl-]auxy §¨¨§©¥§©¨¨§©¥§
`edyénhéà ,äLãòkî úBçôøî .àì éà[ixefy oerny iax-],øáñ ¨¦©£¨¨¦©¥¦Ÿ©¨©

øéîb àì àäcîoic ,ef dkld cnl `ly myk -àì énð LîL áøòä ¦§¨Ÿ¨¦©£¥¤¤©¦Ÿ
,øéîbxdnny iptn `edy zelzl yi leahl xdnny dne ¨¦

.zeynyd oia liahdln erpnl yie ,ezk`lnløîe[`nw `pz-] ©
,øáñ`weecàä[`nhl uxyd xeriy-],øéîb àìc àeäepi`y iptn ¨©¨§Ÿ¨¦

.ipiqn dynl dkldn `l` ,dxeza yxetnla`àäjixvcáøòä ¨©£¥
,LîLy zelzl epl yi,øéîbjixv oi` okle .dxeza yxetn ixdy ¤¤¨¦

:zeynyd oia liahdln erpnl
* * *

:dpyna epipy,áâì ábî ïéìéaèîe`xnbd :dxeagl dxeagne ©§¦¦¦©§©
:el` mipic zx`and `ziixa d`ianãöék ,ïðaø eðzdliahd `id ¨©¨¨¥©

úBNòì äöBøä ,áâì ábîz`Bzbjexcl-][eiapr z`áb ìòilka - ¦©§©¨¤©£¦©©
myl eliahde `nhpyBck[eizif ea jexcl-]åzeyrl dvex m` ok ©§

Bcë[eizif jexcl-]áb ìòmyl eliahdy ilka -äNBò ,Bzb,ok ©©©¦¤
xingdl `a m`y epizpyn zpeeke .aey elahl jixv oi`e
dliahd zaygp oi`y ,aeh meia eliahdl xzen ,eliahdle

.da jxev oi` ixdy ,ilk oewizk
,äøeáçì äøeáçî ãöékaxra mz`nehn eilke envr lahy in ¥©¥£¨©£¨

y zrc lr gqtìëBà äéäegqtBæ äøeáça,åe jlnpìBëàì äöBø ¨¨¥©£¨§¤¤¡

gqtd,Bãéa úeLøä ,úøçà äøeáçazpeeke .aey leahl jixv oi`e ©£¨©¤¤¨§§¨
myl eilke `ed leahle xefgle xingdl `a m`y epizpyn
dpi`y dliah ixdy ,aeh meia elit` laeh ,dipyd dxeagd

:owznl aygp `le ,`id dkixv

äðùî
:aeh meia cigi zepaxw zaxwd oica zwqer epizpynéànL úéa¥©©

íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà.mze` miaixwne mihgeye ,aeh meia §¦§¦¦§¨¦
åmle`ïäéìò ïéëîBñ ïéà.zeay xeqi` meyn ,aeh meiaàì ìáà §¥§¦£¥¤£¨Ÿ

miaixwnúBìBò.mc`l dlik` mda oi`y oeik ,aeh meiaìlä úéáe¥¦¥
ïéàéáî ,íéøîBàoia aeh meiae íéîìLoiaå ,úBìBòs`ïäéìò ïéëîBñ §¦§¦¦§¨¦§§¦£¥¤

:meia ea
* * *

àøîâ
meia miaxw minlyy lld ziae i`ny zia miceny dpyna epipy
miaixwn m`d ewlgp oke .mdilr mikneq m` ewlgpy `l` ,aeh

:xaecn zelere minly dfi`a `xnbd zx`ane ,zeler,àìeò øîà̈©¨
CBîñì äâéâç éîìLa ,ú÷Bìçî,mdilrúéác .áøwéì äéiàø úìBòå ©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥

,éøáñ éànL,(`n bk `xwie) aeh meia dbibg zaxwd oica xn`p ©©¨§¥
,''äì âç Búà íúbçå'y rnyn 'mzebg'eïéà ,äâéâçmeia daxw-] §©Ÿ¤Ÿ©©£¦¨¥

la` ,[aehàì äéiàø úìBòx`ya `l` ,bg ly oey`x meia daxw ©§¦¨Ÿ
.crend ini'äì ,éøáñ ìlä úéáey rnynìkzepaxw'äìcmiaxw ¥¦¥¨§¥©¨§©

.mc` zlik` da oi`y s` ,llka di`xd zler s`e ,aeh meiaìáà£¨
úBáãðe íéøãðl ,meid zaeg opi`yáBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác. §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§

äáäà øa àcà áø øîà ïëå,`ler ixackïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð §¥¨©©©¨©©£¨§¨¦§¨¥§¥¦
áBè íBéa.lkd ixacl §

:`xnbd dywn,éáéúî,`ziixaa epipy,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨
áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìxcp-] Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¤¥¨¤

,[dacpeáBè íBéa äáø÷ dðéàL.åewlgp `l okìL ïäL íéîìL ìò ¤¥¨§¥¨§§©§¨¦¤¥¤
áBè íBé[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ïéáéøwL`l`ìò ¤§¥¦§©

áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ,e÷ìçp äî,[di`x zler-]åewlgp ok ©¤§§©¨¤¦¤§
áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìò.[dacpe xcp-],íéøîBà éànL úéaL ©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦

àéáé àì,aeh meia mze`.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáemby x`eane Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦
ixack `lye ,lld zial aeh meia miaxw zeacpe mixcp inly

.`ler
:`xnbd zvxznéëä àîéàå õéøzjke ,`ziixad zqxib z` dpy - ¨¦§¥¨¨¦

,`qxibd `idúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥
,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ,áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe äìBò ìò ìlä¦¥©¨§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§
ìò ,e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ,áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©

àéáé àì ,íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL àéäL äìBò,ef dler ¨¤¦¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦
.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¦

:xg` uexizàîìòî úì÷L éàpz ,øîà óñBé áølk egwlp ike - ©¥¨©©¨¥¨§©¥¨§¨
,`ler ixack xne`d `pz `evnl leki jpi`y ,mlerdn mi`pzd

zwelgn `lde ,`ziixad yayl zkxvpy cr,àéä éàpzxeaqie ©¨¥¦
.xfrl` oa oerny iax lr wlgpy `pz eze`k `leríéîìL ,àéðúc§©§¨§¨¦

áBè íBé úîçî íéàaä[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ©¨¦¥£©§
,áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé áøòî ïäéìò CîBñ ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤§£¨§

áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ ,íéøîBà ìlä úéáe. ¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei
mixtqae .inc xity - oa` ilka dwyd `d ,`lc `ed dlahd ,aeh meia exdhl einin ab lr ilkd z` oiliahn oi` :opixn`ck ,aeh meia oizipzn dleke ,dl ipzw iax `ni` zira i`e

eplydtlgpdyexita eby micinlzd aex ok lre .oiliahn oi` xcde ,oiwiyn oi` `yixa eda aizkc ,`yixl `tiqe `tiql `yix,dpk lr dayil leki mc` oi`e ,ef `ibeq lyoiqxebe

oicd `ede dwyd `pze ,xn`w aeh meia - miwiyn ipzwc `yix opiyxtne ,zaya `tiqe aeh meia `yix oizipzne :wgec iptn,zaya ixii` - oiliahn `l la` ipzwc `tiqe ,dlahdl

oicd `ede dlahd `pzeok yxtl ie`x oi`e .dwydliwcxcl.dwyd oky lkc `pin` `p`e ,aeh meia zxzenc dlahd opirnyl ;`zxing opirnye `zliw ipzil ok m`c ,ax iac

xninl `ki` ,oiwiyn opirny`c `zyd la`

,zay oiprl oke .`l - dlahd la` ,ipzw `wec

oicd `ed i` - oiliahn `l la` opirny`c

oi` opireny`l dil ded ,dil `xiaq dwydl

la` .oiliahn oi`c oky lk opirnye ,oiwiyn

xninl `ki` - oiliahn oi` opirny`c `zyd

biiqe .ixy dwyd `dxtq - ixacl,`ztqezd

jkc.dvia zkqnae zay zkqna ea epivnïéà
åúåà ïéìéáèîúåùîùä ïéáwtq `edy iptn -

.aeh meia liahn `vnpe ,dlilìåçá óàm` -

ep` ,zeynyd oia ilk liahnd mc` oi`ex ep`

exifgdl oikixvjixvy iptn ,ecia zegnle

i`ce - dlila ilk liahnd dfe ,yny axrd

axrd oizndl `le ,cin ea ynzydl ezrc

.xgnlc yny'åë éòá àì àî÷ àðúå.dinza -

áø éáã ïðáøì åäðéúçëùàziaay micinlzl -

.yxcndåéùòî.dvexna hidx `wc -òãé òãéî
ùîù áøòä éòáãxeaqk ,hidxc epiide -

`ly d`xiyke .meid z`ivi mcew witqdl

,ezliah xneb - dewnl `ae li`ed ,witqi

oiznneynzydlneyny aixriy cr ea

,xeq` - aeh meic zeynyd oia ,jkld .xgnl

liahnc meynla` ,jxevl `ly aeh meia

ezaygnc ,dia opign `l - legazxkip

ly eiyrn jezn ,oiekzn `ed eyny axrdly

.ezvexnéâéìô àì àîìò éìåëãzxkip i`cec -

bilt`c `xab i`de .`nlrc yipi`aiax dia

ezaygn dia opixn` `lc xn`e ixefy oerny

.eiyrn jezn zxkipäéì éîèéàã ïåâë`pn -

zegta `pixg``z`e ,uxyd on dycrkn

.'eke ileiyløéîâ àìã àåä àäaizk `lc -

`icdac ,yny axrd la` .dycrka `icda

ynzync opiwqr odkae ,xinb xnbn - aizkea

.dnexzåãë áâ ìò åúâ úåùòì äöåøäin -

,oi`nh eilk eidyoliahdezkixc zrcl,eizif

.ezb zeyrl jlnpeäùåòdliah ab lr ezb -

liahdy ef,eck mylliahdle xefgl jixv oi`e

xingdl `ad - dipy dliah `idde .zb myl

liahn `edy oizipzn ipzw ,liahdle envr lr

,dliah dpi`e ,ilk oewz o`k oi`y .aeh meia

.dkixv dpi` ixdyåæ äøåáçá.ok zrcl lahe ,oi`nh eilk e` `nh dide ,egqt lr -åãéá úåùøäjixv oi`e -xefgl.leahleeilk liahdle xingdl `a m`c ,oizipzn dxn`we

.aeh meia liahn - zxg`d dxeag myläðùîíéîìù ïéàéáî.mc` zlik` oda yiy itl ,aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,jneq did egk lkay ,zeay meyn dxeq` dkinqdy -

.(a,el onwl) dnda iab lr oiakex oi` :opze ,miig ilraa ynzyn dil iedeúåìåò àì ìáàueg ,zeler oi`ian oi` -oicinznopnfe xeav oaxw ody oitqenecigi zler la` .reaw

zeny) aizke ,heicd zlik` da oi`y itl ,`iai `l -.deabl `le - "mkl dyri" (aiàøîâéîìùá ú÷åìçîêåîñì äâéâçúìåòåáø÷éì äééàøminlya ediiexz ecenc oizipzn -

`le ,`iadlbelt`inlya .ozkinqa `l` eda,oz`ada i`ny zia ecen dbibg(`,h) dbibga opixn`ck ,meid zaeg ody iptnmzebge"n- oz`ada s` ewlgpy dlere ."bg eze`

ol `wtpc ,aeh mei ly `idy iptn - lld zia exy `wc `ed `idde ,ewlgp dii`x zlerazeny) "mwix ipt e`xi `le"n.(bkúåáãðå íéøãð ìáàixac - llk meid opnf oi`e li`ed -

,minid x`ya dpaixwi `le qp`i `ny ,da exy - dray lk oinelyz odl yi dii`xe dbibgc ab lr s`e .onf xg`l o`iadl lekic ,zeler oky lke ,minly elit`e ,oiaxw oi` lkd

,onwl `ziixaa yxtn ikde .ezeixg`a aiig epi` - bg `le lbxd xar :opze.dl exy `nrh i`d meyncáåè íåé ìù äðéàù.dacpe xcp oebk -äáø÷ äðéàùizxz da zi`c -

:`xeq`l.onf xg`l xyt`e ,mc` zlik` da oi`áåè íåé ìù ïäù íéîìù ìòå.dgny inlye dbibg oebk -ïéáø÷ùxeari m`e ,lbxa opnf ode ,mc` zlik` .`xizdl izxz `ki`c -

.epaxw lha - lbxd'åëå ïðéàù íéîìù ìòå.`lerl `iywe ,oiaxw lld zial zeacpe mixcpc minly `nl` -àîìòî úì÷ù éàðú`nizc ,`lerk xn`c `pz zgkyn `l ike -

.dvexzle `zipzn jdl dyeayl jl `kixhvi`c ,dil `xiaq `edd ik `leràéä éàðú.`lerk i`wc `pixg` `pz ogky` -áåè íåé úîçî.dgnye dbibg -
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øîàzial :xn`z m`e - 'ek zwelgn `ler

meyn `nrh xninl edl dnl i`ny

`le "mkl" meyn onwl opixn`w `d ?"mzebge"

"'dl" xnel drhz `lc meyn :xnel yie !deabl

dnl :lld zial `iyw mewn lkne .'dlc lk -

edl zi`c meyn dil wetiz ?'dlc lk xninl edl

meyn ,zvw jxev xity iede ,'eke jezn lld zial

`i `ly,owix jax lye `ln jly ogly exn

`ly meyn :xnel yie !(`,ai) lirl ziyixtck

"bg mzebge" xnel drhz.`l dler ,oi` dbibg -
iax
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eðz .úaLa ïéúéðúî dleëå ,ïðaø àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¨©§¨©§¦¦§©¨¨
BúBà ïéìéaèî ïéà ¯ áBè íBé áøòî àîèpL éìk :ïðaø©¨©§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
ïéà ìBça óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø .úBLîMä ïéa¥©§¨©¦¦§§¦¥©©¥

éøvL éðtî ,BúBà ïéìéaèîàn÷ àpúå .LîL áøòä C ©§¦¦¦§¥¤¨¦¤¡¥¤¤§©¨©¨
ïðaøì eäðézçkLà :àáø øîà ?LîL áøòä éòa àì̈¨¥¤¡¥¤¤£©¨¨©§©§¦§§©¨©
CBzî úøkð BzáLçîa :éøîà à÷å éáúéc áø éác§¥©§¨§¥§¨¨§¦§©£©§¦¤¤¦
,déãéa àðî èé÷ðc ïBâk ¯ éîc éëéäå .éâìtî÷ åéNòî©£¨¨¦©§¦§¥¥¨¥§§¨¥¨¨¦¥

åéàä :øáñ øî .déìeaèàì úBLîMä ïéa ìéæàå èéäø §¨¥§¨¥¥©§¨§©§¥¨¨©©
,LîL áøòä éòác òãé òãéî ¯ ìéæàå èéäø à÷c§¨¨¥§¨¥¥©¨©§¨¥¤¡¥¤¤
eäì àðéîàå .èéäø÷c àeä Bzëàìî úîçî :øáñ øîe¨¨©¥£©§©§§¨¨¥§¨¦¨§

éîèéàc ïBâk ¯ éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò éleëc ¯ åéNòî CBzî úøkð BzáLçîa :àðà£¨§©£©§¦¤¤¦©£¨§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦§§¦§¦
ì ïðaøc dén÷ì àúàå ,äLãòkî úBçôa:øáñ øî ?àì éà éîèéà ,äLãòkî úBçôa :éìeiL §¨¦©£¨¨©£¨§©¥§©¨©§©¥§¨¦©£¨¨¦§¦¦¨¨¨©

áøòä àä ,øéîb àìc àeä àä :øáñ øîe ,øéîb àì éîð LîL áøòä ,øéîb àì àäcî¦§¨¨§¦¤¡¥¤¤©¦¨§¦¨¨©¨§¨§¦¨¤¡¥
áb ìò Bzb úBNòì äöBøä ?áâì ábî ãöék :ïðaø eðz ."áâì ábî ïéìéaèîe" .øéîb LîL¤¤§¦©§¦¦¦©§©¨©¨©¥©¦©§©¨¤©£¦©©
äöBøå Bæ äøeáça ìëBà äéä ?äøeáçì äøeáçî ãöék .äNBò ¯ Bzb áb ìò Bcëå ,Bck©§©©©¦¤¥©¥£¨©£¨¨¨¥©£¨§¤

.Bãéa úeLøä ¯ úøçà äøeáça ìBëàìäðùîïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa ¤¡©£¨©¤¤¨§§¨¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥
.ïäéìò ïéëîBñå ,úBìBòå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,ïäéìò ïéëîBñ§¦£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

àøîâ:éøáñ éànL úéác .áøwéì äéiàø úìBòå ,CBîñì äâéâç éîìLa ú÷Bìçî :àleò øîà̈©¨©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥©©¨§¦
ç "'äì âç BúBà íúbçå"äâéâ¯ìk ¯ "'äì" :éøáñ ìlä úéáe .àì ¯ äéiàø úìBò ,ïéà §©Ÿ¤©©£¦¨¦©§¦¨¨¥¦¥¨§¦©¨

:äáäà øa àcà áø øîà ïëå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà .'äìc§©£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§§¥¨©©©¨©©£¨
úéa e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éáéúî .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð§¨¦§¨¥§¥¦§¥¦¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥
íéîìL ìòå ,áBè íBéa äáø÷ dðéàL ¯ áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL©©¥¦¥©¨¤¥¨¤¤¥¨§¥¨§§©§¨¦
,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ¯ áBè íBé ìL ïäL¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤
!àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àì :íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦

,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà :éëä àîéàå õéøzäìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì §¥§¥¨¨¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨
¯ áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ¯ áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§§©§¨¦¤¥¤
:íéøîBà éànL úéaL ,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤¤¥©©§¦
.àéä éàpz !?àîìòî zì÷L éàpz :øîà óñBé áø .àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àìŸ¨¦¥¦¥§¦¨¦©¥¨©©¨¥¨§©§¥¨§¨©¨¥¦
áøòî ïäéìò CîBñ :íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa áBè íBé úîçî íéàaä íéîìL :àéðúc§©§¨§¨¦©¨¦¥£©§¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤
.áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ :íéøîBà ìlä úéáe .áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé§£¨§¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dvia(iyiy meil)

,àîéà úéòaéàåk epizpynïðaø,cg`k exn`p `l mdixac mby , §¦¨¦¥¨©¨¨
,aeh meia xaecn dlahd s` exizdy mdixac zligza `l`

.zaya xaecn dwyd wx exizdy mdixac seqaeïéúéðúî dleëå§¨©§¦¦
úaLa:dlahd dxq`e dwyd dxizd okle ,dxn`p §©¨

* * *
:zeynyd oiaa dliah oica dpcd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

k ,ïðaøúBLîMä ïéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,áBè íBé áøòî àîèpL éì ©¨¨§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦¥©§¨
,bgd zqipk ly.aeh meia liahdl xeq`e ,`ed dlil wtqy oeik

BúBà ïéìéaèî ïéà ìBça óà ,øîBà éøeæL ïBòîL éaø,zeynyd oia ©¦¦§§¦¥©§¥©§¦¦
,ok zeyrl df onfa liahdl `ay inl oigipn oi` ,xnelkéðtî¦§¥

éøvL,LîL áøòä C`ade ,dnexzl ea ynzydl ie`x didiy ick ¤¨¦©£¥¤¤
zngn ,zn`ae ,dlila ea ynzydl ezrc i`ce dzr liahdl
ynyd aixrzy cr oizndl jixv ,dlil xak `ny wtqd

.zxgnl
:`xnbd zl`eyåikLîL áøòä éòa àì àn÷ àpúrecne ,dnexzl §©¨©¨Ÿ¨¥©£¥¤¤

:`xnbd daiyn .ixefy oerny iax ly eyygl yyeg epi`øîà̈©
áø éác ïðaøì eäðézçkùà ,àáøziaay micinlzd z` iz`vn - ¨¨©§©§¦§§©¨¨§¥©

yxcndéøîà à÷å éáúéc ,,ef zwelgn xe`iaa exn`e eayiy - §¨§¥§¨¨§¥
`l` ,jkl yyeg `nw `pz mb i`ceåéNòî CBzî úøkð BzáLçîa§©£©§¦¤¤¦©£¨

éâìôî÷ezbdpd jezn xkip m`d ,mieqn dxwna md miwleg - ¨¦§§¥
.`l e` yny axrd jixvy rceiyàðî èé÷ðc ïBâk ,éîc éëéäå§¥¦¨¥§§¨¦¨¨

[ilk fge`y-]ìéæàå èéäøå ,déãéa[jlede uxe-]úBLîMä ïéa ¦¥§¨¦§¨¦¥©§¨
øî .déìeaèàì[`nw `pz-],ìéæàå èéäø à÷c éàä ,øáñmeyn `ed §©§¥©¨©©§¨¨¦§¨¦

c,LîL áøòä éòác òãé òãéîliahdl witqdl ick xdnn okle ¥©¨©§¨¥©£¥¤¤
.dlild mcewøîe[ixefy oerny iax-],øáñ,rcei epi` `ny ©¨©

e,èéäø÷c àeä Bzëàìî úîçîmiiqn .liahdln erpenl yi okle ¥£©§©§§¨¨¦
:`axàðà eäì àðéîàå,yxcnd zia icinlzl ip` izxn`e -amzq ©£¦¨§£¨§

y mc`åéNòî CBzî úøkð BzáLçîmcew liahdl witqdl dvexy ©£©§¦¤¤¦©£¨
,dlildéâéìt àì àîìò éleëcrceiy iptn xdnny zelzl yiy §¥¨§¨Ÿ§¦¥

`l` .liahdln erpnl oi`e ,yny axrd oic,éâéìt ékaïBâkdidy ¦§¦¥§
xg` ilk df mc`l ela énhéàãxeriya uxy.äLãòkî úBçô §¦©¥§¨¦©£¨¨

éìeiùì ïðaøc dén÷ì àúàårbpy ilk m`d ,[ml`yl-]auxy §¨¨§©¥§©¨¨§©¥§
`edyénhéà ,äLãòkî úBçôøî .àì éà[ixefy oerny iax-],øáñ ¨¦©£¨¨¦©¥¦Ÿ©¨©

øéîb àì àäcîoic ,ef dkld cnl `ly myk -àì énð LîL áøòä ¦§¨Ÿ¨¦©£¥¤¤©¦Ÿ
,øéîbxdnny iptn `edy zelzl yi leahl xdnny dne ¨¦

.zeynyd oia liahdln erpnl yie ,ezk`lnløîe[`nw `pz-] ©
,øáñ`weecàä[`nhl uxyd xeriy-],øéîb àìc àeäepi`y iptn ¨©¨§Ÿ¨¦

.ipiqn dynl dkldn `l` ,dxeza yxetnla`àäjixvcáøòä ¨©£¥
,LîLy zelzl epl yi,øéîbjixv oi` okle .dxeza yxetn ixdy ¤¤¨¦

:zeynyd oia liahdln erpnl
* * *

:dpyna epipy,áâì ábî ïéìéaèîe`xnbd :dxeagl dxeagne ©§¦¦¦©§©
:el` mipic zx`and `ziixa d`ianãöék ,ïðaø eðzdliahd `id ¨©¨¨¥©

úBNòì äöBøä ,áâì ábîz`Bzbjexcl-][eiapr z`áb ìòilka - ¦©§©¨¤©£¦©©
myl eliahde `nhpyBck[eizif ea jexcl-]åzeyrl dvex m` ok ©§

Bcë[eizif jexcl-]áb ìòmyl eliahdy ilka -äNBò ,Bzb,ok ©©©¦¤
xingdl `a m`y epizpyn zpeeke .aey elahl jixv oi`e
dliahd zaygp oi`y ,aeh meia eliahdl xzen ,eliahdle

.da jxev oi` ixdy ,ilk oewizk
,äøeáçì äøeáçî ãöékaxra mz`nehn eilke envr lahy in ¥©¥£¨©£¨

y zrc lr gqtìëBà äéäegqtBæ äøeáça,åe jlnpìBëàì äöBø ¨¨¥©£¨§¤¤¡

gqtd,Bãéa úeLøä ,úøçà äøeáçazpeeke .aey leahl jixv oi`e ©£¨©¤¤¨§§¨
myl eilke `ed leahle xefgle xingdl `a m`y epizpyn
dpi`y dliah ixdy ,aeh meia elit` laeh ,dipyd dxeagd

:owznl aygp `le ,`id dkixv

äðùî
:aeh meia cigi zepaxw zaxwd oica zwqer epizpynéànL úéa¥©©

íéîìL ïéàéáî ,íéøîBà.mze` miaixwne mihgeye ,aeh meia §¦§¦¦§¨¦
åmle`ïäéìò ïéëîBñ ïéà.zeay xeqi` meyn ,aeh meiaàì ìáà §¥§¦£¥¤£¨Ÿ

miaixwnúBìBò.mc`l dlik` mda oi`y oeik ,aeh meiaìlä úéáe¥¦¥
ïéàéáî ,íéøîBàoia aeh meiae íéîìLoiaå ,úBìBòs`ïäéìò ïéëîBñ §¦§¦¦§¨¦§§¦£¥¤

:meia ea
* * *

àøîâ
meia miaxw minlyy lld ziae i`ny zia miceny dpyna epipy
miaixwn m`d ewlgp oke .mdilr mikneq m` ewlgpy `l` ,aeh

:xaecn zelere minly dfi`a `xnbd zx`ane ,zeler,àìeò øîà̈©¨
CBîñì äâéâç éîìLa ,ú÷Bìçî,mdilrúéác .áøwéì äéiàø úìBòå ©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥

,éøáñ éànL,(`n bk `xwie) aeh meia dbibg zaxwd oica xn`p ©©¨§¥
,''äì âç Búà íúbçå'y rnyn 'mzebg'eïéà ,äâéâçmeia daxw-] §©Ÿ¤Ÿ©©£¦¨¥

la` ,[aehàì äéiàø úìBòx`ya `l` ,bg ly oey`x meia daxw ©§¦¨Ÿ
.crend ini'äì ,éøáñ ìlä úéáey rnynìkzepaxw'äìcmiaxw ¥¦¥¨§¥©¨§©

.mc` zlik` da oi`y s` ,llka di`xd zler s`e ,aeh meiaìáà£¨
úBáãðe íéøãðl ,meid zaeg opi`yáBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác. §¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§

äáäà øa àcà áø øîà ïëå,`ler ixackïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð §¥¨©©©¨©©£¨§¨¦§¨¥§¥¦
áBè íBéa.lkd ixacl §

:`xnbd dywn,éáéúî,`ziixaa epipy,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¦§¤¤§¨¨
áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àìxcp-] Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨¤¥¨¤

,[dacpeáBè íBéa äáø÷ dðéàL.åewlgp `l okìL ïäL íéîìL ìò ¤¥¨§¥¨§§©§¨¦¤¥¤
áBè íBé[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ïéáéøwL`l`ìò ¤§¥¦§©

áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ,e÷ìçp äî,[di`x zler-]åewlgp ok ©¤§§©¨¤¦¤§
áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìò.[dacpe xcp-],íéøîBà éànL úéaL ©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦

àéáé àì,aeh meia mze`.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáemby x`eane Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦
ixack `lye ,lld zial aeh meia miaxw zeacpe mixcp inly

.`ler
:`xnbd zvxznéëä àîéàå õéøzjke ,`ziixad zqxib z` dpy - ¨¦§¥¨¨¦

,`qxibd `idúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥
,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ,áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe äìBò ìò ìlä¦¥©¨§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§
ìò ,e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ,áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©

àéáé àì ,íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL àéäL äìBò,ef dler ¨¤¦¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦
.àéáé ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨¦

:xg` uexizàîìòî úì÷L éàpz ,øîà óñBé áølk egwlp ike - ©¥¨©©¨¥¨§©¥¨§¨
,`ler ixack xne`d `pz `evnl leki jpi`y ,mlerdn mi`pzd

zwelgn `lde ,`ziixad yayl zkxvpy cr,àéä éàpzxeaqie ©¨¥¦
.xfrl` oa oerny iax lr wlgpy `pz eze`k `leríéîìL ,àéðúc§©§¨§¨¦

áBè íBé úîçî íéàaä[dgny inlye dbibg inly-],áBè íBéa ©¨¦¥£©§
,áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé áøòî ïäéìò CîBñ ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤§£¨§

áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ ,íéøîBà ìlä úéáe. ¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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ezny in` cenr hi sc ± iyily wxt`nei
mixtqae .inc xity - oa` ilka dwyd `d ,`lc `ed dlahd ,aeh meia exdhl einin ab lr ilkd z` oiliahn oi` :opixn`ck ,aeh meia oizipzn dleke ,dl ipzw iax `ni` zira i`e

eplydtlgpdyexita eby micinlzd aex ok lre .oiliahn oi` xcde ,oiwiyn oi` `yixa eda aizkc ,`yixl `tiqe `tiql `yix,dpk lr dayil leki mc` oi`e ,ef `ibeq lyoiqxebe

oicd `ede dwyd `pze ,xn`w aeh meia - miwiyn ipzwc `yix opiyxtne ,zaya `tiqe aeh meia `yix oizipzne :wgec iptn,zaya ixii` - oiliahn `l la` ipzwc `tiqe ,dlahdl

oicd `ede dlahd `pzeok yxtl ie`x oi`e .dwydliwcxcl.dwyd oky lkc `pin` `p`e ,aeh meia zxzenc dlahd opirnyl ;`zxing opirnye `zliw ipzil ok m`c ,ax iac

xninl `ki` ,oiwiyn opirny`c `zyd la`

,zay oiprl oke .`l - dlahd la` ,ipzw `wec

oicd `ed i` - oiliahn `l la` opirny`c

oi` opireny`l dil ded ,dil `xiaq dwydl

la` .oiliahn oi`c oky lk opirnye ,oiwiyn

xninl `ki` - oiliahn oi` opirny`c `zyd

biiqe .ixy dwyd `dxtq - ixacl,`ztqezd

jkc.dvia zkqnae zay zkqna ea epivnïéà
åúåà ïéìéáèîúåùîùä ïéáwtq `edy iptn -

.aeh meia liahn `vnpe ,dlilìåçá óàm` -

ep` ,zeynyd oia ilk liahnd mc` oi`ex ep`

exifgdl oikixvjixvy iptn ,ecia zegnle

i`ce - dlila ilk liahnd dfe ,yny axrd

axrd oizndl `le ,cin ea ynzydl ezrc

.xgnlc yny'åë éòá àì àî÷ àðúå.dinza -

áø éáã ïðáøì åäðéúçëùàziaay micinlzl -

.yxcndåéùòî.dvexna hidx `wc -òãé òãéî
ùîù áøòä éòáãxeaqk ,hidxc epiide -

`ly d`xiyke .meid z`ivi mcew witqdl

,ezliah xneb - dewnl `ae li`ed ,witqi

oiznneynzydlneyny aixriy cr ea

,xeq` - aeh meic zeynyd oia ,jkld .xgnl

liahnc meynla` ,jxevl `ly aeh meia

ezaygnc ,dia opign `l - legazxkip

ly eiyrn jezn ,oiekzn `ed eyny axrdly

.ezvexnéâéìô àì àîìò éìåëãzxkip i`cec -

bilt`c `xab i`de .`nlrc yipi`aiax dia

ezaygn dia opixn` `lc xn`e ixefy oerny

.eiyrn jezn zxkipäéì éîèéàã ïåâë`pn -

zegta `pixg``z`e ,uxyd on dycrkn

.'eke ileiyløéîâ àìã àåä àäaizk `lc -

`icdac ,yny axrd la` .dycrka `icda

ynzync opiwqr odkae ,xinb xnbn - aizkea

.dnexzåãë áâ ìò åúâ úåùòì äöåøäin -

,oi`nh eilk eidyoliahdezkixc zrcl,eizif

.ezb zeyrl jlnpeäùåòdliah ab lr ezb -

liahdy ef,eck mylliahdle xefgl jixv oi`e

xingdl `ad - dipy dliah `idde .zb myl

liahn `edy oizipzn ipzw ,liahdle envr lr

,dliah dpi`e ,ilk oewz o`k oi`y .aeh meia

.dkixv dpi` ixdyåæ äøåáçá.ok zrcl lahe ,oi`nh eilk e` `nh dide ,egqt lr -åãéá úåùøäjixv oi`e -xefgl.leahleeilk liahdle xingdl `a m`c ,oizipzn dxn`we

.aeh meia liahn - zxg`d dxeag myläðùîíéîìù ïéàéáî.mc` zlik` oda yiy itl ,aeh meia -ïäéìò ïéëîåñ ïéàå,jneq did egk lkay ,zeay meyn dxeq` dkinqdy -

.(a,el onwl) dnda iab lr oiakex oi` :opze ,miig ilraa ynzyn dil iedeúåìåò àì ìáàueg ,zeler oi`ian oi` -oicinznopnfe xeav oaxw ody oitqenecigi zler la` .reaw

zeny) aizke ,heicd zlik` da oi`y itl ,`iai `l -.deabl `le - "mkl dyri" (aiàøîâéîìùá ú÷åìçîêåîñì äâéâçúìåòåáø÷éì äééàøminlya ediiexz ecenc oizipzn -

`le ,`iadlbelt`inlya .ozkinqa `l` eda,oz`ada i`ny zia ecen dbibg(`,h) dbibga opixn`ck ,meid zaeg ody iptnmzebge"n- oz`ada s` ewlgpy dlere ."bg eze`

ol `wtpc ,aeh mei ly `idy iptn - lld zia exy `wc `ed `idde ,ewlgp dii`x zlerazeny) "mwix ipt e`xi `le"n.(bkúåáãðå íéøãð ìáàixac - llk meid opnf oi`e li`ed -

,minid x`ya dpaixwi `le qp`i `ny ,da exy - dray lk oinelyz odl yi dii`xe dbibgc ab lr s`e .onf xg`l o`iadl lekic ,zeler oky lke ,minly elit`e ,oiaxw oi` lkd

,onwl `ziixaa yxtn ikde .ezeixg`a aiig epi` - bg `le lbxd xar :opze.dl exy `nrh i`d meyncáåè íåé ìù äðéàù.dacpe xcp oebk -äáø÷ äðéàùizxz da zi`c -

:`xeq`l.onf xg`l xyt`e ,mc` zlik` da oi`áåè íåé ìù ïäù íéîìù ìòå.dgny inlye dbibg oebk -ïéáø÷ùxeari m`e ,lbxa opnf ode ,mc` zlik` .`xizdl izxz `ki`c -

.epaxw lha - lbxd'åëå ïðéàù íéîìù ìòå.`lerl `iywe ,oiaxw lld zial zeacpe mixcpc minly `nl` -àîìòî úì÷ù éàðú`nizc ,`lerk xn`c `pz zgkyn `l ike -

.dvexzle `zipzn jdl dyeayl jl `kixhvi`c ,dil `xiaq `edd ik `leràéä éàðú.`lerk i`wc `pixg` `pz ogky` -áåè íåé úîçî.dgnye dbibg -
ìáà
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øîàzial :xn`z m`e - 'ek zwelgn `ler

meyn `nrh xninl edl dnl i`ny

`le "mkl" meyn onwl opixn`w `d ?"mzebge"

"'dl" xnel drhz `lc meyn :xnel yie !deabl

dnl :lld zial `iyw mewn lkne .'dlc lk -

edl zi`c meyn dil wetiz ?'dlc lk xninl edl

meyn ,zvw jxev xity iede ,'eke jezn lld zial

`i `ly,owix jax lye `ln jly ogly exn

`ly meyn :xnel yie !(`,ai) lirl ziyixtck

"bg mzebge" xnel drhz.`l dler ,oi` dbibg -
iax

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

eðz .úaLa ïéúéðúî dleëå ,ïðaø àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨©¨©§¨©§¦¦§©¨¨
BúBà ïéìéaèî ïéà ¯ áBè íBé áøòî àîèpL éìk :ïðaø©¨©§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
ïéà ìBça óà :øîBà éøeæL ïBòîL éaø .úBLîMä ïéa¥©§¨©¦¦§§¦¥©©¥

éøvL éðtî ,BúBà ïéìéaèîàn÷ àpúå .LîL áøòä C ©§¦¦¦§¥¤¨¦¤¡¥¤¤§©¨©¨
ïðaøì eäðézçkLà :àáø øîà ?LîL áøòä éòa àì̈¨¥¤¡¥¤¤£©¨¨©§©§¦§§©¨©
CBzî úøkð BzáLçîa :éøîà à÷å éáúéc áø éác§¥©§¨§¥§¨¨§¦§©£©§¦¤¤¦
,déãéa àðî èé÷ðc ïBâk ¯ éîc éëéäå .éâìtî÷ åéNòî©£¨¨¦©§¦§¥¥¨¥§§¨¥¨¨¦¥

åéàä :øáñ øî .déìeaèàì úBLîMä ïéa ìéæàå èéäø §¨¥§¨¥¥©§¨§©§¥¨¨©©
,LîL áøòä éòác òãé òãéî ¯ ìéæàå èéäø à÷c§¨¨¥§¨¥¥©¨©§¨¥¤¡¥¤¤
eäì àðéîàå .èéäø÷c àeä Bzëàìî úîçî :øáñ øîe¨¨©¥£©§©§§¨¨¥§¨¦¨§

éîèéàc ïBâk ¯ éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò éleëc ¯ åéNòî CBzî úøkð BzáLçîa :àðà£¨§©£©§¦¤¤¦©£¨§¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦§§¦§¦
ì ïðaøc dén÷ì àúàå ,äLãòkî úBçôa:øáñ øî ?àì éà éîèéà ,äLãòkî úBçôa :éìeiL §¨¦©£¨¨©£¨§©¥§©¨©§©¥§¨¦©£¨¨¦§¦¦¨¨¨©

áøòä àä ,øéîb àìc àeä àä :øáñ øîe ,øéîb àì éîð LîL áøòä ,øéîb àì àäcî¦§¨¨§¦¤¡¥¤¤©¦¨§¦¨¨©¨§¨§¦¨¤¡¥
áb ìò Bzb úBNòì äöBøä ?áâì ábî ãöék :ïðaø eðz ."áâì ábî ïéìéaèîe" .øéîb LîL¤¤§¦©§¦¦¦©§©¨©¨©¥©¦©§©¨¤©£¦©©
äöBøå Bæ äøeáça ìëBà äéä ?äøeáçì äøeáçî ãöék .äNBò ¯ Bzb áb ìò Bcëå ,Bck©§©©©¦¤¥©¥£¨©£¨¨¨¥©£¨§¤

.Bãéa úeLøä ¯ úøçà äøeáça ìBëàìäðùîïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa ¤¡©£¨©¤¤¨§§¨¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥
.ïäéìò ïéëîBñå ,úBìBòå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,ïäéìò ïéëîBñ§¦£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§§¦£¥¤

àøîâ:éøáñ éànL úéác .áøwéì äéiàø úìBòå ,CBîñì äâéâç éîìLa ú÷Bìçî :àleò øîà̈©¨©£¤§©§¥£¦¨¦§§©§¦¨¦¨¥§¥©©¨§¦
ç "'äì âç BúBà íúbçå"äâéâ¯ìk ¯ "'äì" :éøáñ ìlä úéáe .àì ¯ äéiàø úìBò ,ïéà §©Ÿ¤©©£¦¨¦©§¦¨¨¥¦¥¨§¦©¨

:äáäà øa àcà áø øîà ïëå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà .'äìc§©£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§§¥¨©©©¨©©£¨
úéa e÷ìçð àì :øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,éáéúî .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð§¨¦§¨¥§¥¦§¥¦¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥
íéîìL ìòå ,áBè íBéa äáø÷ dðéàL ¯ áBè íBé ìL dðéàL äìBò ìò ìlä úéáe éànL©©¥¦¥©¨¤¥¨¤¤¥¨§¥¨§§©§¨¦
,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL ¯ áBè íBé ìL ïäL¤¥¤¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤
!àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àì :íéøîBà éànL úéaL .áBè íBé ìL ïðéàL íéîìL ìòå§©§¨¦¤¥¨¤¤¥©©§¦Ÿ¨¦¥¦¥§¦¨¦

,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà :éëä àîéàå õéøzäìBò ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì §¥§¥¨¨¦¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¨
¯ áBè íBé ìL ïäL íéîìL ìòå ,áBè íBéa ïéáéø÷ ïéàL ¯ áBè íBé ìL ïðéàL íéîìLe§¨¦¤¥¨¤¤¥§¥¦§§©§¨¦¤¥¤
:íéøîBà éànL úéaL ,áBè íBé ìL àéäL äìBò ìò ¯ e÷ìçp äî ìò .áBè íBéa ïéáéøwL¤§¥¦§©©¤§§©¨¤¦¤¤¥©©§¦
.àéä éàpz !?àîìòî zì÷L éàpz :øîà óñBé áø .àéáé :íéøîBà ìlä úéáe ,àéáé àìŸ¨¦¥¦¥§¦¨¦©¥¨©©¨¥¨§©§¥¨§¨©¨¥¦
áøòî ïäéìò CîBñ :íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa áBè íBé úîçî íéàaä íéîìL :àéðúc§©§¨§¨¦©¨¦¥£©§¥©©§¦¥£¥¤¥¤¤
.áBè íBéa ïèçBLå ,áBè íBéa ïäéìò CîBñ :íéøîBà ìlä úéáe .áBè íBéa ïèçBLå áBè íBé§£¨§¥¦¥§¦¥£¥¤§§£¨§
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קעח
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

'åë úåáãðå íéøãð ìáà.`pz i`d ik xn`wc `lere -éàðú éðäåipd ik ibilt ,onwlc -

.zeacpe mixcpa lirlc i`pzäáù õîç éðôî`xwie) 'ebe "ung mgl zelg lr" -.(fàìå
áåè íåé àåäù éðôî úøöòá.`id zeacpe mixcp dceze -úåëåñä âçá.cren ly elega -

'åë øîåà ïåòîù éáø.dl yxtn dinwl -úåëåñä âçá åúãåú íãà àéáîdinwl -

meyn da `veie ,xn`w aeh meia elit` :yxtn

aiegny it lr s`e .dgny inlydcezaef

zgnye" (`,g) dbibg zkqna `ipzc ,cnere

xya ly zegny ipin lk zeaxl - "jbga

zlk`e minly z`ade" aizk `lcn .dgnyl

ziay onf lkc ol `hiyt ,edine ."zgnye my

xn`py ,xyaa `l` dgny oi` miiw ycwnd

mixac)."zgnye my zlk`e minly zgafe" (fk

zgny inlya `le ,aizk mifxb xda `xw i`de

el yi m` aeh mei zgnyc ,aizk aeh mei

`iadl jixv oi` - dnda xyrne zexeka

.minlyäâéâç íåùî äá àöåé ïéàåxacc -

`l` `a epi` daegay xac lke ,`ed daegay

ef oi`e ,da `ed aiegn xak ef dceze .oilegd on

.ezbibg da xhet `diy oilegd onøî øîà-

xn`c i`n iyextl ,dizlin` xcdn `zyd

zaxwda :lirl.ibilt zeacpe mixcpúéáì
ìåñôäleki epi`y ,ozlik` onf hrnny -

jk jezne ,zery rax` cr `l` ung lek`l

.xzep icil `a day ung'åë øîåà ïåòîù éáø
:jzrc `wlq `w -elega zeacpe mixcp xqinl

.`z` cren lyàúùäxq`c oerny iaxl -

.ipdéúåìñïðéúìñîon dcya mivr oihwel -

ohw crena `ipzc ,cren ly elega xaegnd

jxevl crena xaegnd on mivr oivvew :(a,ai)

.crendäáø÷äá ééáà øîààì àîìò éìåë
éøùã éâéìô.cren ly elega -í÷éîì éâéìô éë

øçàú ìáá äéìòla oiprl oizipzn jd dleke -

excp xg`nd lk :xaq `nw `pz .ixii` xg`z

la"a xaer - oxcqk `ly elit` ,milbx yly

i`dn (a,c) dpyd y`xa sili `nrhe ."xg`z

azkinl il dnl ,'ebe "dpya minrt yly" `xw

,"zekeqd bgae zereayd bgae zevnd bga"

,edpip ipdc `hiyt minrt yly aizkc oeik

xeny" aizk dipin lirlc ,wilqw ediipin `dc

xetqz zereay dray ,aia`d ycg z`bg ,jl

:dpin rny ,"jl dyrz zekeqdlal,xg`z

dl` :xnelizrawjlmelyzljizepzn

:daeh dvr opireny`l `z` `wc epiide .jixcpe

,zekeqd bga dp`iai - dcez eilr yiy in lk

`l m`y ,excp xg` oey`x lbx `ed elit`e

dliaya `al jxhvi - eiykr dp`iai

ezelra ixdy ,milyexil`l gqta lbxa

iptn - zxvra `le ,day ung iptn dp`iai

milbx dyly dxgi`y `vnp ,aeh mei `edy

`ed ixd :xninl oerny iax `z`e .oxcqk `ly

.`l - oxcqk `ly ,oi` - oxcqk ,'ek xne`

,jklddxcepdcr zedy el yi - zekeq iptl

`a epi`y lke .zedy cer el oi`e ,zekeqd bga e` ,eixg`ly zereayd bga `a - zevnd bga d`iadl eilr dide ,gqtd mcew xcpy oebk ,zevnd bga `ay lk :w"de .d`ad dpyl

zekeqd cr zedy el yiy ,zekeqd bga `le ,eixg`ly zereayd bga `l ,d`iadl jixv epi` :xnelk ,`a epi` - gqtd xg` xcpy oebk ,gqta d`iadl eilr dzid `ly ,zevnd bga

exary ,d`ad dpy ly.oxcqk milbx yly'åë øáñ÷å áåè íåéá àìà.i`pz epiide -úåëåñä âç øîàé àìxifgdyk -milbx ylyl oxikfdl aezkdla"ljixv did `l ,"xg`z

.df aezk azkp eae ,weqr `ed zekeq zyxtay ,xacn aezkd did eac `prci `linnc ,"zereayd bgae zevnd bga" azke ,"dpya minrt yly" aezky oeik ,"zekeqd bgae" aezkl

ïåøçà äæù.oxcqk opirac -íøåâ äæù.xaer - zekeqd bg eilr xary oeik ,bgd iptl xcp elit`y .xg`z la z` -àåä äáåçáù øáã."mzebge" aizkc -ïéìåçä ïîzernn `le -

`le ,ipy xyrn.oda cnere aiegn `edy zeacpe mixcpnùéøôã áâ ìò óàãxcpykc -.ezbibg ici da `veiy zpn lr yxit dcezd
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éáøzereayd bga `a zevnd bga `ay lk 'ebe zevnd bga xne` `ed ixd xne` oerny

yexitl ,ok m`e .ikd qixbc onwlc qxhpewd yexit jezn rnyn jk - zekeqd bgae

:eyexit ikd ,crend lega oiaxw oi` zeacpe mixcpc xnel `ay jzrc `wlqc `xwirn df

daxw dpi` dcez `nw `pzc `ail`c ,da `veike dcez oebk ,zevnd bga `a epi`y lk

,wgec edfe .crend lega elit`e zevnd bga

ueg zeacpe mixcpc dizlnn rnyn ikidc

lk `niz ike ?zevnd bga oi`a opi` dcezn

aeh meia xnel dvex zevnd bga `a epi`ym` -

ok m`c :cere .zekeqd bgc `inec ied `l ok

oi`a opi`y xnel "zereayd bga" azk i`n`

zekeqc crend lega s` `de ?zereayd bga

iz` `l `pwqnd itl mb ik :cere !oi`a opi`

ikde ,xn`w "xg`z la" oiprlc xn`wc ,xity

ea aiigzpy ,zevnd bga `al ie`xy lk :xn`w

zevnd bg mcewbgae zereayd bga `a -

e` zxvra e` e`iadln xg`i `ly ,zekeqd

leg ea oi` `lde ?ep`iai ji` dzre .zekeqa

aeh meia oiaxw zeacpe mixcpc `niz ike !crend

oiaxw xaqc o`n `kil i`pz ipdac rnyn `d -

`ed wgece !oerny iaxa xfrl` iax wx aeh meia

zereayd bga `a yxtlep`iai lbxl `aiyky -

d`xp ok lr .xn`w aeh meia e`le ,okl mcew e`

zereayd bgae zevnd bga `ad lk :ikd qxbc

`wlq `xwirn ,`zyde .'eke zekeqd bga `a -

zevnd bga `a epi`y lk jzrcoke ,dcez oebk -

zereayd ,bga oi`a opi`y zeacpe mixcp x`y

`icda `nw `pz xn`wckbga oi`a opi` -

ikd `pwqnd itle .crend lega elit`e ,zekeqd

,zereayd bgae zevnd bga `ay lk :xn`w

exary xnelk ,mdipy onfa `al ie`xy xnelk

oxcqk milbx ipy:yexit .zekeqd bga `a -

epi`y lke .zekeq ly crend lega ep`iaiy jixv

wx ,mdipya `al ie`x epi`y :xnelk 'eke `a

zevnd bga `le zxvrabga e`iadl aiig epi` -

bga `a :yexit ,`wec `yixe .df zekeqd

."xg`z la meyn e`iadl daeg :xnelk ,zekeqd

`a epi`c `tiq :yexit ,`wec e`l `tiqedvex -

cr oizndl leki `ed ixdy ,dvxi `l m` :xnel

dvxi m` ,mlerl la` .d`ad dpy ly zekeq-

.oiadl lwe .crend lega aixwi
xifp
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.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
äãBz ïéàéáî ïéà :àéðúc .éàpz éðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¦¨
éðtî úøöòa àìå ,daL õîç éðtî úBvnä âça§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ©£¤¤¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà .áBè íBé àeäL¤£¨¥¦¨¨¨§©©
âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥§©©©§©
¯ úBvnä âça àaL ìk "úBkqä âçáe úBòeáMä©¨§©©ª¨¤¨§©©©
âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àä§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©
éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà úBvnä©©¥¨§©©¨§©©©¦
âça BúãBz íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨¨§©
àöBé ïéàå ,äçîN íeMî BúáBç éãé da àöBéå úBkeqä©§¥¨§¥¨¦¦§¨§¥¥

íeMî daâça äãBz ïéàéáî ïéà :øî øîà .äâéâç ¨¦£¦¨¨©¨¥§¦¦¨§©
déøa àcà áø øîà !àèéLt .daL õîç éðtî úBvnä©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨£©©©¨§¥
àëä :àaà øa ìàeîL áø dì éøîàå ,÷çöé áøc§©¦§¨§¨§¦¨©§¥©©¨¨¨
íéLã÷ ïéàéáî ïéà :øáñ÷å ,ïðé÷ñò øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¦¨¨¦
."áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìå" .ìeñtä úéáì§¥©§§Ÿ©£¤¤¦§¥¤
ìáà" .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð :øáñ÷̈¨©§¨¦§¨¥§¥¦§£¨
àîéìéà ?úîéà ."úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî¥¦¨¨¨§©©¥©¦¥¨
éðtî úøöòa àìå zøîà àäå ¯ Bîöò áBè íBéa§©§§¨¨§©§§Ÿ©£¤¤¦§¥
ïBòîL éaø .ãòBî ìL Bleça àlà !áBè íBé àeäL¤¤¨§¤¥©¦¦§
úBòeáMä âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà¥£¥¥§©©©§©©¨

úBvnä âça àaL ìk ,"úBkeqä âçáe¯âça àa §©©¨¤¨§©©©¨§©
úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©
é÷úî .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ¯ó ¥¨§©©¨§©©©§¦

úBáãðe íéøãð ,ïðézìñî éúBlñ àzLä :àøéæ éaø dì̈©¦¥¨¨§¨©¥§©§¦©§¨¦§¨
éâéìt àì àîìò élek ¯ äáø÷äa :ééaà øîà ?àéòaî¦¨£¨£©©©¥§©§¨¨¥¨§¨¨§¦¦
àpz ."øçàz ìá"a déìò í÷éîì ¯ éâéìt ék ,éøLc§¨¥¦§¦¦§¥¨£¥§©§©¥©¨
àlL eléôà ,àðîçø øîà íéìâø ùìL :øáñ àn÷©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨£¦¤Ÿ
ïøãñk àlL ,ïéà ¯ ïøãñk øáñ ïBòîL éaøå ïøãñk§¦§¨§©¦¦§¨©§¦§¨¦¤Ÿ§¦§¨
íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .àì ¯¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨
,áBè íBéa àlà .àn÷ àpz eðééä ¯ ãòBî ìL Bleça àîéìéà ?úîéà ,úBkeqä âça BúãBz¨§©©¥©¦¥¨§¤¥©§©¨©¨¤¨§
éaøa øæòìà éaø ?è÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe .áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð :øáñ÷å§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§©§¨©©§¨©©¦¤§¨¨§©¦
,øaãî áeúkä BaL "úBkeqä âç" øîàé àì :øîBà ïBòîL éaø àéðúc ,déîòèì ïBòîL¦§§©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©©©¤©¨§©¥

çà äfL øîBì ¯ øîàð änìàöBéå" .íøBb äfL øîBì :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .ïBø ¨¨¤¡©©¤¤©£©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¤¥§¥
øác ìëå ,àéä äáBçaL øác !àèéLt ."äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå äçîN íeMî dä¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨§¦¨¨¨¤§¨¦§¨¨¨
éaø dépî àòáãk .Léøôc áb ìò óàc ,àëéøö àì !ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL¤§¨¥¨¤¨¦©¦¨§¦¨§©©©§¨¥§¦§¨¦¥©¦
øéæð éðéøä" ,"äâéâç éãé da àöàå äãBz éìò éøä" øîBàä :ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©¨§¥¥¨§¥£¦¨£¥¦¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dvia(iyiy meil)

ìáàinly,úBáãðe íéøãðl.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøácixacke £¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
.`ler xaq df `pz

:`xnbd dtiqenéàpz éðäåewlgp md s` ,oldl `ziixaayéðä ék §¨¥©¨¥¦¨¥
éàpz.aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ,lirlcïéà ,àéðúc ©¨¥§©§¨¥

ïéàéáîoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzd inglàìå .daL õîç §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ
úøöòa,[zereayd bg-],áBè íBé àeäL éðtîea aixwdl xeq`e ©£¤¤¦§¥¤

.zeacpe mixcpa BúãBz íãà àéáî ìáàcrend leglyâç £¨¥¦¨¨¨§©
øîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø .úBkeqä(fh fh mixac),WFlW' ©©¦¦§¥£¥¥¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨
,úBkqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça'd ipR z` d`xi `le §©©©§©©¨§©©ª§Ÿ¥¨¤¤§¥

,aezkd yxcp jke .'mwixìkoaxwça àaLâça àa ,úBvnä â ¥¨¨¤¨§©©©¨§©
âça àa Bðéà úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©¥¨§©
íãà àéáî ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨

z`a BúãBzly aeh meida àöBéå ,úBkeqä âç[dxya zlik`a] ¨§©©§¥¨
,äçîN íeMî BúáBç éãémyl mixg` minly aixwdl jixv oi`e §¥¨¦¦§¨

jk.åmle`,äâéâç íeMî da àöBé ïéàxace ,daeg dzaxwd mvry §¥¥¨¦£¦¨
,daixwdl aiigd dndan `le ,oilegd on `l` `a epi` daegay

.dcez oebk
* * *

df it lre ,`ziixaa zeiepyd zehiyd zyly z` `xnbd zyxtn
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ewlgpy x`aziïéà ,øî øîà̈©©¥

.daL õîç éðtî ,úBvnä âça äãBz ïéàéáî:`xnbd dywn,àèéLt §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl `nw `pz jxvp recneáø øîà̈©©

å ,÷çöé áøc déøa àcày yidì éøîàmya df uexizl -ìàeîL áø ©¨§¥§©¦§¨§¨§¥¨©§¥
,àaà øa`l` ,envr bga daxwdl `pzd zpeek oi`àëääòaøàa ©©¨¨¨§©§¨¨

øNòoqipaøáñ÷å ,ïðé÷ñòy `pzd,ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà ¨¨©§¦¨§¨¨©¥§¦¦¨¨¦§¥©§
ezlik` onfa hrnl mxeby ote`a oaxw aixwdl xeq` ,xnelk

,xzep leqt icil `al lelr df ici lre ,dxez el drawyoi` okle
onf hrnn ixdy ,gqt axra [dlile meil zlk`pd] dcez `iadl

.xzepa elqtie ,meia ziriax dry seq cr ungd ingl zlik`
:`nw `pz xn` cer.áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìåzyxtn §Ÿ©£¤¤¦§¥¤

:`xnbd.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ,øáñ÷`pzd zhiyke ¨¨©§¨¦§¨¥§¥¦§
.lirl `ziixaa

:xn` cer.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà:`xnbd zxxan £¨¥¦¨¨¨§©©
úîéà,`ianéðtî ,úøöòa àìå zøîà àäå ,Bîöò áBè íBéa àîéìéà ¥©¦¥¨§©§§¨¨©§§§Ÿ©£¤¤¦§¥

.áBè íBé àeäL:`xnbd daiyn.ãòBî ìL Bleça àlà ¤¤¨§¤¥
:oerny iax zrc zx`an `xnbdøîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥

.'úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça',yexcl yieìkoaxw §©©©§©©¨§©©¨
àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa ,úBvnä âça àaL¤¨§©©©¨§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨

úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ,úBvnä âça.,`xnbd dxaqe §©©©¥¨§©©¨§©©
ingl meyn gqtd lka dcez daxw oi`y myky yexcl ezpeeky
`l s`e ,zekeqd bg lkae zxvra daxw dpi` ok enk ,day ungd

:dywn okle ,cren ly elegaé÷úî,àøéæ éaø dì óoi` `lde ©§¦¨©¦¥¨
crend lega daxwd xeq`l llk `xaqcïðéúlñî éúelñ àzLä©§¨©¥§©§¦¨

,crend jxevl xaegnd on mivr hewll elit` ea xzed ixd -
zaxwdàéòaî úBáãðe íéøãð.xzeny [xnel jixv oi`-] §¨¦§¨¦©§¨

:`xnbd zayiinäáø÷äa ,éiaà øîàdcez lyàì àîìò élek ¨©©©¥§©§¨¨¥¨§¨Ÿ
éøLc éâéìt,zekeq ly crend legaéâéìt ékiaxe `nw `pz §¦¥§¨¥¦§¦¥

,oernyonfd izndéìò í÷éîì[xearl ,eilr cenrl-]ìá'a §¥©£¥§©
.'øçàzxn`py dnn (:c dpyd y`x) minkg eyxcyfh mixac) §©¥

LiwFl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR WFlW' ,(fh¨§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¤¤
`le ,zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd bgA ,xgai xW` mFwOA©¨£¤¦§¨§©©©§©©¨ª§©©ª§Ÿ
,'dpXA minrR WFlW' azkil did ice .'mwix 'd ipR z` d`xi¥¨¤¤§¥¥¨¨§¨¦©¨¨

xdybgA' xn`p dnle ,mincewd miweqta milbxd exkfed i§©

el` milbx zylyy epcnll ,'zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd©©§©©¨ª§©©ª
milbx dyly exary oeike ,xcpd melyzl dxez drawy onfd md
ewlgp df oiprae .'xg`z la' ly e`la xaer excp z` mliy `le

:`ziixaa mi`pzdìL øáñ àn÷ àpzíéìâø Lmzqàðîçø øîà ©¨©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨
e ,e`ld ly epnfleléôàexar m`ïøãñk àlLokle ,aezka xen`d £¦¤Ÿ§¦§¨

lega dp`iai dcez mc` aiiegn m`y ,daeh dvr `nw `pz ozp
oeik ,dxcp dzr wxy s`e ,lbxl eziilr onfa zekeq ly crend
iptn ,`l zxvrae ,day ung meyn d`iadl lkei `l gqtay
milyexil zelrl jxhvie ,aeh meia miaxw zeacpe mixcp oi`y
laa dilr xeari mxha daixwdl ick ,zxvr mcew ztqep mrt

.xg`z,øáñ ïBòîL éaøåmilbx dyly exaryk `weecïøãñk §©¦¦§¨©§¦§¨
,aezka xen`dïéà,xg`z laa xaer -exar m` la`àlL ¦¤Ÿ

àì ,ïøãñkxnelk ,zevnd bga `ay lk ,`ed eixac yexite .xaer §¦§¨Ÿ
e` zereayd bga `a ,gqta e`iadl leki dide gqtd mcew xcpy
`a `ly lk j` .xg`z laa xeari okn xg`l la` ,zekeqd bga
xcpy meyn gqta e`iadl did leki `ly ,xnelk ,zevnd bga
`l` ,eixg`ly zekeqd bgae zereayd bga `a epi` ,eixg`l
xaer oi`y oeik ,dixg`ly dpyd ly zekeqa mb e`iadl leki

.oxcqk milbx yly eilr exariy cr xg`z laa
* * *
:xfrl` iax ixac zx`an `xnbd,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî:`xnbd zxxanúîéà,`ian ¥¦¨¨¨§©©¥©

,àn÷ àpz eðééä ,ãòBî ìL Bleça àîéìéà.eixac lr siqed dne ¦¥¨§¤¥©§©¨©¨
àlàezpeek gxkdaíBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð ,øáñ÷å .áBè íBéa ¤¨§§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§
.áBèzia ixacly xaeqd ,(`"r) lirl xfrl` oa oerny iaxke

ipde' `xnbd dxn`y dn dfe .aeh meia dacp inly miaxw lld
.'i`pz ipdk i`pz
:`xnbd zl`eyè÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe`lde ,xfrl` iax ©§¨©©§¨©

:`xnbd daiyn .ok `ed aeh mei lkaïBòîL éaøa øæòìà éaøhwp ©¦¤§¨¨§©¦¦§
okøîàé àì ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .déîòèìweqta aezkd §©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©

,xg`z la oiprl yxcpdL ,'úBkeqä âç'ixdáeúkä Baeiptly ©©¤©¨
,øaãîdxezd dxfgy s`e .'mini zraW Ll dUrY zMQd bg' §©¥©©ªŸ©£¤§¦§©¨¦

ly e`ll raewd onfd mdy epcnll ick milbxd lk z` zepnl
miwqer ixdy ,zekeqd bg xikfdl dl did `l ,xen`k xg`z la

.epiipra el` miaezke,øîàð änìickïBøçà äfL øîBìxcql ¨¨¤¡©©¤¤©£
zekeqe zxvr gqt exar m` wxe ,xg`z la oiprl raewd milbxd

.xg`z laa xaer ,df xcq it lrïBòîL éaøa øæòìà éaøwleg ©¦¤§¨¨§©¦¦§
e,øîBàick `ed 'zekeqd bg' aezkd xikfdy dnL øîBìbgäf ¥©¤¤

calad `edíøBb,zekeq mcew xcp m` s`e ,xg`z laa xearl ¥
bga ezcez mc` `ian' ,xn` okle .df e`la eixg`l cin xaer

.xg`z laa xearl `ly ick ,'zekeqd
* * *

:xfrl` iax ixac jynd z` zyxtn `xnbdda àöBéå[dceza-] §¥¨
:äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå ,äçîN íeMî¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨

:`xnbd dywnàèéLtdbibg ixdy ,dbibg meyn da `vei epi`y §¦¨
,àeä äáBçaL øác,''dl bg Fz` mzBge' (`n bk `xwie) xn`pkìëå ¨¨¤§¨§©Ÿ¤Ÿ©©§¨

,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øáczeacpe mixcpn `le ¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .excp meyn mda cnere aiiegnyàëéøö àìŸ§¦¨

`l` ,dbibg meyn da `vei epi`y eprinydlLéøôc áb ìò óàc§©©©§¨¦
.liren epi` ,dbibg zaeg ici da `viy dcezd xcpy drya

eéìò éøä øîBàä ,ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépî àòaãk§¦§¨¦¥©¦¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©
da àöàå ,äãBzs`äâéâç éãé`veie ,e`pz liren m`d ,lbxa ¨§¥¥¨§¥£¦¨

xn`y ina wtzqdl yi oke .`l e` ,dbibg zaeg ici dcezaéðéøä£¥¦
,øéæð̈¦
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קעט
ezny ina cenr hi sc ± iyily wxt`nei

'åë úåáãðå íéøãð ìáà.`pz i`d ik xn`wc `lere -éàðú éðäåipd ik ibilt ,onwlc -

.zeacpe mixcpa lirlc i`pzäáù õîç éðôî`xwie) 'ebe "ung mgl zelg lr" -.(fàìå
áåè íåé àåäù éðôî úøöòá.`id zeacpe mixcp dceze -úåëåñä âçá.cren ly elega -

'åë øîåà ïåòîù éáø.dl yxtn dinwl -úåëåñä âçá åúãåú íãà àéáîdinwl -

meyn da `veie ,xn`w aeh meia elit` :yxtn

aiegny it lr s`e .dgny inlydcezaef

zgnye" (`,g) dbibg zkqna `ipzc ,cnere

xya ly zegny ipin lk zeaxl - "jbga

zlk`e minly z`ade" aizk `lcn .dgnyl

ziay onf lkc ol `hiyt ,edine ."zgnye my

xn`py ,xyaa `l` dgny oi` miiw ycwnd

mixac)."zgnye my zlk`e minly zgafe" (fk

zgny inlya `le ,aizk mifxb xda `xw i`de

el yi m` aeh mei zgnyc ,aizk aeh mei

`iadl jixv oi` - dnda xyrne zexeka

.minlyäâéâç íåùî äá àöåé ïéàåxacc -

`l` `a epi` daegay xac lke ,`ed daegay

ef oi`e ,da `ed aiegn xak ef dceze .oilegd on

.ezbibg da xhet `diy oilegd onøî øîà-

xn`c i`n iyextl ,dizlin` xcdn `zyd

zaxwda :lirl.ibilt zeacpe mixcpúéáì
ìåñôäleki epi`y ,ozlik` onf hrnny -

jk jezne ,zery rax` cr `l` ung lek`l

.xzep icil `a day ung'åë øîåà ïåòîù éáø
:jzrc `wlq `w -elega zeacpe mixcp xqinl

.`z` cren lyàúùäxq`c oerny iaxl -

.ipdéúåìñïðéúìñîon dcya mivr oihwel -

ohw crena `ipzc ,cren ly elega xaegnd

jxevl crena xaegnd on mivr oivvew :(a,ai)

.crendäáø÷äá ééáà øîààì àîìò éìåë
éøùã éâéìô.cren ly elega -í÷éîì éâéìô éë

øçàú ìáá äéìòla oiprl oizipzn jd dleke -

excp xg`nd lk :xaq `nw `pz .ixii` xg`z

la"a xaer - oxcqk `ly elit` ,milbx yly

i`dn (a,c) dpyd y`xa sili `nrhe ."xg`z

azkinl il dnl ,'ebe "dpya minrt yly" `xw

,"zekeqd bgae zereayd bgae zevnd bga"

,edpip ipdc `hiyt minrt yly aizkc oeik

xeny" aizk dipin lirlc ,wilqw ediipin `dc

xetqz zereay dray ,aia`d ycg z`bg ,jl

:dpin rny ,"jl dyrz zekeqdlal,xg`z

dl` :xnelizrawjlmelyzljizepzn

:daeh dvr opireny`l `z` `wc epiide .jixcpe

,zekeqd bga dp`iai - dcez eilr yiy in lk

`l m`y ,excp xg` oey`x lbx `ed elit`e

dliaya `al jxhvi - eiykr dp`iai

ezelra ixdy ,milyexil`l gqta lbxa

iptn - zxvra `le ,day ung iptn dp`iai

milbx dyly dxgi`y `vnp ,aeh mei `edy

`ed ixd :xninl oerny iax `z`e .oxcqk `ly

.`l - oxcqk `ly ,oi` - oxcqk ,'ek xne`

,jklddxcepdcr zedy el yi - zekeq iptl

`a epi`y lke .zedy cer el oi`e ,zekeqd bga e` ,eixg`ly zereayd bga `a - zevnd bga d`iadl eilr dide ,gqtd mcew xcpy oebk ,zevnd bga `ay lk :w"de .d`ad dpyl

zekeqd cr zedy el yiy ,zekeqd bga `le ,eixg`ly zereayd bga `l ,d`iadl jixv epi` :xnelk ,`a epi` - gqtd xg` xcpy oebk ,gqta d`iadl eilr dzid `ly ,zevnd bga

exary ,d`ad dpy ly.oxcqk milbx yly'åë øáñ÷å áåè íåéá àìà.i`pz epiide -úåëåñä âç øîàé àìxifgdyk -milbx ylyl oxikfdl aezkdla"ljixv did `l ,"xg`z

.df aezk azkp eae ,weqr `ed zekeq zyxtay ,xacn aezkd did eac `prci `linnc ,"zereayd bgae zevnd bga" azke ,"dpya minrt yly" aezky oeik ,"zekeqd bgae" aezkl

ïåøçà äæù.oxcqk opirac -íøåâ äæù.xaer - zekeqd bg eilr xary oeik ,bgd iptl xcp elit`y .xg`z la z` -àåä äáåçáù øáã."mzebge" aizkc -ïéìåçä ïîzernn `le -

`le ,ipy xyrn.oda cnere aiegn `edy zeacpe mixcpnùéøôã áâ ìò óàãxcpykc -.ezbibg ici da `veiy zpn lr yxit dcezd
çìâàå
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éáøzereayd bga `a zevnd bga `ay lk 'ebe zevnd bga xne` `ed ixd xne` oerny

yexitl ,ok m`e .ikd qixbc onwlc qxhpewd yexit jezn rnyn jk - zekeqd bgae

:eyexit ikd ,crend lega oiaxw oi` zeacpe mixcpc xnel `ay jzrc `wlqc `xwirn df

daxw dpi` dcez `nw `pzc `ail`c ,da `veike dcez oebk ,zevnd bga `a epi`y lk

,wgec edfe .crend lega elit`e zevnd bga

ueg zeacpe mixcpc dizlnn rnyn ikidc

lk `niz ike ?zevnd bga oi`a opi` dcezn

aeh meia xnel dvex zevnd bga `a epi`ym` -

ok m`c :cere .zekeqd bgc `inec ied `l ok

oi`a opi`y xnel "zereayd bga" azk i`n`

zekeqc crend lega s` `de ?zereayd bga

iz` `l `pwqnd itl mb ik :cere !oi`a opi`

ikde ,xn`w "xg`z la" oiprlc xn`wc ,xity

ea aiigzpy ,zevnd bga `al ie`xy lk :xn`w

zevnd bg mcewbgae zereayd bga `a -

e` zxvra e` e`iadln xg`i `ly ,zekeqd

leg ea oi` `lde ?ep`iai ji` dzre .zekeqa

aeh meia oiaxw zeacpe mixcpc `niz ike !crend

oiaxw xaqc o`n `kil i`pz ipdac rnyn `d -

`ed wgece !oerny iaxa xfrl` iax wx aeh meia

zereayd bga `a yxtlep`iai lbxl `aiyky -

d`xp ok lr .xn`w aeh meia e`le ,okl mcew e`

zereayd bgae zevnd bga `ad lk :ikd qxbc

`wlq `xwirn ,`zyde .'eke zekeqd bga `a -

zevnd bga `a epi`y lk jzrcoke ,dcez oebk -

zereayd ,bga oi`a opi`y zeacpe mixcp x`y

`icda `nw `pz xn`wckbga oi`a opi` -

ikd `pwqnd itle .crend lega elit`e ,zekeqd

,zereayd bgae zevnd bga `ay lk :xn`w

exary xnelk ,mdipy onfa `al ie`xy xnelk

oxcqk milbx ipy:yexit .zekeqd bga `a -

epi`y lke .zekeq ly crend lega ep`iaiy jixv

wx ,mdipya `al ie`x epi`y :xnelk 'eke `a

zevnd bga `le zxvrabga e`iadl aiig epi` -

bga `a :yexit ,`wec `yixe .df zekeqd

."xg`z la meyn e`iadl daeg :xnelk ,zekeqd

`a epi`c `tiq :yexit ,`wec e`l `tiqedvex -

cr oizndl leki `ed ixdy ,dvxi `l m` :xnel

dvxi m` ,mlerl la` .d`ad dpy ly zekeq-

.oiadl lwe .crend lega aixwi
xifp
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.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøác ¯ úBáãðe íéøãð ìáà£¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
äãBz ïéàéáî ïéà :àéðúc .éàpz éðä ék éàpz éðäå§¨¥©¨¥¦¨¥©¨¥§©§¨¥§¦¦¨
éðtî úøöòa àìå ,daL õîç éðtî úBvnä âça§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ©£¤¤¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà .áBè íBé àeäL¤£¨¥¦¨¨¨§©©
âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥§©©©§©
¯ úBvnä âça àaL ìk "úBkqä âçáe úBòeáMä©¨§©©ª¨¤¨§©©©
âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àä§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©
éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà úBvnä©©¥¨§©©¨§©©©¦
âça BúãBz íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨¨§©
àöBé ïéàå ,äçîN íeMî BúáBç éãé da àöBéå úBkeqä©§¥¨§¥¨¦¦§¨§¥¥

íeMî daâça äãBz ïéàéáî ïéà :øî øîà .äâéâç ¨¦£¦¨¨©¨¥§¦¦¨§©
déøa àcà áø øîà !àèéLt .daL õîç éðtî úBvnä©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨£©©©¨§¥
àëä :àaà øa ìàeîL áø dì éøîàå ,÷çöé áøc§©¦§¨§¨§¦¨©§¥©©¨¨¨
íéLã÷ ïéàéáî ïéà :øáñ÷å ,ïðé÷ñò øNò äòaøàa§©§¨¨¨¨¨§¦©§¨¨©¥§¦¦¨¨¦
."áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìå" .ìeñtä úéáì§¥©§§Ÿ©£¤¤¦§¥¤
ìáà" .áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð :øáñ÷̈¨©§¨¦§¨¥§¥¦§£¨
àîéìéà ?úîéà ."úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî¥¦¨¨¨§©©¥©¦¥¨
éðtî úøöòa àìå zøîà àäå ¯ Bîöò áBè íBéa§©§§¨¨§©§§Ÿ©£¤¤¦§¥
ïBòîL éaø .ãòBî ìL Bleça àlà !áBè íBé àeäL¤¤¨§¤¥©¦¦§
úBòeáMä âçáe úBvnä âça" øîBà àeä éøä :øîBà¥£¥¥§©©©§©©¨

úBvnä âça àaL ìk ,"úBkeqä âçáe¯âça àa §©©¨¤¨§©©©¨§©
úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©
é÷úî .úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ¯ó ¥¨§©©¨§©©©§¦

úBáãðe íéøãð ,ïðézìñî éúBlñ àzLä :àøéæ éaø dì̈©¦¥¨¨§¨©¥§©§¦©§¨¦§¨
éâéìt àì àîìò élek ¯ äáø÷äa :ééaà øîà ?àéòaî¦¨£¨£©©©¥§©§¨¨¥¨§¨¨§¦¦
àpz ."øçàz ìá"a déìò í÷éîì ¯ éâéìt ék ,éøLc§¨¥¦§¦¦§¥¨£¥§©§©¥©¨
àlL eléôà ,àðîçø øîà íéìâø ùìL :øáñ àn÷©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨£¦¤Ÿ
ïøãñk àlL ,ïéà ¯ ïøãñk øáñ ïBòîL éaøå ïøãñk§¦§¨§©¦¦§¨©§¦§¨¦¤Ÿ§¦§¨
íãà àéáî :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .àì ¯¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨
,áBè íBéa àlà .àn÷ àpz eðééä ¯ ãòBî ìL Bleça àîéìéà ?úîéà ,úBkeqä âça BúãBz¨§©©¥©¦¥¨§¤¥©§©¨©¨¤¨§
éaøa øæòìà éaø ?è÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe .áBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð :øáñ÷å§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§©§¨©©§¨©©¦¤§¨¨§©¦
,øaãî áeúkä BaL "úBkeqä âç" øîàé àì :øîBà ïBòîL éaø àéðúc ,déîòèì ïBòîL¦§§©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©©©¤©¨§©¥

çà äfL øîBì ¯ øîàð änìàöBéå" .íøBb äfL øîBì :øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .ïBø ¨¨¤¡©©¤¤©£©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©¤¤¥§¥
øác ìëå ,àéä äáBçaL øác !àèéLt ."äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå äçîN íeMî dä¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨§¦¨¨¨¤§¨¦§¨¨¨
éaø dépî àòáãk .Léøôc áb ìò óàc ,àëéøö àì !ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL¤§¨¥¨¤¨¦©¦¨§¦¨§©©©§¨¥§¦§¨¦¥©¦
øéæð éðéøä" ,"äâéâç éãé da àöàå äãBz éìò éøä" øîBàä :ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©¨§¥¥¨§¥£¦¨£¥¦¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dvia(iyiy meil)

ìáàinly,úBáãðe íéøãðl.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà ìkä éøácixacke £¨§¨¦§¨¦§¥©Ÿ¥§¥¦§
.`ler xaq df `pz

:`xnbd dtiqenéàpz éðäåewlgp md s` ,oldl `ziixaayéðä ék §¨¥©¨¥¦¨¥
éàpz.aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ,lirlcïéà ,àéðúc ©¨¥§©§¨¥

ïéàéáîoaxwéðtî ,úBvnä âça äãBzd inglàìå .daL õîç §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§Ÿ
úøöòa,[zereayd bg-],áBè íBé àeäL éðtîea aixwdl xeq`e ©£¤¤¦§¥¤

.zeacpe mixcpa BúãBz íãà àéáî ìáàcrend leglyâç £¨¥¦¨¨¨§©
øîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø .úBkeqä(fh fh mixac),WFlW' ©©¦¦§¥£¥¥¨

,xgai xW` mFwOA Lidl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¡Ÿ¤©¨£¤¦§¨
,úBkqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça'd ipR z` d`xi `le §©©©§©©¨§©©ª§Ÿ¥¨¤¤§¥

,aezkd yxcp jke .'mwixìkoaxwça àaLâça àa ,úBvnä â ¥¨¨¤¨§©©©¨§©
âça àa Bðéà úBvnä âça àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©§¨¤Ÿ¨§©©©¥¨§©
íãà àéáî ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .úBkeqä âçáe úBòeáMä©¨§©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¥¥¦¨¨

z`a BúãBzly aeh meida àöBéå ,úBkeqä âç[dxya zlik`a] ¨§©©§¥¨
,äçîN íeMî BúáBç éãémyl mixg` minly aixwdl jixv oi`e §¥¨¦¦§¨

jk.åmle`,äâéâç íeMî da àöBé ïéàxace ,daeg dzaxwd mvry §¥¥¨¦£¦¨
,daixwdl aiigd dndan `le ,oilegd on `l` `a epi` daegay

.dcez oebk
* * *

df it lre ,`ziixaa zeiepyd zehiyd zyly z` `xnbd zyxtn
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd oica ewlgpy x`aziïéà ,øî øîà̈©©¥

.daL õîç éðtî ,úBvnä âça äãBz ïéàéáî:`xnbd dywn,àèéLt §¦¦¨§©©©¦§¥¨¥¤¨§¦¨
:`xnbd zvxzn .z`f eprinydl `nw `pz jxvp recneáø øîà̈©©

å ,÷çöé áøc déøa àcày yidì éøîàmya df uexizl -ìàeîL áø ©¨§¥§©¦§¨§¨§¥¨©§¥
,àaà øa`l` ,envr bga daxwdl `pzd zpeek oi`àëääòaøàa ©©¨¨¨§©§¨¨

øNòoqipaøáñ÷å ,ïðé÷ñòy `pzd,ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà ¨¨©§¦¨§¨¨©¥§¦¦¨¨¦§¥©§
ezlik` onfa hrnl mxeby ote`a oaxw aixwdl xeq` ,xnelk

,xzep leqt icil `al lelr df ici lre ,dxez el drawyoi` okle
onf hrnn ixdy ,gqt axra [dlile meil zlk`pd] dcez `iadl

.xzepa elqtie ,meia ziriax dry seq cr ungd ingl zlik`
:`nw `pz xn` cer.áBè íBé àeäL éðtî úøöòa àìåzyxtn §Ÿ©£¤¤¦§¥¤

:`xnbd.áBè íBéa ïéáéø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ,øáñ÷`pzd zhiyke ¨¨©§¨¦§¨¥§¥¦§
.lirl `ziixaa

:xn` cer.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî ìáà:`xnbd zxxan £¨¥¦¨¨¨§©©
úîéà,`ianéðtî ,úøöòa àìå zøîà àäå ,Bîöò áBè íBéa àîéìéà ¥©¦¥¨§©§§¨¨©§§§Ÿ©£¤¤¦§¥

.áBè íBé àeäL:`xnbd daiyn.ãòBî ìL Bleça àlà ¤¤¨§¤¥
:oerny iax zrc zx`an `xnbdøîBà àeä éøä ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥£¥¥

.'úBkeqä âçáe úBòeáMä âçáe úBvnä âça',yexcl yieìkoaxw §©©©§©©¨§©©¨
àa àlL ìëå ,úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa ,úBvnä âça àaL¤¨§©©©¨§©©¨§©©§¨¤Ÿ¨

úBkeqä âçáe úBòeáMä âça àa Bðéà ,úBvnä âça.,`xnbd dxaqe §©©©¥¨§©©¨§©©
ingl meyn gqtd lka dcez daxw oi`y myky yexcl ezpeeky
`l s`e ,zekeqd bg lkae zxvra daxw dpi` ok enk ,day ungd

:dywn okle ,cren ly elegaé÷úî,àøéæ éaø dì óoi` `lde ©§¦¨©¦¥¨
crend lega daxwd xeq`l llk `xaqcïðéúlñî éúelñ àzLä©§¨©¥§©§¦¨

,crend jxevl xaegnd on mivr hewll elit` ea xzed ixd -
zaxwdàéòaî úBáãðe íéøãð.xzeny [xnel jixv oi`-] §¨¦§¨¦©§¨

:`xnbd zayiinäáø÷äa ,éiaà øîàdcez lyàì àîìò élek ¨©©©¥§©§¨¨¥¨§¨Ÿ
éøLc éâéìt,zekeq ly crend legaéâéìt ékiaxe `nw `pz §¦¥§¨¥¦§¦¥

,oernyonfd izndéìò í÷éîì[xearl ,eilr cenrl-]ìá'a §¥©£¥§©
.'øçàzxn`py dnn (:c dpyd y`x) minkg eyxcyfh mixac) §©¥

LiwFl` 'd ipR z` LxEkf lk d`xi dpXA minrR WFlW' ,(fh¨§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¤¤
`le ,zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd bgA ,xgai xW` mFwOA©¨£¤¦§¨§©©©§©©¨ª§©©ª§Ÿ
,'dpXA minrR WFlW' azkil did ice .'mwix 'd ipR z` d`xi¥¨¤¤§¥¥¨¨§¨¦©¨¨

xdybgA' xn`p dnle ,mincewd miweqta milbxd exkfed i§©

el` milbx zylyy epcnll ,'zFMQd bgaE zFraXd bgaE zFSOd©©§©©¨ª§©©ª
milbx dyly exary oeike ,xcpd melyzl dxez drawy onfd md
ewlgp df oiprae .'xg`z la' ly e`la xaer excp z` mliy `le

:`ziixaa mi`pzdìL øáñ àn÷ àpzíéìâø Lmzqàðîçø øîà ©¨©¨¨©¨Ÿ§¨¦¨©©£¨¨
e ,e`ld ly epnfleléôàexar m`ïøãñk àlLokle ,aezka xen`d £¦¤Ÿ§¦§¨

lega dp`iai dcez mc` aiiegn m`y ,daeh dvr `nw `pz ozp
oeik ,dxcp dzr wxy s`e ,lbxl eziilr onfa zekeq ly crend
iptn ,`l zxvrae ,day ung meyn d`iadl lkei `l gqtay
milyexil zelrl jxhvie ,aeh meia miaxw zeacpe mixcp oi`y
laa dilr xeari mxha daixwdl ick ,zxvr mcew ztqep mrt

.xg`z,øáñ ïBòîL éaøåmilbx dyly exaryk `weecïøãñk §©¦¦§¨©§¦§¨
,aezka xen`dïéà,xg`z laa xaer -exar m` la`àlL ¦¤Ÿ

àì ,ïøãñkxnelk ,zevnd bga `ay lk ,`ed eixac yexite .xaer §¦§¨Ÿ
e` zereayd bga `a ,gqta e`iadl leki dide gqtd mcew xcpy
`a `ly lk j` .xg`z laa xeari okn xg`l la` ,zekeqd bga
xcpy meyn gqta e`iadl did leki `ly ,xnelk ,zevnd bga
`l` ,eixg`ly zekeqd bgae zereayd bga `a epi` ,eixg`l
xaer oi`y oeik ,dixg`ly dpyd ly zekeqa mb e`iadl leki

.oxcqk milbx yly eilr exariy cr xg`z laa
* * *
:xfrl` iax ixac zx`an `xnbd,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥
.úBkeqä âça BúãBz íãà àéáî:`xnbd zxxanúîéà,`ian ¥¦¨¨¨§©©¥©

,àn÷ àpz eðééä ,ãòBî ìL Bleça àîéìéà.eixac lr siqed dne ¦¥¨§¤¥©§©¨©¨
àlàezpeek gxkdaíBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð ,øáñ÷å .áBè íBéa ¤¨§§¨¨©§¨¦§¨§¥¦§
.áBèzia ixacly xaeqd ,(`"r) lirl xfrl` oa oerny iaxke

ipde' `xnbd dxn`y dn dfe .aeh meia dacp inly miaxw lld
.'i`pz ipdk i`pz
:`xnbd zl`eyè÷ðc úBkeqä âç àðL éàîe`lde ,xfrl` iax ©§¨©©§¨©

:`xnbd daiyn .ok `ed aeh mei lkaïBòîL éaøa øæòìà éaøhwp ©¦¤§¨¨§©¦¦§
okøîàé àì ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .déîòèìweqta aezkd §©£¥§©§¨©¦¦§¥ŸŸ©

,xg`z la oiprl yxcpdL ,'úBkeqä âç'ixdáeúkä Baeiptly ©©¤©¨
,øaãîdxezd dxfgy s`e .'mini zraW Ll dUrY zMQd bg' §©¥©©ªŸ©£¤§¦§©¨¦

ly e`ll raewd onfd mdy epcnll ick milbxd lk z` zepnl
miwqer ixdy ,zekeqd bg xikfdl dl did `l ,xen`k xg`z la

.epiipra el` miaezke,øîàð änìickïBøçà äfL øîBìxcql ¨¨¤¡©©¤¤©£
zekeqe zxvr gqt exar m` wxe ,xg`z la oiprl raewd milbxd

.xg`z laa xaer ,df xcq it lrïBòîL éaøa øæòìà éaøwleg ©¦¤§¨¨§©¦¦§
e,øîBàick `ed 'zekeqd bg' aezkd xikfdy dnL øîBìbgäf ¥©¤¤

calad `edíøBb,zekeq mcew xcp m` s`e ,xg`z laa xearl ¥
bga ezcez mc` `ian' ,xn` okle .df e`la eixg`l cin xaer

.xg`z laa xearl `ly ick ,'zekeqd
* * *

:xfrl` iax ixac jynd z` zyxtn `xnbdda àöBéå[dceza-] §¥¨
:äâéâç íeMî da àöBé Bðéàå ,äçîN íeMî¦¦§¨§¥¥¨¦£¦¨

:`xnbd dywnàèéLtdbibg ixdy ,dbibg meyn da `vei epi`y §¦¨
,àeä äáBçaL øác,''dl bg Fz` mzBge' (`n bk `xwie) xn`pkìëå ¨¨¤§¨§©Ÿ¤Ÿ©©§¨

,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øáczeacpe mixcpn `le ¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦
:`xnbd zvxzn .excp meyn mda cnere aiiegnyàëéøö àìŸ§¦¨

`l` ,dbibg meyn da `vei epi`y eprinydlLéøôc áb ìò óàc§©©©§¨¦
.liren epi` ,dbibg zaeg ici da `viy dcezd xcpy drya

eéìò éøä øîBàä ,ïðçBé éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépî àòaãk§¦§¨¦¥©¦¦§¤¨¦¥©¦¨¨¨¥£¥¨©
da àöàå ,äãBzs`äâéâç éãé`veie ,e`pz liren m`d ,lbxa ¨§¥¥¨§¥£¦¨

xn`y ina wtzqdl yi oke .`l e` ,dbibg zaeg ici dcezaéðéøä£¥¦
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dvia(ycew zay meil)

çlâàåmcew izexifp xnba `iadl ilry zepaxwd z` `ia` - ©£©©
,ixry z` glb`y,eäî ,éðL øNòî úBònîexeaic liren m`d ¦¨©£¥¥¦©

.`l e` ,el` zernn m`iadl lekiedéì øîàxcpy df ,opgei iax ¨©¥
`ed ixd ,i`pza dcezøeãð,[dceza aiige ,excp lg-]àöBé Bðéàå ¨§¥¥

`ed ixd ,i`pza zexifp xcpy df oke ,dbibg ici daBðéàå ,øéæð̈¦§¥
çlâîenvr lr laiwy oeiky .ipy xyrn zernn zepaxw lr §©¥©

deabl ezxin`y ,aiigzp cin ,xifp zeidl e` ,dcez `iadl
leki epi` aey i`pz `ll excp lg xaky xg`le ,heicdl ezxiqnk

:eilr zepzdl
* * *

:dnec oic d`ian `xnbdàøáb àeääzenl cner didyeäì øîàc ©©§¨§¨©§
,[mixg`l-]déì eáä[el epz-]ézøa áéñðìå ,éðBìôì éæeæ äàî òaøà ¨¥©§©§¨¥¦§¦§¦§¦§©¦

.iza z` `yie -äàî òaøà ,àtt áø øîàfefìé÷Lxnelk ,gwi - ¨©©¨¨©§©§¨¨¦
,mda dkfdézøáe,[ozepd ly ezae-],áéñð àì éòa éà ,áéñð éòa éà §©¥¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦

:`xnbd zyxtn .zad i`eyipa dielz dpznd oi`eàîòèoi`y ©£¨
meyn ,dpznl i`pzk miaygp oi`eypddéì eáä øîàcrax` §¨©¨¥

,fef ze`náéñðìå.oi`eyipd i`pzl dpizpd ieeiv micwde ,izaìáà §¦§¦£¨
øîà éà,jetd xcqaáéñðì,izadéì eáäåixd ,fef ze`n rax` ¦¨©¦§¦§¨¥

,ok lre ,dp`yiy i`pza `id dpizpdáéñð éàzad z`ìé÷Lz` ¦¨¦¨¦
,dpznd:ìé÷L àì ,áéñð àì éàå§¦Ÿ¨¦Ÿ¨¦

* * *
,àzòîL àäì øîà÷å øîéøî áéúéici z`vl i`pz liren oi`y ¨¦§¥©§¨¨©§¨§©§¨

xyrn zernn ezexifp zepaxw z` `iadl `l oke ,dceza dbibg
,ipydéLôðc déîMî.`ira oeyla `le ,dweqt dkldk ,envrn - ¦§¥§©§¥

,dì ezéðúî éëä ïezà ,øîéøîì àðéáø déì øîàla`àòaãk ïðà ¨©¥¨¦¨¦§¥©©¨¦©§¦¨£©§¦§¨
,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî,oicd oky eaiydedì ïðéðúî: ¦¥¥¨¦¥©¦¨¨©§¦¨¨

* * *
meia mikneq m`d lld ziae i`ny zia zwelgn epizpyna epipy
`xnbd zrk dxaqe ,mzaxwd mcew dgnye dbibg inly lr aeh
.`l e` dkinqa miaiig daeg inly m`d `id zwelgndy

:df itl da oecl yiy `ziixa `xnbd d`ianedén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥
[iptl `pz dpy-],àaà øa ÷çöé éaøcoxd` zlera xn`p §©¦¦§¨©©¨

,deehvpy itk mi`elinl ipinyd meia daixwdyúà áø÷iå'©©§¥¤
,'ètLnk äNòiå äìBòäcr xn`p `l ef oirk daeg zlera `lde ¨¨©©£¤¨©¦§¨

daixwdy aezkd zpeek gxkdae ,htyn mey dkúìBò ètLîk§¦§¨©
,äáãðe ,`xwie zyxta xen`dãnìaezkdäðeòhL äáBç úìBò ìò §¨¨¦¥©©¨¤§¨

äëéîñ.dacp zlerkdéì øîà,`pzl `a` xa wgvi iaxCì øîàc §¦¨¨©¥§¨©¨
épîdpey jpdy ef `ziixa zhiy -c ,àéä éànL úéajkn gken ©¦¥©©¦§

c dkinqn daeg inly exhtyéøîb àì[micnl oi`y-]äáBç éîìL Ÿ¨§¥©§¥¨
a` oipaa,äáãð éîìMî`idy dacpl dn jextl yiy meyn ¦©§¥§¨¨

inlyl dpnn cenll oi`e ,dilr jenql dxezd daiig okle ,dievn
ok lre ,dacp zlern daeg zler cenll oi` mb df itle .daeg

.dkinqa daiigl ick ,`ziixaa dxen`d dyxcl ewwfedéàc§¦
zhiyaìlä úéac ,zxzein dyxcdy dyw ,dzpypéøîâc ïåék ¥¦¥¥¨§¨§¥

a dkinq aeig [micnl-]äáBç éîìLa` oipaa,äáãð éîìMîok m` ©§¥¨¦©§¥§¨¨
àø÷ éòaz àì énð äáBç úìBò,dkinq dpirhdléøîâcoipaa dl ©¨©¦Ÿ¦¨¥§¨§¨§¥

a`.äáãð úìBòî:`xnbd dgecäáBç éîìL ìlä úéác éànîe ¥©§¨¨¦©§¥¦¥©§¥¨
,éøîb äáãð éîìMîzlern cenll mdl yi daeg zler mb df itle ¦©§¥§¨¨¨§¥

.dacpàîìc,dacpn daeg cenll xyt` i`y micen lld zia mb ¦§¨
a` oipaa daeg inlya dkinq aeigeúìBòå ,éøîb äáBç úìBòî¥©¨¨§¥§©

àôeb äáBç,[dnvr-]àø÷ àéòawxy ,dkinqa daiigl 'htynk'c ¨¨¨£¨§¨
inlyl dpnn cenll xyt` ,daeg zlera dkinq epcnly xg`

d ixacl dxn`p `ziixad ok m`e .dl minecd daegdywn .lk

c ok xnel oi` i`ce :`xnbdéøîb àìc äáãð éîìMî àðL éàîzia ©§¨¦©§¥§¨¨§Ÿ¨§¥
jextl yiy meyn ,daeg inlya dkinq aiigl lldïééeöî ïkL¤¥§¦

s` ok m` ,daeg inlyn xzei ,mdéøîb àì énð äáBç úìBòî¥©¨©¦Ÿ¨§¥
dperh daeg zler `weecy jextl yiy meyn ,daeg inlyl

dkinqïkLdaxwìéìkdaeg inly ok oi`y dn ,gafnd lr ¤¥¨¦
lld zial oipn ok m`e ,milrale mipdkl dlik`l ozip mxyay

:`xnbd zayiin .dkinq miperh dgnye dbibg inlyy(àlà)¤¨
cenll oi` lld zial mby ,dzpyp lkd ixacl `ziixad ok`
dkinq lr cnll aezkd zyxc z` jixv okle ,dacpn daeg
zngn ,daeg inlyl cal dpnn cenll oi` ok`e ,daeg zlera

mpn` ,dxen`d `kxitd¯ àéiðéaî àéúàdkinq ep` micnl ¨§¨¦¥©¨
,[daeg zlere dacp inly-] mdipy oian deyd cva daeg inlyl
mdy daeg inly s` ,dkinq oiperhy dacp inlya epivn dn
dacp inlyl dn ,jextz m`e .dkinq miperh mzenk minly
,gikez daeg zler ,aiydl yi .dkinq miperh okle ,oiievny
.daeg inly zeaxl yi ok enke ,dkinq dperh dievn dpi`y s`y
yi .dkinq dperh okl ,lilk `idy daeg zlerl dn ,jextz m`e
mpi`y it lr s` dkinq miperhy ,egikei dacp inly ,aiydl
iptn dkinqd mrh oi`y gikedl yi daeg zlern ik `vnp .lilk
iptn dkinqd mrh oi`y egikei dacp inlye ,oaxwd zegiky
deyd cvd zngn `ed dkinqd mrh gxkdae ,lilk oaxwdy
lky mdn cenll yie .mikqp miperhe cigi oaxw mdy ,mdipyay
lld zia mixaeq okle ,dkinq oerh mikqp oerhd cigi oaxw

.dkinq miperh daeg inlyy
mixqe`d i`ny zia zpeeky zehiyta hwp `a` xa wgvi iax

inly lr aeh meia jenqlllk oi` mzrcly iptn `ed ,miaxwd m
:eixac lr `xnbd dywn .daeg inly lr jenql aeigåikéøáñ §¨§¥

éànL úéayäëéîñ eòa àì äáBç éîìLmdyk `l s`e ,llk ¥©©©§¥¨Ÿ¨§¦¨
.lega miaxwúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà ,àéðúäå§¨©§¨¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥

éøvL ,dîöò äëéîqä ìò ìläC`l` ,daeg inlya s` dze`ìò ¦¥©©§¦¨©§¨¤¨¦©
Bðéà ,íéøîBà éànL úéaL .äèéçL äëéîñì óëz ìò ,e÷ìçp äî©¤§§©¥¤¦§¦¨§¦¨¤¥©©§¦¥

éøöCxeqi` z` exizd `l okle ,dkinql dhigyd jinqdl ¨¦
.aeh mei axrn jenql xyt`y oeik ,dkinqa yiy zeaydúéáe¥

éøö ,íéøîBà ìläCxg`ne ,dkinqd xg`l cin dhigyd didzy ¦¥§¦¨¦
dkixv dkinqd s` ,aeh meia `ed dbibgde dgnyd zhigy onfe

.aeh mei axrn `le ea `weec zeyridl
,i`ny zia zhiy xe`iaa `id mi`pz zwelgn :`xnbd zvxzn

`a` xa wgvi iaxeéñBé éaø øîà ,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä§¨©¦©©¨§©§¨¨©©¦¥
äëéîñì óëz ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa§©¦§¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¥¤¦§¦¨

éøvL ,äèéçLC`l` .dkinq oerhd oaxwa `dzy,e÷ìçp äî ìò §¦¨¤¨¦©©¤§§
dîöò äëéîqä ìò,daeg inlya `id dperh m`éànL úéaL ©©§¦¨©§¨¤¥©©

éøö Bðéà íéøîBàéøö ,íéøîBà ìlä úéáe ,C.C §¦¥¨¦¥¦¥§¦¨¦
* * *

äNòî ,ïðaø eðzàéáäL ï÷fä ìläaz`BúìBò[di`x zler-]äøæòì ¨©¨¨©£¤§¦¥©¨¥¤¥¦¨¨£¨¨
ickáBè íBéa äéìò CBîñì.daixwdleéànL éãéîìz åéìò eøáç ¦§¨¤¨§¨§¨¨©§¦¥©©

,Bæ äîäa ìL dáéh äî Bì eøîà ,ï÷fädvx `l ezepzepr aexne ©¨¥¨§©¦¨¤§¥¨
e melyd iptn dpiye mdnr gkeezdl,àéä äá÷ð ,íäì øîàdpi`y ¨©¨¤§¥¨¦

,cala mixkfd on d`ad dlerl dxykíéîìL éçáæìebg ly §¦§¥§¨¦
,dáðæa íäì LkLk ,äéúàáä`id daiwpy mzerhdl,.íäì eëìäå £¥¦¨¦§¥¨¤¦§¨¨§¨§¨¤

òBa÷ì eLwáe ,ìlä úéa ìò éànL úéa ìL íãé äøáb íBiä BúBàå§©¨§¨¨¨¤¥©©©¥¦¥¦§¦§©
ïúBîk äëìä.aeh meia daxw di`x zler oi`yãçà ï÷æ íL äéäå £¨¨§¨§¨¨¨¨¥¤¨

úéák äëìäL òãBé äéäL ,BîL àèea ïa àááe ,ï÷fä éànL éãéîìzî¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤¨§¤¨¨¥©¤£¨¨§¥
e ,ìläi`ny ziak dkld erawi `ly ickçìL ¦¥¨©
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ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei
éðù øùòî úåòîî çìâàå,ezglbz meia aezkd eilr xfby zepaxw -dpw`zernn

.ipy xyrnøåãð.dbibg ici da `vei epi`e ,dcezd lr -çìâî åðéàå øéæðzernn -

dxiqnk deabl dxin`c ,aiigzp - "ilr ixd" xn`c oeikc ,oilegd on `l` xyrn

.`id `zlin e`l - zpn lr xn` xcd ike ,heicdlàøáâ àåäädzin zngn devn -

.didàúòîù àäìxne`dc -dcez ilr ixd"

."dbibg ici da `v`eäéùôðã äéîùî`le -

:dxn` eil`n `l` ,`ira oeyla dl xn`

,dbibg ici da `v`e dcez ilr ixd xne`d

xifp ipixdxecp - ipy xyrn zernn glb`e

.glbn epi`e xifp ,`vei epi`eåúéðúî éëä ïåúà
äì.opgei 'xc dinyn `le ,dil`n -àòáãë ïðà

äì ïðéðúî ïðçåé 'øî ùé÷ì ùéø äéðéîxcd`c -

x dil.ikd opgei 'äìåòä úà áø÷éåmei zler -

ipinyoxd` lr aezkd lihdy ,mi`eln ly

li`e z`hgl xwa oa lbr jl gw" :meil daeg

`xwie) "mininz dlerl.(hèôùîë äùòéå-

jigxk lr - daeg zlera xen`d htyn dn

,xn`w "`xwie"a dacp zlera yxetnd htynk

lyae .exn`p my minlye dler ihtyn lky

"mkn aixwi ik mc`" aizkc ,aezkd xac dacp

jnqe" mzd aizke ,aixwi dvxiykl :rnyn -

daeg zlera aizkc "htynk" i`d `z`e ."eci

dkinq orhzy dilr cnllihtyn x`yk

.dacpäéì øîàx -.`pzl wgvi 'éðî êì øîàã
oipaa dl xnb `le ,ikdl `xw jixhvi`c `d -

dperhe dler `idy dacpa epivn dnc a`

oerhz dzenk dler `idy daeg s` - dkinq

.dkinqàéä éàîù úéá:oizipzna xn`c -

oi`e ,daeg ody aeh mei ly minly oi`ian

dkinqc meyn - i`n `nrhe .odilr oikneq

minly gaf m`e" ,dacp inlya ,aizk "`xwie"a

daeg opixnb `l :ixaq `we ,'ebe "eci jnqe epaxw

:opikxtc .dacpnlka dievn oky - dacpl dn

dvxiy dryacpzidpi`y daega xn`z ,`iaie

`l`dkinq `igc `l ,jkld ,aiigziykl

e`l i` ,inp daeg zler ,jkld .aeh mei edcic

hxtc`ira ded `l - "htynk" `xw da

daegc ,dkinq.opixnb `l dacpnúéáã éàîîå
'åë ììä`l dacpn daeg mlerl `nlc -

daeg lld zia `l` ,opixnbdaegn- ixnb

daeg inlyzlerndaeg zler ,jkld .daeg

,da yxetn zeidl "htynk"c `xw i`d `ira

dlera `l dkinq opirci ded `l - `l i`e`le

.`id lkd ixac `zipzn jde ,daegc minlya

àééðéáî àéúà`pz ipzc oizipzn mlerl -

.`xw `ira lld zial elit`e ,`id lkd ixac

i`dn daeg zlera dkinq ol `niiwc xg`ne

inlyn ,ediiexzn daeg inly edl ez` ,`xw

zlerne dacpdacp inlya epivn dna ,daeg

minly ody daeg inly s` - dkinq oiperhy

dn :zkxt ike .dkinq eprhi ozenkinlyl

dpi`y ,gikez daeg zler - oiievn ody dacp

dacp inly - lilk mpi`y daeg inlya xn`z ,lilk oky daeg zlerl dn :zkxt ike .dkinq eprhi - oiievn opi`y it lr s`y ,daeg inly `ia` ip` s` ,dkinq dperhe dievn

i`xk dacp inly i`x `le .`zil daeg zlera di`x jdc ,oievn oky - di`xa dkinqd mrh zelzl dacp inly i`xk daeg zler i`x `l :df i`xk df i`x `l ,oicd xfge ,egikei

cvd ,dkinq eda aizke ,dacp inlya `zil `dc ,lilk oky - di`xa dkinqd mrh zelzl daeg zlerdeeyddlzz jgxk lr - odaymrhozkinqmdipyay deyd cvd mrha

mdipyay deyd cvd ,dacp inlyae daeg zleradkinqe] mikqp oiperhe od cigi oaxwylk `ia` ip` s` ,[oerhddaeg inly edl ez`e ,dkinq oerhiy cigi oaxw `ede mikqp

.`nrh i`dnäëéîñä ìò å÷ìçð àì,aeh mei axrn odilr jneq :mixne` i`ny zia eid jk `l` ,jixvy daeg inlya -ohgeye.dhigy dkinql skz opixn` `le ,aeh meiaàåä
êéøöù äèéçù äëéîñì óëú ìò 'åë àðú éàä éë øîàã."hgye jnqe" aizkck ,dkinq oerhd xaca -äîöò äëéîñä ìò.dkinq daeg inly oiperh m` -àéä äá÷ðdler oi`y -

.dawpéçáæìåíéîìùäéúàáäaexn -ezepzepr.melyd iptn dpyn did lld lyäáðæá íäì ùëùëick -,ozerhdl.dawp `idy mixeaq eidiy
ïàö

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

øéæðdbibg meyn `v`y zpn lr `kt` xn` m` la` ,ikd xn`wc `wece - glbn epi`e

dcez ilr ixdxn`wc ,jenqa rnyn oke ,xifpa oke .`l -dil ead xn`c `nrhc :

ilr ixd xn`c oeikc meyn `nrh yxity ,qxhpewa yxit oke .'ek aiqpledxin`c ,aiigzp -

zpn lr xn` ike .heicdl ezxiqnk deabl.`id `zlin e`l -

áø÷éåi`wc i"yx yxit - 'eke dlerd z`

zyxta xn`py oxd` ly dler`

ipiny,xeav zler` i`w `dc ,`xidp `le -

axwie" aizk jk xg` cine "mrd xiry" aizkdc

weqta zyxetn oxd` ly dlere ."dlerd z`

i`wc ,inp ikd oi`c d`xp jkl .dyxta xg`

.xeav ly dler`

ãîì:dnize - dkinq dperhy daeg zler lr

zepaxwa dkinq oiperh oi`c mzd xn`c

`l` oipnd on dpi` efe ,zepaxw izya `l` xeav

yexitle !xac mlrd ly xte dxf dcear ly (xt)

`edy oxd` ly oaxwa ixiin `kdc yxitc i"yx

cigi oaxwoi`c xn`wc `dc :xnel yie .`gip -

zepaxw izya `l` dkinq oikixv`wec epiid -

oaxwa ixiin `kd la` ,zexecl ody zepaxwa

:dyw mewn lkne .dry itl didy ,mi`elnd

zler lr cnl `wc ?dryn zexec opitli ikidc

cigi opitli ikid :cere !dkinq dperhy daeg

"htynk dyrie"c `xwc yexit `dc ?xeavn

yi cere .`gip i"yx yexitle ,xeav oaxwa ixiin

`xw epl dlbe li`ed :mdipyl deyd `iepy xnel

,zexecn dry opitlic 'ebe "dlerd z` axwie"c

"aixwi ik mc`" aizkc ,cigi oaxwn xeav oaxwe

zexeclcigie dryn zexec itlilc oicd `ede -

ayil yic :xi`n iax axd xn` cere .xeavn

axwie"c `xwc dihyt mlerle ,i"yx yexit

dpi` `d `iyw i`e ,xeav oaxwa ixiin "dlerd

xeava zekinq izy xn`wck ,dkinq dperhyi -

zepaxwl oipr epi` m` `l` ,inp ikd oi`c :xnel

`l` dkinq oiperh oi`c ol `niiw `dc ,xeav

oipnd on dpi` efe ,xeav zepaxw izyaedpz -

.cigi oaxw `edy oxd` zepaxwl oipr

àìãdil zi` `zyd - 'ek daeg inly ixnb

ixn`c i`ny ziac `nrhc `a` xa wgvi iaxl

`le ,dkinq oiperh oi`c meyn epiid oikneq oi`

i"yxe ,'ek skza ibiltc jenqa xn`wc iqei iaxk

ynzyny ,zeay meyn `nrh oizipzna yxit

"oiyxec oi`" wxtac ,yxit dtie .miig ilraa

.opgei iaxl ibilt ikdac rnyn (a,fh dbibg)

àîìã`de :xn`z m`e - ixnb daeg zlern

daeg zlerc ,ywidd on `ad xac ied

cnld xace ,"htynk"c dacpn `l` opirci `l

:xnel yie !a` oipaa cnlne xfeg epi` ywida

oipaa cnlne xfeg m` (`,p) migafa `id `irac

oixfeg xnel ivnz m` :xn`w `kde ,e`l m`e a`

ywida cnld xac a` oipaa oicnlnezlern -

.opitli daegn daegc ,dl ixinb daeg
`iade
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àááe ,ï÷fä éànL éãéîìzî ãçà ï÷æ íL äéäå .ïúBîk§¨§¨¨¨¨¥¤¨¦©§¦¥©©©¨¥¨¨
çìLå ,ìlä úéák äëìäL òãBé äéäL ,BîL àèea ïa¤¨§¤¨¨¥©¤£¨¨§¥¦¥§¨©
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קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dvia(ycew zay meil)

çlâàåmcew izexifp xnba `iadl ilry zepaxwd z` `ia` - ©£©©
,ixry z` glb`y,eäî ,éðL øNòî úBònîexeaic liren m`d ¦¨©£¥¥¦©

.`l e` ,el` zernn m`iadl lekiedéì øîàxcpy df ,opgei iax ¨©¥
`ed ixd ,i`pza dcezøeãð,[dceza aiige ,excp lg-]àöBé Bðéàå ¨§¥¥

`ed ixd ,i`pza zexifp xcpy df oke ,dbibg ici daBðéàå ,øéæð̈¦§¥
çlâîenvr lr laiwy oeiky .ipy xyrn zernn zepaxw lr §©¥©

deabl ezxin`y ,aiigzp cin ,xifp zeidl e` ,dcez `iadl
leki epi` aey i`pz `ll excp lg xaky xg`le ,heicdl ezxiqnk

:eilr zepzdl
* * *

:dnec oic d`ian `xnbdàøáb àeääzenl cner didyeäì øîàc ©©§¨§¨©§
,[mixg`l-]déì eáä[el epz-]ézøa áéñðìå ,éðBìôì éæeæ äàî òaøà ¨¥©§©§¨¥¦§¦§¦§¦§©¦

.iza z` `yie -äàî òaøà ,àtt áø øîàfefìé÷Lxnelk ,gwi - ¨©©¨¨©§©§¨¨¦
,mda dkfdézøáe,[ozepd ly ezae-],áéñð àì éòa éà ,áéñð éòa éà §©¥¦¨¥¨¦¦¨¥Ÿ¨¦

:`xnbd zyxtn .zad i`eyipa dielz dpznd oi`eàîòèoi`y ©£¨
meyn ,dpznl i`pzk miaygp oi`eypddéì eáä øîàcrax` §¨©¨¥

,fef ze`náéñðìå.oi`eyipd i`pzl dpizpd ieeiv micwde ,izaìáà §¦§¦£¨
øîà éà,jetd xcqaáéñðì,izadéì eáäåixd ,fef ze`n rax` ¦¨©¦§¦§¨¥

,ok lre ,dp`yiy i`pza `id dpizpdáéñð éàzad z`ìé÷Lz` ¦¨¦¨¦
,dpznd:ìé÷L àì ,áéñð àì éàå§¦Ÿ¨¦Ÿ¨¦

* * *
,àzòîL àäì øîà÷å øîéøî áéúéici z`vl i`pz liren oi`y ¨¦§¥©§¨¨©§¨§©§¨

xyrn zernn ezexifp zepaxw z` `iadl `l oke ,dceza dbibg
,ipydéLôðc déîMî.`ira oeyla `le ,dweqt dkldk ,envrn - ¦§¥§©§¥

,dì ezéðúî éëä ïezà ,øîéøîì àðéáø déì øîàla`àòaãk ïðà ¨©¥¨¦¨¦§¥©©¨¦©§¦¨£©§¦§¨
,ïðçBé éaøî Lé÷ì Léø dépéî,oicd oky eaiydedì ïðéðúî: ¦¥¥¨¦¥©¦¨¨©§¦¨¨

* * *
meia mikneq m`d lld ziae i`ny zia zwelgn epizpyna epipy
`xnbd zrk dxaqe ,mzaxwd mcew dgnye dbibg inly lr aeh
.`l e` dkinqa miaiig daeg inly m`d `id zwelgndy

:df itl da oecl yiy `ziixa `xnbd d`ianedén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥
[iptl `pz dpy-],àaà øa ÷çöé éaøcoxd` zlera xn`p §©¦¦§¨©©¨

,deehvpy itk mi`elinl ipinyd meia daixwdyúà áø÷iå'©©§¥¤
,'ètLnk äNòiå äìBòäcr xn`p `l ef oirk daeg zlera `lde ¨¨©©£¤¨©¦§¨

daixwdy aezkd zpeek gxkdae ,htyn mey dkúìBò ètLîk§¦§¨©
,äáãðe ,`xwie zyxta xen`dãnìaezkdäðeòhL äáBç úìBò ìò §¨¨¦¥©©¨¤§¨

äëéîñ.dacp zlerkdéì øîà,`pzl `a` xa wgvi iaxCì øîàc §¦¨¨©¥§¨©¨
épîdpey jpdy ef `ziixa zhiy -c ,àéä éànL úéajkn gken ©¦¥©©¦§

c dkinqn daeg inly exhtyéøîb àì[micnl oi`y-]äáBç éîìL Ÿ¨§¥©§¥¨
a` oipaa,äáãð éîìMî`idy dacpl dn jextl yiy meyn ¦©§¥§¨¨

inlyl dpnn cenll oi`e ,dilr jenql dxezd daiig okle ,dievn
ok lre ,dacp zlern daeg zler cenll oi` mb df itle .daeg

.dkinqa daiigl ick ,`ziixaa dxen`d dyxcl ewwfedéàc§¦
zhiyaìlä úéac ,zxzein dyxcdy dyw ,dzpypéøîâc ïåék ¥¦¥¥¨§¨§¥

a dkinq aeig [micnl-]äáBç éîìLa` oipaa,äáãð éîìMîok m` ©§¥¨¦©§¥§¨¨
àø÷ éòaz àì énð äáBç úìBò,dkinq dpirhdléøîâcoipaa dl ©¨©¦Ÿ¦¨¥§¨§¨§¥

a`.äáãð úìBòî:`xnbd dgecäáBç éîìL ìlä úéác éànîe ¥©§¨¨¦©§¥¦¥©§¥¨
,éøîb äáãð éîìMîzlern cenll mdl yi daeg zler mb df itle ¦©§¥§¨¨¨§¥

.dacpàîìc,dacpn daeg cenll xyt` i`y micen lld zia mb ¦§¨
a` oipaa daeg inlya dkinq aeigeúìBòå ,éøîb äáBç úìBòî¥©¨¨§¥§©

àôeb äáBç,[dnvr-]àø÷ àéòawxy ,dkinqa daiigl 'htynk'c ¨¨¨£¨§¨
inlyl dpnn cenll xyt` ,daeg zlera dkinq epcnly xg`

d ixacl dxn`p `ziixad ok m`e .dl minecd daegdywn .lk

c ok xnel oi` i`ce :`xnbdéøîb àìc äáãð éîìMî àðL éàîzia ©§¨¦©§¥§¨¨§Ÿ¨§¥
jextl yiy meyn ,daeg inlya dkinq aiigl lldïééeöî ïkL¤¥§¦

s` ok m` ,daeg inlyn xzei ,mdéøîb àì énð äáBç úìBòî¥©¨©¦Ÿ¨§¥
dperh daeg zler `weecy jextl yiy meyn ,daeg inlyl

dkinqïkLdaxwìéìkdaeg inly ok oi`y dn ,gafnd lr ¤¥¨¦
lld zial oipn ok m`e ,milrale mipdkl dlik`l ozip mxyay

:`xnbd zayiin .dkinq miperh dgnye dbibg inlyy(àlà)¤¨
cenll oi` lld zial mby ,dzpyp lkd ixacl `ziixad ok`
dkinq lr cnll aezkd zyxc z` jixv okle ,dacpn daeg
zngn ,daeg inlyl cal dpnn cenll oi` ok`e ,daeg zlera

mpn` ,dxen`d `kxitd¯ àéiðéaî àéúàdkinq ep` micnl ¨§¨¦¥©¨
,[daeg zlere dacp inly-] mdipy oian deyd cva daeg inlyl
mdy daeg inly s` ,dkinq oiperhy dacp inlya epivn dn
dacp inlyl dn ,jextz m`e .dkinq miperh mzenk minly
,gikez daeg zler ,aiydl yi .dkinq miperh okle ,oiievny
.daeg inly zeaxl yi ok enke ,dkinq dperh dievn dpi`y s`y
yi .dkinq dperh okl ,lilk `idy daeg zlerl dn ,jextz m`e
mpi`y it lr s` dkinq miperhy ,egikei dacp inly ,aiydl
iptn dkinqd mrh oi`y gikedl yi daeg zlern ik `vnp .lilk
iptn dkinqd mrh oi`y egikei dacp inlye ,oaxwd zegiky
deyd cvd zngn `ed dkinqd mrh gxkdae ,lilk oaxwdy
lky mdn cenll yie .mikqp miperhe cigi oaxw mdy ,mdipyay
lld zia mixaeq okle ,dkinq oerh mikqp oerhd cigi oaxw

.dkinq miperh daeg inlyy
mixqe`d i`ny zia zpeeky zehiyta hwp `a` xa wgvi iax

inly lr aeh meia jenqlllk oi` mzrcly iptn `ed ,miaxwd m
:eixac lr `xnbd dywn .daeg inly lr jenql aeigåikéøáñ §¨§¥

éànL úéayäëéîñ eòa àì äáBç éîìLmdyk `l s`e ,llk ¥©©©§¥¨Ÿ¨§¦¨
.lega miaxwúéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà ,àéðúäå§¨©§¨¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥

éøvL ,dîöò äëéîqä ìò ìläC`l` ,daeg inlya s` dze`ìò ¦¥©©§¦¨©§¨¤¨¦©
Bðéà ,íéøîBà éànL úéaL .äèéçL äëéîñì óëz ìò ,e÷ìçp äî©¤§§©¥¤¦§¦¨§¦¨¤¥©©§¦¥

éøöCxeqi` z` exizd `l okle ,dkinql dhigyd jinqdl ¨¦
.aeh mei axrn jenql xyt`y oeik ,dkinqa yiy zeaydúéáe¥

éøö ,íéøîBà ìläCxg`ne ,dkinqd xg`l cin dhigyd didzy ¦¥§¦¨¦
dkixv dkinqd s` ,aeh meia `ed dbibgde dgnyd zhigy onfe

.aeh mei axrn `le ea `weec zeyridl
,i`ny zia zhiy xe`iaa `id mi`pz zwelgn :`xnbd zvxzn

`a` xa wgvi iaxeéñBé éaø øîà ,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc àeä§¨©¦©©¨§©§¨¨©©¦¥
äëéîñì óëz ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,äãeäé éaøa§©¦§¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©¥¤¦§¦¨

éøvL ,äèéçLC`l` .dkinq oerhd oaxwa `dzy,e÷ìçp äî ìò §¦¨¤¨¦©©¤§§
dîöò äëéîqä ìò,daeg inlya `id dperh m`éànL úéaL ©©§¦¨©§¨¤¥©©

éøö Bðéà íéøîBàéøö ,íéøîBà ìlä úéáe ,C.C §¦¥¨¦¥¦¥§¦¨¦
* * *

äNòî ,ïðaø eðzàéáäL ï÷fä ìläaz`BúìBò[di`x zler-]äøæòì ¨©¨¨©£¤§¦¥©¨¥¤¥¦¨¨£¨¨
ickáBè íBéa äéìò CBîñì.daixwdleéànL éãéîìz åéìò eøáç ¦§¨¤¨§¨§¨¨©§¦¥©©

,Bæ äîäa ìL dáéh äî Bì eøîà ,ï÷fädvx `l ezepzepr aexne ©¨¥¨§©¦¨¤§¥¨
e melyd iptn dpiye mdnr gkeezdl,àéä äá÷ð ,íäì øîàdpi`y ¨©¨¤§¥¨¦

,cala mixkfd on d`ad dlerl dxykíéîìL éçáæìebg ly §¦§¥§¨¦
,dáðæa íäì LkLk ,äéúàáä`id daiwpy mzerhdl,.íäì eëìäå £¥¦¨¦§¥¨¤¦§¨¨§¨§¨¤

òBa÷ì eLwáe ,ìlä úéa ìò éànL úéa ìL íãé äøáb íBiä BúBàå§©¨§¨¨¨¤¥©©©¥¦¥¦§¦§©
ïúBîk äëìä.aeh meia daxw di`x zler oi`yãçà ï÷æ íL äéäå £¨¨§¨§¨¨¨¨¥¤¨

úéák äëìäL òãBé äéäL ,BîL àèea ïa àááe ,ï÷fä éànL éãéîìzî¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤¨§¤¨¨¥©¤£¨¨§¥
e ,ìläi`ny ziak dkld erawi `ly ickçìL ¦¥¨©
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ezny in` cenr k sc ± iyily wxt`nei
éðù øùòî úåòîî çìâàå,ezglbz meia aezkd eilr xfby zepaxw -dpw`zernn

.ipy xyrnøåãð.dbibg ici da `vei epi`e ,dcezd lr -çìâî åðéàå øéæðzernn -

dxiqnk deabl dxin`c ,aiigzp - "ilr ixd" xn`c oeikc ,oilegd on `l` xyrn

.`id `zlin e`l - zpn lr xn` xcd ike ,heicdlàøáâ àåäädzin zngn devn -

.didàúòîù àäìxne`dc -dcez ilr ixd"

."dbibg ici da `v`eäéùôðã äéîùî`le -

:dxn` eil`n `l` ,`ira oeyla dl xn`

,dbibg ici da `v`e dcez ilr ixd xne`d

xifp ipixdxecp - ipy xyrn zernn glb`e

.glbn epi`e xifp ,`vei epi`eåúéðúî éëä ïåúà
äì.opgei 'xc dinyn `le ,dil`n -àòáãë ïðà

äì ïðéðúî ïðçåé 'øî ùé÷ì ùéø äéðéîxcd`c -

x dil.ikd opgei 'äìåòä úà áø÷éåmei zler -

ipinyoxd` lr aezkd lihdy ,mi`eln ly

li`e z`hgl xwa oa lbr jl gw" :meil daeg

`xwie) "mininz dlerl.(hèôùîë äùòéå-

jigxk lr - daeg zlera xen`d htyn dn

,xn`w "`xwie"a dacp zlera yxetnd htynk

lyae .exn`p my minlye dler ihtyn lky

"mkn aixwi ik mc`" aizkc ,aezkd xac dacp

jnqe" mzd aizke ,aixwi dvxiykl :rnyn -

daeg zlera aizkc "htynk" i`d `z`e ."eci

dkinq orhzy dilr cnllihtyn x`yk

.dacpäéì øîàx -.`pzl wgvi 'éðî êì øîàã
oipaa dl xnb `le ,ikdl `xw jixhvi`c `d -

dperhe dler `idy dacpa epivn dnc a`

oerhz dzenk dler `idy daeg s` - dkinq

.dkinqàéä éàîù úéá:oizipzna xn`c -

oi`e ,daeg ody aeh mei ly minly oi`ian

dkinqc meyn - i`n `nrhe .odilr oikneq

minly gaf m`e" ,dacp inlya ,aizk "`xwie"a

daeg opixnb `l :ixaq `we ,'ebe "eci jnqe epaxw

:opikxtc .dacpnlka dievn oky - dacpl dn

dvxiy dryacpzidpi`y daega xn`z ,`iaie

`l`dkinq `igc `l ,jkld ,aiigziykl

e`l i` ,inp daeg zler ,jkld .aeh mei edcic

hxtc`ira ded `l - "htynk" `xw da

daegc ,dkinq.opixnb `l dacpnúéáã éàîîå
'åë ììä`l dacpn daeg mlerl `nlc -

daeg lld zia `l` ,opixnbdaegn- ixnb

daeg inlyzlerndaeg zler ,jkld .daeg

,da yxetn zeidl "htynk"c `xw i`d `ira

dlera `l dkinq opirci ded `l - `l i`e`le

.`id lkd ixac `zipzn jde ,daegc minlya

àééðéáî àéúà`pz ipzc oizipzn mlerl -

.`xw `ira lld zial elit`e ,`id lkd ixac

i`dn daeg zlera dkinq ol `niiwc xg`ne

inlyn ,ediiexzn daeg inly edl ez` ,`xw

zlerne dacpdacp inlya epivn dna ,daeg

minly ody daeg inly s` - dkinq oiperhy

dn :zkxt ike .dkinq eprhi ozenkinlyl

dpi`y ,gikez daeg zler - oiievn ody dacp

dacp inly - lilk mpi`y daeg inlya xn`z ,lilk oky daeg zlerl dn :zkxt ike .dkinq eprhi - oiievn opi`y it lr s`y ,daeg inly `ia` ip` s` ,dkinq dperhe dievn

i`xk dacp inly i`x `le .`zil daeg zlera di`x jdc ,oievn oky - di`xa dkinqd mrh zelzl dacp inly i`xk daeg zler i`x `l :df i`xk df i`x `l ,oicd xfge ,egikei

cvd ,dkinq eda aizke ,dacp inlya `zil `dc ,lilk oky - di`xa dkinqd mrh zelzl daeg zlerdeeyddlzz jgxk lr - odaymrhozkinqmdipyay deyd cvd mrha

mdipyay deyd cvd ,dacp inlyae daeg zleradkinqe] mikqp oiperhe od cigi oaxwylk `ia` ip` s` ,[oerhddaeg inly edl ez`e ,dkinq oerhiy cigi oaxw `ede mikqp

.`nrh i`dnäëéîñä ìò å÷ìçð àì,aeh mei axrn odilr jneq :mixne` i`ny zia eid jk `l` ,jixvy daeg inlya -ohgeye.dhigy dkinql skz opixn` `le ,aeh meiaàåä
êéøöù äèéçù äëéîñì óëú ìò 'åë àðú éàä éë øîàã."hgye jnqe" aizkck ,dkinq oerhd xaca -äîöò äëéîñä ìò.dkinq daeg inly oiperh m` -àéä äá÷ðdler oi`y -

.dawpéçáæìåíéîìùäéúàáäaexn -ezepzepr.melyd iptn dpyn did lld lyäáðæá íäì ùëùëick -,ozerhdl.dawp `idy mixeaq eidiy
ïàö
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øéæðdbibg meyn `v`y zpn lr `kt` xn` m` la` ,ikd xn`wc `wece - glbn epi`e

dcez ilr ixdxn`wc ,jenqa rnyn oke ,xifpa oke .`l -dil ead xn`c `nrhc :

ilr ixd xn`c oeikc meyn `nrh yxity ,qxhpewa yxit oke .'ek aiqpledxin`c ,aiigzp -

zpn lr xn` ike .heicdl ezxiqnk deabl.`id `zlin e`l -

áø÷éåi`wc i"yx yxit - 'eke dlerd z`

zyxta xn`py oxd` ly dler`

ipiny,xeav zler` i`w `dc ,`xidp `le -

axwie" aizk jk xg` cine "mrd xiry" aizkdc

weqta zyxetn oxd` ly dlere ."dlerd z`

i`wc ,inp ikd oi`c d`xp jkl .dyxta xg`

.xeav ly dler`

ãîì:dnize - dkinq dperhy daeg zler lr

zepaxwa dkinq oiperh oi`c mzd xn`c

`l` oipnd on dpi` efe ,zepaxw izya `l` xeav

yexitle !xac mlrd ly xte dxf dcear ly (xt)

`edy oxd` ly oaxwa ixiin `kdc yxitc i"yx

cigi oaxwoi`c xn`wc `dc :xnel yie .`gip -

zepaxw izya `l` dkinq oikixv`wec epiid -

oaxwa ixiin `kd la` ,zexecl ody zepaxwa

:dyw mewn lkne .dry itl didy ,mi`elnd

zler lr cnl `wc ?dryn zexec opitli ikidc

cigi opitli ikid :cere !dkinq dperhy daeg

"htynk dyrie"c `xwc yexit `dc ?xeavn

yi cere .`gip i"yx yexitle ,xeav oaxwa ixiin

`xw epl dlbe li`ed :mdipyl deyd `iepy xnel

,zexecn dry opitlic 'ebe "dlerd z` axwie"c

"aixwi ik mc`" aizkc ,cigi oaxwn xeav oaxwe

zexeclcigie dryn zexec itlilc oicd `ede -

ayil yic :xi`n iax axd xn` cere .xeavn

axwie"c `xwc dihyt mlerle ,i"yx yexit

dpi` `d `iyw i`e ,xeav oaxwa ixiin "dlerd

xeava zekinq izy xn`wck ,dkinq dperhyi -

zepaxwl oipr epi` m` `l` ,inp ikd oi`c :xnel

`l` dkinq oiperh oi`c ol `niiw `dc ,xeav

oipnd on dpi` efe ,xeav zepaxw izyaedpz -

.cigi oaxw `edy oxd` zepaxwl oipr

àìãdil zi` `zyd - 'ek daeg inly ixnb

ixn`c i`ny ziac `nrhc `a` xa wgvi iaxl

`le ,dkinq oiperh oi`c meyn epiid oikneq oi`

i"yxe ,'ek skza ibiltc jenqa xn`wc iqei iaxk

ynzyny ,zeay meyn `nrh oizipzna yxit

"oiyxec oi`" wxtac ,yxit dtie .miig ilraa

.opgei iaxl ibilt ikdac rnyn (a,fh dbibg)
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úøöò éNák :éáéúéî .÷éøæ àðeä áø øa äaøì ,÷éøæ àì àáøì .ãáàL Bà øNa àîèð¦§¨¨¨¤¨©§¨¨¨¨¥§©¨©©¨¨¥¥¦¥¦§¥£¤¤

ïèçMLì àlL¯ ÷øæ íàå ,÷Bøæé àì ¯ úaL äúéä íàå .ìëàé øNaäå ÷øfé ícä ¯ ïpîæ øçàì ïéa ïpîæ éðôì ïéa ïèçML Bà ,ïîL ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ¦§§¦¨©
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dvia(ycew zay meil)

øã÷ ïàö ìk àéáäål`rnyi-][Ldid,äøæòa ïãéîòäå ,íéìLeøéa §¥¦¨Ÿ¥¨¤¦¨©¦§¤¡¦¨¨£¨¨
CBîñì äöBøL éî ìk ,øîàå,dii`x zler aixwdleàáélehie §¨©¨¦¤¤¦§¨Ÿ

el`nCBîñéå.aixwieåjk ici lrìlä úéa ìL ïãé äøáb íBiä BúBà §¦§§©¨§¨¨¨¤¥¦¥
,i`ny zia lrøáca øòøòL íãà íL äéä àìå ,ïúBîk äëìä eòá÷å§¨§£¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤¦§¥©¨¨

:íeìk§
áeLdidäNòî,mcewd dyrnd xg`lúéa éãéîìzî ãçà ãéîìúa ©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥¥

àéáäL ,ìläz` aeh meia,äøæòì BúìBòoiekzde.äéìò CBîñì ¦¥¤¥¦¨¨£¨¨¦§¨¤¨
éànL úéa éãéîìzî ãçà ãéîìz BàöîeBf äî ,Bì øîàdäëéîñ §¨©§¦¤¨¦©§¦¥¥©©¨©©§¦¨

.i`ny zia zrck `ly ,zeyrl jzrcayBì øîàzia cinlz ¨©
,lwyn eze` lr lldä÷éúL Bf äî,xnelk ,da feg`l jl didy ©§¦¨

.wzey jpi` recnäôéæða B÷zLdld egipde ,ef.Bì Cìäå ¦§¦§¦¨§¨©
Ckìä ,éiaà øîà[okl-],df dyrnn cenll yiïðaøî àáøBö éàä ¨©©©¥¦§¨©§¨¥©¨¨

àúlî déøáç déì øîàc,[aix ly xac-]éôè àúlî déì øcäì àì §¨©¥©§¥¦§¨Ÿ©§©¥¦§¨§¥
déøáç déì øîàc éànîitkn xzei mixac zekix`a el aiyi `l - ¦©§¨©¥©§¥

myk ,enr aixl ligzd dldyeäéàc[i`ny zia cinlz]déì øîà §¦¨©¥
déì øcäî à÷å ,äëéîñ Bf äî[lld zia cinlz el aiyde-]Bf äî ©§¦¨§¨©§©¥©

,ä÷éúL:xzei `le §¦¨
* * *

i`ny zia ly mzwelgn mrh zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:aeh meia dii`x zler zaxwd oica ,lld ziaeíäì eøîà ,àéðz©§¨¨§¨¤

,éànL úéáì ìlä úéax zlery `ed xnege lw `ldedaixw dii` ¥¦¥§¥©©
,aeh meiaøeñàL íB÷îa äîedk`ln mey ea zeyrlìjxev ©§¨¤¨§

,èBéãä,zaya epiideøzeîdk`ln zeyrldBáâìaixwdle ¤§¨§¨©
,reaw mpnfy oitqene oicinzøzenL íB÷îzk`ln ea zeyrl ¨¤¨

ytp lke`,èBéãäì,aeh mei epiideøzenL ïéc Bðéàzek`ln lk ea §¤§¥¦¤¨
zekxvpdìzlik`,dBáâ.dii`x zler s`e,éànL úéa íäì eøîà §¨©¨§¨¤¥©©

L ,eçéëBé úBáãðe íéøãðixdøzenmeia ytp lke` zk`ln zeyrl §¨¦§¨¦¤¨
aehìjxevå ,èBéãäz`f lkaøeñàzeacpe mixcp ea aixwdl §¤§§¨

ìjxevdBáâ.mkzhiyl s`,ìlä úéa íäì eøîà,jkn gikedl oi` §¨©¨§¨¤¥¦¥
okyïîæ íäì òeá÷ ïéàL úBáãðe íéøãðl äîaeh meia maixwdl ©¦§¨¦§¨¤¥¨©¨¤§©

,heicdn xnege lwa aeh meia mxizdl oi` ok lre ,`weecøîàzŸ©
,ïîæ dì òeáwL äéiàø úìBòaaeh meia dhigyd dxzed m`e §©§¦¨¤¨©¨§©

.ef dlera s` dxzedy oky lk ,heicdlóà ,éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©©
dii`x zlerïîæ dì òeá÷ ïéà Bædl yi `l` ,aeh meia `weec ¥¨©¨§©

.mini dray lk oinelyzïðúc,(.h dbibg)âç àlL éî`iad `l-] ¦§©¦¤Ÿ©
[dbibgCìBäå ââBç ,âç ìL ïBLàø áBè íBéam`iane,Blek ìâøä ìk §¦¤©¥§¥¨¨¤¤

åa mbâç ìL ïBøçàä áBè íBé.[zxvr ipiny-] zekeqdíäì eøîà §¨©£¤©¨§¨¤
óà ,ìlä úéadii`x zlerïðúc ,ïîæ dì òeá÷ Bæ,(my)ìâøä øáò ¥¦¥©¨©¨§©¦§©¨©¨¤¤

Búeéøçàa áéiç Bðéà ,âç àìåoi`e ,lbxd xg`l e`iadl oaxwd ly §Ÿ©¥©¨§©£¨
zler ly reawd dpnfk aeh mei aygp ok lre ,enilydl dpwz el
e` ryti `ny ,crend leg inil dzaxwd zegcl oi`y ,dii`xd

qp`i.d`iadl lkei `l aeye ,mda dp`iai `le
øîàð øák àìäå ,éànL úéa íäì eøîàlke` zk`ln xzid xewna ¨§¨¤¥©©©£Ÿ§¨¤¡©

,hrnl yie ,'mkl dUri FCal `Ed' ,(fh ai zeny) aeh meia ytp§©¥¨¤¨¤
ì àìå 'íëì'jxevøîàð øák àìäå ,ìlä úéa íäì eøîà .dBáâmy) ¨¤§Ÿ§¨©¨§¨¤¥¦¥©£Ÿ§¨¤¡©

(ci aibg Fz` mzbge'''äìinlya xn`p `xwn ly eheyty s`e . §©Ÿ¤Ÿ©©
''dl'n zeaxl yi ,dbibgìkxacc`ed'äìs`e ,aeh meia axwy ¨§©
.df llka dii`x zler:`ziixad zniiqne,ïk íàlld zial ¦¥

,'mkl'n dii`x zler mihrnn mpi`y.'íëì' øîBì ãeîìz äî©©§©¨¤
:daiyne'íëì'zk`ln dxzed mkly jxevl wxy ,hrnl `a ¨¤

,ytp lke`ì àìåjxev.íéúeëoke'íëì',dxzedàìåjixvd §Ÿ§¦¨¤§Ÿ
:íéáìël¦§¨¦

døîBà ìeàL àaà,lld zia exn`y xnege lwlìaäîe ,úøçà ïBL ©¨¨§¨§¨©¤¤©

íB÷îa[zaya-]äîeúñ EúøékLmpi` ,jzlik` ikxvy-] §¨¤¦¨§§¨
,[miyrpäçeút Eaø úøék,[miyrp deab ikxv-]oicinz zaxwdl ¦©©§§¨
,oitqeneíB÷îa[aeh meia-]Eaø úøékL ïéc Bðéà ,äçeút EúøékL §¨¤¦¨§§¨¥¦¤¦©©§
,äçeút.dii`x zler s`e ,dikxv lk zaxwdlïéãa ïëåxizdl §¨§¥§¦

ick ,dzaxwdðçìeL àäé àlL,àìî Ezek`ln exzed ixdy ¤Ÿ§¥§¨§¨¥
,jzlik` jxevlEaø ïçìeLå[d"awd ly epgley ,gafnd-].ï÷éø §§©©§¥¨
:`xnbd zl`eyéâìôî à÷ éàîaixdy ,le`y `a`e `nw `pz §©¨¦§§¥

.lyn jxca xn`p le`y `a`ly `l` ,`ed xnege lw eze`
:`xnbd daiynøîle`y `a` -,øáñs`ïéáø÷ úBáãðe íéøãð ©¨©§¨¦§¨§¥¦

áBè íBéalwd i`ny zia ekixtd `l ezhiyl okle ,lld zial §
.lld zial miaxw md s` ixdy ,mdn dgkeda xnegeøîe`pz - ©

`nw,øáñlld zial s`ïéàzeacpe mixcp,áBè íBéa ïéáø÷okle ¨©¥§¥¦§
.mdn dgkeda xnege lwd i`ny zia ekixtd

* * *
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd xeqi` ceqia dpc `xnbdáø øîà̈©©

øîBàä éøáãì ,àðeäyàîéz àì ,áBè íBéa ïéáø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ¨§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¨
eæç àæçî àúééøBàcîdxezd ony xnel jzrc lr dlri `l - ¦§©§¨¤¡¨£

,aeh meia maixwdl md miie`xåwxeäa éøæâc àeä ïðaø`ly §©¨¨§¨§¥§
meyn maixwdl,äøéæb,aeh meia m`iadl xizp m`yääLé ànL §¥¨¤¨©§¤

xya el ievn didiy ick ,ea `l` m`iai `le eizepaxw z` mc`
excp xg`n `vnpe `iai `le aeh meia qp`i `nye ,aeh meia

.xg`z laa xaereeæç àì énð àúééøBàcî eléôà àlàdaxwdl ¤¨£¦¦§©§¨©¦Ÿ£
.aeh meia,ok `ped ax gikeneíBiä úáBçc íçlä ézL àäcly §¨§¥©¤¤§©©

zxvr,eäðéð,meia ea maixwdlåok m`øæâîì àkéìmdaànL ¦§§¥¨§¦§©¤¨
ääLé,mze`ez`f lkaäçBc Bðéàmziit`úà àìå úaMä úà àì ©§¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

d,áBè íBéeaxzd `ly gkene ,aeh mei axrn mze` mite` `l`
epi` mgld izy ziit` onfe ,reaw mpnfy zepaxw `l` ''dln'
meia zeidl dkixv mzaxwd wxe ,dvxiy izn ozet`l lekie reaw
maixwdl reaw mpnf oi`y zeacpe mixcp eaxzd `l ok enke .aeh

:aeh meia
* * *

:`xnbd zwtzqnïéà úBáãðe íéøãð øîBàä éøáãì ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥
,áBè íBéa ïéáø÷m`èçLå øáò,aeh meia mze`,éàîmiwxef m`d §¥¦§¨©§¨©©

.`l e` gafnd iab lr enc z`,øîà àáø,miiw xyad m`÷øBæ ¨¨¨©¥
,äìéëàa øNa øézäì úðî ìò ícä úàxzip xyad oi` ixdy ¤©¨©§¨§©¦¨¨©£¦¨

.meid jxev da yi ok lre ,enc wxfiy cr dlik`aáø øa äaø©¨©©
,ícä úà ÷øBæ ,øîà àðeäwx elit`øéè÷äì úðî ìòd z`ïéøeîéà ¨¨©¥¤©¨©§¨§©§¦¥¦

oaxwd ly.áøòì̈¤¤
:`xnbd zl`eyéàîn dpin `wtpeäééðéaax xa daxl `ax oia-] ©¥©§

:`xnbd daiyn .[`pedeäééðéa àkéàote`a ,mcd wexfl xzen m` ¦¨¥©§
yøNa àîèð,dlik`a xq`pe gafd÷éøæ àì ,àáøì .ãáàL Bàz` ¦§¨¨¨¤¨©§¨¨Ÿ¨¦

`l la` ,aeh mei zlik` jxevl `l` dwixfd dxzed `ly ,enc
.mixeni`d zxhwd xykd jxevlj`÷éøæ ,àðeä áø øa äaøìz` §©¨©©¨¨¦

.axrl mixeni` zxhwd xiykdl ick ,xya oi`yk mb enc
:dax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîipyúøöò éNákcgi mi`ad ¥¦¥¦§¥£¤¤

,mgld izy mrì àlL ïèçMLïîLdler myl `l`,ïèçML Bà ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨
ïpîæ éðôì ïéae ,[zxvr mcew]ïpîæ øçàì ïéas` ,[zxvr xg`l] ¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨

,minly mzqk mpic `l` ,zxvr inly myl miler md oi`yícä©¨
ìëàé øNaäå ,÷øfé.mipdkläúéä íàåa zxvr÷Bøæé àì ,úaLz` ¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ¦§

,meia ea dlik`l xyad z` dxiykn dwixfd oi`y itl ,mcd
meyn dwixfa oi`y lke ,ezelvl e` elyal zaya xeq` ixdy

.zeay meyn `id dxeq` meid jxevíàåe xar÷øæ,mcd z` §¦¨©
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קפג
ezny ina cenr k sc ± iyily wxt`nei

øã÷ ïàömilern -.eid'åë äùòî áåùcg` cinlza dyrn did dfd dyrnd xg`l -

.'ekäëéîñ åæ äîixac lr xearle jenql dvex dz`y -?i`ny ziaoiwelg ep` `lde

!mkilrä÷éúù åæ äî åì øîà.wzey jpi`e ,wezyl jl didy -å÷úùäôéæðá.dxrba -

èåéãäì øåñàù íå÷îoicinz - deabl xzen ,melk heicdl zeyrl xeq`y zay -

.oitqeneøúåîù íå÷îèåéãäì,aeh mei -

zeny) aizkclk ,"mkl dyri ecal `ed" (ai

.dlik` ikxv cväåáâì øúåîù ïéã åðéàlk -

.dii`x zler elit`e ,gafn zlik` ikxvíéøãð
åçéëåé úåáãðåheicdl xzend mewn aeh meiy -

ode ,aixwdl mixeq`y epl micen mz`e ,`ed

.deab ikxv'åë ïîæ äì òåá÷ åæ óàyegl yie -

`le ,crend ini x`ya qp`i e` ryti `ny

.`iai'äì øîàð øáë àìäåbg eze` mzebge" -

."'dlúøçà ïåùìá äøîåàxnege lw i`dl -

.lirlc ,lld ziacäøéëleaw zia dl yi -

dnezq da xninl jiiye ,zexcw izy lawl

.dgezteéâìôî÷ éàîá`pze le`y `a` -

zia mdl exn` xn` `lc le`y `a` .`nw

mixcp :dil `xiaq - egikei zeacpe mixcp i`ny

.lld zial oiaxw zeacpeàúééøåàãî àîéú àì
åæç àæçîdl"c -dlc lk rnyn "'elit` ,'

.zeacpe mixcpääùé àîù`diy ,crend cr -

rx`i crend `aiyk `nye .lbxa ievn xya el

.excp xg`n `vnpe ,qpe` eléîð àúééøåàãî-

`inec - "'dl" aizk ikc ,xeq`c dil `xiaq

"mzebge"conf ,dbibgl zenecd zeler :xn`w

.dzenk lbxa reawíçìä éúù àäã,zxvrc -

okl mcew `al oiie`x opi`e ,od meid zaegc

ozet`l lekie li`ed ,ddyi `ny eda xfblc

zegpn zkqna opax xen` - aeh mei axrn

,oziit`a 'ek zay `l oigec oi`c (a,dv)e`lc

lbxa reaw dzhigy onfy ,`ed dbibgc `inec

.xg`le micwdl leki epi`eéàî èçùå øáò-

.mcd z` wexfiy ednøùá øéúäì úðî ìò
äìéëàá`dzy ,miiw xyad m` :xnelk -

,aeh mei jxev ezwixf- meid xyad lk`iy

.wxef epi` - e`l m`e ,wxeføéè÷äì úðî ìò
áøòì ïéøåîéàjxevl `l` o`k oi` elit` -

wexfl leki oi`y oaxw xiykdl ,oaxw xykd

.dlila,dlild lk dxyk oixeni`d zxhwde

oiznie,jygzy cr.dxihwie÷éøæ àì àáøì-

meyn da xefb - `id dk`ln e`lc ab lr s`

.zeayúøöò éùáë,mgld izy mr mi`ad -

:zxvra "ayk e` xey" zyxta aizkck

ipye ,z`hgl cg` mifr xiry mziyre"

`xwie) 'ebe "miyak.(bkïîùì àìùjixvy -

.dler myl ohgye ,xeav inly myl ohgyl

ïðîæ éðôìmyl eyxted mde ,zxvr mcew -

.zxvr iyakìëàé øùáäå ÷øæé íãä`niiwc -

mixyk - onyl `ly egafpy migafd lk :ol

,axwiloilk`pemyl milral elr `ly `l` ,

.daeg÷åøæé àì úáù äúéä íàåxeq` ixdy -

lyalzelvle.xyad on lk`i `le ,meidíàå
÷øæ.jlnp `le -
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àéáäå`wec e`lc :xnel yie !dxfra oileg oi`ian oi` `d :dnize - dxfra xcw o`v lk

.ziad xda `l` ,dxfra

êúøéëùmdl dxkie enk xnel dvexc d`xpe ynn dxik oeyl :qxhpewd yxit - dgezt

.(e a mikln) dlecb dxik

íéøãð:qxhpewd yxit - egikei zeacpe

mixzeny mewna heicdl xzeny

aeh meia oebk ekxv lk zeyrl heicdloixeq` -

.zeler oky lke ,minly elit` deabl axwil

oi` zeacpe mixcp :xaq xn ?ibltn `w i`na

zeacpe mixcp xn`c `nw `pz :i"yx yxit .oiaxw

oiaxw zeacpe mixcp ,le`y `a` ,xaq xne ,egikei

.egikei zeacpe mixcp xn`w `lcn ,aeh meia

mixcp :xg` yexit yxtn did l`eny epax axde

egikei zeacpeoebk heicdl wlg yiy mewna -

i`na .zeler oebk deabl 'ixeq`e ,minly

meia oiaxw zeacpe mixcp xaq `nw `pz ?ibltnw

oebk heicdl xzeny mewna xn`wcn ,aeh

dil `xiaqc `nl` ,zeacpe mixcp eedc minly

,aeh meia oiaxw zeacpe mixcpc `nw `pzl

deabl oixeq`e,le`y `a` la` .dler oebk -

'ek dnezq jzxiky mewna dne xn`crnyn -

mixcpc dil `xiaqc `nl` .minlyc elit`

:`yexit i`dl dywe .aeh meia oiaxw oi` zeacpe

xn` (mye `,fn migqt) "oixaer el`" wxtac

`le "mkl" :xn`c ,le`y `a`k dl xaqe :`icda

zeacpe mixcp la` :rnyn .mieblmeia oiaxw -

"mkl" ,xnel dil iwen `lcn .aeh.deabl `le -

zeacpe mixcpc le`y `a`l dil `xiaqc `nl`

.oey`x yexitk d`xp okl .aeh meia oiaxw

íëì"mkl" iyxc inp lld zia - miebl `le

,zeacpe mixcp ihernl deabl `le

ligznd xeaca `,ai) `nw wxta yxitck

.dil `wiqtc mialke mieb hwp `l` ("hgeyd"

éàî`nip :xn`z m`e - `nhpy oebk ediipia

e` mixeni` e`nhpy oebk ediipia `ki`c

wixf `axlc ,eca`py,xya `ki`e li`ed -

`ped ax xa daxlee`nhpy oeik wixf `l -

daxc :i"vewn oeyny epax axd uxize .oixeni`d

lr mcd z` wxefc `axc `dl dcen `ped ax xa

ytp lke` jxev iedc ,dlik`a xizdl zpn

xn`wc ,dilr siqen `ed la` .aeh mei zgnye

xya `nhp elit`zpn lr mcd z` wxef -

`di j`id :dyw la` .axrl oixeni` xihwdl

lk oixeni` :mzd xn` `d ?dlik`a xzen xyad

`dc ,lik`zn `l xya ixhwn `lc dnk

`akrn `l oixeni` zxhwdc`kid ilin ipd -

edpzi`c `kid la` .eca`p e` e`nhpy ,edpzilc

e` e`nhpy ixiin `kdc :mivxzn yie !iakrn -

`ki`c `nil ok m`c ,`xidp `le .eca`pediipia

:cere .wixf daxle wxf `l `axlc ,miiw lkdc

iyak xn`wc ,edpzi`c ab lr s` rnyn jenqac

dzid m`e ,lk`i xyade wxfi mcd 'eke zxvr

zayzpn lr ,dvxed wxf m`e .wexfi `l -

it lr s`e ,edpzi`c ixiinc `nl` .'eke xihwdl

:xnel yie !lk`i xyade wxfi mcd aeh meia ok

ceran oixeni`d xihwdl leki oi`e li`ed ,`kdc

mei.e`nhp e` eca`p eli`k ied -
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íBéa âç àlL éî :ïðúc ,ïîæ dì òeá÷ ïéà Bæ óà©¥¨©¨§©¦§©¦¤Ÿ©§

âç ìL ïBLàø áBè¯,Blek ìâøä ìk CìBäå ââBç ¦¤©¥§¥¨¨¤¤
:ìlä úéa íäì eøîà .âç ìL ïBøçàä áBè íBéå§¨©£¤©¨§¨¤¥¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dvia(ycew zay meil)

øã÷ ïàö ìk àéáäål`rnyi-][Ldid,äøæòa ïãéîòäå ,íéìLeøéa §¥¦¨Ÿ¥¨¤¦¨©¦§¤¡¦¨¨£¨¨
CBîñì äöBøL éî ìk ,øîàå,dii`x zler aixwdleàáélehie §¨©¨¦¤¤¦§¨Ÿ

el`nCBîñéå.aixwieåjk ici lrìlä úéa ìL ïãé äøáb íBiä BúBà §¦§§©¨§¨¨¨¤¥¦¥
,i`ny zia lrøáca øòøòL íãà íL äéä àìå ,ïúBîk äëìä eòá÷å§¨§£¨¨§¨§Ÿ¨¨¨¨¨¤¦§¥©¨¨

:íeìk§
áeLdidäNòî,mcewd dyrnd xg`lúéa éãéîìzî ãçà ãéîìúa ©£¤§©§¦¤¨¦©§¦¥¥

àéáäL ,ìläz` aeh meia,äøæòì BúìBòoiekzde.äéìò CBîñì ¦¥¤¥¦¨¨£¨¨¦§¨¤¨
éànL úéa éãéîìzî ãçà ãéîìz BàöîeBf äî ,Bì øîàdäëéîñ §¨©§¦¤¨¦©§¦¥¥©©¨©©§¦¨

.i`ny zia zrck `ly ,zeyrl jzrcayBì øîàzia cinlz ¨©
,lwyn eze` lr lldä÷éúL Bf äî,xnelk ,da feg`l jl didy ©§¦¨

.wzey jpi` recnäôéæða B÷zLdld egipde ,ef.Bì Cìäå ¦§¦§¦¨§¨©
Ckìä ,éiaà øîà[okl-],df dyrnn cenll yiïðaøî àáøBö éàä ¨©©©¥¦§¨©§¨¥©¨¨

àúlî déøáç déì øîàc,[aix ly xac-]éôè àúlî déì øcäì àì §¨©¥©§¥¦§¨Ÿ©§©¥¦§¨§¥
déøáç déì øîàc éànîitkn xzei mixac zekix`a el aiyi `l - ¦©§¨©¥©§¥

myk ,enr aixl ligzd dldyeäéàc[i`ny zia cinlz]déì øîà §¦¨©¥
déì øcäî à÷å ,äëéîñ Bf äî[lld zia cinlz el aiyde-]Bf äî ©§¦¨§¨©§©¥©

,ä÷éúL:xzei `le §¦¨
* * *

i`ny zia ly mzwelgn mrh zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:aeh meia dii`x zler zaxwd oica ,lld ziaeíäì eøîà ,àéðz©§¨¨§¨¤

,éànL úéáì ìlä úéax zlery `ed xnege lw `ldedaixw dii` ¥¦¥§¥©©
,aeh meiaøeñàL íB÷îa äîedk`ln mey ea zeyrlìjxev ©§¨¤¨§

,èBéãä,zaya epiideøzeîdk`ln zeyrldBáâìaixwdle ¤§¨§¨©
,reaw mpnfy oitqene oicinzøzenL íB÷îzk`ln ea zeyrl ¨¤¨

ytp lke`,èBéãäì,aeh mei epiideøzenL ïéc Bðéàzek`ln lk ea §¤§¥¦¤¨
zekxvpdìzlik`,dBáâ.dii`x zler s`e,éànL úéa íäì eøîà §¨©¨§¨¤¥©©

L ,eçéëBé úBáãðe íéøãðixdøzenmeia ytp lke` zk`ln zeyrl §¨¦§¨¦¤¨
aehìjxevå ,èBéãäz`f lkaøeñàzeacpe mixcp ea aixwdl §¤§§¨

ìjxevdBáâ.mkzhiyl s`,ìlä úéa íäì eøîà,jkn gikedl oi` §¨©¨§¨¤¥¦¥
okyïîæ íäì òeá÷ ïéàL úBáãðe íéøãðl äîaeh meia maixwdl ©¦§¨¦§¨¤¥¨©¨¤§©

,heicdn xnege lwa aeh meia mxizdl oi` ok lre ,`weecøîàzŸ©
,ïîæ dì òeáwL äéiàø úìBòaaeh meia dhigyd dxzed m`e §©§¦¨¤¨©¨§©

.ef dlera s` dxzedy oky lk ,heicdlóà ,éànL úéa íäì eøîà̈§¨¤¥©©©
dii`x zlerïîæ dì òeá÷ ïéà Bædl yi `l` ,aeh meia `weec ¥¨©¨§©

.mini dray lk oinelyzïðúc,(.h dbibg)âç àlL éî`iad `l-] ¦§©¦¤Ÿ©
[dbibgCìBäå ââBç ,âç ìL ïBLàø áBè íBéam`iane,Blek ìâøä ìk §¦¤©¥§¥¨¨¤¤

åa mbâç ìL ïBøçàä áBè íBé.[zxvr ipiny-] zekeqdíäì eøîà §¨©£¤©¨§¨¤
óà ,ìlä úéadii`x zlerïðúc ,ïîæ dì òeá÷ Bæ,(my)ìâøä øáò ¥¦¥©¨©¨§©¦§©¨©¨¤¤

Búeéøçàa áéiç Bðéà ,âç àìåoi`e ,lbxd xg`l e`iadl oaxwd ly §Ÿ©¥©¨§©£¨
zler ly reawd dpnfk aeh mei aygp ok lre ,enilydl dpwz el
e` ryti `ny ,crend leg inil dzaxwd zegcl oi`y ,dii`xd

qp`i.d`iadl lkei `l aeye ,mda dp`iai `le
øîàð øák àìäå ,éànL úéa íäì eøîàlke` zk`ln xzid xewna ¨§¨¤¥©©©£Ÿ§¨¤¡©

,hrnl yie ,'mkl dUri FCal `Ed' ,(fh ai zeny) aeh meia ytp§©¥¨¤¨¤
ì àìå 'íëì'jxevøîàð øák àìäå ,ìlä úéa íäì eøîà .dBáâmy) ¨¤§Ÿ§¨©¨§¨¤¥¦¥©£Ÿ§¨¤¡©

(ci aibg Fz` mzbge'''äìinlya xn`p `xwn ly eheyty s`e . §©Ÿ¤Ÿ©©
''dl'n zeaxl yi ,dbibgìkxacc`ed'äìs`e ,aeh meia axwy ¨§©
.df llka dii`x zler:`ziixad zniiqne,ïk íàlld zial ¦¥

,'mkl'n dii`x zler mihrnn mpi`y.'íëì' øîBì ãeîìz äî©©§©¨¤
:daiyne'íëì'zk`ln dxzed mkly jxevl wxy ,hrnl `a ¨¤

,ytp lke`ì àìåjxev.íéúeëoke'íëì',dxzedàìåjixvd §Ÿ§¦¨¤§Ÿ
:íéáìël¦§¨¦

døîBà ìeàL àaà,lld zia exn`y xnege lwlìaäîe ,úøçà ïBL ©¨¨§¨§¨©¤¤©

íB÷îa[zaya-]äîeúñ EúøékLmpi` ,jzlik` ikxvy-] §¨¤¦¨§§¨
,[miyrpäçeút Eaø úøék,[miyrp deab ikxv-]oicinz zaxwdl ¦©©§§¨
,oitqeneíB÷îa[aeh meia-]Eaø úøékL ïéc Bðéà ,äçeút EúøékL §¨¤¦¨§§¨¥¦¤¦©©§
,äçeút.dii`x zler s`e ,dikxv lk zaxwdlïéãa ïëåxizdl §¨§¥§¦

ick ,dzaxwdðçìeL àäé àlL,àìî Ezek`ln exzed ixdy ¤Ÿ§¥§¨§¨¥
,jzlik` jxevlEaø ïçìeLå[d"awd ly epgley ,gafnd-].ï÷éø §§©©§¥¨
:`xnbd zl`eyéâìôî à÷ éàîaixdy ,le`y `a`e `nw `pz §©¨¦§§¥

.lyn jxca xn`p le`y `a`ly `l` ,`ed xnege lw eze`
:`xnbd daiynøîle`y `a` -,øáñs`ïéáø÷ úBáãðe íéøãð ©¨©§¨¦§¨§¥¦

áBè íBéalwd i`ny zia ekixtd `l ezhiyl okle ,lld zial §
.lld zial miaxw md s` ixdy ,mdn dgkeda xnegeøîe`pz - ©

`nw,øáñlld zial s`ïéàzeacpe mixcp,áBè íBéa ïéáø÷okle ¨©¥§¥¦§
.mdn dgkeda xnege lwd i`ny zia ekixtd

* * *
:aeh meia zeacpe mixcp zaxwd xeqi` ceqia dpc `xnbdáø øîà̈©©

øîBàä éøáãì ,àðeäyàîéz àì ,áBè íBéa ïéáø÷ ïéà úBáãðe íéøãð ¨§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¨
eæç àæçî àúééøBàcîdxezd ony xnel jzrc lr dlri `l - ¦§©§¨¤¡¨£

,aeh meia maixwdl md miie`xåwxeäa éøæâc àeä ïðaø`ly §©¨¨§¨§¥§
meyn maixwdl,äøéæb,aeh meia m`iadl xizp m`yääLé ànL §¥¨¤¨©§¤

xya el ievn didiy ick ,ea `l` m`iai `le eizepaxw z` mc`
excp xg`n `vnpe `iai `le aeh meia qp`i `nye ,aeh meia

.xg`z laa xaereeæç àì énð àúééøBàcî eléôà àlàdaxwdl ¤¨£¦¦§©§¨©¦Ÿ£
.aeh meia,ok `ped ax gikeneíBiä úáBçc íçlä ézL àäcly §¨§¥©¤¤§©©

zxvr,eäðéð,meia ea maixwdlåok m`øæâîì àkéìmdaànL ¦§§¥¨§¦§©¤¨
ääLé,mze`ez`f lkaäçBc Bðéàmziit`úà àìå úaMä úà àì ©§¤¥¤Ÿ¤©©¨§Ÿ¤

d,áBè íBéeaxzd `ly gkene ,aeh mei axrn mze` mite` `l`
epi` mgld izy ziit` onfe ,reaw mpnfy zepaxw `l` ''dln'
meia zeidl dkixv mzaxwd wxe ,dvxiy izn ozet`l lekie reaw
maixwdl reaw mpnf oi`y zeacpe mixcp eaxzd `l ok enke .aeh

:aeh meia
* * *

:`xnbd zwtzqnïéà úBáãðe íéøãð øîBàä éøáãì ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦§¥¨¥§¨¦§¨¥
,áBè íBéa ïéáø÷m`èçLå øáò,aeh meia mze`,éàîmiwxef m`d §¥¦§¨©§¨©©

.`l e` gafnd iab lr enc z`,øîà àáø,miiw xyad m`÷øBæ ¨¨¨©¥
,äìéëàa øNa øézäì úðî ìò ícä úàxzip xyad oi` ixdy ¤©¨©§¨§©¦¨¨©£¦¨

.meid jxev da yi ok lre ,enc wxfiy cr dlik`aáø øa äaø©¨©©
,ícä úà ÷øBæ ,øîà àðeäwx elit`øéè÷äì úðî ìòd z`ïéøeîéà ¨¨©¥¤©¨©§¨§©§¦¥¦

oaxwd ly.áøòì̈¤¤
:`xnbd zl`eyéàîn dpin `wtpeäééðéaax xa daxl `ax oia-] ©¥©§

:`xnbd daiyn .[`pedeäééðéa àkéàote`a ,mcd wexfl xzen m` ¦¨¥©§
yøNa àîèð,dlik`a xq`pe gafd÷éøæ àì ,àáøì .ãáàL Bàz` ¦§¨¨¨¤¨©§¨¨Ÿ¨¦

`l la` ,aeh mei zlik` jxevl `l` dwixfd dxzed `ly ,enc
.mixeni`d zxhwd xykd jxevlj`÷éøæ ,àðeä áø øa äaøìz` §©¨©©¨¨¦

.axrl mixeni` zxhwd xiykdl ick ,xya oi`yk mb enc
:dax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîipyúøöò éNákcgi mi`ad ¥¦¥¦§¥£¤¤

,mgld izy mrì àlL ïèçMLïîLdler myl `l`,ïèçML Bà ¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨
ïpîæ éðôì ïéae ,[zxvr mcew]ïpîæ øçàì ïéas` ,[zxvr xg`l] ¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨

,minly mzqk mpic `l` ,zxvr inly myl miler md oi`yícä©¨
ìëàé øNaäå ,÷øfé.mipdkläúéä íàåa zxvr÷Bøæé àì ,úaLz` ¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ¦§

,meia ea dlik`l xyad z` dxiykn dwixfd oi`y itl ,mcd
meyn dwixfa oi`y lke ,ezelvl e` elyal zaya xeq` ixdy
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`zax `zkld
ä"ì÷ 'éñá [à הארון פתיחת קודם הפסוקים 2- אומרים

בסידור  כנדפס וגו' הראת גדלו 3אתה הפסוק אמירת .
וגו' הקודש 4לה' ארון לכיוון כשפניו הש"צ .5ע"י

ãçà ùéà [á חמורה הכי שקדושתו שבת כלומר -

zetqede mipeiv
זה 1) ענין הוזכר אמנם לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן

יו"ט. לענין ס"ה תפח בסימן
גם 2) התורה, קריאת לדיני נוסף היו התורה, קריאת בענין

היה  בליובאוויטש. מאד הקפידו שעליהם קריאה מנהגי
לפתיחת  ילכו שהבנים אמר שהרבי בליובאוויטש, מקובל
הרבי  היו הרבי, של דין בעלמא חיותו בחיים הארון.
הסתלקות  אחרי הארון. לפתיחת הולכים ואחיו האמצעי
לפתיחת  ללכת פסק לנשיא, האמצעי הרבי והכתרת הרבי,
עברה  הארון פתיחת על האמצעי הרבי של וחזקתו הארון,

צדק". ה"צמח הרבי לאבֿהסבא
כל  הלכו לנשיא, הוכתר צדק" ה"צמח הרבי הסבא כשאב
הסבא, הארון. לפתיחת הקדושים, זקניי דודיי כ"ק בניו,
שהיה  נ"ע, הרשב"ץ למורי סיפר מהרי"נ, כ"ק זקני דודי
ודיברו  צדק", ה"צמח הרבי אבֿהסבא אביו, אצל פעם
לאביו  זקני דודי כ"ק אומר דיבורם כדי תוך לימוד. בעניני
רב  זמן מתייגע כבר הוא ואשר לו, מוקשה וזה זה שענין

הענין. את ליישב
שקע  - נ"ע הרשב"ץ למורי מהרי"נ ד"ז כ"ק מספר - אבי
הארון, בפתיחת היית הרי לי: אמר מכן ולאחר בהרהורים
דמרא  שמי' בריך ואומרים הארון לפתיחת כשהולכים
נהורך  מטוב לנא ולאמטויי וכו' ואתרך כתרך בריך עלמא,

ובלב. במוח אור ונהיה דאורייתא היכלי נפתחים -
בשם  במזריטש שקיבל מה לי אמר - הזקן רבנו - הסבא
הפשוט  אף ויהודי הארון פתיחת שבשעת הבעש"ט, מורנו
דמרא  שמי' בריך הלב מעומק פשוטה באמונה אומר ביותר
ישראל  עמך עם רעותך יהא ואתרך, כתרך בריך עלמא,

מקצתה. או כולה בקשתו, השי"ת ממלא - לעלם
הארון. לפתיחת ואחיו אבי הלכו לנשיא, הוכתר כשהסבא
להחזיק  בכוחי כבר והיה שנה עשרה חמש לי כשמלאו
הס"ת  את לוקח הארון את הפותח (כי תורה בספר היטב
הארון  לפתיחת ללכת אבי לי הורה לש"ץ) אותו ומוסר

.(49 ע' תרצ"ו (סה"ש
בעת 3) ב'כתר' הס"ת מעטרים ויו"ט שבת שבכל המנהג

פ"א: התורה קריאת שער פע"ח (וראה מהארון הוצאתו
והם  דאו"א, עטרין ב' יכוין הרימונים, עליו מניחין וכאשר
הוא  ואז ה"ג, כלל גבורות ה"ח, כלל חסד שלו, הרמונים

רצון). עת

התורה  ספר מעל הכתר יסירו שלא אדמו"ר כ"ק העיר פעם
(תורת  הקריאה שלחן ניצב שעליה לבימה שיגיע קודם

.(308 ע ח"א תשמ"ג התוועדויות מנחם
שמו',4) 'קדוש אומרים אלקינו אחד שבפסוק המנהג

כתב  וכן המנהג, (כן שמו' ונורא 'קדוש נוראים ובימים
דשבת). השחר עבודת סדר מהרי"ח בליקוטי

הפסוקים 5) לומר בד"כ נהג העמוד לפני התפלל כשרבינו
והפסוק  הקהל, לכיוון ופניו אלקינו' 'אחד ישראל' 'שמע

ארוןֿהקודש. לכיוון כשפניו 'גדלו'
לפעמים  שונים: אופנים היו שונות תקופות בעת אמנם
וב"גדלו" להעמוד פנה וכו' הוא ואחד ישראל שמע כשאמר
באמירת  לפעמים להיפך. תקופות היו ואח"כ להקהל. -
"אחד  כשאמר להקהל. פונה רבינו הי' גו', ישראל" "שמע
פניו  הסב "גדלו" כשאמר להקהל. יותר עוד פנה כו' הוא"
והלך  שלם סיבוב סיבב ואח"כ הקודש, ארון כלפי הק'

ש"ק). והנהגות הליכות ללקט (השלמות להבימה
בכל  הק' ארון לכיוון הס"ת מעט מגביה שהיה פעמים כן

בלבד. וגו' גדלו אמירת בעת ופעמים הפסוקים, שלושת
˙"Ò‰ ˙ÎÏÂ‰Â ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú· ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰:

כדי  מההיכל תורה ספר מוציא היה הארון פתיחת כשבעל
הכנסת  בית באויר התורה ספר כשנראה הנה לחזן, למסרו
לחזן  הספר את מוסר היה הארוך פתיחת שבעל לפני עוד -
היה  השתחוואה, כעין ראשו, את קלות מרכין אבי היה -
כשהיו  כלל. ניכרת היתה ולא שכמעט כזו בקלות זה
וכדומה, בר"ח בשבת, בחג, כמו תורה ספרי כמה מוציאים
עצרת  שמיני רבא, הושענא נדרי, לכל הכיפורים ביום או
ספר  כל כלפי הראש הרכנת היתה - להקפות תורה ושמחת
להסתכל  - והשכל - ההזדמנות שהיתה למי בנפרד. תורה
רואה  היה - תורה ספר הוצאת בשעת אבי של קדשו בפני

מאירות. פנים נקרא ומה צהובות פנים נקרא מה
פניו  מכוון אבי היה ישראל", "שמע אומר היה כשהחזן
היה  "גדלו" אומר היה שהחזן ובשעה למזרח. הקדושים
מרכין  הקודש, ארון כלפי הקדושים פניו את מכוון אבי
ראש  בהרכנת יחדיו" שמו "ונרוממה המלים ומסיים ראשו

קריאה. לשם שהוצאו הספרים כלפי קלה
אבי  היה יחדיו" שמו "ונרוממה המלים מסיים היה כשהחזן
התורה  ספרי את מחבק החזן, אל מהירים בצעדים  ניגש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט' ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב אשר לומד הוא בישיבת..

וכותב איזה סברות בהנוגע להסתדרותו בעתיד הקרוב, ושואל חוות דעתי, באיזה מהן יבחר.

והנה לימוד התורה בימינו אלה באה"ק ת"ו במסגרת ישיבה נוסף על ענין תלמוד תורה בכלל, 

בפני  עמוד  יוכל  למען  חזק  בסיס  על  הלומד  העמדת  והיא  גדולה  הכי  ותועלת  עיקרי  תפקיד  לה  יש 

הנסיונות דתקופתנו זו ולא יתרשם מהרוחות הבלתי מצויות המנשבות מכל הצדדים, ואשר בעוה"ר 

לא רק שאינן פוחתות אלא אדרבה, וע"ד מרז"ל אין לך יום וכו', מזה מובן שלא רק זה שבוחר לדרכו 

בחיים משרה בקדש כמו רב ר"י ושו"ב וכיו"ב מוכרח ללמוד איזה שנים בישיבה, אלא כאו"א מבני 

הנוער החפץ באמת לחיות חיים של לומד תורה ומקיים מצות כרצון בורא העולם זקוק הוא לחיות 

שנים אחדות במסגרת האמורה, ואדרבה, כיון שאינו בוחר במשרה בקדש יש מקום לומר שהנסיונות 

להמצא  הרוחנית  צורתו  את  הקובעים  השנים  באלו  עוד  יותר  הוא  ומוכרח  יותר  קשים  יהיו  שלו 

במסגרת ישיבה מבלי לבלבל את עצמו בלימודים אחרים מבלי להיות באוירה אחרת, וכל זה אין זה 

שאלה לרכוש עוד ידיעות בתורה ולהעשות למדן יותר, אלא נוגע ג"כ לקיום המצות כפשוטן. 

אלה,  בימינו  גם  הוא  שתקפו  הוא  פשוט  בעצמך  תאמין  אל  המשנה  דבר  אשר  למודעי  ועוד 

ובפרט בהנוגע להנוער שעדיין לא יצא מחוץ לד' אמות של בית הוריו או מחוץ לד' אמות של תורה 

ותפלה, שאי אפשר שיוכל לשער מראש תוקף הנסיון כלפיו יעמוד אחרי איזה שנים ולהחליט אם כבר 

מחוסן הוא ככל המצטרך להתגבר על כל העלמות והסתרים.

ישנם מקשים על הנ"ל שהשנים בישיבה מאחרות את התחלת ההסתדרות בפרנסה לעצמו, 

אבל סוף סוף הקב"ה הוא הזן ומפרנס לכל, ולא על הלחם לבדו יחי' האדם וצריך הוא בזמן המתאים 

לבסס את עמדתו הרוחנית השלום הנפשי שלו, ושיהיו מיוסדים ככל הצורך וכשהיסוד חזק ואיתן 

אפשר ליהנות מהבנין שעל יסוד זה ולשפרו ולשכללו, משא"כ כאשר היסוד רעוע הוא וכו'.

קדש  ללימודי  שנים  איזה  להקדיש  אומרת  זאת  באמת,  לפניו  בטוב  יחליט  אשר  רצון  ויהי 

ובאוירה ובסביבה קדושה, ואז יצליח בעתיד וגם בגשמיות.

בברכת חג פסח כשר ושמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

      

           
   

         
        

        

           

       
         

      

   

המשך מעמוד הנד
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`zax `zkld
ä"ì÷ 'éñá [à הארון פתיחת קודם הפסוקים 2- אומרים

בסידור  כנדפס וגו' הראת גדלו 3אתה הפסוק אמירת .
וגו' הקודש 4לה' ארון לכיוון כשפניו הש"צ .5ע"י

ãçà ùéà [á חמורה הכי שקדושתו שבת כלומר -

zetqede mipeiv
זה 1) ענין הוזכר אמנם לידינו. הגיע לא בשוע"ר זה סימן

יו"ט. לענין ס"ה תפח בסימן
גם 2) התורה, קריאת לדיני נוסף היו התורה, קריאת בענין

היה  בליובאוויטש. מאד הקפידו שעליהם קריאה מנהגי
לפתיחת  ילכו שהבנים אמר שהרבי בליובאוויטש, מקובל
הרבי  היו הרבי, של דין בעלמא חיותו בחיים הארון.
הסתלקות  אחרי הארון. לפתיחת הולכים ואחיו האמצעי
לפתיחת  ללכת פסק לנשיא, האמצעי הרבי והכתרת הרבי,
עברה  הארון פתיחת על האמצעי הרבי של וחזקתו הארון,

צדק". ה"צמח הרבי לאבֿהסבא
כל  הלכו לנשיא, הוכתר צדק" ה"צמח הרבי הסבא כשאב
הסבא, הארון. לפתיחת הקדושים, זקניי דודיי כ"ק בניו,
שהיה  נ"ע, הרשב"ץ למורי סיפר מהרי"נ, כ"ק זקני דודי
ודיברו  צדק", ה"צמח הרבי אבֿהסבא אביו, אצל פעם
לאביו  זקני דודי כ"ק אומר דיבורם כדי תוך לימוד. בעניני
רב  זמן מתייגע כבר הוא ואשר לו, מוקשה וזה זה שענין

הענין. את ליישב
שקע  - נ"ע הרשב"ץ למורי מהרי"נ ד"ז כ"ק מספר - אבי
הארון, בפתיחת היית הרי לי: אמר מכן ולאחר בהרהורים
דמרא  שמי' בריך ואומרים הארון לפתיחת כשהולכים
נהורך  מטוב לנא ולאמטויי וכו' ואתרך כתרך בריך עלמא,

ובלב. במוח אור ונהיה דאורייתא היכלי נפתחים -
בשם  במזריטש שקיבל מה לי אמר - הזקן רבנו - הסבא
הפשוט  אף ויהודי הארון פתיחת שבשעת הבעש"ט, מורנו
דמרא  שמי' בריך הלב מעומק פשוטה באמונה אומר ביותר
ישראל  עמך עם רעותך יהא ואתרך, כתרך בריך עלמא,

מקצתה. או כולה בקשתו, השי"ת ממלא - לעלם
הארון. לפתיחת ואחיו אבי הלכו לנשיא, הוכתר כשהסבא
להחזיק  בכוחי כבר והיה שנה עשרה חמש לי כשמלאו
הס"ת  את לוקח הארון את הפותח (כי תורה בספר היטב
הארון  לפתיחת ללכת אבי לי הורה לש"ץ) אותו ומוסר

.(49 ע' תרצ"ו (סה"ש
בעת 3) ב'כתר' הס"ת מעטרים ויו"ט שבת שבכל המנהג

פ"א: התורה קריאת שער פע"ח (וראה מהארון הוצאתו
והם  דאו"א, עטרין ב' יכוין הרימונים, עליו מניחין וכאשר
הוא  ואז ה"ג, כלל גבורות ה"ח, כלל חסד שלו, הרמונים

רצון). עת

התורה  ספר מעל הכתר יסירו שלא אדמו"ר כ"ק העיר פעם
(תורת  הקריאה שלחן ניצב שעליה לבימה שיגיע קודם

.(308 ע ח"א תשמ"ג התוועדויות מנחם
שמו',4) 'קדוש אומרים אלקינו אחד שבפסוק המנהג

כתב  וכן המנהג, (כן שמו' ונורא 'קדוש נוראים ובימים
דשבת). השחר עבודת סדר מהרי"ח בליקוטי

הפסוקים 5) לומר בד"כ נהג העמוד לפני התפלל כשרבינו
והפסוק  הקהל, לכיוון ופניו אלקינו' 'אחד ישראל' 'שמע

ארוןֿהקודש. לכיוון כשפניו 'גדלו'
לפעמים  שונים: אופנים היו שונות תקופות בעת אמנם
וב"גדלו" להעמוד פנה וכו' הוא ואחד ישראל שמע כשאמר
באמירת  לפעמים להיפך. תקופות היו ואח"כ להקהל. -
"אחד  כשאמר להקהל. פונה רבינו הי' גו', ישראל" "שמע
פניו  הסב "גדלו" כשאמר להקהל. יותר עוד פנה כו' הוא"
והלך  שלם סיבוב סיבב ואח"כ הקודש, ארון כלפי הק'

ש"ק). והנהגות הליכות ללקט (השלמות להבימה
בכל  הק' ארון לכיוון הס"ת מעט מגביה שהיה פעמים כן

בלבד. וגו' גדלו אמירת בעת ופעמים הפסוקים, שלושת
˙"Ò‰ ˙ÎÏÂ‰Â ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú· ·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰:

כדי  מההיכל תורה ספר מוציא היה הארון פתיחת כשבעל
הכנסת  בית באויר התורה ספר כשנראה הנה לחזן, למסרו
לחזן  הספר את מוסר היה הארוך פתיחת שבעל לפני עוד -
היה  השתחוואה, כעין ראשו, את קלות מרכין אבי היה -
כשהיו  כלל. ניכרת היתה ולא שכמעט כזו בקלות זה
וכדומה, בר"ח בשבת, בחג, כמו תורה ספרי כמה מוציאים
עצרת  שמיני רבא, הושענא נדרי, לכל הכיפורים ביום או
ספר  כל כלפי הראש הרכנת היתה - להקפות תורה ושמחת
להסתכל  - והשכל - ההזדמנות שהיתה למי בנפרד. תורה
רואה  היה - תורה ספר הוצאת בשעת אבי של קדשו בפני

מאירות. פנים נקרא ומה צהובות פנים נקרא מה
פניו  מכוון אבי היה ישראל", "שמע אומר היה כשהחזן
היה  "גדלו" אומר היה שהחזן ובשעה למזרח. הקדושים
מרכין  הקודש, ארון כלפי הקדושים פניו את מכוון אבי
ראש  בהרכנת יחדיו" שמו "ונרוממה המלים ומסיים ראשו

קריאה. לשם שהוצאו הספרים כלפי קלה
אבי  היה יחדיו" שמו "ונרוממה המלים מסיים היה כשהחזן
התורה  ספרי את מחבק החזן, אל מהירים בצעדים  ניגש
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א  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן
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`zax `zkld
ששה. - כרת עונש יוהכ"פ, שבעה. - סקילה) חמשה (איסור - נפש אוכל במלאכת שמותר .6יו"ט

zetqede mipeiv
היה  התורה. ספר של מעילו את בחוזקה ומנשק ידיו בשתי

ומלוו  במקומו עומד עד נשאר התורה ספרי את בעיניו ה
עד  עומד נשאר היה וכך הקריאה. שולחן על להנחתם
אבי  היה אז ורק התורה. ספר אל ניגש היה הקריאה שבעל

.(51 ע' תרצ"ו (סה"ש הקבוע למקומו חוזר
ארבעה 6) - האבד בדבר במלאכה שמותר - המועד חול

"יום  נקרא אינו מ"מ, במלאכה, שמותר אף - ר"ח וכן וכו',

- נשים אצל יתירה ובהדגשה כב) מגילה (פרש"י המעשה"
ה'תשמח  מנחם (תורת גברי ארבעה המועד, כחול דינו ולכן,

בשוה"ג). 101 ע' ח"ב
שלא 7) אדמו"ר כ"ק של מדרשו בבית נהגו וכן בכ"מ

לתורה  עלה הקהל כל אלא הקרואים מנין על הוסיפו
עלייה. באותה רבים שעלו או אחרים במנינים

יא.8) סעיף

•
zay zekld - jexr ogley

מחיצה ‰ שאין מהמחיצה למעלה מגולים הספרים ואפילו
ורוצה  הספרים על כיסוי עוד שאין או כיסוי חשובה זו
וקשורה  טפחים י' גבוה המחיצה שתהא וצריך לשמש
מקום  בכל וכן עצמה בפני רשות שתחלוק כדי כהלכתה
לעשותה  אלא איסור אין רשות לחלק מחיצה לעשות שרוצה
כשיעור  יום מבעוד עשויה היתה אם אבל בשבת  בתחלה
מותרת  עראי אהל שתוספת בשבת עליה להוסיף מותר טפח
הכרוכה  מחצלת כגון למטה מלמעלה הוא זה שטפח  בין

משולש  ממנה טפח וכדי יום מבעוד המוט למטה על ל
ולקשרה  בשבת למטה כולה לשלשל מותר יום מבעוד
מחיצה  היתה אם כגון הצד מן הוא זה שטפח ובין כהלכתה
סדין  לתלות מותר טפח רוחב הספרים לפני הצד מן בולטת
ואף  עראי אהל תוספת הוא שהסדין בשבת בפניהם
כמו  כלום בכך אין קבועה היא שם הבולטת שהמחיצה
היא  כשהתוספת אלא איסור שאין שי"ג בסי' שנתבאר

קבועה:

Â בכל אסורה קבועה מחיצה אבל עראי במחיצת זה וכל
ואפילו  בעלמא לצניעות אלא נעשית אינה אפילו ענין
מותר  מקום ומכל ענין בכל אסור קבוע תוספת עליה להוסיף
שם  שקבועין אע"פ לנוי המצויירים סדינים בשבת לתלות

למחיצה: שם עשויין שאינן כיון

Ê שהוא אע"פ דלת במקום הפתח לפני שתולין והוילון
נע  שהוא שכיון בשבת לתלותו מותר בקביעות שם תלוי
ושבים  ועוברים להולכים מעכב אינו וגם מצוייה ברוח ונד
ואין  עראי מחיצת אלא קבועה מחיצה נקרא אינו שם דרך
ארון  שלפני הפרוכת וכן להתיר עשוייה כשאינה איסור בה

אין  אם אפילו זה מטעם בשבת שם לתלותו מותר הקדש
מפני  לארון רביעית מחיצה הוא והפרוכת לארון דלת

לצניעות. אלא עשוי ואינו הוא עראי שמחיצת

לרחבו  יכפל שלא בו וכיוצא הוילון כשתולה שיזהר ובלבד
טפח  בגג אהל עושה שנמצא אותו שתולה בשעה  טפח
שיכולים  שנים אותו תולין גדול וילון הוא אם לפיכך

אסור. אחד אבל יתקפל שלא כאחד כולו לתלותו

אסור  שפה כעין סביבה ותלוי תפור גג לה שיש וכילה
תגבה  שלא אפשר שאי בעשרה אפילו בשבת כלל לתלותה

עראי: אהל ותיעשה מעט השפה

Á וכופפין הספינה בדופן האחד ראשם שתוקעים עצים
עליהם  ופורסים השני דופן עד בעיגול השני ראשם
ברוחב  יש אם הגשמים מן או החמה מן להגן מחצלאות
עליהם  לפרוס מותר מהם באחד אפילו טפח העצים
העשוי  עראי אהל על מוסיף אלא שאינו בשבת מחצלאות
הם  אם טפח רוחב מהם אחד בשום אין ואפילו יום מבעוד
אהל  חשובים הם הרי טפחים מג' בפחות לזה זה סמוכים
עליהם  לפרוס ומותר כלבוד הוא טפחים מג' פחות שכל

חשוקים מחצלאו  עליה שיש התינוק עריסת וכן בשבת ת
הם  החשוקים אם הזבובים מפני להגן סדין עליהם ופורסין
לאו  ואם בשבת סדין עליהם לפרוס מותר שנתבאר בדרך

אסור:

Ë על שיאהיל אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
בגופו  תשמיש איזה בו להשתמש כדי אלא שתחתיו מה
גג  בזה שעושה אע"פ רגליו על השולחן דף שמשים כגון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ומ"מ  אהל לעשיית מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין עראי
לאהל  דומה זה הרי זה גג תחת עראי מחיצות גם מעמיד אם
למטה  מלמעלה אלא למעלה מלמטה כדרכו לעשותו ואסור
מחוברים  דפים הם שלה שהרגלים מטה כגון שינוי דרך
עליהם  שמניחים או עור עליהם ופורסים התיבה כדופני
בתחלה  הרגלים את יעמיד לא עליהם לישן מלמעלה קרשים
דומה  זה שהרי בחול כדרכו עליהם הקרשים או העור ויניח
באויר  תחלה הקרשים או העור יאחז אלא אוהל לעשיית
אוהל  לעשיית דומה זה שאין תחתיהם הרגלים ישים ואח"כ

למטה: מלמעלה לבנות דרך שאין

È מסורגת היא אלא קרשים או עור עליה אין זו מטה ואם
שאין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם מלמעלה בחבלים
להניח  או בשבת בתחלה סדין עליה לפרוס אסור לבוד כאן
אסור  וכן אהל לעשיית דומה שזה מפני כסת או כר עליה
היה  ואם אהל כסותר שהוא מפני שעליה התחתון בגד לסלק

כשיעור  שבת מערב פרוס אחר בגד או כסת או כר עליה
מוסיף  אלא שאינו המטה כל על בשבת לפרוס מותר טפח

עראי: אהל על

‡È שלה הרגלים דהיינו מחיצות לה שיש זו במטה זה וכל
אלא  מחיצות ד' לה אין ואפילו התיבה כדפני שהן
תורת  רגליהן על שאין שלנו מטות אבל זו כנגד זו שתים
הקרשים  בה להניח ואח"כ תחלה להעמידה מותר מחיצות
סדין  עליה לפרוס מותר בחבלים מסורגת היא אם או
ואין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם אף בשבת בתחלה
מתכוין  שאינו כזה עראי שאהל מפני אהל עשיית משום בזה
לו  יש כן אם אלא חכמים אסרוהו לא אהל לעשיית בו
ואם  לאהל דומה הוא שאז לארץ המגיעות מחיצות  תחתיו
בסי' יתבאר לארץ סמוך טפחים מג' בפחות מגיעות הן

תק"ב:

הֿיא  סעיפים בשבת אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק
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ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå

.íéãñç
תורה  עומד, העולם דברים שלשה על תנן
תקנו) קרבנות במקום ותפלה (קרבנות, עבודה
שמאל  ימין - "קווין" ג' כנגד והם חסדים. וגמילות

ואמצע.

ספירות  שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל  ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל, בינה
בקו  - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה) חסד
הנצח  - (וכן האמצעי בקו - ותפארת השמאל,

באמצע). והיסוד בשמאל, ההוד בימין,

רמ"ח  כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
דתורה  העמודים בג' הנכללות - מצותֿעשה)
אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים וגמילות עבודה
הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי, בקו היא תורה

השמאל. בקו ועבודה

- עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

להמשיך  בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה תורה

ב  סוף אין אור עלמין:]"גילוי כל הסובב ה

äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë àåä

של  "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
ה"ז  תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
חבירו  שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו עד"מ
התורה  לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל אליו פונה
האדם  אל כביכול עצמותו בכל הקב"ה פונה

תורה. הלומד

קורא  קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן
להקב"ה  קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
שיבא  לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו, לבוא
עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו,

חדא". בצוותא

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì äìôùäå
שפעולתה  הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
נתינת  הוי ולפיכך שפלים", רוח "להחיות היא
אין  אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא צדקה
עצמו  מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על ב"ה סוף

עולמות, מגדר למעלה ונשא ומשפיל רם יורד ה"ה
שפלים". רוח "להחיות כביכול א"ע

äèîìù ùà éôùø úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòå
.äìòîìù ùàá ììëéì

ריח  "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
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ששה. - כרת עונש יוהכ"פ, שבעה. - סקילה) חמשה (איסור - נפש אוכל במלאכת שמותר .6יו"ט

zetqede mipeiv
היה  התורה. ספר של מעילו את בחוזקה ומנשק ידיו בשתי

ומלוו  במקומו עומד עד נשאר התורה ספרי את בעיניו ה
עד  עומד נשאר היה וכך הקריאה. שולחן על להנחתם
אבי  היה אז ורק התורה. ספר אל ניגש היה הקריאה שבעל

.(51 ע' תרצ"ו (סה"ש הקבוע למקומו חוזר
ארבעה 6) - האבד בדבר במלאכה שמותר - המועד חול

"יום  נקרא אינו מ"מ, במלאכה, שמותר אף - ר"ח וכן וכו',

- נשים אצל יתירה ובהדגשה כב) מגילה (פרש"י המעשה"
ה'תשמח  מנחם (תורת גברי ארבעה המועד, כחול דינו ולכן,

בשוה"ג). 101 ע' ח"ב
שלא 7) אדמו"ר כ"ק של מדרשו בבית נהגו וכן בכ"מ

לתורה  עלה הקהל כל אלא הקרואים מנין על הוסיפו
עלייה. באותה רבים שעלו או אחרים במנינים

יא.8) סעיף

•
zay zekld - jexr ogley

מחיצה ‰ שאין מהמחיצה למעלה מגולים הספרים ואפילו
ורוצה  הספרים על כיסוי עוד שאין או כיסוי חשובה זו
וקשורה  טפחים י' גבוה המחיצה שתהא וצריך לשמש
מקום  בכל וכן עצמה בפני רשות שתחלוק כדי כהלכתה
לעשותה  אלא איסור אין רשות לחלק מחיצה לעשות שרוצה
כשיעור  יום מבעוד עשויה היתה אם אבל בשבת  בתחלה
מותרת  עראי אהל שתוספת בשבת עליה להוסיף מותר טפח
הכרוכה  מחצלת כגון למטה מלמעלה הוא זה שטפח  בין

משולש  ממנה טפח וכדי יום מבעוד המוט למטה על ל
ולקשרה  בשבת למטה כולה לשלשל מותר יום מבעוד
מחיצה  היתה אם כגון הצד מן הוא זה שטפח ובין כהלכתה
סדין  לתלות מותר טפח רוחב הספרים לפני הצד מן בולטת
ואף  עראי אהל תוספת הוא שהסדין בשבת בפניהם
כמו  כלום בכך אין קבועה היא שם הבולטת שהמחיצה
היא  כשהתוספת אלא איסור שאין שי"ג בסי' שנתבאר

קבועה:

Â בכל אסורה קבועה מחיצה אבל עראי במחיצת זה וכל
ואפילו  בעלמא לצניעות אלא נעשית אינה אפילו ענין
מותר  מקום ומכל ענין בכל אסור קבוע תוספת עליה להוסיף
שם  שקבועין אע"פ לנוי המצויירים סדינים בשבת לתלות

למחיצה: שם עשויין שאינן כיון

Ê שהוא אע"פ דלת במקום הפתח לפני שתולין והוילון
נע  שהוא שכיון בשבת לתלותו מותר בקביעות שם תלוי
ושבים  ועוברים להולכים מעכב אינו וגם מצוייה ברוח ונד
ואין  עראי מחיצת אלא קבועה מחיצה נקרא אינו שם דרך
ארון  שלפני הפרוכת וכן להתיר עשוייה כשאינה איסור בה

אין  אם אפילו זה מטעם בשבת שם לתלותו מותר הקדש
מפני  לארון רביעית מחיצה הוא והפרוכת לארון דלת

לצניעות. אלא עשוי ואינו הוא עראי שמחיצת

לרחבו  יכפל שלא בו וכיוצא הוילון כשתולה שיזהר ובלבד
טפח  בגג אהל עושה שנמצא אותו שתולה בשעה  טפח
שיכולים  שנים אותו תולין גדול וילון הוא אם לפיכך

אסור. אחד אבל יתקפל שלא כאחד כולו לתלותו

אסור  שפה כעין סביבה ותלוי תפור גג לה שיש וכילה
תגבה  שלא אפשר שאי בעשרה אפילו בשבת כלל לתלותה

עראי: אהל ותיעשה מעט השפה

Á וכופפין הספינה בדופן האחד ראשם שתוקעים עצים
עליהם  ופורסים השני דופן עד בעיגול השני ראשם
ברוחב  יש אם הגשמים מן או החמה מן להגן מחצלאות
עליהם  לפרוס מותר מהם באחד אפילו טפח העצים
העשוי  עראי אהל על מוסיף אלא שאינו בשבת מחצלאות
הם  אם טפח רוחב מהם אחד בשום אין ואפילו יום מבעוד
אהל  חשובים הם הרי טפחים מג' בפחות לזה זה סמוכים
עליהם  לפרוס ומותר כלבוד הוא טפחים מג' פחות שכל

חשוקים מחצלאו  עליה שיש התינוק עריסת וכן בשבת ת
הם  החשוקים אם הזבובים מפני להגן סדין עליהם ופורסין
לאו  ואם בשבת סדין עליהם לפרוס מותר שנתבאר בדרך

אסור:

Ë על שיאהיל אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
בגופו  תשמיש איזה בו להשתמש כדי אלא שתחתיו מה
גג  בזה שעושה אע"פ רגליו על השולחן דף שמשים כגון
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ומ"מ  אהל לעשיית מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין עראי
לאהל  דומה זה הרי זה גג תחת עראי מחיצות גם מעמיד אם
למטה  מלמעלה אלא למעלה מלמטה כדרכו לעשותו ואסור
מחוברים  דפים הם שלה שהרגלים מטה כגון שינוי דרך
עליהם  שמניחים או עור עליהם ופורסים התיבה כדופני
בתחלה  הרגלים את יעמיד לא עליהם לישן מלמעלה קרשים
דומה  זה שהרי בחול כדרכו עליהם הקרשים או העור ויניח
באויר  תחלה הקרשים או העור יאחז אלא אוהל לעשיית
אוהל  לעשיית דומה זה שאין תחתיהם הרגלים ישים ואח"כ

למטה: מלמעלה לבנות דרך שאין

È מסורגת היא אלא קרשים או עור עליה אין זו מטה ואם
שאין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם מלמעלה בחבלים
להניח  או בשבת בתחלה סדין עליה לפרוס אסור לבוד כאן
אסור  וכן אהל לעשיית דומה שזה מפני כסת או כר עליה
היה  ואם אהל כסותר שהוא מפני שעליה התחתון בגד לסלק

כשיעור  שבת מערב פרוס אחר בגד או כסת או כר עליה
מוסיף  אלא שאינו המטה כל על בשבת לפרוס מותר טפח

עראי: אהל על

‡È שלה הרגלים דהיינו מחיצות לה שיש זו במטה זה וכל
אלא  מחיצות ד' לה אין ואפילו התיבה כדפני שהן
תורת  רגליהן על שאין שלנו מטות אבל זו כנגד זו שתים
הקרשים  בה להניח ואח"כ תחלה להעמידה מותר מחיצות
סדין  עליה לפרוס מותר בחבלים מסורגת היא אם או
ואין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם אף בשבת בתחלה
מתכוין  שאינו כזה עראי שאהל מפני אהל עשיית משום בזה
לו  יש כן אם אלא חכמים אסרוהו לא אהל לעשיית בו
ואם  לאהל דומה הוא שאז לארץ המגיעות מחיצות  תחתיו
בסי' יתבאר לארץ סמוך טפחים מג' בפחות מגיעות הן

תק"ב:

הֿיא  סעיפים בשבת אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק
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ïéîé ,ïéå÷ 'âì úåöî ç"îøä ïé÷ìçð ììë êøãå
úåìéîâå äãåáòå äøåú íäå ,òöîàå ìàîùå

.íéãñç
תורה  עומד, העולם דברים שלשה על תנן
תקנו) קרבנות במקום ותפלה (קרבנות, עבודה
שמאל  ימין - "קווין" ג' כנגד והם חסדים. וגמילות

ואמצע.

ספירות  שעשר הקבלה, בספרי מבואר פירוש:
שמאל  ימין - "קווין" לשלשה נחלקות העליונות
בימין, היא חכמה - המוחין כוחות בג' ואמצע.
במדות: וכן האמצעי; בקו - ודעת בשמאל, בינה
בקו  - (ויראה) גבורה הימין, בקו - (ואהבה) חסד
הנצח  - (וכן האמצעי בקו - ותפארת השמאל,

באמצע). והיסוד בשמאל, ההוד בימין,

רמ"ח  כל (היינו ומצוותי' התורה כללות וכן
דתורה  העמודים בג' הנכללות - מצותֿעשה)
אלו: קווין לג' נחלקות - חסדים וגמילות עבודה
הימין, בקו חסדים גמילות האמצעי, בקו היא תורה

השמאל. בקו ועבודה

- עמודים משלשת א' שכל הטעם יבאר [ומעתה

להמשיך  בכוחו יש - חסדים וגמילות עבודה תורה

ב  סוף אין אור עלמין:]"גילוי כל הסובב ה

äøåúá àøå÷ ,ä"á÷ä ìù åéúåîù àåä äøåú
.'åëå íùá àøå÷ù åîë àåä

של  "שמותיו היא שהתורה חז"ל מאמר ידוע
ה"ז  תורה (ולומד) שקורא שמי ונמצא הקב"ה",
חבירו  שעי"ז בשמו, לחבירו הקורא כמו עד"מ
התורה  לימוד ע"י וכך עצמותו, בכל אליו פונה
האדם  אל כביכול עצמותו בכל הקב"ה פונה

תורה. הלומד

קורא  קריאה, "בלשון התורה עסק נקרא ולכן
להקב"ה  קורא התורה עסק ידי שעל פירוש בתורה,
שיבא  לחבירו הקורא כאדם כביכול אליו, לבוא
עמו  להיות אליו לבא לאביו הקורא קטן וכבן אליו,

חדא". בצוותא

éãé ìò ,íéìôù çåø úåéçäì ä÷ãö åæ ç"îâå
úåéäì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúà
äãéøé úðéçáá ïéîìò ìë ááåñ úëùîä

.íéìôù çåø úåéçäì äìôùäå
שפעולתה  הצדקה, כענין היא חסדים גמילות
נתינת  הוי ולפיכך שפלים", רוח "להחיות היא
אין  אור נמשך ידה שעל דלתתא" "אתערותא צדקה
עצמו  מצד ית' שהוא דאע"פ האדם, על ב"ה סוף

עולמות, מגדר למעלה ונשא ומשפיל רם יורד ה"ה
שפלים". רוח "להחיות כביכול א"ע

äèîìù ùà éôùø úðéçá ,úåðáø÷ åæ äãåáòå
.äìòîìù ùàá ììëéì

ריח  "אשה ענינה - קרבנות זו - ו"עבודה"
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המזבח  ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'", ניחוח
אמרו  ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה הי' ושם
ואש  מלמעלה שירדה אש אש, מיני שני שהיו
מצוה  מלמעלה, אש שירדה (דאע"פ שלמטה
שני  נכללו שבמזבח ונמצא ההדיוט), מן להביא

יחד. - שלמעלה ואש שלמטה אש - האש מיני

שהאדם  האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
להקב"ה  האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך
שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות בתשוקה

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã ,íìåòä

.'åë úåøîàî
קרבנות  שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
אש  רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל תקנו,
שבהם  דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה, האהבה
תופס  אינו העולם בריאת ענין כל כיצד מתואר
הוא  הבריאה ענין דכל עצמו, הקב"ה לגבי מקום
ענין  וזהו אחת, אמירה - שאמר" "ברוך ע"י
הפירוש  וכמבואר להבראות", יכול אחד "במאמר

נברא אחד שממאמר העולמות כללות בזה, ענין
כל  כלולים שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראים,

הם שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, פירוט הפרטים

אינו  הבריאה ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר
הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא

'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷ íøéå
éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá àöåéëå

.áìä úåèäìúäå ùà
(רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על הודו
על  מתפשט "שמו" מבחינת והארה "הוד" שרק

ולקיימם. להחיותם והארץ השמים

וירם  גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
לזה  זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו", קרן
קרן  וירם לכך ושמים, ארץ על שהודו שמפני
"הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל אלא, לעמו?
הוא  ישראל נשמות ששרש בנ"י, קרן מתרומם
עם  שלישראל ונמצא עלמין, כל סובב מבחינת
"וירם  - ומהותו עצמותו בכל הקב"ה נמשך קרובו

לעמו". קרן

באהבה  יתעורר בזה, מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה גדולה

äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá

.íãàä ùôðå áìá äòå÷úå
אור  גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו
הפנים  "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף אין
כמו  "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב כן לפנים
כן  במים, מראה שהאדם הפנים וצורת שכדמות
ממש  ככה עצמה, צורה אותה במים שם לו נראה
האהבה  הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב
להיות  ג"כ אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו
אהבת  כשרואה בפרט לזה זה נאמנים אוהבים

אליו". חבירו

קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
אל  אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י דכאשר
הקב"ה  אהבת כביכול מעורר זה הרי הקב"ה,

עצמותו. בכל להם ומתגלה ונמשך לישראל,

בנפש  ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
לאדם  אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י האדם

האמונה להרגיש  נקבעת וכך ב"ה, סוף אין אור
עד  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בלב בהקב"ה

כו'. רואה כאילו שהוא

b wxt meid zrcie d"c

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

וכח ‡Í(ס) גבורה יש למה גופא הא להבין יש עדיין
לירד  העליון אור יוכל שע"י מאדם יותר בסוס

שגי' לפי הוא הדברים שרש אמנם כו' כ"כ מטה מטה
משם  שלמעלה ס"ג בבחי' והיינו ס"ג ב"פ הוא דסו"ס

1
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4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

בא' וכנ"ל אדם בבחי' הוא מ"ה שם בחי' כי מ"ה
התחתון  ויו"ד העליון יו"ד מחבר שבו שהוי"ו דאדם
הבאה  חכמה בבחי' שזהו חכמה ואאלפך אלף והיינו
בבחי' תמצא מאין והחכמה וכמ"ש מאין גלוי בבחי'
יו"ד  בח"ת למטה מתחבר זה ויו"ד דיו"ד נקודה
כו' בחכמה פתחה פיה כמ"ש תתאה חכמה התחתון
חכמה  עם בראש חכמה בסופו תחלתו שנעוץ משום
שבדבור  וח"ת גדול אדם נק' שבראש שחכמה רק בסוף
שכבר  במה כ"ז אך כו' כרוב בחי' קטן אדם נק' בלבד
אלף  שנקרא לחכמה דכתר ההעלם מן והשפע האור בא

בא  שלא בכתר הנעל' אור בחי' ואמנם כו' עדיין דאדם
מלבא  ונעלם שנפלא פלא הנקרא זהו בחכמה בגלוי
להיות  א"א ואז כו' דיו"ד נקודה בבחי' גם כלל בגלוי
עגול  שהוא הס' אות הוא התמונה רק כלל אלף תמונת
למעלה  האור הפלאת בחי' על שמורה צד מכל וסתום
בענין  במ"א (וכמ"ש כלל למטה יבא בלתי בעצמותו
הוא  זה פלא שבחי' וכמו כו') שבאפרסמון ומ"ם ס'
סתום  הוא למטה בבואו גם כמו"כ בעצמות למעלה
הוא  זה הסתר ובחי' מסתת' אל אתה מ"ש והוא ונעלם
הוי"ו  אמנם דסוס הב' ס' וזהו כו' הטבע באותיות
העליון  והעלם הסתר לבחי' המחבר הוא שבאמצע
שהוא  שלמטה והעלם הסתר לבחי' הא' דס' העצמי
שהוא  ג"ס ב"פ והיינו הב' ס' שהוא גמור הסתר בחי'
אותיות  והגשמת בהסתר למטה האור ירידת לאחר
השבירה  קודם שהיה כמו ס"ג ב"פ ושרשו הטבע
וזהו  כו' הכתרים בבחי' כולם שהיו דתהו ס"ג בבחי'
למטה  העליון מפלא שממשיך הסוס גבורת ענין עיקר
אלקות  הסתר בחי' ששם התחתונות במדרגות מטה
יודי"ן  לב' מחבר דאל"ף שוי"ו כמו כי כנ"ל בתכלית
האור  מהעלם מחבר דסוס וי"ו כמו"כ וח"ת דח"ע
וע"כ  המדרגות בסתר מטה למטה כתר שבבחי' דח"ע
מ"ה  דשם האדם כח מגבורת יותר הסוס גבורת בחי'
כ"כ  מטה למטה עליון אור להוריד שיוכל אלפין במלוי
ע"י  כ"א לבדו הסוס ע"י לא אך ביותר עליון וממקום
דבחכמה  משום מ"ה שם אדם בחי' שהוא עליו הרוכב
הסוס  של היא עצמה שהמרוצה ואע"פ כו' אתברירו
שמוליך  הוא וגבורתו עליו שירכב לרוכב צריך מ"מ
סוסיך  על תרכב כי וזהו כו' רחוק למקום הרוכב את

הסוסים  בחי' על רוכב דאצי' הגדול אדם שבחי' במ"ת
למטה  החכמה מבחי' מלמעלה להמשיך שגבורתם
דהאר' נהורין שע"ה בחי' ישועה מרכבתיך וע"כ ביותר
ישועה  ופי' כידוע כו' הח"ע מן שלמעלה דא"א פנים
מוכן  סוס כתיב אך במלחמה השונא את לנצח ג"כ הוא
הסוס  בגבורת לא וכמ"ש דוקא הישועה ולה' למלחמה
הסוס  גבורת בזה שכולל ירצה האיש בשוקי ולא יחפץ
כרוב  על רוכב כמו האיש שוקי שהן רוכבו עם הנ"ל
חסד  חפץ כי ממש חסדו לחסדו המיחלים את כ"א כו'
מתברר  שבזה כו' נדח ממנו ידח לבלתי מעצמו הוא
במלחמ' יחפוץ ולא בנוגה שנפלו הניצוצות כל יותר
מוכן  סוס כמ"ש כו' בירורים לברר ורוכבו דסוס
ע"י  שמושיע הגם דוקא הישועה לה' אבל למלחמה
לה' כ"א עצמם מצד הישועה אין אבל ורוכבו סוס

וכמ  עין הישועה הנה אך כו' לתשועה הסוס שקר "ש
כתיב  ולע"ל וד"ל דוקא לחסדו למיחלים יראיו אל ה'
כל  וארז"ל לה' קדש הסוס מצלות על יהיה ההוא ביום
ענין  שהוא כו' לה' קדש יהיה ומצל רץ שהסוס מה
זכריה  שראה כמו דסוסים מרכבה בחי' שע"י הברורים
מה  כל שיהיה וזהו ע"י הברור תשלום שיהיה בסוף כו'
ממקום  האור להמשיך שצריך מפני וכ"ז כו' רץ שהסוס
שבמקום  כידוע ביותר מטה למטה כשבא ביותר עליון
האור  שירד כדי כאן וגם יותר גדול אור  צריך חשך
עליון  מאור להיות צריך בעשיה ביותר מטה למטה
להשפיל  יוכל יותר יותר גבוה הגבוה שכל לפי ביותר
למרחוק  שמאיר' הגדולה האבוקה וכמשל כו' א"ע
בחי' ע"י כ"א בעשיה השפע לבא א"א ע"כ כו' יותר
שלמעלה  ס"ג בחי' ע"י דהיינו כרוב בחי' ע"י ולא סוס
אל  הממשיך הנ"ל כרוב שבחי' מפני כנ"ל מ"ה מבחי'
הסוס  בחי' כמו למטה כ"כ לרוץ בכחו אין המלאכי'
עשי' בבחי' האור להשפיל שהוצרך במ"ת גם וע"כ
ע"כ  וכה"ג המשכן ומעשה מעשיות דמצות גשמית
אשר  וסוס וזהו וד"ל דוקא סוסיך על תרכב כי אמר
ובכחו  אדם מבחי' למעלה ששרשו המלך עליו רכב
באותו  שהוא ביותר עליון ממקום מטה מטה להמשיך
כנ"ל  אדם בציור שלמעלה מל' דלבוש ומדרגה בחי'
מלמטה  הכל כו' וסוס מלכות לבוש (ויביאו וד"ל

וד"ל): כו' דוקא באתדל"ת למעלה
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המזבח  ע"ג הקרבן את מעלים שהיו לה'", ניחוח
אמרו  ובחז"ל המערכה, באש כליל עולה הי' ושם
ואש  מלמעלה שירדה אש אש, מיני שני שהיו
מצוה  מלמעלה, אש שירדה (דאע"פ שלמטה
שני  נכללו שבמזבח ונמצא ההדיוט), מן להביא

יחד. - שלמעלה ואש שלמטה אש - האש מיני

שהאדם  האדם, בעבודת הקרבנות ענין הוא וכן
להקב"ה  האהבה אש רשפי בלבו לעורר צריך
שלמעלה. באש שיכלל עד הנפש, וכלות בתשוקה

øîàù êåøá ,åð÷ú úåðáø÷ä ãâðëù äìôúá ïëå
äáäàä ùàä úøåãî ìéãâäì ,äøîæã é÷åñôå
äéäå øîàù êåøá åøîåàá ,äìòîì äèîîù
'è é"ò èøôð ë"çàå ãçà øîàîá åðééäã ,íìåòä

.'åë úåøîàî
קרבנות  שכנגד התפלה עבודת ענין גם וזהו
אש  רשפי לעורר היא התפלה מטרת שכל תקנו,
שבהם  דזמרה פסוקי תוכן שזהו להקב"ה, האהבה
תופס  אינו העולם בריאת ענין כל כיצד מתואר
הוא  הבריאה ענין דכל עצמו, הקב"ה לגבי מקום
ענין  וזהו אחת, אמירה - שאמר" "ברוך ע"י
הפירוש  וכמבואר להבראות", יכול אחד "במאמר

נברא אחד שממאמר העולמות כללות בזה, ענין
כל  כלולים שבו ה"כלל" כמו והוא והנבראים,

הם שלאח"ז מאמרות וט' בהעלם, פירוט הפרטים

אינו  הבריאה ענין שכל ונמצא, - אחד" ה"מאמר
הקב"ה. של אחת" "אמירה אלא

'åâ åãåä ÷ø åãáì åîù áâùð éë äéåììäá ïëå
,'åâå åáåø÷ íò ìàøùé éðáì 'åâå åîòì ïø÷ íøéå
éôùø êùîð íäîù ,íé÷åñô øàùî äæá àöåéëå

.áìä úåèäìúäå ùà
(רק) לבדו שמו נשגב "כי אומרים אח"כ וגם
בזה, הפירוש וכמשנת"ל ושמים", ארץ על הודו
על  מתפשט "שמו" מבחינת והארה "הוד" שרק

ולקיימם. להחיותם והארץ השמים

וירם  גו' "הודו הכתוב המשך פירוש גם וזהו
לזה  זה השייכות מהי מובן דאינו לעמו", קרן
קרן  וירם לכך ושמים, ארץ על שהודו שמפני
"הודו" בבחינת ההתבוננות ידי שעל אלא, לעמו?
הוא  ישראל נשמות ששרש בנ"י, קרן מתרומם
עם  שלישראל ונמצא עלמין, כל סובב מבחינת
"וירם  - ומהותו עצמותו בכל הקב"ה נמשך קרובו

לעמו". קרן

באהבה  יתעורר בזה, מתבונן האדם וכאשר
גדולים. אש ורשפי בהתלהבות להקב"ה גדולה

äèîì êéùîî ,'åâå íéðôì íéðôä íéîë æ"éòå
äòåá÷ åæ äðåîà 'éäúù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá

.íãàä ùôðå áìá äòå÷úå
אור  גילוי נמשך "עבודה" שע"י הטעם וזהו
הפנים  "כמים כי האדם, נפש על ב"ה סוף אין
כמו  "פירוש, כתיב, לאדם" האדם לב כן לפנים
כן  במים, מראה שהאדם הפנים וצורת שכדמות
ממש  ככה עצמה, צורה אותה במים שם לו נראה
האהבה  הרי אחר, לאיש באהבתו הנאמן האדם לב
להיות  ג"כ אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו
אהבת  כשרואה בפרט לזה זה נאמנים אוהבים

אליו". חבירו

קרובו, עם לישראל הקב"ה בין הוא וככה
אל  אש כרשפי אהבה בלבם מעוררים בנ"י דכאשר
הקב"ה  אהבת כביכול מעורר זה הרי הקב"ה,

עצמותו. בכל להם ומתגלה ונמשך לישראל,

בנפש  ב"ה סוף אין אור גילוי נמשך וכאשר
לאדם  אפשר אזי וגמ"ח) עבודה תורה (ע"י האדם

האמונה להרגיש  נקבעת וכך ב"ה, סוף אין אור
עד  והרגשה, דעת בבחינת האדם, בלב בהקב"ה

כו'. רואה כאילו שהוא
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וכח ‡Í(ס) גבורה יש למה גופא הא להבין יש עדיין
לירד  העליון אור יוכל שע"י מאדם יותר בסוס

שגי' לפי הוא הדברים שרש אמנם כו' כ"כ מטה מטה
משם  שלמעלה ס"ג בבחי' והיינו ס"ג ב"פ הוא דסו"ס
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בא' וכנ"ל אדם בבחי' הוא מ"ה שם בחי' כי מ"ה
התחתון  ויו"ד העליון יו"ד מחבר שבו שהוי"ו דאדם
הבאה  חכמה בבחי' שזהו חכמה ואאלפך אלף והיינו
בבחי' תמצא מאין והחכמה וכמ"ש מאין גלוי בבחי'
יו"ד  בח"ת למטה מתחבר זה ויו"ד דיו"ד נקודה
כו' בחכמה פתחה פיה כמ"ש תתאה חכמה התחתון
חכמה  עם בראש חכמה בסופו תחלתו שנעוץ משום
שבדבור  וח"ת גדול אדם נק' שבראש שחכמה רק בסוף
שכבר  במה כ"ז אך כו' כרוב בחי' קטן אדם נק' בלבד
אלף  שנקרא לחכמה דכתר ההעלם מן והשפע האור בא

בא  שלא בכתר הנעל' אור בחי' ואמנם כו' עדיין דאדם
מלבא  ונעלם שנפלא פלא הנקרא זהו בחכמה בגלוי
להיות  א"א ואז כו' דיו"ד נקודה בבחי' גם כלל בגלוי
עגול  שהוא הס' אות הוא התמונה רק כלל אלף תמונת
למעלה  האור הפלאת בחי' על שמורה צד מכל וסתום
בענין  במ"א (וכמ"ש כלל למטה יבא בלתי בעצמותו
הוא  זה פלא שבחי' וכמו כו') שבאפרסמון ומ"ם ס'
סתום  הוא למטה בבואו גם כמו"כ בעצמות למעלה
הוא  זה הסתר ובחי' מסתת' אל אתה מ"ש והוא ונעלם
הוי"ו  אמנם דסוס הב' ס' וזהו כו' הטבע באותיות
העליון  והעלם הסתר לבחי' המחבר הוא שבאמצע
שהוא  שלמטה והעלם הסתר לבחי' הא' דס' העצמי
שהוא  ג"ס ב"פ והיינו הב' ס' שהוא גמור הסתר בחי'
אותיות  והגשמת בהסתר למטה האור ירידת לאחר
השבירה  קודם שהיה כמו ס"ג ב"פ ושרשו הטבע
וזהו  כו' הכתרים בבחי' כולם שהיו דתהו ס"ג בבחי'
למטה  העליון מפלא שממשיך הסוס גבורת ענין עיקר
אלקות  הסתר בחי' ששם התחתונות במדרגות מטה
יודי"ן  לב' מחבר דאל"ף שוי"ו כמו כי כנ"ל בתכלית
האור  מהעלם מחבר דסוס וי"ו כמו"כ וח"ת דח"ע
וע"כ  המדרגות בסתר מטה למטה כתר שבבחי' דח"ע
מ"ה  דשם האדם כח מגבורת יותר הסוס גבורת בחי'
כ"כ  מטה למטה עליון אור להוריד שיוכל אלפין במלוי
ע"י  כ"א לבדו הסוס ע"י לא אך ביותר עליון וממקום
דבחכמה  משום מ"ה שם אדם בחי' שהוא עליו הרוכב
הסוס  של היא עצמה שהמרוצה ואע"פ כו' אתברירו
שמוליך  הוא וגבורתו עליו שירכב לרוכב צריך מ"מ
סוסיך  על תרכב כי וזהו כו' רחוק למקום הרוכב את

הסוסים  בחי' על רוכב דאצי' הגדול אדם שבחי' במ"ת
למטה  החכמה מבחי' מלמעלה להמשיך שגבורתם
דהאר' נהורין שע"ה בחי' ישועה מרכבתיך וע"כ ביותר
ישועה  ופי' כידוע כו' הח"ע מן שלמעלה דא"א פנים
מוכן  סוס כתיב אך במלחמה השונא את לנצח ג"כ הוא
הסוס  בגבורת לא וכמ"ש דוקא הישועה ולה' למלחמה
הסוס  גבורת בזה שכולל ירצה האיש בשוקי ולא יחפץ
כרוב  על רוכב כמו האיש שוקי שהן רוכבו עם הנ"ל
חסד  חפץ כי ממש חסדו לחסדו המיחלים את כ"א כו'
מתברר  שבזה כו' נדח ממנו ידח לבלתי מעצמו הוא
במלחמ' יחפוץ ולא בנוגה שנפלו הניצוצות כל יותר
מוכן  סוס כמ"ש כו' בירורים לברר ורוכבו דסוס
ע"י  שמושיע הגם דוקא הישועה לה' אבל למלחמה
לה' כ"א עצמם מצד הישועה אין אבל ורוכבו סוס

וכמ  עין הישועה הנה אך כו' לתשועה הסוס שקר "ש
כתיב  ולע"ל וד"ל דוקא לחסדו למיחלים יראיו אל ה'
כל  וארז"ל לה' קדש הסוס מצלות על יהיה ההוא ביום
ענין  שהוא כו' לה' קדש יהיה ומצל רץ שהסוס מה
זכריה  שראה כמו דסוסים מרכבה בחי' שע"י הברורים
מה  כל שיהיה וזהו ע"י הברור תשלום שיהיה בסוף כו'
ממקום  האור להמשיך שצריך מפני וכ"ז כו' רץ שהסוס
שבמקום  כידוע ביותר מטה למטה כשבא ביותר עליון
האור  שירד כדי כאן וגם יותר גדול אור  צריך חשך
עליון  מאור להיות צריך בעשיה ביותר מטה למטה
להשפיל  יוכל יותר יותר גבוה הגבוה שכל לפי ביותר
למרחוק  שמאיר' הגדולה האבוקה וכמשל כו' א"ע
בחי' ע"י כ"א בעשיה השפע לבא א"א ע"כ כו' יותר
שלמעלה  ס"ג בחי' ע"י דהיינו כרוב בחי' ע"י ולא סוס
אל  הממשיך הנ"ל כרוב שבחי' מפני כנ"ל מ"ה מבחי'
הסוס  בחי' כמו למטה כ"כ לרוץ בכחו אין המלאכי'
עשי' בבחי' האור להשפיל שהוצרך במ"ת גם וע"כ
ע"כ  וכה"ג המשכן ומעשה מעשיות דמצות גשמית
אשר  וסוס וזהו וד"ל דוקא סוסיך על תרכב כי אמר
ובכחו  אדם מבחי' למעלה ששרשו המלך עליו רכב
באותו  שהוא ביותר עליון ממקום מטה מטה להמשיך
כנ"ל  אדם בציור שלמעלה מל' דלבוש ומדרגה בחי'
מלמטה  הכל כו' וסוס מלכות לבוש (ויביאו וד"ל

וד"ל): כו' דוקא באתדל"ת למעלה
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â שבק"ש מאודך ובכל בחי' הוא זה רצון בחי'
זרים  ועמדו וכתי' דגניך ואספת כתי' כמארז"ל
עושין  שישראל בזמן כאן קשיא לא צאנכם, ורעו
רש"מ, עושין ישראל שאין בזמן וכאן מקום של רצונו
כו' שמוע אם והי' בפ' כתי' דגניך ואספת הלא וקשה
דלא  משום הוא והתירוץ נפשכם, ובכל לבבכם בכל
אין  נק' לכן הא' בפרשה כמו מאודכם ובכל כתי'
יש  בנפש דהנה יובן, הנ"ל ועפ"י זה. וי"ל ערש"מ,
ואפילו  והבנה, השגה בבחי' שהם הנפש כחות עשר
בחי' רק שהוא לפי כחות עשר מכלל הוא כתר בחי'
שמצד  הרצון בחי' ויש וההשגה, הבנה שמצד הרצון
הכחות  הגבלת מבחי' שלמעלה הנפש ומהות עצמות
ולמעלה  גבול בלי מאודך ובכל בחי' שזהו הנ"ל
כי  ערש"מ, נק' דוקא זהו ולכן והבנה, השגה מבחי'
שלמעלה  ג"כ העליון הרצון בחי' היינו רש"מ פי'
רצון  בחי' ולגבי ההשתל', שבסדר והבנה השגה מגדר

השבת, ענין ע"ד הרע, ביטול כו' זרים ועמדו כתי' זה
כמ"ש  ביטול מל' והב' נייחא מל' הא' פי', ב' שיש
שבת  כי כו', רעה חי' והשבתי וכמ"ש שאור, תשביתו
מאיר  שבשבת הנ"ל, מאודך ובכל בחי' ג"כ הוא
שלמעלה  העליון הרצון בחי' שהוא יתירה נשמה
הרע  ביטול בחי' הוא בשבת וע"כ וההשגה, מדעת
שעתיד  השבת, ליום שיר מזמור ע"פ במדרש וכדאיתא
ועמדו  בל' וכנ"ל העולם, מן המזיקין להשבית הקב"ה
רצונו  עשה שבמשנה הענין כפל יובן ועפי"ז כו'. זרים
אחרים  רצון שיבטל כדי כו' רצונך בטל כו' כרצונך
עפ"י  שנעשה הרצון בחי' הוא רצונך עשה שענין כו',
ביטול  רצונך בטל לבחי' יבוא ועי"ז והבנה, השגה
זו  בחי' שלגבי כו' השגה מגדר שלמעלה הרצון
לבוא  שא"א הדבר הוא וכך ג"כ, אחרים רצון יתבטלו
שהוא  התחתון הרצון ע"י לא אם העליון הרצון לבחי'

כו'. הכלי
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Ê"ÙÚÂ בתרומת שהי' כללים דברים ג' ענין ג"כ יובן
בחי' ג' כנגד שהם ונחשת וכסף זהב המשכן
הזהר, בשם כנ"ל לבות בוחן לזהב כור לכסף מצרף
וגמ"ח  ועבודה תורה בחי' הם האדם בנפש ובעבודה
בחי' הוא אהבה בחי' הוא כסף עומד, העולם שעליהם
שמהזהב  כשם כי העבודה, בחי' הוא וזהב גמ"ח,
כנגד  שהיא שבתפלה ההעלאו' הו"ע כן ניצוצי' מנצץ
מלמטלמ"ע  הניצוצי' העלאות בחי' הוא העבודה עמוד
בחי' בעבודה הוא ונחושת במ"א, מזה כמ"ש כו'
תורה, שלמעלה חכ' נובלות ר"ת הוא נחש"ת כי תורה,
שלמעלה  מחכ' ה"ה מ"מ חכ', נובלות היא כי ואם
כמ"ש  כו' דרכה הבין ואלקי' ערכה אנוש ידע שלא
נחשת  שנק' וי"ל להו. קרית זמירות דוד בד"ה באגה"ק
שבלעו"ז  חכ' בחי' שמבררת אתברירו בחכ' כי ע"ש
התלבשותו  ע"ש המברר נק' שלכן נחושת, שנק'
בהכרח  שהמברר מענין במ"א כמשנ"ת במתברר
בעצם  התורה כי הגם ולכן המתברר, במקום שיתלבש
בתורת  העוסק כל שלכן ומקום, מזמן למעלה היא

בהמ"ק  יש לא כעת כי הגם עולה הקריב כאלו עולה
מ"מ  שהקדימו, בשעה בד"ה בלק"ת מזה כמ"ש כו'
ויז  לע"ל וכמ"ש המתברר, במקום שתתלבש בהכרח
בד"ה  מזה כמ"ש אגאלתי, מלבושי וכל בגדי על נצחם
וגם  נחושת. התורה נק' ועש"ז הבתולה, ולאחותו
שהקנה  מאזני' שבכף האמצעי קנה בחי' היא התורה
המשקל  של המשא לפ"ע שהרי המשקל, המברר הוא
הניתן  הדבר מגבי' זה ערך לפי כן האחת בכף שנותני'

השני', הקנה בכף זהו אמיתות שהוא הדבר והמברר
החסד  המשכת לפ"ע אלו דברים בג' כן כו', שבאמצע
בעמוד  הניצוצי' מתעלי' זה ערך לפי כן בגמ"ח
קדש  מבחי' במעהמ"צ ההמשכה שלפ"ע העבודה,
קדשנו  אשר מצוה כל על מברכי' שלכן העליון,
מצותיו  שציונו ע"י העליון בקדש שקדשנו במצותיו,
בעמוד  הניצוצות מתעלים ממש זה ערך לפי ית',
הקנה  שהיא התורה בחי' הוא והמברר העבודה,
האמצעי  קו יעקב דא לבות בוחן וז"ע כו', האמצעי

במ"א. כמ"ש כו' התיכון בריח
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‰˙ÚÓÂ ירבה לא שהעשיר השקל מחצית ענין יובן
היא  שהכוונה שהגם מעשר, ימעיט לא והדל
אלא  עשיר ואין בדעת, אלא עני אין מארז"ל על גם

ימעיט  לא והדל עשר על ירבה לא העשיר מ"מ בדעת
העני  ישתוו ולמה מה מפני מובן אינו ולכאו' מעשר,

והעשיר.
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.àì
והשייכות שטח, קו לנקודה הנ"ל מדרגות ג ' השוואת

נקודים. עקודים לעולמות
åìà úåâéøãî 'â äðäåכפי האור א. האור: התגלות של

ב. הצמצום. לפני  הגנוזות בספירות בשורשו שהוא 
כפי האור ג . הצמצום . לאחר שמתגלה כפי  האור

בכלים, שלïäשמתלבש  ההתפתחות úåðéçáכנגד 'â
,çèù å÷ äãå÷ðלפני הראשון הגילוי  היא נקודה

והשטחהצמ הצמצום, לאחר ההמשכה הוא הקו צום,
בכלים. ההתלבשות היא 

קו  שהוא. סוג  מכל והתפשטות  ורוחב אורך אין בנקודה
אופן  לפי  אך הנקודה, של מסויימת התפתחות כבר הוא
בנוי הוא גם הנקודה, מימד את  שינה לא הקו הנקודה.
שיש מה  את מפרט כביכול שהקו  אלא  נקודות, מנקודות 
חדש, למרחב מעבר זה שטח זאת לעומת בנקודה.

ממש. התפשטות
של הדרגות ג ' כיצד נ"ע הרבי  מפרט דלהלן בקטע 
זה וכיצד שטח, קו לנקודה מקבילים האור התפתחות
נקודים עקודים – העולמות  לשלושת גם מקביל
עקודות הספירות כל העקודים בעולם  וברודים.
עולם הנקודה. לבחינת מקביל וזה אחד. בכלי וכלולותת
כל הספירות התגלות הוא התוהו עולם שהוא הנקודים
המורכב הקו כנגד וזה נקודות, של באופן בנפרד אחת 
האצילות, עולם שהוא הברודים ועולם נקודות, מנקודות 
מקביל ממש , בכלים האורות התלבשות כבר יש בו

השטח. לבחינת 
úðéçáî ïééãò äìòîìù úéîöòä úðéçá àåä äãå÷ðã

éåìéâå äëùîäלפני עצמו  הדבר הוא עצם, המושג  - ,
שלו. והגילוי  úãå÷ðההתפשטות åîëåהאותïéàù ã"åé

äá- י' האות בכתיבת –áçåøå êøåà úåèùôúä ïééãò
äá ùéù úåéä íòå ,'åë,במילואה יו "ד האות בכתיבת –

האותיות את áçåøåגם êøåàä àåäù ã"åהריàåä ìëä
úåèéùô úðéçáá ãáì äãå÷ð úðéçáá ìëäå ïééãò íìòäá

.'åë ïééãòהפרטים כל את  בהעלם בנקודה יש כלומר  –

יו"ד שהאות כמו העלם. של באופן שזה אלא ממש,
אותיות גם בה שטמונות  למרות נקודה, של בציור היא

במילואה. יו"ד באות ביטוי  לידי באות  שהם ו"ד
úðéçá àåäù ÷ø éåìéâå äëùîä úðéçá àåä å÷äå

,'åë ïééãò úéìåéä äëùîä הדבר זה  "היולי" המושג -
הוא שהקו וכשאומרים שלו. במקור שהוא כפי 
וגילוי , המשכה  אמנם שזה  פירושו  היולית" "המשכת

עצמו. הדבר של המשכה ùéùאך úåéä íò å÷äù åðééäå
úåìâúäá íéèøô åá" המשכה" בבחינת כבר הוא ולכן

úðéçááå ïééãò úåèéùô úðéçáá àåä éøä íå÷î ìëî
.'åë úåãçàúäשל המשכה היא  שההמשכה כיון –

חיצונית. התפשטות  ולא והמקור, העצם 
àåäù êøåàä úðéçá àåä ììë êøãá å÷ä ïéðò äðäã

,'åë éåìéâä úðéçá,לקו הנקודה בין השינוי  כלומר -
לא (אך לאורך המשכה יש ולקו אורך, אין  שלנקודה

íéðôåàרוחב). 'á äæá ùé íðîà"ה"אורך את  לפרש
בקו. אתהנמשך  כאן מבאר נ"ע הרבי  הנראה ולפי 

הב'. האופן פי  על הקו, של הפנימי  הענין
'àäבדרך שמסבירים  מה  שהוא – הראשון האופן –

הוא האורך קו שציור כפי הוא "אורך", במושג  כלל
ו  למטה, äëùîäáמלמעלה àá ãçà èøôù äî àåä

äâéøãîì äâéøãîî úåìâúäåממש פרט  אותו  כלומר –
למטה, מלמעלה  ìåãâîנמשך ìëùä úòôùäá åîëå

ìùîá ùáìúî åì òéôùîù éèøôä ïéðòä åúåàù ,ïè÷ì
úà ïéáé äæ éãé ìòù ìá÷îä êøòá àåäù ïéðò äæéàá åà

ïëå ,àåää éèøôä ïéðòäהשכל את להשפיע כשרוצה
יותר נמוך äæîלמקבל äèîìù ïéðò äæéàá ãåò åùéáìî

ïôåàáå ,'åë äâéøãîá êåîð àåäù ìá÷îì íâ ïáåéù ãò
íâ ïáåî ïéðòä äéäéù ãò äâéøãîì äâéøãîî åãéøåî äæë

.'åë ïè÷ ìëù ìòáì או הסבר לתוספת הכוונה אין -
רמת הורדת אלא נוספים, לעניינים ההבנה של הרחבה

הבנה. של יותר נמוכה בדרגה הנמצא  לתלמיד השכל
כשאנו  אך "אורך", המושג  את  כלל בדרך מסבירים כך
כזה באופן הקו , של ה"אורך" את כאן  להסביר רוצים 
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â שבק"ש מאודך ובכל בחי' הוא זה רצון בחי'
זרים  ועמדו וכתי' דגניך ואספת כתי' כמארז"ל
עושין  שישראל בזמן כאן קשיא לא צאנכם, ורעו
רש"מ, עושין ישראל שאין בזמן וכאן מקום של רצונו
כו' שמוע אם והי' בפ' כתי' דגניך ואספת הלא וקשה
דלא  משום הוא והתירוץ נפשכם, ובכל לבבכם בכל
אין  נק' לכן הא' בפרשה כמו מאודכם ובכל כתי'
יש  בנפש דהנה יובן, הנ"ל ועפ"י זה. וי"ל ערש"מ,
ואפילו  והבנה, השגה בבחי' שהם הנפש כחות עשר
בחי' רק שהוא לפי כחות עשר מכלל הוא כתר בחי'
שמצד  הרצון בחי' ויש וההשגה, הבנה שמצד הרצון
הכחות  הגבלת מבחי' שלמעלה הנפש ומהות עצמות
ולמעלה  גבול בלי מאודך ובכל בחי' שזהו הנ"ל
כי  ערש"מ, נק' דוקא זהו ולכן והבנה, השגה מבחי'
שלמעלה  ג"כ העליון הרצון בחי' היינו רש"מ פי'
רצון  בחי' ולגבי ההשתל', שבסדר והבנה השגה מגדר

השבת, ענין ע"ד הרע, ביטול כו' זרים ועמדו כתי' זה
כמ"ש  ביטול מל' והב' נייחא מל' הא' פי', ב' שיש
שבת  כי כו', רעה חי' והשבתי וכמ"ש שאור, תשביתו
מאיר  שבשבת הנ"ל, מאודך ובכל בחי' ג"כ הוא
שלמעלה  העליון הרצון בחי' שהוא יתירה נשמה
הרע  ביטול בחי' הוא בשבת וע"כ וההשגה, מדעת
שעתיד  השבת, ליום שיר מזמור ע"פ במדרש וכדאיתא
ועמדו  בל' וכנ"ל העולם, מן המזיקין להשבית הקב"ה
רצונו  עשה שבמשנה הענין כפל יובן ועפי"ז כו'. זרים
אחרים  רצון שיבטל כדי כו' רצונך בטל כו' כרצונך
עפ"י  שנעשה הרצון בחי' הוא רצונך עשה שענין כו',
ביטול  רצונך בטל לבחי' יבוא ועי"ז והבנה, השגה
זו  בחי' שלגבי כו' השגה מגדר שלמעלה הרצון
לבוא  שא"א הדבר הוא וכך ג"כ, אחרים רצון יתבטלו
שהוא  התחתון הרצון ע"י לא אם העליון הרצון לבחי'

כו'. הכלי

ipiq xacna dyn l` 'd xacie
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ בתרומת שהי' כללים דברים ג' ענין ג"כ יובן
בחי' ג' כנגד שהם ונחשת וכסף זהב המשכן
הזהר, בשם כנ"ל לבות בוחן לזהב כור לכסף מצרף
וגמ"ח  ועבודה תורה בחי' הם האדם בנפש ובעבודה
בחי' הוא אהבה בחי' הוא כסף עומד, העולם שעליהם
שמהזהב  כשם כי העבודה, בחי' הוא וזהב גמ"ח,
כנגד  שהיא שבתפלה ההעלאו' הו"ע כן ניצוצי' מנצץ
מלמטלמ"ע  הניצוצי' העלאות בחי' הוא העבודה עמוד
בחי' בעבודה הוא ונחושת במ"א, מזה כמ"ש כו'
תורה, שלמעלה חכ' נובלות ר"ת הוא נחש"ת כי תורה,
שלמעלה  מחכ' ה"ה מ"מ חכ', נובלות היא כי ואם
כמ"ש  כו' דרכה הבין ואלקי' ערכה אנוש ידע שלא
נחשת  שנק' וי"ל להו. קרית זמירות דוד בד"ה באגה"ק
שבלעו"ז  חכ' בחי' שמבררת אתברירו בחכ' כי ע"ש
התלבשותו  ע"ש המברר נק' שלכן נחושת, שנק'
בהכרח  שהמברר מענין במ"א כמשנ"ת במתברר
בעצם  התורה כי הגם ולכן המתברר, במקום שיתלבש
בתורת  העוסק כל שלכן ומקום, מזמן למעלה היא

בהמ"ק  יש לא כעת כי הגם עולה הקריב כאלו עולה
מ"מ  שהקדימו, בשעה בד"ה בלק"ת מזה כמ"ש כו'
ויז  לע"ל וכמ"ש המתברר, במקום שתתלבש בהכרח
בד"ה  מזה כמ"ש אגאלתי, מלבושי וכל בגדי על נצחם
וגם  נחושת. התורה נק' ועש"ז הבתולה, ולאחותו
שהקנה  מאזני' שבכף האמצעי קנה בחי' היא התורה
המשקל  של המשא לפ"ע שהרי המשקל, המברר הוא
הניתן  הדבר מגבי' זה ערך לפי כן האחת בכף שנותני'

השני', הקנה בכף זהו אמיתות שהוא הדבר והמברר
החסד  המשכת לפ"ע אלו דברים בג' כן כו', שבאמצע
בעמוד  הניצוצי' מתעלי' זה ערך לפי כן בגמ"ח
קדש  מבחי' במעהמ"צ ההמשכה שלפ"ע העבודה,
קדשנו  אשר מצוה כל על מברכי' שלכן העליון,
מצותיו  שציונו ע"י העליון בקדש שקדשנו במצותיו,
בעמוד  הניצוצות מתעלים ממש זה ערך לפי ית',
הקנה  שהיא התורה בחי' הוא והמברר העבודה,
האמצעי  קו יעקב דא לבות בוחן וז"ע כו', האמצעי

במ"א. כמ"ש כו' התיכון בריח
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

‰˙ÚÓÂ ירבה לא שהעשיר השקל מחצית ענין יובן
היא  שהכוונה שהגם מעשר, ימעיט לא והדל
אלא  עשיר ואין בדעת, אלא עני אין מארז"ל על גם

ימעיט  לא והדל עשר על ירבה לא העשיר מ"מ בדעת
העני  ישתוו ולמה מה מפני מובן אינו ולכאו' מעשר,

והעשיר.

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.àì
והשייכות שטח, קו לנקודה הנ"ל מדרגות ג ' השוואת

נקודים. עקודים לעולמות
åìà úåâéøãî 'â äðäåכפי האור א. האור: התגלות של

ב. הצמצום. לפני  הגנוזות בספירות בשורשו שהוא 
כפי האור ג . הצמצום . לאחר שמתגלה כפי  האור

בכלים, שלïäשמתלבש  ההתפתחות úåðéçáכנגד 'â
,çèù å÷ äãå÷ðלפני הראשון הגילוי  היא נקודה

והשטחהצמ הצמצום, לאחר ההמשכה הוא הקו צום,
בכלים. ההתלבשות היא 

קו  שהוא. סוג  מכל והתפשטות  ורוחב אורך אין בנקודה
אופן  לפי  אך הנקודה, של מסויימת התפתחות כבר הוא
בנוי הוא גם הנקודה, מימד את  שינה לא הקו הנקודה.
שיש מה  את מפרט כביכול שהקו  אלא  נקודות, מנקודות 
חדש, למרחב מעבר זה שטח זאת לעומת בנקודה.

ממש. התפשטות
של הדרגות ג ' כיצד נ"ע הרבי  מפרט דלהלן בקטע 
זה וכיצד שטח, קו לנקודה מקבילים האור התפתחות
נקודים עקודים – העולמות  לשלושת גם מקביל
עקודות הספירות כל העקודים בעולם  וברודים.
עולם הנקודה. לבחינת מקביל וזה אחד. בכלי וכלולותת
כל הספירות התגלות הוא התוהו עולם שהוא הנקודים
המורכב הקו כנגד וזה נקודות, של באופן בנפרד אחת 
האצילות, עולם שהוא הברודים ועולם נקודות, מנקודות 
מקביל ממש , בכלים האורות התלבשות כבר יש בו

השטח. לבחינת 
úðéçáî ïééãò äìòîìù úéîöòä úðéçá àåä äãå÷ðã

éåìéâå äëùîäלפני עצמו  הדבר הוא עצם, המושג  - ,
שלו. והגילוי  úãå÷ðההתפשטות åîëåהאותïéàù ã"åé

äá- י' האות בכתיבת –áçåøå êøåà úåèùôúä ïééãò
äá ùéù úåéä íòå ,'åë,במילואה יו "ד האות בכתיבת –

האותיות את áçåøåגם êøåàä àåäù ã"åהריàåä ìëä
úåèéùô úðéçáá ãáì äãå÷ð úðéçáá ìëäå ïééãò íìòäá

.'åë ïééãòהפרטים כל את  בהעלם בנקודה יש כלומר  –

יו"ד שהאות כמו העלם. של באופן שזה אלא ממש,
אותיות גם בה שטמונות  למרות נקודה, של בציור היא

במילואה. יו"ד באות ביטוי  לידי באות  שהם ו"ד
úðéçá àåäù ÷ø éåìéâå äëùîä úðéçá àåä å÷äå

,'åë ïééãò úéìåéä äëùîä הדבר זה  "היולי" המושג -
הוא שהקו וכשאומרים שלו. במקור שהוא כפי 
וגילוי , המשכה  אמנם שזה  פירושו  היולית" "המשכת

עצמו. הדבר של המשכה ùéùאך úåéä íò å÷äù åðééäå
úåìâúäá íéèøô åá" המשכה" בבחינת כבר הוא ולכן

úðéçááå ïééãò úåèéùô úðéçáá àåä éøä íå÷î ìëî
.'åë úåãçàúäשל המשכה היא  שההמשכה כיון –

חיצונית. התפשטות  ולא והמקור, העצם 
àåäù êøåàä úðéçá àåä ììë êøãá å÷ä ïéðò äðäã

,'åë éåìéâä úðéçá,לקו הנקודה בין השינוי  כלומר -
לא (אך לאורך המשכה יש ולקו אורך, אין  שלנקודה

íéðôåàרוחב). 'á äæá ùé íðîà"ה"אורך את  לפרש
בקו. אתהנמשך  כאן מבאר נ"ע הרבי  הנראה ולפי 

הב'. האופן פי  על הקו, של הפנימי  הענין
'àäבדרך שמסבירים  מה  שהוא – הראשון האופן –

הוא האורך קו שציור כפי הוא "אורך", במושג  כלל
ו  למטה, äëùîäáמלמעלה àá ãçà èøôù äî àåä

äâéøãîì äâéøãîî úåìâúäåממש פרט  אותו  כלומר –
למטה, מלמעלה  ìåãâîנמשך ìëùä úòôùäá åîëå

ìùîá ùáìúî åì òéôùîù éèøôä ïéðòä åúåàù ,ïè÷ì
úà ïéáé äæ éãé ìòù ìá÷îä êøòá àåäù ïéðò äæéàá åà

ïëå ,àåää éèøôä ïéðòäהשכל את להשפיע כשרוצה
יותר נמוך äæîלמקבל äèîìù ïéðò äæéàá ãåò åùéáìî

ïôåàáå ,'åë äâéøãîá êåîð àåäù ìá÷îì íâ ïáåéù ãò
íâ ïáåî ïéðòä äéäéù ãò äâéøãîì äâéøãîî åãéøåî äæë

.'åë ïè÷ ìëù ìòáì או הסבר לתוספת הכוונה אין -
רמת הורדת אלא נוספים, לעניינים ההבנה של הרחבה

הבנה. של יותר נמוכה בדרגה הנמצא  לתלמיד השכל
כשאנו  אך "אורך", המושג  את  כלל בדרך מסבירים כך
כזה באופן הקו , של ה"אורך" את כאן  להסביר רוצים 
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

יותר  הרי  בפשיטותו, עדיין  נשאר איך לנו , שיובן
האורך: של עניינו בהסברת הב ' האופן מתאים

'áä ïôåàäå,בקו ה"אורך" ענין את  å÷äùלהסביר àåä
äãå÷ðäáù íéèøôä úåìâúä ÷ø àåäפרטים גילוי  –

נסיון  של באופן לא גם הפרטים, של שינוי  ולא בלבד,
בלבד. רמה äðáäåלהורדת äâùä éãéì èøôä úàáä àì

הראשון  באופן  והחיסרון  הראשון , האופן היה שזה –
למקום שירדה  בנקודה, שינוי  שהוא איזה כאן  שנעשה

בפשיטותה, נשארה לא  כבר וממילא יותר, íàנמוך éë
åìâúäå úàáä ÷øàìéîîã ,'åë äãå÷ðäáù íéèøôä ú–

שבאו  רק כלל, בפרטים שינוי  נעשה שלא  כיון
ממילא úåèéùôבהתגלות, úðéçáá íä íéèøôä íâ

'åë ïééãò úéìåéä úðéçááå
êøã ìòå)לפירוט שבמשנה הפירוט  בין ההבדל

ב הכתובים הדינים  íéðéðòשבגמרא : íäù äðùîä
ïééãò äâùä úðéçáá íðéàù íéèøôהיא שהמשנה כיון  ,

עדיין, טעמים àøîâáללא êë øçà íéøàáúîù ãò
,'åë úåðåù úåâùäå úåøáñ éåáéøáתוספת כאן יש שאז -

בלבד. פירוט  ולא והרחבה שכל ïäùשל ÷øבמשנה -
åðééäã äãå÷ðäáù íéèøôä úåìâúäהיא äøåúשהנקודה

,('åë áúëáù,הדינים של פירוט כבר יש  במשנה כלומר
ששם שבכתב בתורה רמוזים שהם כפי  לדברים ביחס
הרחבה טעמים  עדיין במשנה אין אך בהעלם, עדיין הם
הפרטים את מגלה שהוא הקו כמשל וזה  והסברה,
חדש. ענין בזה מוסיף לא  אך בנקודה, בהעלם  הקיימים 
ביאורים בתוספת  הוא  הגמרא לימוד זאת לעומת
שאחרי ה "שטח" כמשל וזה בלבד, פירוט ולא  וטעמים

הקו.
á êøåàá øàáúðù äî ïééòå מאמרìë ìéçúîä øåáéã

,äðäðäתשנתá"ðø64úåãå÷ð øåáéçîù å÷ä ïéðòá ,
ïä åáù úåéèøô úåâéøãîäù àåäå ,'åë å÷ äùòð äáøä

'åë úåèéùô úðéçááå úåãå÷ð úðéçááשום חל ולא –
רצף ונעשה התגלו  שהנקודות זה מלבד מהותי, שינוי 
בבחינת עדיין הם שבקו הנקודות  גם ולכן נקודות. של

פשיטות.
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צ"ז):64). (עמ' שם לשונו c"tוזה i"drya y"nk l"i oiprde
ileid oia yxtdd edn l"v 'xe`kle ,ghy iabl ileid 'wp ewdc
oi` dcewpc mdipia yxtd yi i`cec ,ewc ileidl dniyxd zcewpc
hytzny dn `ede t"kr jxe` 'igaa `ed ewde llk zehytzd da
l"pd 't my cegid xrya dpde .f"lf oinec mpi` i`ceae dcewpdn
mbe .edn df oipr l"ve ,cgi zecewp ieaixn dyrpy dn `ed ewdc 'k
xry g"ra y"nk dhne dlrn zeyrl `ed ewd oipr lk `lde
,dhne dlrn mda oi` zecewp 'igae ,l"pd 'ita y"ynke a"r y"iebr
l"pd t"qae ,ileid 'igaa `ed ewd zellkc my i"drya p"dtl mbe

xn` f"r mb n"ne) zileid dkynd `ed ewd ziy`x zkyndc 'k
zellkc l"i oiprd j` (.'ek dkynde zehytzd 'igaa `a `edy
illk xe` 'iga `ed dcewpc ,ewc ileidl dcewpc ileid oia yxtdd
mihxt zewlgzd dnvra da oi`y epiide llk zehytzd da oi`e
dlbzpe hytzp xaky `ed ewd 'iga mpn` ,'ek mlrda 'it` llk
`edy enk `ed hxt lky `l` mihxt ea yiy epiide dcewpdn
`ed eay hxt lky `ed zecewpd xeaig r"edfe ,oiicr ezehiyta

.'ek cgi micge`ne dcewp 'igaa.הביאור המשך עיי"ש

•
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f"txz'd mixn`nd xtq

ּתפיסת p‰Â‰יג) ּבהעּדר למעלה יּובן מּזה הּדגמא ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ
הרי  ׁשּבחכמה ּדכמֹו הּמציאּות, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹום
ׁשהּוא  זה הּנה ׁשּלֹו, העּלּוי מּצד ּבחכמה ׁשּמפלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמי
לחכמה  ּגם ׂשכלֹו ּכללּות אצלֹו נחׁשב אינֹו קטן ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָחכם
יּובן  ּכזֹו ּבדגמא הּנה החכמה, הפ ּכמֹו אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻקטּנה
מענין  והבּדלתֹו סֹוף אין אֹור הפלאת עצם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדלפי
העּדר  ּבבחינת הּוא העֹולם ׁשל הּמציאּות הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמציאּות,
עליֹונים  עֹולמֹות ּבין הפרׁש ּבזה ׁשּיׁש רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמציאּות,
ּבהם  ׁשּנרּגׁש עליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלעֹולמֹות
והינּו עצמּות, לגּבי ׁשּלהם מקֹום ּתפיסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהעּדר
סֹוף, אין אֹור הפלאת ּומּׂשג ידּוע העליֹונים ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבעֹולמֹות
ידי  על הּנה ּכלל, מקֹום ּתֹופסים העֹולמֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָואי

ּבמציאּותם, מתּבּטלים הם הרי ּגּופא זֹו והּׂשגה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָידיעה
החכם  לגּבי ׁשּמתּבּטל קטן חכם ּבּטּול עלּֿדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא
חכם  לפני ּדהּנה מהּותֹו, ּבעצם הּוא ׁשּלֹו ׁשהּבּטּול ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגדֹול
ׁשאין  ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו מתּבּטלין, הּכל הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגדֹול
מתּבּטלים  ּכלל ּגדֹול החכם ּבחכמת מּׂשג ׁשּום ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻלהם
אחר  ּבאפן הּוא ּבּטּולם ׁשאפן אּלא ּבתכלית, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלפניו
אל  מתקרבין ׁשהם ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָלגמרי,
ּבזה  מתיחסים והם לׁשרתֹו, ורֹוצים ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחכם
להחכם  ּבקרּוב ׁשהם ּבזה עצמן מציאּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבחׁשיבּות
ּוכמֹו ּבחכמה, מּׂשג איזה לֹו ׁשּיׁש מי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדֹול,
החכם  חכמת לגּבי ּכלל ּבער ׁשאינֹו אם קטן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהחכם

ּבגד  הּוא מקֹום מּכל אבל אינֹוּגדֹול, הּוא הּנה חכמה, ר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
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מהּותֹו, עצם ּבכל מתּבּטל אּדרּבא אּלא להחכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמתקרב
זי פארלירט ער מתּבּטלים כו אז ּדׁשניהם והינּו לגמרי, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּלהם, ּבהּבּטּול ׁשּמחּלקים רק ּגדֹול, החכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלפני
מּכל  לגמרי מציאּותֹו עצם ּבכל מתּבּטל קטן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדהחכם
נעׂשה  ּגּופא ׁשּבזה הּוא הּפׁשּוט האיׁש ׁשל והּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכל,
יּובן  מּזה הּדגמא אׁשר עצמֹו, ּבעיני ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמציאּות
ּכדגמת  ׁשהּוא העליֹונים עֹולמֹות ׁשל הּבּטּול ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻּבהפרׁש
ׁשהּוא  הּתחּתֹונים עֹולמֹות ּובּטּול קטן, החכם ְִִִֶֶַַָָָָָּבּטּול

עצמֹו, ּבעיני מציאּות ׁשהּוא הּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻּכדגמת
הּמציאּות. ּבהעּדר הּוא ּבאמת ְְְֱֲִֵֶֶֶַָאבל

.¯ev˜ מציאּות נחׁשב סֹוף אין אֹור הארת ּדלגּבי יבאר ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹולמֹות  ּובּטּול הּמציאּות, להעּדר ְְְִִֵֶַָָָהעֹולם
חכם  לגּבי קטן חכם ּבּטּול עלּֿדר הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהעליֹונים
הּוא  הּתחּתֹון עֹולם ּובּטּול ּבּמציאּות, ּבטל ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבעצם
נעׂשה  ּדבזה ּבעצם לחכם ּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעלּֿדר

ּבעצמֹו. ְְְִַמציאּות
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באשקאוו  מר עם ההזדמנות על נזכרתי כרגע
התראות, זמן קביעת אודות על עמי ידבר ובטח
ראשונה  בחנות הנה מהגאסטיניצא וכשיצאתי
ההשתמשות  רשות ובקשתי נכנסתי לי שנזדמנה
את  הגדתי והחדר. המספר את וקראתי בתיליפון
חפץ  באשקאוו החבר כי רגע לחכות לי וענו שמי,

אחדים. רגעים וחכיתי עמדי, לדבר
בשעה  עמכם להתראות האפשר באשקאוו:

בערב ? ששית
באופן  עתותי מסדר הייתי קודם ידעתו אילו אני:
אשתדל  הנה עתותי סדרתי כבר אשר עתה אבל אחר,

השביעית. בשעה סז חדר וו. סט. למעוני לחזור
השמינית. חצי אבוא טוב, באשקאוו:

* * *

כעשרים  ואחרתי הועידה אל לנסוע מהרתי
החברים. סליחת ובקשתי [רגעים] מינוט וחמשה
הויכוחים  תוכן את ז. הרב  לי מסר קצרים בדברים
של  מהרצאותיהם רצון שבעי החברים כל ואשר

והבקרת. התעמולה חברי הצעירים
עם  היום יבקרני ג. מר כי חשבתי לא מ: הרב 

במזומן. התקציב  חלק כלומר  טובה המתנה
חצי  הגיעה וכבר ענינים איזה על עוד דנו
בשעה  להיות עלי כי לחברי ואמרתי השביעית
אחת  בשעה להפגש  ונתדבר בגאסטיניצא, שביעית

א.ר. של במעונו לילה עשרה
בשעה  נזדמן כי לו ואמרתי אתי לנסוע חפץ ג. מר

כאמור. עשרה אחת

* * *

על  אשר ראדי, נאווי עד ואסע בהחבא יצאתי
לגאסטיניצא  והלכתי פירות וקניתי הקרעמל, ככר
את  לקבל וחכיתי ונופת, טיי עם מיחם להביא וצויתי
סעמיאנאוויטש  מארק החסידים: של ונכד הבן פני
הסאוונארקאם  ראש יושב  באשקאוו
השלטון  מועצת [יו"ר אגפא"ו וחבר הטשעליאבינסקי
על  לשוחח הכללי] הגפא"ו וחבר טשעלאבינסק בעיר

זכרונותיו. אודות
מ.ס. נכנס השמינית חצי אחרי אחדים רגעים
יש  ואם בשלומי וידרוש לשבת ואבקשנו בידו, וכובעו
ואז  העשירית חצי שעה עד פנוי הוא וכי זמן די לי
העשירית, בשעה שתתקיים ועידה אל ללכת עליו

נוס  הוא לילה לטשעליאבינסק.ומחר ע
במאד  לי ויקר זמן, די לי שיהי' עניני סדרתי אני:
גם  קשור שבהם קדם, מימי זכרונותיו סיפורי לשמוע
לאט  אשר ההם הימים ומנהגי  אבותי, חיי זכרונות

דבר. לא על משרשם נעקרים לאט
אמו  כי באשקעס, שמעון ושמו מלמד הי' אבי ב:
ושמה  ארשא, וגבירי הבע"ב חתונות מסדרת היתה
נקרא  המלמד ואביו ארשא, לעיר מחוץ גם ידוע הי'
 ראגאלין שמואל מנחם אמו, אחיו ודודו שמה על
הגבוהים  מהבע"ב הוא  צמוקים יין עושה עסקו

בארשא.
מנחם  של אביו  אמו ואבי אביו אבי זקניו,
הזקן  אדמו"ר אצל החסידים מגדולי היו  שמואל
את  רק זוכר והנני זוכר איני שמו את דליובאוויטש.
לפטרבורג  הזמינו הראשון ניקאלאי כי ספרו אשר
ספר] [בתי האיטשילישטשעס את לסדר אותו ובקש
ניקאלאי  והושיבו בזה מיאן והרבי ישראל ילדי עבור

בתפיסה.
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יותר  הרי  בפשיטותו, עדיין  נשאר איך לנו , שיובן
האורך: של עניינו בהסברת הב ' האופן מתאים

'áä ïôåàäå,בקו ה"אורך" ענין את  å÷äùלהסביר àåä
äãå÷ðäáù íéèøôä úåìâúä ÷ø àåäפרטים גילוי  –

נסיון  של באופן לא גם הפרטים, של שינוי  ולא בלבד,
בלבד. רמה äðáäåלהורדת äâùä éãéì èøôä úàáä àì

הראשון  באופן  והחיסרון  הראשון , האופן היה שזה –
למקום שירדה  בנקודה, שינוי  שהוא איזה כאן  שנעשה

בפשיטותה, נשארה לא  כבר וממילא יותר, íàנמוך éë
åìâúäå úàáä ÷øàìéîîã ,'åë äãå÷ðäáù íéèøôä ú–

שבאו  רק כלל, בפרטים שינוי  נעשה שלא  כיון
ממילא úåèéùôבהתגלות, úðéçáá íä íéèøôä íâ

'åë ïééãò úéìåéä úðéçááå
êøã ìòå)לפירוט שבמשנה הפירוט  בין ההבדל

ב הכתובים הדינים  íéðéðòשבגמרא : íäù äðùîä
ïééãò äâùä úðéçáá íðéàù íéèøôהיא שהמשנה כיון  ,

עדיין, טעמים àøîâáללא êë øçà íéøàáúîù ãò
,'åë úåðåù úåâùäå úåøáñ éåáéøáתוספת כאן יש שאז -

בלבד. פירוט  ולא והרחבה שכל ïäùשל ÷øבמשנה -
åðééäã äãå÷ðäáù íéèøôä úåìâúäהיא äøåúשהנקודה

,('åë áúëáù,הדינים של פירוט כבר יש  במשנה כלומר
ששם שבכתב בתורה רמוזים שהם כפי  לדברים ביחס
הרחבה טעמים  עדיין במשנה אין אך בהעלם, עדיין הם
הפרטים את מגלה שהוא הקו כמשל וזה  והסברה,
חדש. ענין בזה מוסיף לא  אך בנקודה, בהעלם  הקיימים 
ביאורים בתוספת  הוא  הגמרא לימוד זאת לעומת
שאחרי ה "שטח" כמשל וזה בלבד, פירוט ולא  וטעמים

הקו.
á êøåàá øàáúðù äî ïééòå מאמרìë ìéçúîä øåáéã

,äðäðäתשנתá"ðø64úåãå÷ð øåáéçîù å÷ä ïéðòá ,
ïä åáù úåéèøô úåâéøãîäù àåäå ,'åë å÷ äùòð äáøä

'åë úåèéùô úðéçááå úåãå÷ð úðéçááשום חל ולא –
רצף ונעשה התגלו  שהנקודות זה מלבד מהותי, שינוי 
בבחינת עדיין הם שבקו הנקודות  גם ולכן נקודות. של

פשיטות.
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צ"ז):64). (עמ' שם לשונו c"tוזה i"drya y"nk l"i oiprde
ileid oia yxtdd edn l"v 'xe`kle ,ghy iabl ileid 'wp ewdc
oi` dcewpc mdipia yxtd yi i`cec ,ewc ileidl dniyxd zcewpc
hytzny dn `ede t"kr jxe` 'igaa `ed ewde llk zehytzd da
l"pd 't my cegid xrya dpde .f"lf oinec mpi` i`ceae dcewpdn
mbe .edn df oipr l"ve ,cgi zecewp ieaixn dyrpy dn `ed ewdc 'k
xry g"ra y"nk dhne dlrn zeyrl `ed ewd oipr lk `lde
,dhne dlrn mda oi` zecewp 'igae ,l"pd 'ita y"ynke a"r y"iebr
l"pd t"qae ,ileid 'igaa `ed ewd zellkc my i"drya p"dtl mbe

xn` f"r mb n"ne) zileid dkynd `ed ewd ziy`x zkyndc 'k
zellkc l"i oiprd j` (.'ek dkynde zehytzd 'igaa `a `edy
illk xe` 'iga `ed dcewpc ,ewc ileidl dcewpc ileid oia yxtdd
mihxt zewlgzd dnvra da oi`y epiide llk zehytzd da oi`e
dlbzpe hytzp xaky `ed ewd 'iga mpn` ,'ek mlrda 'it` llk
`edy enk `ed hxt lky `l` mihxt ea yiy epiide dcewpdn
`ed eay hxt lky `ed zecewpd xeaig r"edfe ,oiicr ezehiyta

.'ek cgi micge`ne dcewp 'igaa.הביאור המשך עיי"ש

•
.e
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f"txz'd mixn`nd xtq

ּתפיסת p‰Â‰יג) ּבהעּדר למעלה יּובן מּזה הּדגמא ¿ƒ≈ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֻ
הרי  ׁשּבחכמה ּדכמֹו הּמציאּות, ענין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמקֹום
ׁשהּוא  זה הּנה ׁשּלֹו, העּלּוי מּצד ּבחכמה ׁשּמפלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמי
לחכמה  ּגם ׂשכלֹו ּכללּות אצלֹו נחׁשב אינֹו קטן ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָחכם
יּובן  ּכזֹו ּבדגמא הּנה החכמה, הפ ּכמֹו אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻקטּנה
מענין  והבּדלתֹו סֹוף אין אֹור הפלאת עצם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדלפי
העּדר  ּבבחינת הּוא העֹולם ׁשל הּמציאּות הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהּמציאּות,
עליֹונים  עֹולמֹות ּבין הפרׁש ּבזה ׁשּיׁש רק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּמציאּות,
ּבהם  ׁשּנרּגׁש עליֹונים ּדבעֹולמֹות ּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָלעֹולמֹות
והינּו עצמּות, לגּבי ׁשּלהם מקֹום ּתפיסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהעּדר
סֹוף, אין אֹור הפלאת ּומּׂשג ידּוע העליֹונים ְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּבעֹולמֹות
ידי  על הּנה ּכלל, מקֹום ּתֹופסים העֹולמֹות ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָואי

ּבמציאּותם, מתּבּטלים הם הרי ּגּופא זֹו והּׂשגה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָידיעה
החכם  לגּבי ׁשּמתּבּטל קטן חכם ּבּטּול עלּֿדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהּוא
חכם  לפני ּדהּנה מהּותֹו, ּבעצם הּוא ׁשּלֹו ׁשהּבּטּול ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּגדֹול
ׁשאין  ּפׁשּוטים אנׁשים ואפּלּו מתּבּטלין, הּכל הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגדֹול
מתּבּטלים  ּכלל ּגדֹול החכם ּבחכמת מּׂשג ׁשּום ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֻלהם
אחר  ּבאפן הּוא ּבּטּולם ׁשאפן אּלא ּבתכלית, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלפניו
אל  מתקרבין ׁשהם ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָלגמרי,
ּבזה  מתיחסים והם לׁשרתֹו, ורֹוצים ּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָהחכם
להחכם  ּבקרּוב ׁשהם ּבזה עצמן מציאּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבחׁשיבּות
ּוכמֹו ּבחכמה, מּׂשג איזה לֹו ׁשּיׁש מי מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדֹול,
החכם  חכמת לגּבי ּכלל ּבער ׁשאינֹו אם קטן, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהחכם

ּבגד  הּוא מקֹום מּכל אבל אינֹוּגדֹול, הּוא הּנה חכמה, ר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָ
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מהּותֹו, עצם ּבכל מתּבּטל אּדרּבא אּלא להחכם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמתקרב
זי פארלירט ער מתּבּטלים כו אז ּדׁשניהם והינּו לגמרי, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַ

ׁשּלהם, ּבהּבּטּול ׁשּמחּלקים רק ּגדֹול, החכם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלפני
מּכל  לגמרי מציאּותֹו עצם ּבכל מתּבּטל קטן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּדהחכם
נעׂשה  ּגּופא ׁשּבזה הּוא הּפׁשּוט האיׁש ׁשל והּבּטּול ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוכל,
יּובן  מּזה הּדגמא אׁשר עצמֹו, ּבעיני ּדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻמציאּות
ּכדגמת  ׁשהּוא העליֹונים עֹולמֹות ׁשל הּבּטּול ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻּבהפרׁש
ׁשהּוא  הּתחּתֹונים עֹולמֹות ּובּטּול קטן, החכם ְִִִֶֶַַָָָָָּבּטּול

עצמֹו, ּבעיני מציאּות ׁשהּוא הּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻּכדגמת
הּמציאּות. ּבהעּדר הּוא ּבאמת ְְְֱֲִֵֶֶֶַָאבל

.¯ev˜ מציאּות נחׁשב סֹוף אין אֹור הארת ּדלגּבי יבאר ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עֹולמֹות  ּובּטּול הּמציאּות, להעּדר ְְְִִֵֶַָָָהעֹולם
חכם  לגּבי קטן חכם ּבּטּול עלּֿדר הּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהעליֹונים
הּוא  הּתחּתֹון עֹולם ּובּטּול ּבּמציאּות, ּבטל ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָּבעצם
נעׂשה  ּדבזה ּבעצם לחכם ּפׁשּוט איׁש ּבּטּול ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעלּֿדר

ּבעצמֹו. ְְְִַמציאּות
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באשקאוו  מר עם ההזדמנות על נזכרתי כרגע
התראות, זמן קביעת אודות על עמי ידבר ובטח
ראשונה  בחנות הנה מהגאסטיניצא וכשיצאתי
ההשתמשות  רשות ובקשתי נכנסתי לי שנזדמנה
את  הגדתי והחדר. המספר את וקראתי בתיליפון
חפץ  באשקאוו החבר כי רגע לחכות לי וענו שמי,

אחדים. רגעים וחכיתי עמדי, לדבר
בשעה  עמכם להתראות האפשר באשקאוו:

בערב ? ששית
באופן  עתותי מסדר הייתי קודם ידעתו אילו אני:
אשתדל  הנה עתותי סדרתי כבר אשר עתה אבל אחר,

השביעית. בשעה סז חדר וו. סט. למעוני לחזור
השמינית. חצי אבוא טוב, באשקאוו:

* * *

כעשרים  ואחרתי הועידה אל לנסוע מהרתי
החברים. סליחת ובקשתי [רגעים] מינוט וחמשה
הויכוחים  תוכן את ז. הרב  לי מסר קצרים בדברים
של  מהרצאותיהם רצון שבעי החברים כל ואשר

והבקרת. התעמולה חברי הצעירים
עם  היום יבקרני ג. מר כי חשבתי לא מ: הרב 

במזומן. התקציב  חלק כלומר  טובה המתנה
חצי  הגיעה וכבר ענינים איזה על עוד דנו
בשעה  להיות עלי כי לחברי ואמרתי השביעית
אחת  בשעה להפגש  ונתדבר בגאסטיניצא, שביעית

א.ר. של במעונו לילה עשרה
בשעה  נזדמן כי לו ואמרתי אתי לנסוע חפץ ג. מר

כאמור. עשרה אחת

* * *

על  אשר ראדי, נאווי עד ואסע בהחבא יצאתי
לגאסטיניצא  והלכתי פירות וקניתי הקרעמל, ככר
את  לקבל וחכיתי ונופת, טיי עם מיחם להביא וצויתי
סעמיאנאוויטש  מארק החסידים: של ונכד הבן פני
הסאוונארקאם  ראש יושב  באשקאוו
השלטון  מועצת [יו"ר אגפא"ו וחבר הטשעליאבינסקי
על  לשוחח הכללי] הגפא"ו וחבר טשעלאבינסק בעיר

זכרונותיו. אודות
מ.ס. נכנס השמינית חצי אחרי אחדים רגעים
יש  ואם בשלומי וידרוש לשבת ואבקשנו בידו, וכובעו
ואז  העשירית חצי שעה עד פנוי הוא וכי זמן די לי
העשירית, בשעה שתתקיים ועידה אל ללכת עליו

נוס  הוא לילה לטשעליאבינסק.ומחר ע
במאד  לי ויקר זמן, די לי שיהי' עניני סדרתי אני:
גם  קשור שבהם קדם, מימי זכרונותיו סיפורי לשמוע
לאט  אשר ההם הימים ומנהגי  אבותי, חיי זכרונות

דבר. לא על משרשם נעקרים לאט
אמו  כי באשקעס, שמעון ושמו מלמד הי' אבי ב:
ושמה  ארשא, וגבירי הבע"ב חתונות מסדרת היתה
נקרא  המלמד ואביו ארשא, לעיר מחוץ גם ידוע הי'
 ראגאלין שמואל מנחם אמו, אחיו ודודו שמה על
הגבוהים  מהבע"ב הוא  צמוקים יין עושה עסקו

בארשא.
מנחם  של אביו  אמו ואבי אביו אבי זקניו,
הזקן  אדמו"ר אצל החסידים מגדולי היו  שמואל
את  רק זוכר והנני זוכר איני שמו את דליובאוויטש.
לפטרבורג  הזמינו הראשון ניקאלאי כי ספרו אשר
ספר] [בתי האיטשילישטשעס את לסדר אותו ובקש
ניקאלאי  והושיבו בזה מיאן והרבי ישראל ילדי עבור

בתפיסה.
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אבי. של זקנו צדק, צמח אדמו"ר הי' זה אני:
כן  זה, רבי אודות על שמעתי סיפורים הרבה ב:
את  מבקר שהי' מליבאוויטש הרבי בנו אודות על
השקטת  אודות השתדל והרבה השלישי אלכסנדר

קיוב. בחבל שהשתערו הפרעות
שמואל. ר' הרבי אבי, אבי זקני, הי' זה אני:

למדתי  שנה י"ד ועד הייתי, טוב תלמיד ב:
במינסק  הישיבות לאחת לנסוע בדעתי ועלה בהתמדה
לביתי, וחזרתי ונתפקרתי שנים כשלש התעכבתי ושם

ואברח  ביתנו הנהגת את לנשוא יכולתי לא אבל
בווארשא  הסוציאליסטים חבר בתור ואכנס מביתי

שונות. מלאכות ולמדתי לאנגליא נסעתי ומשם
שנה  כשלש־ארבע ובמשך למולדתי חזרתי אח"כ
נפשות  ועשיתי שונים חרושת בבית עבדתי
על  ארוכה כשעה לספר וירבה להסוציאליזמוס.
המהפכה  בימי וחזירתו לחו"ל ובריחתו מאסרו אודות

אותי. מענינים שאינם דברים עבודתו, ומחריצות

f"txz ,onei
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בשבחו  אז והפליג במאד, נהנה אנשים הג' שהחליטו הפסק מדבר רבינו לכ"ק הגידו כאשר
אם  ישא, הבנות מן מי את הוחלט טרם עוד זה את אך ז"ל. אהרן ר' הרב הבנות של אביהן של
הנזכרים  אנשים השלשה הפעם עוד רבינו הושיב מה זמן עוד וכעבור הצעירה. או הבכירה
להחליט  בדבר כובד הי' כי ואף הענין, בפרטי התיישבו והם בסוד), הי' (והכל בזה גם שיחליטו

בכלֿז  להראשונה, קודם השני' את בפי להשיא ויקראו כנ"ל, הגידו קטנים  שבהיותם לפי את
(דהיינו  השני' את ישא כי יחליטו הם ולזאת וכלה, חתן בשם יחד) צוחקים בהיותם (אז המשפחה

נ"ע). הרבנית א"ז כבוד את

תר"י  ניסן כי 112בחדש לה  ויאמר הבנות, של אמן אם הרבנית בית אל אברהם ר' הרב בא
אנשים  ג' דבר על לה וסיפר לבנו, לאשה מנכדותי' אחת לקחת החליט גיסה אדמו"ר כ"ק

אליו  תבוא גיטל צבי ' מ' נכדתה כי ביקש אדמו"ר כ"ק ואשר החלטתם, ודבר בזה .כא שהושיב

גם  כי ואמרֿלה בפרטי', הענין לה להרציא והתחיל רבינו אל באתה גיטל צבי' מ' דודתינו
מוחלת  היא כי השיבה למחול. רצונה אם ממנה לידע חפץ רק בתו, עבור כאב ידאג אודותה

בערב  ביום ובו צדקה. על רובל ח"י עוד ותתן גמורה, התנאים 114במחילה בני 115היתה במעמד ,
מעמד  באותו שהיו חסידים והרבה .כב הרב
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הבדלות  עושאת היתה תחי' צ"ג מרת דודתינו בזה. מסופק עוד הי' מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אמנם ושלחה 113כא) גדול, ביופי

הלכה  היא למתנה. לשקלאוו משה ר' הרב לזקנם ולשלח הבדלה לעשות בשביל השוק מן שעוה לה להביא הצעירה אחותה ָאת
והושיבה  נכנסה, היא אותה. קוראת זקנתה אם אשר הביתה, קראה אחד והנה תר"י, ניסן ב' ביום הי' וזה השעוה, את והביאה

ר' הרב נכנס איתה דיבורה ובתוך מוהר"ש. בנו עבור לאשה מהן אחת ליקח החליט רבינו כ"ק כי איך לה לספר והתחילה אצלה,

השלשה  אשר ההחלט מדבר הודיעה כך ובתוך אתה. לדבר חפץ כי אליו, תבוא תחי' צ"ג ה' כי ביקש אשר רבינו כ"ק בשם אברהם

אחותה. את ליקח צריכים כי החליטו אנשים

תחי' צ"ג דודתינו היא התנאים.כב) אל רבינו לבית ע"ה הרבנית כבודֿאמיֿזקנתי אחותה את הביאה ובערב המחותנת, היתה

אם  אמם, אחות ע"ה הרבנית כבוד עמדה השני ומצד החסידים. ואחריהם רבינו בני עמדו האחד מצד רבינו. כ"ק בחדר הי' וזה

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
כד. ע' לקמן ראה (112

להבדלה. שעוה נרות הכוונה: כנראה (113
תר"י. ניסן ב' ו', ליום לאור הכוונה לכאורה (114

צדק" הצמח אדמו"ר כ"ק של דא"ח מאמרי ב"רשימת (115
מהנחות  העתקות שבו כת"י מבוך מובא פד ע' תשנ"ד) (קה"ת,
המתחיל  מאמר נמצא שם תר"י, בשנת מפאריטש הלל ר' ַשרשם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

צדיק  אשת וברכת וכלה להחתן ברכתה נתנה הכלה של אמה אם הרבנית ודודתינו 117כבוד .
לו  אמרה וכה עלי' הופיע הדעת רוח דודה, רבינו לכ"ק טוב מזל ברכת שאמרה בעת צ"ג מרת
און  לעבין וואלט טאטע אונזער אז שידוך, שיינעם א גיויס גיטאן האבין מיר לי): סיפרה ַַַָָָ(כן
גיטאן  האט איר נאר קריגען. ניט גיויס שידוך אזא ער וואלט אלפים, עשרת נדן געבין ַַָָָָָוואלט

אברהם  אשל מיטן יחוס, אונזער מיט איבער ניט זעך נעם איך שידוך. שענערין א און 118נאך , ַָ
און  מחותן, א פאר אייך האבין מיר גינוג. איהר האט יחוס עלטערן, הייליגע איבעריגע די ַַָָמיט

יתומים  אבי מיטין גיטאן האט במ 119איהר בענטשין זיי זאל ער און רבינו , כ"ק והתפעל זלֿטוב. ָָָ
דיך  איך וואלט זוהן, א נאך האבין איצטער וואלט איך אז לה: ואמר דברי' חכמת על ַַָָָָמאד

.120נעמען 

נבג"מ  מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בןֿדודה החתן את במזלֿטוב לברך בעצמה היא נכנסה  אח"כ
רבינו. בחדר התנאים בעת הי' לא אשר זי"ע,

מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק את לברך היא שנכנסה עד הנה תחי', צ"ג דודתינו לי שסיפרה כפי
מתאים  (וזה זצוקללה"ה הרה"ק אביו רבינו כ"ק בחר מי את בעצמו הוא ידע לא מז"ט ברכת
מסובך  עוד רבינו כ"ק הי' המתנות עם אחותה עם הכלה פני קבלת בעת אשר לעיל המסופר עם

בעצמה). ממנה שמעתי הדברים שני אשר כו'.
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ובראש  טבעת, להכלה. מתנות ובידו גופא בחדרו לקראתם רבינו כ"ק ויצא בתוך. נכנסו אחותה עם והיא ובהגיע 116החתן, מפנינים. ָ
ואז  נעהנטער. צוא גייא ואמרה: אחותה את ארוקגיטאן האט תחי' צ"ג מרת שדודתינו עד יבחר. מי את כחושב כרגע עמד ַָָאליהם

שהכין. המתנות את רבינו כ"ק לה נתן

וא"ו  ליום "אור הכותרת: ובתחילתו אחרית", מראשית "המגיד
ש"פ  למאמר פורים מאמרי בין נרשם והמאמר התנאים", לעת
שלא  שהועתק נראה להנ"ל, שייך אם ולכאורה אדר], [י"ח תשא

במקומו.
סיכה. = (116

הערה  12 ע' הנ"ל מהר"ש אדמו"ר התולדות בספר ראה (117
אדמו"ר  [אשת זקנתה לה נתנה מהר"ש אדמו"ר עם לנשואי' :3
– שלה. חבר"* ה"אשת את "נדן" שיינא] מרת הרבנית האמצעי,
בהוצאת  תש"ו. [בהוצאת 217 ע' השיחות ס' שלום תורת ראה
[פו, עח ע' ב חוברת ב"התמים" .**[189 ע' – ושלאח"ז תשי"ז

d`x (*.p"ye .a ,l zereay
fi` oigen . . oevxd epiide oigendn 'rnlc oigen edf invr" :mye (**

דער  מיר האט מתנה דער מיט נאר כבנים, ה"ה בנים "בני ָָב]:
באבען, דער בא געווען פועל האט ער וואס געווען, מזכה ַַָָָטאטע
פון  זכות דעם שיינקען מיר זאל זי אז מוטער, שוויגער'ס ַָדער
כבנים". ה"ה בנים בני אין פאל טיפערער א ה. ד. חבר, ַַאשת

.101 הערה לעיל וראה
ט. ע' לעיל ראה (118

ו. סח, תהלים (119
לב  מתוך – להעתיק למזכירו רבינו הורה כאן עד (120
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה לו שמסר העמודים

ויקהל). לפרשת מלכות"

zipaxd ly ocpd epiide) ocp xrc fi` q`c f` oiif orw qr ,invr©¨
."(xag zy`c ocpd epiide r"p y"xdn xear v"vdl dpzpy zirvn`d

•
ycew zexb`

תרפ"ב] שבט [אמצע

ב"ה 

שי' משה מו"ה

וברכה. שלו'

במאד, במאד ונהנתי קבלתי התמים... ע"י מכתבו

יהי  וחסיד, י"ש לאיש בתו ליתן חפץ אשר כפול, בענג

בגו"ר. מאושרים שיהיו הגון זיווג לה ויזמין בעזרו השי"ת

קול  ע"פ ובפסיקתא) (במד"ר אמרז"ל הנה זאת, עוד

מלך  זה דודי קול הגבעות, על מקפץ כו' בא זה הנה דודי

כו', נגאלין אתם הזה בחדש אומר שהוא בשעה המשיח,

שהאחד  מה הרי לברטניא. ואחד לברברי גולה מכם אחד
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אבי. של זקנו צדק, צמח אדמו"ר הי' זה אני:
כן  זה, רבי אודות על שמעתי סיפורים הרבה ב:
את  מבקר שהי' מליבאוויטש הרבי בנו אודות על
השקטת  אודות השתדל והרבה השלישי אלכסנדר

קיוב. בחבל שהשתערו הפרעות
שמואל. ר' הרבי אבי, אבי זקני, הי' זה אני:

למדתי  שנה י"ד ועד הייתי, טוב תלמיד ב:
במינסק  הישיבות לאחת לנסוע בדעתי ועלה בהתמדה
לביתי, וחזרתי ונתפקרתי שנים כשלש התעכבתי ושם

ואברח  ביתנו הנהגת את לנשוא יכולתי לא אבל
בווארשא  הסוציאליסטים חבר בתור ואכנס מביתי

שונות. מלאכות ולמדתי לאנגליא נסעתי ומשם
שנה  כשלש־ארבע ובמשך למולדתי חזרתי אח"כ
נפשות  ועשיתי שונים חרושת בבית עבדתי
על  ארוכה כשעה לספר וירבה להסוציאליזמוס.
המהפכה  בימי וחזירתו לחו"ל ובריחתו מאסרו אודות

אותי. מענינים שאינם דברים עבודתו, ומחריצות
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בשבחו  אז והפליג במאד, נהנה אנשים הג' שהחליטו הפסק מדבר רבינו לכ"ק הגידו כאשר
אם  ישא, הבנות מן מי את הוחלט טרם עוד זה את אך ז"ל. אהרן ר' הרב הבנות של אביהן של
הנזכרים  אנשים השלשה הפעם עוד רבינו הושיב מה זמן עוד וכעבור הצעירה. או הבכירה
להחליט  בדבר כובד הי' כי ואף הענין, בפרטי התיישבו והם בסוד), הי' (והכל בזה גם שיחליטו

בכלֿז  להראשונה, קודם השני' את בפי להשיא ויקראו כנ"ל, הגידו קטנים  שבהיותם לפי את
(דהיינו  השני' את ישא כי יחליטו הם ולזאת וכלה, חתן בשם יחד) צוחקים בהיותם (אז המשפחה

נ"ע). הרבנית א"ז כבוד את

תר"י  ניסן כי 112בחדש לה  ויאמר הבנות, של אמן אם הרבנית בית אל אברהם ר' הרב בא
אנשים  ג' דבר על לה וסיפר לבנו, לאשה מנכדותי' אחת לקחת החליט גיסה אדמו"ר כ"ק

אליו  תבוא גיטל צבי ' מ' נכדתה כי ביקש אדמו"ר כ"ק ואשר החלטתם, ודבר בזה .כא שהושיב

גם  כי ואמרֿלה בפרטי', הענין לה להרציא והתחיל רבינו אל באתה גיטל צבי' מ' דודתינו
מוחלת  היא כי השיבה למחול. רצונה אם ממנה לידע חפץ רק בתו, עבור כאב ידאג אודותה

בערב  ביום ובו צדקה. על רובל ח"י עוד ותתן גמורה, התנאים 114במחילה בני 115היתה במעמד ,
מעמד  באותו שהיו חסידים והרבה .כב הרב
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הבדלות  עושאת היתה תחי' צ"ג מרת דודתינו בזה. מסופק עוד הי' מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק אמנם ושלחה 113כא) גדול, ביופי

הלכה  היא למתנה. לשקלאוו משה ר' הרב לזקנם ולשלח הבדלה לעשות בשביל השוק מן שעוה לה להביא הצעירה אחותה ָאת
והושיבה  נכנסה, היא אותה. קוראת זקנתה אם אשר הביתה, קראה אחד והנה תר"י, ניסן ב' ביום הי' וזה השעוה, את והביאה

ר' הרב נכנס איתה דיבורה ובתוך מוהר"ש. בנו עבור לאשה מהן אחת ליקח החליט רבינו כ"ק כי איך לה לספר והתחילה אצלה,

השלשה  אשר ההחלט מדבר הודיעה כך ובתוך אתה. לדבר חפץ כי אליו, תבוא תחי' צ"ג ה' כי ביקש אשר רבינו כ"ק בשם אברהם

אחותה. את ליקח צריכים כי החליטו אנשים

תחי' צ"ג דודתינו היא התנאים.כב) אל רבינו לבית ע"ה הרבנית כבודֿאמיֿזקנתי אחותה את הביאה ובערב המחותנת, היתה

אם  אמם, אחות ע"ה הרבנית כבוד עמדה השני ומצד החסידים. ואחריהם רבינו בני עמדו האחד מצד רבינו. כ"ק בחדר הי' וזה

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
כד. ע' לקמן ראה (112

להבדלה. שעוה נרות הכוונה: כנראה (113
תר"י. ניסן ב' ו', ליום לאור הכוונה לכאורה (114

צדק" הצמח אדמו"ר כ"ק של דא"ח מאמרי ב"רשימת (115
מהנחות  העתקות שבו כת"י מבוך מובא פד ע' תשנ"ד) (קה"ת,
המתחיל  מאמר נמצא שם תר"י, בשנת מפאריטש הלל ר' ַשרשם
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צדיק  אשת וברכת וכלה להחתן ברכתה נתנה הכלה של אמה אם הרבנית ודודתינו 117כבוד .
לו  אמרה וכה עלי' הופיע הדעת רוח דודה, רבינו לכ"ק טוב מזל ברכת שאמרה בעת צ"ג מרת
און  לעבין וואלט טאטע אונזער אז שידוך, שיינעם א גיויס גיטאן האבין מיר לי): סיפרה ַַַָָָ(כן
גיטאן  האט איר נאר קריגען. ניט גיויס שידוך אזא ער וואלט אלפים, עשרת נדן געבין ַַָָָָָוואלט

אברהם  אשל מיטן יחוס, אונזער מיט איבער ניט זעך נעם איך שידוך. שענערין א און 118נאך , ַָ
און  מחותן, א פאר אייך האבין מיר גינוג. איהר האט יחוס עלטערן, הייליגע איבעריגע די ַַָָמיט

יתומים  אבי מיטין גיטאן האט במ 119איהר בענטשין זיי זאל ער און רבינו , כ"ק והתפעל זלֿטוב. ָָָ
דיך  איך וואלט זוהן, א נאך האבין איצטער וואלט איך אז לה: ואמר דברי' חכמת על ַַָָָָמאד

.120נעמען 

נבג"מ  מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק בןֿדודה החתן את במזלֿטוב לברך בעצמה היא נכנסה  אח"כ
רבינו. בחדר התנאים בעת הי' לא אשר זי"ע,

מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק את לברך היא שנכנסה עד הנה תחי', צ"ג דודתינו לי שסיפרה כפי
מתאים  (וזה זצוקללה"ה הרה"ק אביו רבינו כ"ק בחר מי את בעצמו הוא ידע לא מז"ט ברכת
מסובך  עוד רבינו כ"ק הי' המתנות עם אחותה עם הכלה פני קבלת בעת אשר לעיל המסופר עם

בעצמה). ממנה שמעתי הדברים שני אשר כו'.
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ובראש  טבעת, להכלה. מתנות ובידו גופא בחדרו לקראתם רבינו כ"ק ויצא בתוך. נכנסו אחותה עם והיא ובהגיע 116החתן, מפנינים. ָ
ואז  נעהנטער. צוא גייא ואמרה: אחותה את ארוקגיטאן האט תחי' צ"ג מרת שדודתינו עד יבחר. מי את כחושב כרגע עמד ַָָאליהם

שהכין. המתנות את רבינו כ"ק לה נתן

וא"ו  ליום "אור הכותרת: ובתחילתו אחרית", מראשית "המגיד
ש"פ  למאמר פורים מאמרי בין נרשם והמאמר התנאים", לעת
שלא  שהועתק נראה להנ"ל, שייך אם ולכאורה אדר], [י"ח תשא

במקומו.
סיכה. = (116

הערה  12 ע' הנ"ל מהר"ש אדמו"ר התולדות בספר ראה (117
אדמו"ר  [אשת זקנתה לה נתנה מהר"ש אדמו"ר עם לנשואי' :3
– שלה. חבר"* ה"אשת את "נדן" שיינא] מרת הרבנית האמצעי,
בהוצאת  תש"ו. [בהוצאת 217 ע' השיחות ס' שלום תורת ראה
[פו, עח ע' ב חוברת ב"התמים" .**[189 ע' – ושלאח"ז תשי"ז

d`x (*.p"ye .a ,l zereay
fi` oigen . . oevxd epiide oigendn 'rnlc oigen edf invr" :mye (**

דער  מיר האט מתנה דער מיט נאר כבנים, ה"ה בנים "בני ָָב]:
באבען, דער בא געווען פועל האט ער וואס געווען, מזכה ַַָָָטאטע
פון  זכות דעם שיינקען מיר זאל זי אז מוטער, שוויגער'ס ַָדער
כבנים". ה"ה בנים בני אין פאל טיפערער א ה. ד. חבר, ַַאשת

.101 הערה לעיל וראה
ט. ע' לעיל ראה (118

ו. סח, תהלים (119
לב  מתוך – להעתיק למזכירו רבינו הורה כאן עד (120
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה לו שמסר העמודים

ויקהל). לפרשת מלכות"

zipaxd ly ocpd epiide) ocp xrc fi` q`c f` oiif orw qr ,invr©¨
."(xag zy`c ocpd epiide r"p y"xdn xear v"vdl dpzpy zirvn`d

•
ycew zexb`

תרפ"ב] שבט [אמצע

ב"ה 

שי' משה מו"ה

וברכה. שלו'

במאד, במאד ונהנתי קבלתי התמים... ע"י מכתבו

יהי  וחסיד, י"ש לאיש בתו ליתן חפץ אשר כפול, בענג

בגו"ר. מאושרים שיהיו הגון זיווג לה ויזמין בעזרו השי"ת

קול  ע"פ ובפסיקתא) (במד"ר אמרז"ל הנה זאת, עוד

מלך  זה דודי קול הגבעות, על מקפץ כו' בא זה הנה דודי

כו', נגאלין אתם הזה בחדש אומר שהוא בשעה המשיח,

שהאחד  מה הרי לברטניא. ואחד לברברי גולה מכם אחד



c"agקצו i`iyp epizeax zxezn

הרגל  וכמו מעצמו, הולך האדם אין כי מקום, לאיזה גולה

על  הכח אבל ברגל, הוא ההילוך (דגוף מעצמו הולך שאינו

ישראל  בני כן מהראש, כ"א מעצמו), אינו ללכת שיוכל זה

הראש  היא והשכינה הרגלים, שהם השכינה רגלי נקראים

מקום, לאיזה הולך שהאחד מה א"כ הרגל, את המנהיג

העליונה, הדעה שהוא הראש, והנהגת הולכת עפ"י הוא

אשר  הבירורים, סוד היא והכוונה עמוקה, כוונה בזה ויש

שכארבע  מה הוא זה ובשביל הגאולה, הוא זה וע"י בזה

לעולם  אפשר שאי דכמו אתכם, פרשתי השמים רוחות

את  מאירים שהם ישראל, בלי אפשר אי כך רוחות, בלא

ואור  התורה באור ומאירים שבאים ע"י העולם, חשכת

לתורה, עתים לקבוע בעצמם תחלה ביתם, בקרב המצוה,

מעט  אגדה, או גמרא, עמוד בנגלה יכולתו, כפי אחד כל

להנהיגם  ביתו אנשי ובקרב נדפס, דרוש או כתב דא"ח,

האלט  הקדש, חיבת בהם שיהי' והמצוה התורה בדרך

שהאב  שרואים ע"י נעשה שזה מצות, און תורה האבין

הבנים  כמו"כ שלומד, ורואי' תורה, ומחבב לומד בעצמו

בהבנים  פועל שהאב מה פנימים, כחות (שזהו בזה חפצים

לימוד  על זמן יש כאשר זאת ועוד ממילא). בדרך ובנות

וערט  בזה, מדברים ובמילא ביותר, בעצמו פועל וקבוע

עיקר  הוא המצות קיום און תורה אז שטוב, אין רוח דער

בעזרו. יהי' והשי"ת היופי. תכלית וזהו האדם,

יעזרהו  נחלה, בית שם קנה ת"ל אשר כותב הוא

ובמנוחת  גדולה בהשפעה מרובה פרנסה לו ויתן השי"ת

והמצוה  התורה בדרך שילכו מזרעו נחת ויקבל הלב

טובה. בפרנסה מושפעי' ושיהיו

שם  יש האם העיר, מצב הוא מה הדבר עיקר אמנם

האם  ומלמד, חדר הכנסת, ובית מדרש, בית תורה, מלמדי

השי"ת  הביאהו וכאשר התורה, בענין לדבר מי עם שם יש

דעתו  ויתן שבזה העליונה הכוונה לידע צריך לשם, צלחה

ברכה  האלקים לו ויתן האפשרי, ככל ולתקן לעשות ע"ז

בשר. ועד מנפש לו אשר בכל מרובה

דבר  ישתדל וכן במח', הנעשה מכל להודיע וייטיב

מאד. מרובה ההוצאה אשר תו"ת להישיבה התמיכה

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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לוח זמנים לשבת חוה”מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:098:518:479:279:2210:3310:3019:0819:1219:3419:3918:5119:49באר שבע )ק(

6:136:068:498:449:259:2110:3210:2819:0919:1319:3519:4018:4219:51חיפה )ק(

6:136:068:498:459:259:2010:3110:2819:1119:1619:3319:3818:3519:48ירושלים )ק(

6:156:088:518:469:269:2210:3310:2919:0919:1319:3519:4018:5219:51תל אביב )ק(

6:095:588:428:349:309:2410:4010:3519:4219:5120:1720:2619:3120:41אוסטריה, וינה )ק(

6:446:508:548:569:309:3310:2910:2917:5717:4818:2518:1717:3218:28אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:146:048:488:409:349:2810:4410:3919:4219:5020:1520:2419:3120:38אוקראינה, אודסה )ק(

5:445:328:178:099:058:5810:1510:1019:1619:2419:5120:0019:0520:14אוקראינה, דונייצק )ק(

5:545:438:278:199:169:0910:2510:2119:2819:3620:0320:1219:1720:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:176:048:488:409:409:3310:5010:4519:5620:0620:3320:4319:4620:58אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:095:578:408:329:329:2510:4210:3719:4919:5920:2620:3619:3920:52אוקראינה, קייב )ק(

6:426:319:169:0910:019:5511:1011:0620:0720:1420:3920:4819:5521:01איטליה, מילאנו )ק(

6:116:108:428:419:119:1010:1310:1218:1818:1618:4018:3917:5918:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:167:209:289:2910:0310:0411:0111:0218:3218:2519:0018:5218:0819:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:138:2010:1910:2110:5711:0011:5511:5619:1719:0819:4719:3818:5219:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:326:249:089:029:489:4310:5610:5219:4219:4820:1220:1819:2920:30ארה״ב, בולטימור )ק(

6:206:118:568:499:369:3110:4410:4119:3319:3920:0320:1019:2020:22ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:216:128:568:509:379:3210:4510:4119:3419:4020:0420:1119:2120:23ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:556:459:309:2310:1210:0611:2011:1620:1220:1820:4320:5019:5921:03ארה״ב, דטרויט )ק(

6:576:509:339:2910:0710:0411:1411:1119:4719:5120:1320:1719:3220:28ארה״ב, האוסטון )ק(

6:246:169:008:559:369:3210:4310:4019:2219:2619:4919:5419:0820:05ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:006:549:369:3210:0910:0511:1411:1219:4319:4620:0820:1119:2820:21ארה״ב, מיאמי )ק(

6:156:068:518:449:329:2710:4010:3619:3019:3620:0020:0719:1720:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:136:048:498:429:309:2510:3910:3519:2919:3620:0020:0719:1720:20ארה״ב, שיקגו )ק(

6:406:429:059:059:359:3510:3510:3518:2518:2118:4918:4518:0418:54בוליביה, לה-פס )ח(

6:526:399:239:1410:1610:0911:2611:2120:3520:4521:1221:2320:2521:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:536:409:249:1510:1610:0911:2711:2220:3520:4421:1221:2220:2521:38בלגיה, בריסל )ק(

6:206:228:408:409:119:1210:1110:1117:5417:4918:1918:1417:3218:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:076:098:288:288:599:009:599:5917:4317:3818:0718:0217:2118:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:095:578:408:319:339:2610:4410:3919:5420:0420:3120:4219:4720:58בריטניה, לונדון )ק(

6:146:008:438:339:409:3310:5110:4620:0620:1720:4620:5820:0021:15בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:146:008:448:349:399:3110:5010:4420:0220:1220:4020:5219:5221:08גרמניה, ברלין )ק(

6:376:259:099:0010:009:5311:1011:0520:1620:2520:5221:0320:0621:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:226:258:418:419:139:1410:1210:1317:5317:4818:1818:1317:3018:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:198:588:559:299:2610:3410:3118:5518:5719:1919:2118:3919:30הודו, מומבאי )ח(

6:206:158:558:519:259:2310:3010:2818:5118:5319:1519:1618:3419:26הודו, פונה )ח(

5:595:488:338:259:209:1410:3010:2519:3019:3820:0420:1319:1920:28הונגריה, בודפשט )ק(

6:256:169:008:549:419:3610:4910:4519:3819:4420:0820:1519:2520:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:536:459:299:2310:0810:0311:1511:1119:5920:0520:2820:3419:4620:46יוון, אתונה )ק(

6:216:108:548:479:419:3510:5110:4619:5019:5820:2420:3319:3920:47מולדובה, קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י ניסן, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ב ניסן.

התקוה חזקה ע"פ תוכן מכתבה שלה, שמרגישה וגם רואה איך שנחוצה פעולתה ועזרתה לבני 

ביתה, ואדרבה עתה לאחרי פטירת בעלה ע"ה גדלה הנחיצות עוד יותר, וכמובן שתבליג על צערה ומצב 

רוחה ותעשה כל התלוי בה לעזר הקרובים, לא רק בני ביתה ממש, אלא הנמצאים בסביבתה בכלל, 

שהרי כל ישראל חברים ואפילו אם עד עתה לא הורגלה בזה, בודאי הרעיון אשר זהו נחת רוח אמיתי 

הכי נעלה שיכולה לגרום לנשמת הנפטר, תוסיף בה כח ועדוד לעשות בכל האמור, נוסף אשר זהו ציווי 

תורתנו הק' תורת חיים, והרי ציווי התורה הוא גם נתינת כח, ואף שמובן שכל התחלות קשות ובפרט 

במצבים כהנ"ל ובמצב רוח כהנ"ל, הרי כאמור ציווי השי"ת הוא גם נתינת כח בערך הקישוים, וכבר 

הודיעונו חכמנו ז"ל אשר הבא לטהר מסייעין אותו, וינעם לי להתבשר טוב בזה...

בברכה לבשו"ט.



קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

הרגל  וכמו מעצמו, הולך האדם אין כי מקום, לאיזה גולה

על  הכח אבל ברגל, הוא ההילוך (דגוף מעצמו הולך שאינו

ישראל  בני כן מהראש, כ"א מעצמו), אינו ללכת שיוכל זה

הראש  היא והשכינה הרגלים, שהם השכינה רגלי נקראים

מקום, לאיזה הולך שהאחד מה א"כ הרגל, את המנהיג

העליונה, הדעה שהוא הראש, והנהגת הולכת עפ"י הוא

אשר  הבירורים, סוד היא והכוונה עמוקה, כוונה בזה ויש

שכארבע  מה הוא זה ובשביל הגאולה, הוא זה וע"י בזה

לעולם  אפשר שאי דכמו אתכם, פרשתי השמים רוחות

את  מאירים שהם ישראל, בלי אפשר אי כך רוחות, בלא

ואור  התורה באור ומאירים שבאים ע"י העולם, חשכת

לתורה, עתים לקבוע בעצמם תחלה ביתם, בקרב המצוה,

מעט  אגדה, או גמרא, עמוד בנגלה יכולתו, כפי אחד כל

להנהיגם  ביתו אנשי ובקרב נדפס, דרוש או כתב דא"ח,

האלט  הקדש, חיבת בהם שיהי' והמצוה התורה בדרך

שהאב  שרואים ע"י נעשה שזה מצות, און תורה האבין

הבנים  כמו"כ שלומד, ורואי' תורה, ומחבב לומד בעצמו

בהבנים  פועל שהאב מה פנימים, כחות (שזהו בזה חפצים

לימוד  על זמן יש כאשר זאת ועוד ממילא). בדרך ובנות

וערט  בזה, מדברים ובמילא ביותר, בעצמו פועל וקבוע

עיקר  הוא המצות קיום און תורה אז שטוב, אין רוח דער

בעזרו. יהי' והשי"ת היופי. תכלית וזהו האדם,

יעזרהו  נחלה, בית שם קנה ת"ל אשר כותב הוא

ובמנוחת  גדולה בהשפעה מרובה פרנסה לו ויתן השי"ת

והמצוה  התורה בדרך שילכו מזרעו נחת ויקבל הלב

טובה. בפרנסה מושפעי' ושיהיו

שם  יש האם העיר, מצב הוא מה הדבר עיקר אמנם

האם  ומלמד, חדר הכנסת, ובית מדרש, בית תורה, מלמדי

השי"ת  הביאהו וכאשר התורה, בענין לדבר מי עם שם יש

דעתו  ויתן שבזה העליונה הכוונה לידע צריך לשם, צלחה

ברכה  האלקים לו ויתן האפשרי, ככל ולתקן לעשות ע"ז

בשר. ועד מנפש לו אשר בכל מרובה

דבר  ישתדל וכן במח', הנעשה מכל להודיע וייטיב

מאד. מרובה ההוצאה אשר תו"ת להישיבה התמיכה

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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לוח זמנים לשבת חוה”מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:098:518:479:279:2210:3310:3019:0819:1219:3419:3918:5119:49באר שבע )ק(

6:136:068:498:449:259:2110:3210:2819:0919:1319:3519:4018:4219:51חיפה )ק(

6:136:068:498:459:259:2010:3110:2819:1119:1619:3319:3818:3519:48ירושלים )ק(

6:156:088:518:469:269:2210:3310:2919:0919:1319:3519:4018:5219:51תל אביב )ק(

6:095:588:428:349:309:2410:4010:3519:4219:5120:1720:2619:3120:41אוסטריה, וינה )ק(

6:446:508:548:569:309:3310:2910:2917:5717:4818:2518:1717:3218:28אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:146:048:488:409:349:2810:4410:3919:4219:5020:1520:2419:3120:38אוקראינה, אודסה )ק(

5:445:328:178:099:058:5810:1510:1019:1619:2419:5120:0019:0520:14אוקראינה, דונייצק )ק(

5:545:438:278:199:169:0910:2510:2119:2819:3620:0320:1219:1720:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:176:048:488:409:409:3310:5010:4519:5620:0620:3320:4319:4620:58אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:095:578:408:329:329:2510:4210:3719:4919:5920:2620:3619:3920:52אוקראינה, קייב )ק(

6:426:319:169:0910:019:5511:1011:0620:0720:1420:3920:4819:5521:01איטליה, מילאנו )ק(

6:116:108:428:419:119:1010:1310:1218:1818:1618:4018:3917:5918:48אקוואדור, קיטו )ח(

7:167:209:289:2910:0310:0411:0111:0218:3218:2519:0018:5218:0819:03ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:138:2010:1910:2110:5711:0011:5511:5619:1719:0819:4719:3818:5219:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:326:249:089:029:489:4310:5610:5219:4219:4820:1220:1819:2920:30ארה״ב, בולטימור )ק(

6:206:118:568:499:369:3110:4410:4119:3319:3920:0320:1019:2020:22ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:216:128:568:509:379:3210:4510:4119:3419:4020:0420:1119:2120:23ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:556:459:309:2310:1210:0611:2011:1620:1220:1820:4320:5019:5921:03ארה״ב, דטרויט )ק(

6:576:509:339:2910:0710:0411:1411:1119:4719:5120:1320:1719:3220:28ארה״ב, האוסטון )ק(

6:246:169:008:559:369:3210:4310:4019:2219:2619:4919:5419:0820:05ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:006:549:369:3210:0910:0511:1411:1219:4319:4620:0820:1119:2820:21ארה״ב, מיאמי )ק(

6:156:068:518:449:329:2710:4010:3619:3019:3620:0020:0719:1720:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:136:048:498:429:309:2510:3910:3519:2919:3620:0020:0719:1720:20ארה״ב, שיקגו )ק(

6:406:429:059:059:359:3510:3510:3518:2518:2118:4918:4518:0418:54בוליביה, לה-פס )ח(

6:526:399:239:1410:1610:0911:2611:2120:3520:4521:1221:2320:2521:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:536:409:249:1510:1610:0911:2711:2220:3520:4421:1221:2220:2521:38בלגיה, בריסל )ק(

6:206:228:408:409:119:1210:1110:1117:5417:4918:1918:1417:3218:23ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:076:098:288:288:599:009:599:5917:4317:3818:0718:0217:2118:12ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:095:578:408:319:339:2610:4410:3919:5420:0420:3120:4219:4720:58בריטניה, לונדון )ק(

6:146:008:438:339:409:3310:5110:4620:0620:1720:4620:5820:0021:15בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:146:008:448:349:399:3110:5010:4420:0220:1220:4020:5219:5221:08גרמניה, ברלין )ק(

6:376:259:099:0010:009:5311:1011:0520:1620:2520:5221:0320:0621:18גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:226:258:418:419:139:1410:1210:1317:5317:4818:1818:1317:3018:22דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:198:588:559:299:2610:3410:3118:5518:5719:1919:2118:3919:30הודו, מומבאי )ח(

6:206:158:558:519:259:2310:3010:2818:5118:5319:1519:1618:3419:26הודו, פונה )ח(

5:595:488:338:259:209:1410:3010:2519:3019:3820:0420:1319:1920:28הונגריה, בודפשט )ק(

6:256:169:008:549:419:3610:4910:4519:3819:4420:0820:1519:2520:27טורקיה, איסטנבול )ק(

6:536:459:299:2310:0810:0311:1511:1119:5920:0520:2820:3419:4620:46יוון, אתונה )ק(

6:216:108:548:479:419:3510:5110:4619:5019:5820:2420:3319:3920:47מולדובה, קישינב )ק(



קצח

          

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

     

הנרות  להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של השני בלילה

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת להדליק זמ אופ בשו אסור
זה  זמ .לאחר

החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור

          
   

          

     

הדלוקה  מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת לפני

          
   

          

     

להדליק  אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

          
   

לוח זמנים לשבת חוה”מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:158:558:529:269:2310:3110:2818:5318:5519:1719:1918:3719:28מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:027:099:029:059:449:4710:4010:4217:5817:4718:2918:1917:3118:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:358:178:138:518:479:579:5418:2718:3118:5318:5618:1219:07נפאל, קטמנדו )ח(

7:016:599:329:3110:0110:0011:0411:0219:0919:0819:3219:3118:5019:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:445:318:148:049:089:0110:1910:1419:3019:4120:0920:2019:2120:36פולין, ורשא )ק(

6:136:148:408:399:099:0810:1010:0918:0418:0118:2718:2417:4318:33פרו, לימה )ח(

6:596:489:339:2510:1810:1211:2711:2320:2420:3220:5821:0620:1321:20צרפת, ליאון )ק(

7:046:529:379:2810:2610:1911:3611:3120:3920:4821:1521:2420:2921:39צרפת, פריז )ק(

5:515:488:238:218:528:509:559:5318:0318:0318:2618:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:386:289:139:069:569:5111:0511:0119:5920:0620:3020:3819:4720:51קנדה, טורונטו )ק(

6:126:028:468:399:329:2610:4110:3619:3819:4620:1120:1919:2620:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:176:098:538:479:299:2510:3610:3319:1619:2119:4419:4919:0220:00קפריסין, לרנקה )ק(

6:596:449:279:1510:2610:1811:3811:3220:5621:0721:3721:5020:4822:08רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:306:158:578:459:599:5011:1111:0520:3120:4321:1421:2720:2321:45רוסיה, מוסקבה )ק(

6:376:269:119:039:589:5211:0711:0320:0720:1520:4120:5019:5621:04רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:426:309:159:0710:029:5611:1211:0720:1220:2020:4620:5520:0121:09שוויץ, ציריך )ק(

6:076:038:418:389:119:0810:1510:1318:3118:3218:5418:5518:1419:04תאילנד, בנגקוק )ח(

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שלישי, ט"ו ניסן

אגרות קודש

 ב"ה,  יג ניסן, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ.י.

מר צבי שי' גת

שלום וברכה!

אחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו ממקום משרדו החדש בסנגל, ובהתענינות קראתי על 

דבר פרטי עבודתו שם. תקותי אשר בכל מקום שמבקר, אם נמצאים שם אחינו בני ישראל, ולכאורה 

אין לך מדינה ועיר שאין שם מבני ישראל, משתדל להפגש אתם ומזכירם ומעוררם ומעודדם על גזע 

צור מחצבתם, וכו' וכו'. והרי לא תמיד יודעים אנו בפעולותינו בעולם הזה מהו העיקר, עד שאפשר 

ופרט  פגישה אחת  בשביל מאורע אחד,  וענינים  ופעולות  סיבות  לכמה  גורם  הדבר שמסבב הסיבות 

אחד. ורואים זה גם בסדר הטבע הסובב אותנו, ולדוגמא בעולם הצומח, הרי ההפרי' הבאה על ידי 

אבק הזרע הנפוץ בכמה מליונים, רק אחדים מהם מפריחים ומצמיחים, ועל דרך זה גם בנוגע לגרעינים 

וזרעים וכו'.

ת"ח על כתבו הפרטים בנוגע לכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו והתפתחות ההתישבות שלהם.

כמנהג ישראל המסורתי, הנה בהתקרבנו לחג המצות זמן חירותנו, אחתום באיחולים לבביים 

לחג כשר ושמח ולחירות אמתית בעניני הגוף והנפש גם יחד, חירות אמתית מכל הענינים המבלבלים 

ומפריעים איש איש במלוי תפקידו שהטילה עליו ההשגחה העליונה.

בכבוד ובברכה.



קצט

          

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל חול

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

     

הנרות  להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
הפסח). חג של השני בלילה

 המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת להדליק זמ אופ בשו אסור
זה  זמ .לאחר

החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור

          
   

          

     

הדלוקה  מאש העברה ידי על ורק א נעשית הנרות הדלקת ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופ בשו אסור החג. כניסת לפני

          
   

          

     

להדליק  אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי על ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ
זה. זמ לאחר

לאחרי  הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג
הבדלה. לאחרי עד ש שתישאר במקו ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה

:מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

          
   

לוח זמנים לשבת חוה”מ פסח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:158:558:529:269:2310:3110:2818:5318:5519:1719:1918:3719:28מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:027:099:029:059:449:4710:4010:4217:5817:4718:2918:1917:3118:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:425:358:178:138:518:479:579:5418:2718:3118:5318:5618:1219:07נפאל, קטמנדו )ח(

7:016:599:329:3110:0110:0011:0411:0219:0919:0819:3219:3118:5019:39סינגפור, סינגפור )ח(

5:445:318:148:049:089:0110:1910:1419:3019:4120:0920:2019:2120:36פולין, ורשא )ק(

6:136:148:408:399:099:0810:1010:0918:0418:0118:2718:2417:4318:33פרו, לימה )ח(

6:596:489:339:2510:1810:1211:2711:2320:2420:3220:5821:0620:1321:20צרפת, ליאון )ק(

7:046:529:379:2810:2610:1911:3611:3120:3920:4821:1521:2420:2921:39צרפת, פריז )ק(

5:515:488:238:218:528:509:559:5318:0318:0318:2618:2517:4518:34קולומביה, בוגוטה )ח(

6:386:289:139:069:569:5111:0511:0119:5920:0620:3020:3819:4720:51קנדה, טורונטו )ק(

6:126:028:468:399:329:2610:4110:3619:3819:4620:1120:1919:2620:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:176:098:538:479:299:2510:3610:3319:1619:2119:4419:4919:0220:00קפריסין, לרנקה )ק(

6:596:449:279:1510:2610:1811:3811:3220:5621:0721:3721:5020:4822:08רוסיה, ליובאוויטש )ק(

6:306:158:578:459:599:5011:1111:0520:3120:4321:1421:2720:2321:45רוסיה, מוסקבה )ק(

6:376:269:119:039:589:5211:0711:0320:0720:1520:4120:5019:5621:04רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

6:426:309:159:0710:029:5611:1211:0720:1220:2020:4620:5520:0121:09שוויץ, ציריך )ק(

6:076:038:418:389:119:0810:1510:1318:3118:3218:5418:5518:1419:04תאילנד, בנגקוק )ח(



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

     



אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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