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`"lyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay .c"qa

(dben izla dgpd)

ÈÎשביו ושבית ביד� אלקי� ה' ונתנו אויבי� על למלחמה בזה1תצא הדיוקי� וידועי� ,
המקרא נשיאינו2במפרשי רבותינו לשו�3ובדרושי למלחמה תצא כי שנאמר מהו א' ,

דלכאורה רבי�, לשו� אויבי�, על שנאמר מהו ב' ישראל. לכלל מדבר והרי יחיד,
מאי ביאור צרי� ובכלל אויבי�. ע� ולא אויבי� על מהו ג� יחיד. בלשו� הוהֿליהֿלמימר
ונתנו הכתוב שמסיי� מהו ג� האויב. ע� היא שמלחמה פשיטא דהרי בזה קאֿמשמעֿל�

שביו. ושבית הלשו� כפל ביאור צרי� ג� יחיד. לשו� ונתנו ביד�, אלקי� ה'

Í‡נצחית הוראה היא כולה התורה דהנה הוא, בעבודתו4העני� מישראל ואחד אחד לכל
האד�. בחיי הוראה שהיא היינו חיי� תורת שנקראת מה וזהו מקו�, ובכל זמ� בכל
כתיקונ� בשני� רק לא זמ�, ובכל מקו� בכל שייכי� שבתורה העניני� שכל מוב�, ומזה
הוראה שהיא למלחמה תצא דכי זו בפרשה ג� הוא וכ� קיי�. המקדש בית כשאי� וג�

מישראל. ואחד אחד כל בעבודת

ÔÈ�Ú‰Âז"ל רבותינו אמרו למלחמה תצא כי הפסוק על דהנה הכתוב5הוא, רש�ת במלחמת
הלכות ברמב"� מבואר רשות ומלחמת מצוה מלחמת בי� דהחילוק מדבר,

עליה�,6מלכי� שבא צר מיד ישראל לעזרת שהיא מלחמה ג� בכללה יש מצוה דמלחמת ,
בעבודת ההוראה לעני� מוב� ומזה וכו'. ישראל גבול להרחיב כדי היא רשות ומלחמת
היינו ישראל, גבול להרחיב שענינה האד� לעבודת היא הרשות במלחמת שהכוונה האד�,

ב'לקוטיֿתורה' שמבאר מה וזהו תנופה. מלחמת אלא בלבד הגנה מלחמת שעני�7לא
הזהר כמאמר התפילה עבודת עני� הוא האד� בעבודת זו שעת8מלחמה צלותא שעת

שכתוב וכמו בצלותי9קרבא, אונקלוס ותרג� ובקשתי בחרבי האמורי מיד לקחתי אשר
מה וזהו הגנה. מלחמת רק ולא למדריגה ממדריגה לעלות הוא זו מלחמה דעני� ובבעותי,
צרי� בשלימות תהיה התפילה שעבודת כדי כי יציאה, של עני� שזהו גו', תצא כי שכתוב
כללות שזהו ודעת, דטע� מההגבלות למעלה שיוצא עד שלו, ומדידות מהגבלות לצאת
בסדר היא התפילה שעבודת והג� ודעת. מטע� שלמעלה ביטול עשרה, שמונה תפילת עני�

במדרש וכדאיתא בו10והדרגה, כתיב שהסול� סול�, היא וראשו11שהתפילה ארצה מוצב
עוד מקו� מכל השמימה, מגיע כ� אחר ורק ב'ארצה' שמתחיל היינו השמימה, מגיע
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י.1) כא, (תצא) פרשתנו

עה"פ.2) אלשי� ראה

תתע.3) ע' פרשתנו אוה"ת

האמצעי4) אדמו"ר מאמרי רפי"ז. תניא epzyxtראה

ובכ"מ. .14 הערה 241 ע' ח"ה לקו"ש תפא. ע' ח"ב) (דברי�

עה"פ.5) בפרש"י הובא

א.6) הלכה ה פרק

ג.7) לה, ג. לד, פרשתנו

א8) רמג, ח"ג זהר וראה הזהר. בש� בכ"מ הובא כ�

ב). (כט, יג תקו� זהר תקוני ב. רמ, ח"א (ברע"מ).

כב.9) מח, ויחי

מה10) תקו� זהר תקוני ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר ראה

א). (פג,

הקודמת.11) שבהערה מקומות יב. כח, ויצא
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ÈÎשביו ושבית ביד� אלקי� ה' ונתנו אויבי� על למלחמה בזה1תצא הדיוקי� וידועי� ,
המקרא נשיאינו2במפרשי רבותינו לשו�3ובדרושי למלחמה תצא כי שנאמר מהו א' ,

דלכאורה רבי�, לשו� אויבי�, על שנאמר מהו ב' ישראל. לכלל מדבר והרי יחיד,
מאי ביאור צרי� ובכלל אויבי�. ע� ולא אויבי� על מהו ג� יחיד. בלשו� הוהֿליהֿלמימר
ונתנו הכתוב שמסיי� מהו ג� האויב. ע� היא שמלחמה פשיטא דהרי בזה קאֿמשמעֿל�

שביו. ושבית הלשו� כפל ביאור צרי� ג� יחיד. לשו� ונתנו ביד�, אלקי� ה'

Í‡נצחית הוראה היא כולה התורה דהנה הוא, בעבודתו4העני� מישראל ואחד אחד לכל
האד�. בחיי הוראה שהיא היינו חיי� תורת שנקראת מה וזהו מקו�, ובכל זמ� בכל
כתיקונ� בשני� רק לא זמ�, ובכל מקו� בכל שייכי� שבתורה העניני� שכל מוב�, ומזה
הוראה שהיא למלחמה תצא דכי זו בפרשה ג� הוא וכ� קיי�. המקדש בית כשאי� וג�

מישראל. ואחד אחד כל בעבודת

ÔÈ�Ú‰Âז"ל רבותינו אמרו למלחמה תצא כי הפסוק על דהנה הכתוב5הוא, רש�ת במלחמת
הלכות ברמב"� מבואר רשות ומלחמת מצוה מלחמת בי� דהחילוק מדבר,

עליה�,6מלכי� שבא צר מיד ישראל לעזרת שהיא מלחמה ג� בכללה יש מצוה דמלחמת ,
בעבודת ההוראה לעני� מוב� ומזה וכו'. ישראל גבול להרחיב כדי היא רשות ומלחמת
היינו ישראל, גבול להרחיב שענינה האד� לעבודת היא הרשות במלחמת שהכוונה האד�,

ב'לקוטיֿתורה' שמבאר מה וזהו תנופה. מלחמת אלא בלבד הגנה מלחמת שעני�7לא
הזהר כמאמר התפילה עבודת עני� הוא האד� בעבודת זו שעת8מלחמה צלותא שעת

שכתוב וכמו בצלותי9קרבא, אונקלוס ותרג� ובקשתי בחרבי האמורי מיד לקחתי אשר
מה וזהו הגנה. מלחמת רק ולא למדריגה ממדריגה לעלות הוא זו מלחמה דעני� ובבעותי,
צרי� בשלימות תהיה התפילה שעבודת כדי כי יציאה, של עני� שזהו גו', תצא כי שכתוב
כללות שזהו ודעת, דטע� מההגבלות למעלה שיוצא עד שלו, ומדידות מהגבלות לצאת
בסדר היא התפילה שעבודת והג� ודעת. מטע� שלמעלה ביטול עשרה, שמונה תפילת עני�

במדרש וכדאיתא בו10והדרגה, כתיב שהסול� סול�, היא וראשו11שהתפילה ארצה מוצב
עוד מקו� מכל השמימה, מגיע כ� אחר ורק ב'ארצה' שמתחיל היינו השמימה, מגיע
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י.1) כא, (תצא) פרשתנו

עה"פ.2) אלשי� ראה

תתע.3) ע' פרשתנו אוה"ת

האמצעי4) אדמו"ר מאמרי רפי"ז. תניא epzyxtראה

ובכ"מ. .14 הערה 241 ע' ח"ה לקו"ש תפא. ע' ח"ב) (דברי�

עה"פ.5) בפרש"י הובא

א.6) הלכה ה פרק

ג.7) לה, ג. לד, פרשתנו

א8) רמג, ח"ג זהר וראה הזהר. בש� בכ"מ הובא כ�

ב). (כט, יג תקו� זהר תקוני ב. רמ, ח"א (ברע"מ).

כב.9) מח, ויחי

מה10) תקו� זהר תקוני ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר ראה

א). (פג,

הקודמת.11) שבהערה מקומות יב. כח, ויצא
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גו' עליו נצב ה' דהנה התוק� אצלו להיות צרי� באר� לצאת12בהיותו שצרי� שמכיר היינו ,
ז"ל רבותינו שאמרו מה ג� [וזהו שלו. והגבלות הפסוק13ממדידות מ�14על לכ� חדלו

התפילה דלפני וכו', במה אלא במה תקרי אל הוא, נחשב במה כי באפו נשמה אשר האד�
ולכ� במה, כמו נחשב הוא לאלקות, שנתקשר קוד� התפילה,15היינו קוד� לאכול אסור

ז"ל רבותינו הפסוק16כמאמר הד�].17על על תאכלו לא

‰Ê·Â,יחיד בלשו� נקרא ישראל ע� שכל יחיד, לשו� למלחמה תצא כי שכתוב מה יוב�
צרי� התפילה עבודת שעני� ידוע הרי התפילה, דעבודת במלחמה דקאי כיו� כי

של באופ� מקומותלהיות בכמה שכתוב וכמו ישראל, ואהבת ישראל (והביאו18אחדות
בסידורו הזק� של19אדמו"ר עשה מצות עלי מקבל הריני התפילה קוד� לומר שנכו� (

כמו� לרע� בגמרא20ואהבת ז"ל רבותינו אמרו וכ� הצבור.21. מ� תפרוש אל תפילה, לעני�
שכתוב כמו דוקא בציבור התפילה במעלת מקומות בכמה מבואר אֿל22ועלֿדר�ֿזה ה�

ישראל אחדות שעני� מוב� זה דמכל הציבור, בתפלת מואס הקב"ה שאי� ימאס, ולא כביר
יחיד. לשו� תצא כי נאמר ולכ� בתפילה, עיקרי עני� הוא

‰ÓÂרבותינו כמאמר שבלב, עבודה היא התפילה הנה כי לומר, יש מלחמה בש� שנקרא
משפטי�23ז"ל פרשת ב'תורהֿאור' ומבואר תפלה, זו שבלב עבודה שעני�24איזוהי ,

נקרא ולכ� עצומה. ויגיעה וזיכו� עיבוד שצרי� היינו עורות, עיבוד מלשו� הוא העבודה
מלחמה. בש� זה

ÍÈ˘ÓÓÂ�המתאי באופ� היא למלחמה היציאה כאשר כי אויבי�. ע� ולא אויבי�, על
היינו אויביו מעל נמצא הוא למלחמה בצאתו כבר אז הרי הנ"ל, הפרטי� כל ע�
למעלה הוא אלא בערכו, שהוא איש ע� שנלח� באופ� המלחמה שאי� ממנו, למעלה

ז"ל רבותינו שאמרו מה פי על לבאר יש רבי�, לשו� אויבי� שכתוב ומה שש25ממנו. ֵָע�ו
ויעקב הרבה, לאלקות עובדי� שה� לפי ביתו נפשות אות� קורא והכתוב לו היו נפשות
אמנ� אחד. לאֿל עובדי� שה� לפי נפש) (שבעי� נפש אות� קורא והכתוב לו היו שבעי�
הנצחו� שאופ� היא בזה שהכוונה הוא, והעני� יחיד. לשו� אלקי� ה' ונתנו כתיב לבסו�
וכמו אחת. בבת כול� את ומנצח שכובש בלבד, אחד אד� ע� נלח� כאילו בקלות הוא

רש"י שכתב כמו סיחו�, במלחמת זאת26שהיה כל בני על מטריח אני מה הקב"ה שאמר
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יג.12) ש�, ויצא

עט,13) פינחס לקו"ת ראה – לקמ� בהבא – א. יד, ברכות

כא, ח"א קונטרסי� סה"מ א. תתרכ, ו) (כר� בראשית אוה"ת ד.

ועוד. ואיל�. סע"א

כב.14) ב, ישעי'

ועוד.15) ש�. לקו"ת

ב.16) י, ברכות

כו.17) יט, קדושי�

וש"נ.18) .374 ע' כה חלק לקו"ש ראה

טובו".19) "מה לפני

יח.20) יט, קדושי�

רב.21) ע' תרח"� סה"מ ג� וראה ע"א. ריש ל, ברכות

ע"א.22) ריש ח, ברכות ה. לו, איוב

סע"א.23) ב, תענית

א.24) עו,

כו.25) מו, ויגש פרש"י

כג.26) כא, חוקת

`"lyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay

כול� ונתקבצו העיירות מ� לצאת המלחמה אנשי כל בלב נת� ועיר, עיר כל על לצור
בנביאי� כתיב [ועלֿדר�ֿזה נפלו. וש� אחד (ואומרי�27למקו� ומגוג גוג מלחמת לעני�

גוג מלחמת נצחו� יהיה וש� אחד למקו� יתקבצו שכול� תשרי) בחודש בהפטרה זה
כתיב מצרי� במלחמת ועלֿדר�ֿזה הי�28ומגוג]. שפת על מת מצרי� את ישראל וירא

ז"ל רבותינו מצרי�29ואמרו של שרו את שראו משו� הוא יחיד לשו� מת שנאמר דמה
ביטול היינו הרוחנית ובעבודה ופרט. פרט כל ע� מלחמה לעצמ� חסכו שעלֿידיֿזה מת,

הלבונה בחינת דקליפה, עני�30המקי� שזהו הקליפות, יונקי� שממנו הקדושה ניצו� שזהו ,

בדר� מתבטלי� זה עני� ביטול ועלֿידי אחד, במקו� שנתקבצו מה או מצרי� של שרו
כיו� כי הלשו�, כפל שביו, ושבית אחרֿכ� שכתוב מה ג� יוב� ובזה הפרטי�. ממילא
באופ� האויב נמצא כבר עבודתו עושה שהאד� לפני עוד הרי בידי�, אלקי� ה' נתנו שכבר

אגרא צערא לפו� אלא דכיסופא נהמא תהיה שלא שכדי אלא שבי, ג�31של צרי� לכ� ,

שביו. ושבית שיהיה האד� מעשה

‰�‰Âודודי לדודי אני הוא העבודה עיקר שאז אלול, בחודש הוא הנ"ל העבודה עיקר
ודודי32לי בא מלמטה, העבודה לדודי, אני לאחרי שתיכ� בזה, הרמז לומר [ויש

דברו ירו� מהרה עד בדר� מלמעלה, ההמשכה בכתוב33לי, שממשי� וכמו את34]. ובכתה
בספרי� עלֿזה ומבואר גו', ימי� ירח אמה ואת אלול.35אביה חודש זהו ימי� דירח

ועדוא הכפורי�, ויו� השנה בראש היא הבכיה דשלימות העני�, לשלימות באי� חרֿכ�
כתיב שעלֿזה עצרת, ושמיני להושענאֿרבה באי� אליה33שאחרֿכ� תבוא כ� ואחרי

ומלכא ישראל שאז עצרת בשמיני שזהו הוא, ברי� וקודשא דישראל היחוד היינו ובעלתה,
אחד36בלחודוהי לבשר שֿוהיו והיה37עד הבאה בפרשה שכתוב מה אחרֿכ� נמש� ומזה .

האר� אל תבוא היינו38כי האר�, טוב שה� המיני� משבעת שמביאי� ביכורי� מצות וקיו�
זו בפרשה שכתוב מה מתקיי� וג� וברוחניות, בגשמיות האר� טוב כל ולא39שמקבלי�

ה' אהב� כי לברכה הקללה את ל� אלקי� ה' ויהפו� בלע� אל לשמוע אלקי� ה' אבה
למה שיי� זה שג� לומר ויש לבוא. לעתיד שיהיה כפי השלימות לתכלית ועד אלקי�,

כתיב לבוא לעתיד שהרי גו', אביה את ובכתה כא� וכתיב40שכתוב גו', יבואו 41בבכי

וכתיב יקצורו, ברינה בדמעה ברינה42הזורעי� יבוא בא הזרע מש� נושא ובכה יל� הלו�
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית בגאולה דיד�, בעגלא אלומותיו, נושא
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.29 הערה ש� ובהנסמ� תש"ל, ציצית לה�
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ג.32) ו, שה"ש

קרח.33) ס"פ לקו"ת וראה טו. קמז, תהלי�

יג.34) כא, פרשתנו

א)35) (כר� נ"� אוה"ת עה"פ. להאריז"ל תורה לקוטי ראה

ד. לז, פרשתנו לקו"ת וראה א'נ. ע' ב) (כר� תסז. ע'

ב.36) רח, ח"א א. לב, ח"ג זהר ראה

כד.37) ב, בראשית – הכתוב לשו�
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ו.39) כג,

ח.40) לא, ירמי'

ה.41) קכו, תהלי�

ו.42) ש�, תהלי�
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ה'‡. ונתנו אויב� על למלחמה תצא "כי בפסוק
צרי� – פרשתנו שבהתחלת שביו" ושבית ביד� אלקי�

למלחמה1להבי� תצא "כי נאמר למה (א) :lr,"�אויב
" "mrולא או "ושבית2אויב�"aאויב�" מהו (ב) ,

"ושביתeiשב הוהֿליהֿלמימר דלכאורה, ,"iay"3

סת�?
") אלו דיוקי� – מזה "ושביתlrויתירה אויב�",

ה�eiשב ("dfl df dxizqa:כי ,

"lr"ה את מדגיש "אויב�",zepeilrאויב�" לגבי "

ויש "אויב�" של מציאות שיש א�ֿעלֿפי כלומר,
אי� מקו�, מכל האויב, את לנצח כדי במלחמה צור�
ה� ישראל אלא שוי�, צדדי� שני שבי� מלחמה זו

"lr,"�אויבdlrnl�4מאויב.

ד" שהמצב דיוק: עוד להוסי� מקו� אויב�"lrויש
ושייכות ער� לה� יש אבל, מאויב�, (למעלה

לאחר אלא אינו ממקומ�d`ividל"אויב�") ("תצא")
אלקה5ודרגת� "חלק שה� עצמ� ישראל מצד אבל ,

ממש" ש"ישראל6ממעל ועד וקודשאֿברי�ֿהוא7,
חד" לא8כולא אפילו אויב�, ע� כלל ער� לה� אי� ,

ד" ל"אויב�".lrבאופ� כלל שייכות לה� אי� אויב�",

שב "ושבית התוק�eiולאיד�, על מורה "

שכתוב ממה ולהעיר בישראל9ד"אויב�". "וילח�
כל חזק שהוא אויב שישנו היינו, שבי", ממנו וישב
בפרשתנו, להעיר ועוד מישראל. שבי בפועל שלקח כ�
שבי, ממנו ושבית האויב את שמנצחי� לאחר שג�

"שב נקרא זה אויב�!eiהרי של שהיה בשבי שניכר ,"

דתחילת·. ושייכות בקשר לדייק יש עלֿדר�ֿזה
לזה: זה בסתירה ה� שלכאורה – וסיומה הפרשה

מודגש הפרשה l`xyicבהתחלת swezd�שג –

וכ� אויב�", "על זה הרי כו', מלחמה של במצב
שביו" ושבית ביד� אלקי� ה' "ונתנו .10שבודאי

ל� עשה אשר את "זכור הפרשה, בסיו� ואילו
וגו'" מודגש11עמלק –df znerlc swezdשל שבכחו ,

ועד וגו'", ב� ויזנב גו' "אשר לישראל, להרע עמלק
מיוחדת בזכירה צור� תשכח"12שיש לא גו' "זכור ,13,

את ד"תמחה בעני� מיוחדת השתדלות – ועיקר ועוד
מדור בעמלק לה' ש"מלחמה כ�, כדי ועד עמלק", זכר

ומדרא14דור" דמשיחא ומדרא די� דעלמא "מדרא ,

דאתי"דעל .15מא

" ה� שישראל כיו� אחר: אויב�",lrובסגנו�
ש" ובודאי מאויב�, jciaלמעלה jiwl` 'd epzpe– גו'"
ד" המציאות אפשרית wlnrאי� jl dyr'גוja apfie

?!16גו'"

עני�‚. לכללות בנוגע נוספת שאלה בהקדי� ויוב�
ד"אויב�": הנצחו� בשביל ה"מלחמה"

עלֿידיֿזה אלא אינה שבעול� העניני� כל מציא�ת
הנמצאי� "כל – הקב"ה עלֿידי ונבראו שנתהוו
מאמתת אלא נמצאו לא שביניה� ומה ואר� משמי�

בראשית,17המצאו" ימי בששת שנתהוו בלבד זו ולא .
תמיד יו� בכל בטובו "המחדש – מזה יתירה אלא

בראשית" הבעלֿש�ֿטוב18מעשה וכתורת שבכל19,
מאי� כולה הבריאה דכל ההתהוות חידוש נעשה רגע

ממש. ואפס

של מציאות אפשרית אי� מוב�: אינו ועלֿפיֿזה
אויב) הוא ועלֿידיֿזה (דישראל, אויב "אויב�",

d"awdc20�כלשו כביכול, בו, להלח� צור� שיש ועד ,
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ש�1) אוה"ת תצג. ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי ג� ראה
ועוד. תשמ"ה. תצא כי ד"ה תתע. ע'

פרשתנו)2) בסיו� נזכר (שאודותה עמלק במלחמת מ"ש ע"ד
הלח� ט).a"וצא יז, (בשלח עמלק"

שבי".3) ממנו "וישב א) כא, (חוקת מ"ש ע"ד
שאי�4) למקו� דהיינו אויב� על וזהו א: לז, פרשתנו לקו"ת ראה

כו'. שולטי� האויבי�
בעמלק5) הלח� וצא ע"פ .. "ברבות פרשתנו: ריש אוה"ת ראה

כי בעני� כא� צ"ל וכ� מבפני�, שהוא למי אלא צא אומרי� אי� ..

רק שיי� לא והמלחמה בבי"ע, א� כי רע, יגור� לא באצי' תצא,
תצא כי ד"ה וראה תצא". כי וזהו בבי"ע, היינו טו"ר, שיש במקו�
בגו� ונתלבש שירד הנה"א ירידת על ש"קאי כו�ז) (ע' תרמ"ו בסה"מ
האצי' מבחי' יציאה בחי' שהוא למלחמה, תצא כי עז"נ לברר�, ונה"ב
החומרי בגו� שיתלבש עד בבי"ע, לירד היא) טהורה בי שנתת (נשמה

כו'". הנה"ב של הרע .. האויב את לברר בכדי
רפ"ב.6) תניא
א.7) עג, ח"ג זהר ראה
הכתוב8) שהוי'o`kובלשו� היינו, (ביד�)", אלקי� ה' "(ונתנו) –

ג). עג, בלק ג. מ, שלח לקו"ת (ראה וחיות� כח� אלקי�, הוא
א.9) כא, חוקת

שב10) ב"ושבית דישראלeiוג� התוק� על היא ההדגשה עיקר "

אלקי� ה' ש"נתנו ברור דבר ה"ז שבי, לקח שהאויב לאחר שג� –

שביו". ושבית ביד�
ואיל�.11) יז כה,
הוי12) עה"פ: מפרש"י האויב.b`ecולהעיר מגרוי
א).13) יח, (מגילה בלב" – תשכח לא בפה, – "זכור
בשלח.14) ס"פ
עה"פ.15) תיב"ע
שב16) "ושבית – פרשתנו בהתחלת זה דר� שלקחeiועל שבי ,"

ס"א. כנ"ל מישראל", "אויב�"
ה"א.17) פ"א יסוה"ת הל' רמב"�
ק"ש.18) ברכות
פ"א.19) שעהיוה"א
שונא20) ישראל את השונא כל לה: יו"ד, בהעלות� פרש"י ראה

h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

"מלחמה זהdl'הכתוב שברגע בשעה בה – בעמלק"
ואפס מאי� האויב של מציאותו התהוות נעשית ממש

הקב"ה?! עלֿידי ממש

ואני יאורי "לי שאומר מנגד של המציאות ואפילו
ומגלה21עשיתני" מודיעה והתורה היא, האמת הרי, ,

מהווה זו מציאות שג� רגעהאמת, בכל הקב"ה אותה
של מציאות תתכ� לא ובמילא, ממש, ואפס מאי�

מנגד.

ניגוד הוא להקב"ה הניגוד אחר: ובסגנו�
שכל כיו� והיפוכו, דבר המנגד, של למציאותו

המצאו". "מאמתת אלא אינה המנגד של מציאותו

בזה:„. והביאור
שנתאווה22ידוע הוא הזה עול� בריאת ש"תכלית

הזה ב"עול� בתחתוני�", דירה לו להיות הקב"ה
הנשמה ירידת עלֿידי – ממש" והחומרי הגשמי
התורה לקיי� יכולה ואז שבו, גשמי בגו� להתלבש
בקל� תפילי� גשמיי�, בדברי� שנתלבשו ומצוות
המצוות. בכל בזה וכיוצא גשמי, בצמר וציצית גשמי

הקב"ה ברא זו כוונה הזהze`ivndובשביל דעול�
א� [שהרי, בעלמא דמיו� של באופ� לא – הגשמי
לא בעלמא, דמיו� אלא אינה העול� שמציאות נאמר
אלא בתחתוני�" דירה לו "להיות הכוונה נשלמה

אלא בעלמא], דמיו� של `zizinבאופ� ze`ivn23,

ברא "בראשית אמת" ב"תורת הכתוב דבר מלא ומקרא
האר�" ואת השמי� את הרמב"�24אלקי� ובלשו� ,

נמצאו לא שביניה� ומה ואר� משמי� הנמצאי� "כל
מ" היא שמציאות� היינו, המצאו", מאמתת `zznאלא

e`vndאדמו"ר בדרושי המבואר עלֿפי ובפרט ,"

הנברא25האמצעי דיש המציאות26שהמציאות היא
האמיתי. דיש

של למציא�ת בנוגע ג� מוב� cbpnומזה

("אויב�"):

דירה יתבר� לו להיות שהכוונה היאmipezgzaכיו�
בעני� ממנו למטה תחתו� שאי� במדרגה ל"התחתו�

jxazi exe` xzqdוסטרא קליפות מלא שהוא עד ..

שה� ynnאחרא 'd cbp"עוד ואפסי אני עלֿכ�22לומר ,

ה"תחתו�", של שמציאותו לומר, ה'צרי� "נגד שהוא
אלא בעלמא, דמיו� אינה ,cbpn27שלze`ivnממש",

הכוונה תושל� שעלֿידו כדי הקב"ה עלֿידי שנברא
להיות יתבר� ברצונו עלה "שכ� בתחתוני�, דדירה
אחרא סטרא אתכפיא כד יתבר� לפניו רוח נחת
במקו� ה'.. אור שיאיר לנהורא, חשוכא ואתהפ�

כו'" אחרא והסטרא של22החוש� מציאות שיש היינו, ,

המנגד של ומציאותו אחרא, וסטרא חוש� מנגד,
לקדושה. מתהפכת

מנגד של מציאות שתהיה אפשר אי� לתמוה ואי�
ואפס מאי� רגע בכל מתהווית זו שמציאות בשעה בה

הנמנעות" "נמנע הוא שהקב"ה כיו� – :28ממש

יתכ� לא דתורה, שכל ג� שכל, שעלֿפי א�ֿעלֿפי
ממש ואפס מאי� רגע בכל שמתהווית cbpzשמציאות

שהקב"ה כיו� מכלֿמקו�, – אותה שמהווה למציאות
ו"מי הנמנעות", "נמנע הגבלה, בשו� מוגבל אינו
יתבר� ברצונו כשעלה הרי, תעשה", מה ל� יאמר

מנגד, של מציאות המנגדziyrpלברוא של מציאותו
ואפס מאי� שמהווה והיפוכו, דבר שזהו היות ע�

ממש". ה' "נגד שהיא מציאות ממש

ישראל‰. של לעבודת� בנוגע ג� מוב� ומזה
בתחתוני�: יתבר� לו הדירה בעשיית

מלא שהוא "תחתו�.. של מציאות שיש כיו�
אמיתי, מנגד ממש", ה' נגד שה� אחרא וסטרא קליפות
מצד היא המנגד של שהתהוותו אלא, עוד, ולא

" אותו zerpnpdשהמהווה rpnpגודל מוב� שמזה ,"

ישראל של עבודת� הרי, – המנגד שבמציאות התוק�
שעלֿידי היינו, ההעל�, גילוי של באופ� רק אינה
שבעול� הטוב את מגלי� ומצוות דתורה העבודה
עבודת� אלא יתבר�, לו דירה נעשה ועלֿידיֿזה הזה,

של באופ� ופעולת�yecigהיא עבודת� שעלֿידי ,

ואתהפ� אחרא סטרא לנהורא",keyg`"אתכפיא
ונעשית מתהפכת ממש" ה' נגד ה"תחתו�.. שמציאות
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שעמדו לפי ג: לא, מטות פרש"י וראה העול�. והי' שאמר מי את
הקב"ה. כנגד עמדו כאילו ה� נחשבו ישראל כנגד

ואיל�.21) 40 ע' חכ"א לקו"ש ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל
פל"ו.22) תניא
"שני�23) במשנה) א סז, (סנהדרי� התורה מדי� הראי' כידוע

(ראה פטור" עיני� והאוחז חייב, מעשה העושה קישואי�, לוקטי�
ובכ"מ). תלב. ע' תרס"ו המש� קמט. ע' תרכ"ט סה"מ

הקודמת.24) שבהערה מאמרי� וראה א. א, בראשית
ג.25) מג, בשלח ביאוה"ז
שמציאותו26) ב"ה המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

הוא ולכ�, ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא
לברוא ויכלתו בכחו (אגה"קלבדו כו'" ממש המוחלט ואפס מאי� יש

קנ). ע' עזר"ת סה"מ וראה ס"כ.

הוא27) (23 (שבהערה חייב" מעשה ד"העושה שהדי� להעיר,
כשפי�seyiklבנוגע שמ� ש"נקרא פי על שא� היינו, ,oiyigkny

dlrn ly `ilntה"ז מ"מ, ממש", ה' "נגד ב), ש�, (סנהדרי� "

ze`ivn.("חייב מעשה ("העושה
לד,28) להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א שו"ת ראה

ועוד. תכ. ע' תרע"ח סה"מ ב.



ט h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

"מלחמה זהdl'הכתוב שברגע בשעה בה – בעמלק"
ואפס מאי� האויב של מציאותו התהוות נעשית ממש

הקב"ה?! עלֿידי ממש

ואני יאורי "לי שאומר מנגד של המציאות ואפילו
ומגלה21עשיתני" מודיעה והתורה היא, האמת הרי, ,

מהווה זו מציאות שג� רגעהאמת, בכל הקב"ה אותה
של מציאות תתכ� לא ובמילא, ממש, ואפס מאי�

מנגד.

ניגוד הוא להקב"ה הניגוד אחר: ובסגנו�
שכל כיו� והיפוכו, דבר המנגד, של למציאותו

המצאו". "מאמתת אלא אינה המנגד של מציאותו

בזה:„. והביאור
שנתאווה22ידוע הוא הזה עול� בריאת ש"תכלית

הזה ב"עול� בתחתוני�", דירה לו להיות הקב"ה
הנשמה ירידת עלֿידי – ממש" והחומרי הגשמי
התורה לקיי� יכולה ואז שבו, גשמי בגו� להתלבש
בקל� תפילי� גשמיי�, בדברי� שנתלבשו ומצוות
המצוות. בכל בזה וכיוצא גשמי, בצמר וציצית גשמי

הקב"ה ברא זו כוונה הזהze`ivndובשביל דעול�
א� [שהרי, בעלמא דמיו� של באופ� לא – הגשמי
לא בעלמא, דמיו� אלא אינה העול� שמציאות נאמר
אלא בתחתוני�" דירה לו "להיות הכוונה נשלמה

אלא בעלמא], דמיו� של `zizinבאופ� ze`ivn23,

ברא "בראשית אמת" ב"תורת הכתוב דבר מלא ומקרא
האר�" ואת השמי� את הרמב"�24אלקי� ובלשו� ,

נמצאו לא שביניה� ומה ואר� משמי� הנמצאי� "כל
מ" היא שמציאות� היינו, המצאו", מאמתת `zznאלא

e`vndאדמו"ר בדרושי המבואר עלֿפי ובפרט ,"

הנברא25האמצעי דיש המציאות26שהמציאות היא
האמיתי. דיש

של למציא�ת בנוגע ג� מוב� cbpnומזה

("אויב�"):

דירה יתבר� לו להיות שהכוונה היאmipezgzaכיו�
בעני� ממנו למטה תחתו� שאי� במדרגה ל"התחתו�

jxazi exe` xzqdוסטרא קליפות מלא שהוא עד ..

שה� ynnאחרא 'd cbp"עוד ואפסי אני עלֿכ�22לומר ,

ה"תחתו�", של שמציאותו לומר, ה'צרי� "נגד שהוא
אלא בעלמא, דמיו� אינה ,cbpn27שלze`ivnממש",

הכוונה תושל� שעלֿידו כדי הקב"ה עלֿידי שנברא
להיות יתבר� ברצונו עלה "שכ� בתחתוני�, דדירה
אחרא סטרא אתכפיא כד יתבר� לפניו רוח נחת
במקו� ה'.. אור שיאיר לנהורא, חשוכא ואתהפ�

כו'" אחרא והסטרא של22החוש� מציאות שיש היינו, ,

המנגד של ומציאותו אחרא, וסטרא חוש� מנגד,
לקדושה. מתהפכת

מנגד של מציאות שתהיה אפשר אי� לתמוה ואי�
ואפס מאי� רגע בכל מתהווית זו שמציאות בשעה בה

הנמנעות" "נמנע הוא שהקב"ה כיו� – :28ממש

יתכ� לא דתורה, שכל ג� שכל, שעלֿפי א�ֿעלֿפי
ממש ואפס מאי� רגע בכל שמתהווית cbpzשמציאות

שהקב"ה כיו� מכלֿמקו�, – אותה שמהווה למציאות
ו"מי הנמנעות", "נמנע הגבלה, בשו� מוגבל אינו
יתבר� ברצונו כשעלה הרי, תעשה", מה ל� יאמר

מנגד, של מציאות המנגדziyrpלברוא של מציאותו
ואפס מאי� שמהווה והיפוכו, דבר שזהו היות ע�

ממש". ה' "נגד שהיא מציאות ממש

ישראל‰. של לעבודת� בנוגע ג� מוב� ומזה
בתחתוני�: יתבר� לו הדירה בעשיית

מלא שהוא "תחתו�.. של מציאות שיש כיו�
אמיתי, מנגד ממש", ה' נגד שה� אחרא וסטרא קליפות
מצד היא המנגד של שהתהוותו אלא, עוד, ולא

" אותו zerpnpdשהמהווה rpnpגודל מוב� שמזה ,"

ישראל של עבודת� הרי, – המנגד שבמציאות התוק�
שעלֿידי היינו, ההעל�, גילוי של באופ� רק אינה
שבעול� הטוב את מגלי� ומצוות דתורה העבודה
עבודת� אלא יתבר�, לו דירה נעשה ועלֿידיֿזה הזה,

של באופ� ופעולת�yecigהיא עבודת� שעלֿידי ,

ואתהפ� אחרא סטרא לנהורא",keyg`"אתכפיא
ונעשית מתהפכת ממש" ה' נגד ה"תחתו�.. שמציאות
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שעמדו לפי ג: לא, מטות פרש"י וראה העול�. והי' שאמר מי את
הקב"ה. כנגד עמדו כאילו ה� נחשבו ישראל כנגד

ואיל�.21) 40 ע' חכ"א לקו"ש ספכ"ב. תניא וראה ג. כט, יחזקאל
פל"ו.22) תניא
"שני�23) במשנה) א סז, (סנהדרי� התורה מדי� הראי' כידוע

(ראה פטור" עיני� והאוחז חייב, מעשה העושה קישואי�, לוקטי�
ובכ"מ). תלב. ע' תרס"ו המש� קמט. ע' תרכ"ט סה"מ

הקודמת.24) שבהערה מאמרי� וראה א. א, בראשית
ג.25) מג, בשלח ביאוה"ז
שמציאותו26) ב"ה המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

הוא ולכ�, ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא
לברוא ויכלתו בכחו (אגה"קלבדו כו'" ממש המוחלט ואפס מאי� יש

קנ). ע' עזר"ת סה"מ וראה ס"כ.

הוא27) (23 (שבהערה חייב" מעשה ד"העושה שהדי� להעיר,
כשפי�seyiklבנוגע שמ� ש"נקרא פי על שא� היינו, ,oiyigkny

dlrn ly `ilntה"ז מ"מ, ממש", ה' "נגד ב), ש�, (סנהדרי� "

ze`ivn.("חייב מעשה ("העושה
לד,28) להצ"צ החקירה בספר הובא סתי"ח. הרשב"א שו"ת ראה

ועוד. תכ. ע' תרע"ח סה"מ ב.



h"nyz'dי lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

נגד ד"תחתו�.. מציאות על להתגבר שכדי ומוב�,
חידוש בו ולפעול ממש" יתבר�,ezeyrlה' לו דירה

נית� לזה והכח ביותר. נעלי� בכוחות צור� יש
חד", כולא וקודשאֿברי�ֿהוא "ישראל כי, – לישראל
ועצמותו במהותו מושרשי� ישראל שנשמות היינו,

ה'עצמות' כח בה� יש ולכ� להפו�ycglיתבר�, דבר,
יתבר� לו דירה ולעשותו התחתו� מציאות .29את

התחתו� דבריאת שהכוונה שכיו� לומר, ויש
ויהפ� ינצחו עבודתו עלֿידי שהאד� כדי היא והמנגד
העובד באד� עליה תהיה ועלֿידיֿזה לקדושה, אותו
במציאותו ותוק� עילוי יש התחתו� מצד ג� הרי, –

הוא מציאותו לגבי (ישראל) העובד האד� של
שהאד� לאחר רק מתגלה שזה אלא, (דהתחתו�),

המלחמה. בעבודת מתחיל

הוא התוק� – העבודה התחלת לפני כלומר:
"נמנע מצד היא שמציאותו דכיו� התחתו�, במציא�ת

תקיפה מציא�ת זו הרי כשהאד�30הנמנעות" אבל .

ממנו "ניטל" אזי – המלחמה בעבודת התחיל 31כבר

לנגד ולהפכו32הכח לנצחו האד� של ובכוחו ,

"חלק האד�, מעלת (א) עניני�: שני מצד לקדושה,
כולא וקודשאֿברי�ֿהוא "ישראל ממש", ממעל אלקה
(ב) כלל, אליו ושייכות ער� למנגד אי� שלכ�, חד",
מנגד של מציאות שיש למקו� למטה שירד לאחר ג�
שהאד� כדי אלא אינה המנגד דבריאת הכוונה הרי –

כנ"ל. ינצחו,

.Âוהכח המנגד, של מציאותו (תוק� אלו קצוות וב'
הפרשה בהתחלת מודגשי� לקדושה) להפכו דישראל
ביד� אלקי� ה' ונתנו אויב� על למלחמה תצא "כי –

שביו": ושבית
מציאות "אויב�", של מציאות יש – גיסא מחד
כדי ב"מלחמה" צור� ויש הקב"ה, עלֿידי שנבראת
ש(לפני אלא, עוד, ולא ד"אויב�", המציא�ת לנצח
שבי לוקח ש"אויב�" מצב אפשרי המלחמה) התחלת

"שביו". ונעשה ישראל) של דבר (ג�

תצא "כי כאשר, – גיסא (התחלתdnglnlולאיד� "
ד" באופ� ומלכתחילה מיד זה הרי lrהעבודה),

העובדdlrnlאויב�", של המציאות מצד (ה� מאויב�
הבריאה כוונת מצד וה� למטה, לירד ש"יצא" לפני

" שבכלֿזה – ועיקר ועוד כנ"ל), ה'epzpeד"אויב�",
",jciaאלקי�

ש" eiayועד ziayeשנפלו הדברי� שג� היינו, ,"

כי, לקדושה, ומתהפכי� חוזרי� "אויב�" בידי בשביה
שעלֿידיֿזה כדי אלא אינה ד"שביו" הכוונה ג�
העילוי עלֿדר� – יותר עוד גדול עילוי ניתוס�

כזכיות" לו נעשו "זכיות"33ד"זדונות של מיוחד סוג ,

מעול� חטא שלא (ובינוני) צדיק אצל כיֿא�34שאינו ,

שמתהפ� לאחר ג� ולכ�, החוש�, מ� האור כיתרו�
"שב נקרא זה הרי בוeiלקדושה שניכר כיו� ,"swezd

באופ� שהוא – לקדושה) שנתהפ� (כפי זה דלעומת
הקדושה מתוק� יותר envrנעלה cvn.

.Êאשר את "זכור – הפרשה בסיו� ועלֿדר�ֿזה
גו'": עמלק ל� עשה

מציאות "עמלק", של מציאותו ישנה – גיסא מחד
מצב להיות שיכול כ�, כדי עד התוק�, בכל שהיא

ב�35ד"קר� ויזנב יותר) ירוד למצב בא (ומזה בדר�
ד"שביו"). העני� דר� (על גו'"

" שכאשר – לפניֿזה שמצינו גו'vie36`וכפי יעקב
ללכת,37חרנה" וירד העליונה ודרגתו ממקומו שיצא

מקו�" של א� "חרו� ב"מלחמה"38"חרנה", לעסוק ,

של (אביו עשו ב� אליפז "רד� הבירורי�, דעבודת
כו'" אחריו יעקבlhpeעמלק).. של בידו שהיה 39מה

("שביו").

לנגד תוק� בה שיש מציאות הוא "עמלק" ֵַכלומר,
להיותו – "יחוס" לו שיש שטוע� ג� ומה ליהודי,

אברה�! של נכדו עשו, של מזרעו
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ואיל�.29) 74 ע' חי"ב ואיל�. 22 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה ראה
p"ye.

הרי,30) – אותו שינצחו כדי היא רגע) (בכל בריאתו שכוונת וא�
(ע"ד תקיפה מציאות ה"ז ובמילא, קושיא, אי� הנמנעות" "נמנע מצד

דמנגד). המציאות לכללות בנוגע (ס"ד) לעיל האמור
ויכלתה31) ממשלתה ש"מסירה ב) (לז, פכ"ט בתניא המבואר ע"ד

כו'". ורשות הכח ממנה ומסלק
העילוי32) יש אז ג� שלכ�, מציאותו, דעצ� התוק� לא אבל

שב בפני�.eiד"ושבית כדלקמ� ,"

פ"ז.33) תניא וראה ב. פו, יומא
א.34) קצא, להצ"צ סהמ"צ ש�. תניא ראה
סה"מ35) וראה עה"פ. ופרש"י (תנחומא קרירות מלשו� – "קר�"

לבוא יכול אינו ש"עמלק" היינו, ועוד), רצד. ע' עטר"ת פו. ע' תרמ"ז
רצו� יקיי� שלא לו ולומר ישמעליהודי לא שבודאי (כיו� ח"ו ה'

יכירו (שלא יהודי של בסגנו� לדבר לשונו"* את "שנה ולכ�, אליו),
מצד ואדרבה, ה', רצו� לקיי� צרי� שבודאי באמרו, "עמלק"), שהוא
שרה בת ויעקב, ויצחק אברה� ב� להיותו – שבדבר הפשיטות גודל
מה – וכו' ממש" ממעל אלקה "חלק היא ונשמתו ולאה, רחל רבקה
בקרירות. התומ"צ לקיי� יכולי� והתלהבות?! חיות להתפעלות, מקו�
נעשית וחמימות) חיות של באופ� שהיא הקדושה (היפ� זו וקרירות

כו'. מזה שלמטה לעניני� השורש
וילח� גו' הנגב יושב ערד מל� הכנעני "וישמע מ"ש ע"ד (*

את ושנה הנגב, באר� יושב עמלק שנאמר עמלק, "זה בישראל",
ובפרש"י). א כא, (חוקת כו'" לשונו

"כי36) מ"ש "vz`ע"ד בעמלק".v`למלחמה", הלח�
ויצא.37) ר"פ
נח.38) ס"פ פרש"י
יא.39) כט, ויצא פרש"י

h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

ד"עמלק", בניגוד והתכלית הכוונה – גיסא ולאיד�
ישראל, אצל יותר עוד גדול עילוי שיתוס� היא,
וכל, מכל ומבטלו עמלק ע� שלוח� עלֿידיֿזה
שהדברי� אלא, עוד, ולא עמלק", זכר את "תמחה
ומזכ� מברר הוא הרי לקדושה להפכ� שיכולי�

לקדושה גמר40ומהפ� שלאחר ביעקב, שמצינו כמו ,

לב� בבית הבירורי� לפעולokenהיה41עבודת מצדו
בע�ו הבירור "אבוא42שלימות בעמלק), ג� (ובמילא ֵָ
שעירה" אדוני לעתיד43אל בפועל שיקויי� (כפי ִ

עשו" הר את לשפוט גו' מושיעי� "ועלו ),44לבוא,

יותר עוד גדול עילוי ניתוס� זה ידי עלֿדר�45שעל ,

ש"זדונות התשובה במעלת ו) (סעי� לעיל האמור
כזכיות". לו נעשו

.Áלפרשה ההמש� את ג� לבאר יש עלֿפיֿזה
– זו) שבת במנחת לקרוא (שמתחילי� שלאחריֿזה
פרי כל מראשית ולקחת גו' האר� אל תבוא כי "והיה
אלקי� ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה

ביכורי�:46וגו'" מצות –

העול�, דבירור בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
ג� פועל אזי וגו'", אויב� על למלחמה תצא "כי

ארציותx`duב" מלשו� האר�"), אל תבוא ("כי "

ש"ולקחת – ממנו) למטה תחתו� שאי� (תחתו�
אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה פרי כל מראשית

ה' לפני "והנחתו ועד גו'", אלקי� ה' יבחר
נעלית47אלקי�" הכי לדרגא עליה ב'תחתו�' שפועל ,

לביתֿהמקדש. –

דלעתיד העבודה לשלימות ג� שרומז לומר, [ויש
וכל בשלימות, יהיה העובד שהאד� שכיו� – לבוא

בשלימות יהיו העבודה נעשית שבה� העול� ,48עניני

רצונ�" "כמצות בשלימות, היא העבודה ].49ג�

הקצוות ב' בביכורי� ג� מודגש – יותר ובפרטיות
לקדושה) והפיכתו העול�, מציאות (תוק� :50הנ"ל

האדמה" פרי כל מראשית ד"ולקחת העבודה לפני
ארציות, מלשו� ד"האר�", המציאות תוק� מודגש –

ועד הנמנעות", "נמנע מצד בה שיש התוק�
הוא51שה"בכור" "בכור") מלשו� ג� ("ביכורי�"

eyr52.

ד" העבודה פרי53מראשיתzgwleועלֿידי כל
גו' ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה
נתגלה – העול� בירור גו'", אלקי� ה' לפני והנחתו
כו' השפופרת (כמשל הבכור הוא שיעקב האמת
יצא ראשו� שנוצר יעקב אחרו�, יוצא ראשו� שהנכנס

ביכורי�54אחרו� בחינת לשרשו בא ש"יעקב.. ועד ,(

ש"ביכורי�"55עליוני�" כידוע ישראל56, על ,57קאי

ראיתי58כדכתיב בראשיתה בתאנה "כבכורה
וכתיב ראשית59אבותיכ�", לה' ישראל "קדש
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עניני�40) (א) הבירורי�: בעבודת אופני� שני שיש כידוע
להעלות� שאי�אפשר עניני� (ב) לקדושה, ולהעלות� לברר� שיכולי�
(ראה תקנת� זוהי שבירת� ע"ד דחי', של בדר� הוא ובירור� לקדושה,

ובכ"מ). .34 שבהערה להצ"צ סהמ"צ
בנותי�41) בשתי שנה עשרה ארבע .. שנה "עשרי� – ובפרטיות

(תו"א חסידות בדרושי וכמבואר מא), לא, (ויצא בצאנ�" שני� ושש
קאי בנותי�" "בשתי שהעבודה ואיל�) ד כז, ש� תו"ח ד. כג, ויצא
רחל", הקטנה וש� לאה הגדולה "ש� ומלכות, דבינה הבירור על
ועל מלכות; קטנה, ה"א ו"הקטנה", בינה, גדולה, ה"א "הגדולה",
מלמעלה היוצא בחי' היינו ש"צא� "בצאנ�", לעבודה בנוגע זה דר�

ג). ש�, (תו"א העליו�" לוב� .. השתלשלות מסדר
ג.42) (לט, ש� תו"ח ואיל�). סע"ב (כד, וישלח ר"פ תו"א ראה

ועוד. ג). מא,
יד.43) לג, וישלח
ש�.44) וישלח פרש"י כא. א, עובדי'
אל45) ("אבוא "אדוני" לעשו יעקב קורא שעש"ז לומר, ויש
ipec`עילוי יעקב אצל ניתוס� דעשו הבירור ידי שעל כיו� שעירה"),

השבי שמחזירי� לאחר שג� (ס"ו) לעיל האמור (ע"ד יותר עוד גדול
"שב נקרא בנותיeiה"ז "הבנות לב� לטענת בנוגע י"ל זה דר� ועל .("

חלק ונעשית שנכתבה טענה _ מג) ש�, (ויצא צאני" והצא� גו'
עבודת ידי על ביעקב שניתוס� שהעילוי כיו� – בתורת�אמת*

עבודתו ידי על נעשה oalהבירורי� ziaa.

בנוגע סי"ב) פ"ה מפענ"צ א. יא, מכות (צפע"נ המבואר ע"ד (*

ג� כא), ב, שמות – משה" ("ויואל בתורה המפורשת משה לשבועת
השבועה. שבטלה לאחר

א�ב).46) (כו, תבוא ר"פ

יו"ד.47) ש�,
(שעליה�48) ונפש שנה עול� העניני� דג' השלימות ג� כולל

שלימות – תרכ"ח) עש� סיני והר רד"ה ראה – יצירה ספר מיוסד
הזמ� שלימות ושני), ראשו� מבית יותר נעלה שיהי' (ביהמ"ק, העול�
במש� שנעשי� חיל" אל מחיל ד"ילכו העלי' עניני כל שכולל (ועד

האד�. ושלימות שלאח"ז), הזמ�
ואיל�.49) פי"ז תרל"ז וככה המש� וראה מוס�. תפלת כלשו�
ואיל�).50) תתרלג (ע' תבוא ר"פ אוה"ת ראה – לקמ� בהבא
ב"51) ג� שמרומז ("בכור"ziy`xוי"ל תוק� – האדמה" פרי כל

העבודה. התחלת שלפני העול� ג) מט, ויחי ת"א – תוק� לשו�
התיקו�),52) לעול� (שקד� התוהו עול� – למעלה ובשרשו

שבעול�. הגשמיי� שבדברי� הקדושה ניצוצות נפלו שממנו
(53" ה"זnומ"ש – עה"פ) ופרש"י (ספרי ראשית" כל ולא ראשית

שצרי� האד�, עבודת מעלת להדגיש שה�xegalכדי (העניני� מ"כל
לה'. להביא כדי ד)ראשית", באופ�

כו.54) כה, תולדות פרש"י
תתרמג.55) ע' ש� אוה"ת
בכור56) כי מבכורה, למעלה הוא ביכורי� בחי' ש�: אוה"ת ראה

והוא השתלשלות, בסדר ראשית הוא ולמעלה רח�, פטר ראשית הוא
למעלה הוא לכל שקוד� הביכורי� אבל מתיקו�, שלמעלה תהו בחי'

כו'. הקדומה ומח' א"ק בחי'
וברמ"ז57) (ברע"מ) ב רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר

פרשתנו. ריש באוה"ת ונת' הובא – ש�
ש�.58) בזח"ג הבוא ו. ט, הושע
ש�.59) וח"ג ח"ב בזהר הובא ג. ב, ירמי'



יי h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

ד"עמלק", בניגוד והתכלית הכוונה – גיסא ולאיד�
ישראל, אצל יותר עוד גדול עילוי שיתוס� היא,
וכל, מכל ומבטלו עמלק ע� שלוח� עלֿידיֿזה
שהדברי� אלא, עוד, ולא עמלק", זכר את "תמחה
ומזכ� מברר הוא הרי לקדושה להפכ� שיכולי�

לקדושה גמר40ומהפ� שלאחר ביעקב, שמצינו כמו ,

לב� בבית הבירורי� לפעולokenהיה41עבודת מצדו
בע�ו הבירור "אבוא42שלימות בעמלק), ג� (ובמילא ֵָ
שעירה" אדוני לעתיד43אל בפועל שיקויי� (כפי ִ

עשו" הר את לשפוט גו' מושיעי� "ועלו ),44לבוא,

יותר עוד גדול עילוי ניתוס� זה ידי עלֿדר�45שעל ,

ש"זדונות התשובה במעלת ו) (סעי� לעיל האמור
כזכיות". לו נעשו

.Áלפרשה ההמש� את ג� לבאר יש עלֿפיֿזה
– זו) שבת במנחת לקרוא (שמתחילי� שלאחריֿזה
פרי כל מראשית ולקחת גו' האר� אל תבוא כי "והיה
אלקי� ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה

ביכורי�:46וגו'" מצות –

העול�, דבירור בעבודה לעסוק יוצא יהודי כאשר
ג� פועל אזי וגו'", אויב� על למלחמה תצא "כי

ארציותx`duב" מלשו� האר�"), אל תבוא ("כי "

ש"ולקחת – ממנו) למטה תחתו� שאי� (תחתו�
אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה פרי כל מראשית

ה' לפני "והנחתו ועד גו'", אלקי� ה' יבחר
נעלית47אלקי�" הכי לדרגא עליה ב'תחתו�' שפועל ,

לביתֿהמקדש. –

דלעתיד העבודה לשלימות ג� שרומז לומר, [ויש
וכל בשלימות, יהיה העובד שהאד� שכיו� – לבוא

בשלימות יהיו העבודה נעשית שבה� העול� ,48עניני

רצונ�" "כמצות בשלימות, היא העבודה ].49ג�

הקצוות ב' בביכורי� ג� מודגש – יותר ובפרטיות
לקדושה) והפיכתו העול�, מציאות (תוק� :50הנ"ל

האדמה" פרי כל מראשית ד"ולקחת העבודה לפני
ארציות, מלשו� ד"האר�", המציאות תוק� מודגש –

ועד הנמנעות", "נמנע מצד בה שיש התוק�
הוא51שה"בכור" "בכור") מלשו� ג� ("ביכורי�"

eyr52.

ד" העבודה פרי53מראשיתzgwleועלֿידי כל
גו' ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה
נתגלה – העול� בירור גו'", אלקי� ה' לפני והנחתו
כו' השפופרת (כמשל הבכור הוא שיעקב האמת
יצא ראשו� שנוצר יעקב אחרו�, יוצא ראשו� שהנכנס

ביכורי�54אחרו� בחינת לשרשו בא ש"יעקב.. ועד ,(

ש"ביכורי�"55עליוני�" כידוע ישראל56, על ,57קאי

ראיתי58כדכתיב בראשיתה בתאנה "כבכורה
וכתיב ראשית59אבותיכ�", לה' ישראל "קדש
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עניני�40) (א) הבירורי�: בעבודת אופני� שני שיש כידוע
להעלות� שאי�אפשר עניני� (ב) לקדושה, ולהעלות� לברר� שיכולי�
(ראה תקנת� זוהי שבירת� ע"ד דחי', של בדר� הוא ובירור� לקדושה,

ובכ"מ). .34 שבהערה להצ"צ סהמ"צ
בנותי�41) בשתי שנה עשרה ארבע .. שנה "עשרי� – ובפרטיות

(תו"א חסידות בדרושי וכמבואר מא), לא, (ויצא בצאנ�" שני� ושש
קאי בנותי�" "בשתי שהעבודה ואיל�) ד כז, ש� תו"ח ד. כג, ויצא
רחל", הקטנה וש� לאה הגדולה "ש� ומלכות, דבינה הבירור על
ועל מלכות; קטנה, ה"א ו"הקטנה", בינה, גדולה, ה"א "הגדולה",
מלמעלה היוצא בחי' היינו ש"צא� "בצאנ�", לעבודה בנוגע זה דר�

ג). ש�, (תו"א העליו�" לוב� .. השתלשלות מסדר
ג.42) (לט, ש� תו"ח ואיל�). סע"ב (כד, וישלח ר"פ תו"א ראה

ועוד. ג). מא,
יד.43) לג, וישלח
ש�.44) וישלח פרש"י כא. א, עובדי'
אל45) ("אבוא "אדוני" לעשו יעקב קורא שעש"ז לומר, ויש
ipec`עילוי יעקב אצל ניתוס� דעשו הבירור ידי שעל כיו� שעירה"),

השבי שמחזירי� לאחר שג� (ס"ו) לעיל האמור (ע"ד יותר עוד גדול
"שב נקרא בנותיeiה"ז "הבנות לב� לטענת בנוגע י"ל זה דר� ועל .("

חלק ונעשית שנכתבה טענה _ מג) ש�, (ויצא צאני" והצא� גו'
עבודת ידי על ביעקב שניתוס� שהעילוי כיו� – בתורת�אמת*

עבודתו ידי על נעשה oalהבירורי� ziaa.

בנוגע סי"ב) פ"ה מפענ"צ א. יא, מכות (צפע"נ המבואר ע"ד (*

ג� כא), ב, שמות – משה" ("ויואל בתורה המפורשת משה לשבועת
השבועה. שבטלה לאחר

א�ב).46) (כו, תבוא ר"פ

יו"ד.47) ש�,
(שעליה�48) ונפש שנה עול� העניני� דג' השלימות ג� כולל

שלימות – תרכ"ח) עש� סיני והר רד"ה ראה – יצירה ספר מיוסד
הזמ� שלימות ושני), ראשו� מבית יותר נעלה שיהי' (ביהמ"ק, העול�
במש� שנעשי� חיל" אל מחיל ד"ילכו העלי' עניני כל שכולל (ועד

האד�. ושלימות שלאח"ז), הזמ�
ואיל�.49) פי"ז תרל"ז וככה המש� וראה מוס�. תפלת כלשו�
ואיל�).50) תתרלג (ע' תבוא ר"פ אוה"ת ראה – לקמ� בהבא
ב"51) ג� שמרומז ("בכור"ziy`xוי"ל תוק� – האדמה" פרי כל

העבודה. התחלת שלפני העול� ג) מט, ויחי ת"א – תוק� לשו�
התיקו�),52) לעול� (שקד� התוהו עול� – למעלה ובשרשו

שבעול�. הגשמיי� שבדברי� הקדושה ניצוצות נפלו שממנו
(53" ה"זnומ"ש – עה"פ) ופרש"י (ספרי ראשית" כל ולא ראשית

שצרי� האד�, עבודת מעלת להדגיש שה�xegalכדי (העניני� מ"כל
לה'. להביא כדי ד)ראשית", באופ�

כו.54) כה, תולדות פרש"י
תתרמג.55) ע' ש� אוה"ת
בכור56) כי מבכורה, למעלה הוא ביכורי� בחי' ש�: אוה"ת ראה

והוא השתלשלות, בסדר ראשית הוא ולמעלה רח�, פטר ראשית הוא
למעלה הוא לכל שקוד� הביכורי� אבל מתיקו�, שלמעלה תהו בחי'

כו'. הקדומה ומח' א"ק בחי'
וברמ"ז57) (ברע"מ) ב רנג, ח"ג (ברע"מ). רע"א קכא, ח"ב זהר

פרשתנו. ריש באוה"ת ונת' הובא – ש�
ש�.58) בזח"ג הבוא ו. ט, הושע
ש�.59) וח"ג ח"ב בזהר הובא ג. ב, ירמי'
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דבר, לכל קדמה ישראל של שמחשבת� כיו� תבואתה",
לתורה .60אפילו

ד"ביכורי�" שהעילוי – מזה יתירה לומר ויש
ומתגלה נמש� יתבר�) ועצמותו במהותו (ֿהשרש
שנעשה ממנו, למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול�
כח בו מגלי� שישראל עלֿידיֿזה יתבר�, לו דירה
הוא הנברא יש של מציאותו שאמיתת שבו, ה'עצמות'

האמיתי .61יש

***

.Ë– ברמב"� היומי שיעור ע� זה לקשר ויש
מכירה :62בהלכות

("לתק� לקונו האד� בעבודת ה"מכירה" עני�
שכתוב63הדעות" מה עלֿדר� הוא, שמי�64), "קונה

מישראל ובפרט מהתחתוני� קונה יתבר� "שה' ואר�",
העול�, עניני כל לו ו)מקני� ש(מוכרי� סגולתו", ע�
טורי הרבי�", ד"רשות ומצב ממעמד אות� מוציאי�
של יחידו היחיד", ל"רשות אות� ומעלי� דפרודא,

.65עול�

בכס� דברי�, משלשה "באחד נעשית זו ומכירה
ה' בעבודת שענינ� – בחזקה" או בשטר הוא,66או ,

וגמילותֿחסדי� עבודה דתורה הקוי� בחינת67ג' שה� ,

תפארת גבורה נעשית68חסד אלו קוי� ג' עלֿידי אשר, ,

כולו. העול� כל להקב"ה להקנות האד� עבודת כללות

– הנ"ל הקצוות ב' מודגשי� ה"מכירה" ובעני�
לקדושה: והפיכתו דהעול� המציאות תוק�

דהעול�, המציאות תוק� מדגישה – "מכירה"
"רשות (של מציאות א�, כי בעלמא, דמיו� שאינו

עלֿפי ב"קני�" צור� שיש ועד דפרודא), טורי הרבי�",
עול�; של ליחידו היחיד", "רשות לעשותה כדי תורה

ה"מכירה", לפעול ישראל של בכוח� – ולאיד�
מ"ר שג�לעשות כיו� היחיד", "רשות � הרבי�" שות

ה� הרי הרבי�" ב"רשות ("עלdlrnlבהיות� ממנו
ג� הקב"ה, ע� חד" "כולא להיות� אויב�"),
הקידושי� עני� שזהו ובגלוי, בפועל בעבודת�
בשלשה נקנית "האשה להקב"ה, דכנסתֿישראל

ובביאה" בשטר בכס� דתורה69דרכי�, הקוי� ג' ,

וגמילותֿחסדי� וביכולת�70עבודה בכוח� ולכ�, ,

או בשטר או "בכס� הקב"ה ע� העול� לקשר
ע� דהעול� ההתאחדות שפועלי� ועד בחזקה",
ובשטר "בכס� שנקני� "נכסי�" כמו רק (לא הקב"ה

dwfgaeשהוא באופ� ג�) אלא ,"znbece oirn71�הקני
בעלה,`dyד" רצו� ועושה מבעלה שמקבלת ,"

ובשטר "בכס� פנימיd`iaaeשנקנית יחוד ,"72,

שבה לעצמותו, דירה יתבר�, לו דירה נעשה שהעול�
בדירה הדר של העצ� .73מתגלה

.È�בכללות מכירה להלכות בנוגע האמור על ונוס�
בהתחלת פרטית הלכה ג� ולבאר להוסי� יש –

קודש': ה'שבת דיו� השיעור
א�ֿעלֿפי74"מי הפירות, מש� ולא הדמי� שנת�

שביארנו כמו המטלטלי�, נקנו בו75שלא החוזר כל ,

ישראל מעשה עשה לא מוכר בי� לוקח וחייב76בי� ,
המבול דור מאנשי שפרע מי אומרי�, שפרע.. מי לקבל
וממצרי� ועמורה סדו� ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בדיבורו". עומד שאינו ממי יפרע הוא בי�, שטבעו

דור מאנשי שפרע ד"מי הדיוק טע� לבאר ויש
למה (דלכאורה, דוקא כו'" הפלגה דור ומאנשי המבול

העול�מזכירי� דאומות dxezעונשי� ozn iptlולא ,
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וישראל60) תורה ה� ואלו פי"ד ח"א בתד"א וכמ"ש ד. פ"א, ב"ר
קדמו ישראל אומר אני אבל כו', קוד� מה� איזה יודע איני אבל
(ע' ש� תבוא אוה"ת – תבואתה ראשית לה' ישראל קדש שנאמר

תתרלד).
שבישראל,61) העצמות לכח כלל דומה זה אי� שאעפ"כ, אלא

של באופ� שבעול� העצמות כח מגלי� שישראל כ�, כדי ועד
.(28 שבהערה חי"ב לקו"ש (ראה התחדשות

ז�ט.62) פרקי�
תמורה.63) הל' סו� רמב"� ראה
יט.64) יד, ל�
ומ65) במקח לדו� מצות להצ"צ סהמ"צ בארוכה בראה (לו, מכר

קיא, ברהמ"ז שער סידור ואיל�. ג טז, עקב לקו"ת ג� וראה ואיל�).
רנח ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ואיל�. קפז ס"ע שבועות אוה"ת ואיל�. ב
ספר – מנח� (תורת תשי"ב (הא') קניני� חמשה ד"ה ואיל�.

ואיל�). רפג ע' תשי"ב המאמרי�
כפשוט�.66) מכירה בהלכות – מה�" ו"נשתלשלו
סי"א).67) לקמ� (וראה זו בשבת שלומדי� – אבות מס' ריש
ועוד.68) ואיל�. רעו ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה – לקמ� בהבא

קידושי�.69) מסכת ריש
ג.70) א, בשלח לקו"ת ג� וראה רפא). (ע' ש� תרל"ו סה"מ

ועוד. ואיל�. רג קצט. ע' שבועות א. קו, וירא אוה"ת
יתבר�71) לו דירה נעשה שהעול� לאחר ג� כי, ממש, לא אבל

.61 הערה כנ"ל ישראל, של מעלת� לגבי בער� שלא ה"ז
הוא72) בה� נקנית שהאשה "הדברי� ש�: תרל"ו סה"מ ראה

בחי' ה� שה� נקני� שהנכסי� דברי� וג' פנימית, המשכה בחי'
חיצונית". המשכה

אוה"ת73) – הגהות וע� תפט. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי
ובכ"מ. ג. ס"ע תרס"ו המש� ואיל�. תרעט ע' ח"ב שה"ש

ה"א�ב.74) פ"ז
ה"א.75) פ"ג
שארית76) יג) ג, (צפני' דכתיב הוא, עמ� מעשה עושה לאו "האי

ב). מח, ב"מ (פרש"י כזב" ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל

h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

תורה מת� לאחר ישראל דבני בנוגע77עונשי� – (

האד� :78לעבודת

ולא הדמי� ("נת� למשיכה כס� שבי� החילוק
הוא ה', בעבודת הגילוי79מש�") על מורה ש"כס�" –

dhnlוההמשכה dlrnln�לה נות� יתבר�.. ("שה'
אורו והתגלות המשכת סוד הוא כס� (לישראל)

חי") כל נפש תכס� אליו אשר ו"משיכה"80האי�ֿסו� ,
וההגבהה ההעלאה על dlrnlמורה dhnlnשהוא")

דפרודא.. מטורי והגבהה העלאה החפ�.. מוש� יתבר�
העבודה ושלימות עול�"), של יחידו היחיד לרשות
נעשה שעלֿיד� ומשיכה, דכס� העניני� בב' היא
של ליחידו היחיד, רשות להיות הרבי� דרשות הקני�

עול�.

שהיה היינו, מש�", ולא הדמי� "נת� וכאשר
האד� עבודת נעשית לא עדיי� אבל מלמעלה, הגילוי
שתהיה סיבה ומאיזו למעלה, מלמטה ההעלאה לפעול
עבודתו ממלא שאינו היינו, מהמכירה, בו" "חוזר
עשה ש"לא לו אומרי� – יתבר� לו הדירה בעשיית
על קיבל והרי כזב", ידברו (ש"לא ישראל" מעשה

ונשמע" "נעשה באמרו ומצוות התורה לקיי� ),81עצמו

כל לעשות מישראל, להיות "רוצה שבודאי וכיו�
כו'" לו82המצוות דירה לעשות עבודתו ישלי� בודאי ,

יתבר�.

"להיות האמיתי האד� רצו� גילוי ולזרז להקל וכדי
יבי� שעלֿידיֿזה שפרע", מי לקבל "חייב – מישראל"

וכו'. העני� חומר

ד"אנשי הפרעו� רק מזכירי� – גופא שפרע" וב"מי
עונשי� בזה, וכיוצא הפלגה" "דור המבול", דור

כי: דוקא, תורה מת� שלפני העול� דאומות

– הוא המטה, עבודת המשיכה, דפעולת ההכרח
mlerdמצד ixcb..�תחתו" שלהיותו תורה), מת� (לפני

עלֿידיֿ אלאֿא�ֿכ� להתברר יכול אינו ממש", ה' נגד
למעלה; מלמטה ויעלוהו שימשכוהו זה

של מצד� הרי,l`xyiאבל, – תורה) מת� (לאחר
כיו� לעול�, שייכי� אינ� עצמ� שמצד לכ� נוס�
ומה חד", כולא וקודשאֿברי�ֿהוא ש"ישראל
לצאת הקב"ה ציווי בגלל רק זה הרי בעול� שנמצאי�
למטה, ולירד למלחמה") תצא ("כי ודרגת� ממקומ�
העול� לברר יכולי� היו למטה ירידת� לאחר ג� הנה
ושלו�) מנוחה של בדר� אלא מלחמה, של בדר� (לא

xe`dעלֿידי zelbzd ieaixשעלֿידי שלמה, כבימי ,

כל ובאו נתקבצו גדולה לאבוקה עד האור תוק�
(עליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות

ה'")83נאמר כסא על שלמה צור�84"וישב שיש וזה ,
העני� מצד רק זה הרי דוקא, מלחמה בדר� בבירור

אד�" בני על עלילה עני�85ד"נורא נעשה זה שבגלל ,

הבירורי� בעבודת צור� יש ואז כו', והגלות החטא
דוקא. מלחמה בדר�

דמי� נתינת מספיק ישראל של דרגת� שמצד וכיו�
הוא למשיכה שצרי� וזה אור), גילוי שעלֿידי (הבירור
דאומות מצב בגלות, והירידה למטה הירידה מצד רק

מש�86העול� ולא דמי� שנת� זה כשמזהירי� לכ�, ,

מאנשי שפרע "מי אומרי� משיכה) ג� שיעשה (לפעול
דבירור העבודה העדר על הפרעו� כי כו'", המבול דור
מת� (לפני העול� גדרי מצד אלא אינו (משיכה) העול�
(לאחר ישראל של מציאות� מצד מהֿשאי�ֿכ� תורה),
כ�, פי על וא� כו'; העול� מגדרי שלמעלה תורה) מת�
העול�, בגדרי לפעול למטה ירדו שסו�ֿכלֿסו� כיו�
גדרי שמצד (עונש שפרע" ד"מי האזהרה פועלת
המתחייב כפי המשיכה, עבודת ג� שתהיה העול�)

יתבר�. לו דירה להיות שיוכל העול�, גדרי מצד

***
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ו"אי�77) עונשי�, ריבוי היו בנ"י ימי דברי שבמש� פי על א�
ב"ספרי�",הדבר רק ולא זה"*, בדבר מלאי� הספרי� שכל ראי' צרי�

חטאינו ("מפני הגלות עני� דכללות מהעונש החל – ממש בפועל אלא
הזה! היו� עצ� עד שנמש� מארצנו") גלינו

לביאת בנוגע – ה"ב פי"א מלכי� בהל' הרמב"� לשו� (*

המשיח.
רשעי�,78) בפורענות "קלנו – העניני� בפשטות הפירוש על נוס�

בדיבור�, עומדי� ואי� שוא דבר פיה� אשר כמעשיה�, עושה שזה
ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית בהו שנאמר בבנ"י משא"כ

ש�). לב"מ מהרש"א (חדא"ג כזב"
(79.65 שבהערה דרושי� ראה
אלא,80) ס"ט), (כנ"ל דישראל העבודה על קאי "כס�" שג� וי"ל

המשכת – היא נעשה`xeשהעבודה החפ�) (קני� שהבירור היינו, ,

שלמה, בימי הבירור אופ� וע"ד מלמעלה. האור גילוי המשכת ידי על
בפני�. כדלקמ�

ש.ז.81) השבועות חג לקו"ש וראה א. פו, שבת ז. כד, משפטי�
ספ"ב.82) גירושי� הל' רמב"�

כג.83) כט, הימי��א דברי
תרנ"ט84) סה"מ א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד. .107 ע' תש"ד ואיל�. קסב ע'
ד85) יב, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלי�

באתי המאמרי� ספר – מנח� (תורת תשל"א לגני באתי ד"ה ואיל�.
ועוד. ואיל�). כה ע' ח"א לגני

שד"ת86) יוחנ� ר' דעת בביאור ב) (לז, ש� להצ"צ סהמ"צ ראה
זה מ"ד שמשנמש� גמור קני� הוא שד"ת לר"י ש"ס"ל קונות*, מעות
והיציאה הקני� סוד שהוא (משיכה) מ"� העלאת יהי' בודאי הרי (כס�)
אלא מקנה אינו ר"י לדברי עכו"� "ומ"מ ומסיי�, לרשות", מרשות
מאד, עד קשה מה� והבירור לגמרי, מגקה"ט נמשכי� ה� כי במשיכה,
לאור, החוש� שנהפ� בפ"מ ההעלאה שנגמר עד אלא גמור קני� ואינו

כו'". ממעל אלקה חלק שה� ישראל משא"כ
קנה תורה די� שע"פ בגלל הוא שפרע מי לקבל החיוב שהרי (*

סק"ב). סר"ד (קצוה"ח המעות ידי על



יי h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

תורה מת� לאחר ישראל דבני בנוגע77עונשי� – (

האד� :78לעבודת

ולא הדמי� ("נת� למשיכה כס� שבי� החילוק
הוא ה', בעבודת הגילוי79מש�") על מורה ש"כס�" –

dhnlוההמשכה dlrnln�לה נות� יתבר�.. ("שה'
אורו והתגלות המשכת סוד הוא כס� (לישראל)

חי") כל נפש תכס� אליו אשר ו"משיכה"80האי�ֿסו� ,
וההגבהה ההעלאה על dlrnlמורה dhnlnשהוא")

דפרודא.. מטורי והגבהה העלאה החפ�.. מוש� יתבר�
העבודה ושלימות עול�"), של יחידו היחיד לרשות
נעשה שעלֿיד� ומשיכה, דכס� העניני� בב' היא
של ליחידו היחיד, רשות להיות הרבי� דרשות הקני�

עול�.

שהיה היינו, מש�", ולא הדמי� "נת� וכאשר
האד� עבודת נעשית לא עדיי� אבל מלמעלה, הגילוי
שתהיה סיבה ומאיזו למעלה, מלמטה ההעלאה לפעול
עבודתו ממלא שאינו היינו, מהמכירה, בו" "חוזר
עשה ש"לא לו אומרי� – יתבר� לו הדירה בעשיית
על קיבל והרי כזב", ידברו (ש"לא ישראל" מעשה

ונשמע" "נעשה באמרו ומצוות התורה לקיי� ),81עצמו

כל לעשות מישראל, להיות "רוצה שבודאי וכיו�
כו'" לו82המצוות דירה לעשות עבודתו ישלי� בודאי ,

יתבר�.

"להיות האמיתי האד� רצו� גילוי ולזרז להקל וכדי
יבי� שעלֿידיֿזה שפרע", מי לקבל "חייב – מישראל"

וכו'. העני� חומר

ד"אנשי הפרעו� רק מזכירי� – גופא שפרע" וב"מי
עונשי� בזה, וכיוצא הפלגה" "דור המבול", דור

כי: דוקא, תורה מת� שלפני העול� דאומות

– הוא המטה, עבודת המשיכה, דפעולת ההכרח
mlerdמצד ixcb..�תחתו" שלהיותו תורה), מת� (לפני

עלֿידיֿ אלאֿא�ֿכ� להתברר יכול אינו ממש", ה' נגד
למעלה; מלמטה ויעלוהו שימשכוהו זה

של מצד� הרי,l`xyiאבל, – תורה) מת� (לאחר
כיו� לעול�, שייכי� אינ� עצמ� שמצד לכ� נוס�
ומה חד", כולא וקודשאֿברי�ֿהוא ש"ישראל
לצאת הקב"ה ציווי בגלל רק זה הרי בעול� שנמצאי�
למטה, ולירד למלחמה") תצא ("כי ודרגת� ממקומ�
העול� לברר יכולי� היו למטה ירידת� לאחר ג� הנה
ושלו�) מנוחה של בדר� אלא מלחמה, של בדר� (לא

xe`dעלֿידי zelbzd ieaixשעלֿידי שלמה, כבימי ,

כל ובאו נתקבצו גדולה לאבוקה עד האור תוק�
(עליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות

ה'")83נאמר כסא על שלמה צור�84"וישב שיש וזה ,
העני� מצד רק זה הרי דוקא, מלחמה בדר� בבירור

אד�" בני על עלילה עני�85ד"נורא נעשה זה שבגלל ,

הבירורי� בעבודת צור� יש ואז כו', והגלות החטא
דוקא. מלחמה בדר�

דמי� נתינת מספיק ישראל של דרגת� שמצד וכיו�
הוא למשיכה שצרי� וזה אור), גילוי שעלֿידי (הבירור
דאומות מצב בגלות, והירידה למטה הירידה מצד רק

מש�86העול� ולא דמי� שנת� זה כשמזהירי� לכ�, ,

מאנשי שפרע "מי אומרי� משיכה) ג� שיעשה (לפעול
דבירור העבודה העדר על הפרעו� כי כו'", המבול דור
מת� (לפני העול� גדרי מצד אלא אינו (משיכה) העול�
(לאחר ישראל של מציאות� מצד מהֿשאי�ֿכ� תורה),
כ�, פי על וא� כו'; העול� מגדרי שלמעלה תורה) מת�
העול�, בגדרי לפעול למטה ירדו שסו�ֿכלֿסו� כיו�
גדרי שמצד (עונש שפרע" ד"מי האזהרה פועלת
המתחייב כפי המשיכה, עבודת ג� שתהיה העול�)

יתבר�. לו דירה להיות שיוכל העול�, גדרי מצד

***
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ו"אי�77) עונשי�, ריבוי היו בנ"י ימי דברי שבמש� פי על א�
ב"ספרי�",הדבר רק ולא זה"*, בדבר מלאי� הספרי� שכל ראי' צרי�

חטאינו ("מפני הגלות עני� דכללות מהעונש החל – ממש בפועל אלא
הזה! היו� עצ� עד שנמש� מארצנו") גלינו

לביאת בנוגע – ה"ב פי"א מלכי� בהל' הרמב"� לשו� (*

המשיח.
רשעי�,78) בפורענות "קלנו – העניני� בפשטות הפירוש על נוס�

בדיבור�, עומדי� ואי� שוא דבר פיה� אשר כמעשיה�, עושה שזה
ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית בהו שנאמר בבנ"י משא"כ

ש�). לב"מ מהרש"א (חדא"ג כזב"
(79.65 שבהערה דרושי� ראה
אלא,80) ס"ט), (כנ"ל דישראל העבודה על קאי "כס�" שג� וי"ל

המשכת – היא נעשה`xeשהעבודה החפ�) (קני� שהבירור היינו, ,

שלמה, בימי הבירור אופ� וע"ד מלמעלה. האור גילוי המשכת ידי על
בפני�. כדלקמ�

ש.ז.81) השבועות חג לקו"ש וראה א. פו, שבת ז. כד, משפטי�
ספ"ב.82) גירושי� הל' רמב"�

כג.83) כט, הימי��א דברי
תרנ"ט84) סה"מ א. ד, במדבר לקו"ת א. ו, בראשית תו"א ראה

ועוד. .107 ע' תש"ד ואיל�. קסב ע'
ד85) יב, תולדות תו"ח וראה ד. וישב תנחומא ה. סו, תהלי�

באתי המאמרי� ספר – מנח� (תורת תשל"א לגני באתי ד"ה ואיל�.
ועוד. ואיל�). כה ע' ח"א לגני

שד"ת86) יוחנ� ר' דעת בביאור ב) (לז, ש� להצ"צ סהמ"צ ראה
זה מ"ד שמשנמש� גמור קני� הוא שד"ת לר"י ש"ס"ל קונות*, מעות
והיציאה הקני� סוד שהוא (משיכה) מ"� העלאת יהי' בודאי הרי (כס�)
אלא מקנה אינו ר"י לדברי עכו"� "ומ"מ ומסיי�, לרשות", מרשות
מאד, עד קשה מה� והבירור לגמרי, מגקה"ט נמשכי� ה� כי במשיכה,
לאור, החוש� שנהפ� בפ"מ ההעלאה שנגמר עד אלא גמור קני� ואינו

כו'". ממעל אלקה חלק שה� ישראל משא"כ
קנה תורה די� שע"פ בגלל הוא שפרע מי לקבל החיוב שהרי (*

סק"ב). סר"ד (קצוה"ח המעות ידי על



h"nyz'dיד lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

.‡È�שלומדי אבות פרקי ע� ג� זה לקשר ויש
עני� כללות נתבאר שבה� – אֿב פרקי� – זו בשבת

העבודה:
מסיני" תורה קיבל דמת�87"משה העני� כללות –

שבכל משה בחינת שמצד ה'נתינתֿכח' ג� כולל תורה,
העבודה נעשית שעלֿידה מישראל, ואחד אחד

זוטרתי" ד"מילתא באופ� ה'" את עד88ד"ליראה ,

"מה זה על מעמ�89שאומרי� שואל אלקי� `mה' ik

.88ליראה"

ועל התורה על עומד, העול� דברי� שלשה "על
חסדי�" גמילות ועל דברי�90העבודה שלשה ו"על ,

השלו�" ועל האמת ועל הדי� על קיי�, ג'91העול� –
שעלֿיד� ומצוות) התורה עניני כל (הכוללי� הקוי�
שנעשה השלימות, בתכלית העול� וקיו� עמידת נעשה

יתבר� לו .92דירה

לבוא" לעתיד צדיקי� של שכר� שמת� –93"ודע

"היו� העבודה, כל ושלימות גמר ולאחר בסו�
שכר�" לקבל ולמחר .94לעשות�

המשנה להקדי� נוהגי� לזה, ישראל95ונוס� "כל
במשנה ולסיי� כו'", הבא לעול� חלק לה� "רצה96יש

תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את לזכות הקב"ה
מודגשת שבזה – ישראל97ומצוות" של מעלת�

תורה קיבל ש"משה לפני שעוד מהתורה, שלמעלה
חלק לה� יש ישראל ד"כל העני� כבר ישנו מסיני"
ידי מעשה מטעי "נצר להיות� הבא" לעול�

ומסרה98להתפאר" מסיני תורה קיבל ש"משה וזה ,

הקב"ה "רצה ישראל, (העיקר) בשביל הוא, כו'",
l`xyi z` zekfl99הרבה ומצוות"mdlלפיכ� .100תורה

למעלה ה� עצמ� מצד שישראל – האמור ובסגנו�
גדרי שמצד קוי� דג' מהתחלקות ולמעלה מהעול�,
קוי� לג' שמחולק לעול� שירדו כיו� אלא, העול�,

אצל� ג� נעשה עומד"), העול� דברי� שלשה 101("על

קוי� ג' של ציור –102(ובעבודת�) בזה והכוונה ,

עבודת� עלֿידי אצל� שיתווס� העילוי בשביל
"לזכות לבוא", לעתיד צדיקי� של שכר� "מת� בעול�,

ישראל". את

***

.·Èבפועל למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
העיקר" הוא "המעשה –103:

לאחר (ובפרט אלול בחודש השבת ביו� בעמדנו
שבתות שתי כבר תצא104שישנ� כי פרשת באלול),

נתינתֿכח יש – שביו ושבית גו' אויב� על למלחמה
(כמרומז אלול דחודש העבודה עניני בכל יתירה
דתורה הקוי� ג' שכוללי� ד"אלול" ב'ראשיֿתיבות'

וגאולה תשובה וכ� וגמילותֿחסדי�, ),105עבודה

למלחמה תצא ד"כי להעני�lrבאופ� ועד אויב�",
בלתיֿרצויי� עניני� היו א� שאפילו שביו", ד"ושבית
התשובה עבודת עלֿידי לקדושה אות� מהפכי�

אלול. דחודש

ד"מל� במשל ג� מרומז זה שעני� לומר, ויש
פניו ומקבלי� העיר.. אנשי ש"יוצאי� בשדה",

מ"שדה"106בשדה" למעלה הוא הרי עצמ� שמצד –

" כ�, פי על וא� העיר"), "אנשי א� אנשיoi`vei(כי
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מ"א.87) פ"א
רפמ"ב.88) תניא א. כה, מגילה ב. לג, ברכות
יב.89) י, עקב
מ"ב.90) ש� אבות
מי"ח.91) ש�
ובביאה,92) בשטר בכס� או ובחזקה, בשטר בכס� הקני� דוגמת

ס"ט. כנ"ל
ספ"ב.93) אבות
ואתחנ�.94) ס"פ בפרש"י הובא – ב ד, א. ג, ע"ז א. כב, עירובי�
חלק.95) ר"פ סנהדרי�
מכות.96) מסכת סו� משנה
הובא97) אבות. מסכת לריש אלמושנינו הר"מ פירוש ג� ראה

ואיל�. 343 ע' חי"ז לקו"ש לאבות. בהקדמה שמואל במדרש
כא.98) ס, ישעי'
ואיל�.99) 409 ע' חי"ז לקו"ש ג� ראה
יותר100) גדול ריבוי ניתוס� מ"ת לאחר שג� – יותר ובפרטיות

חטא ידי שעל הירידה לאחר ג� העול� לברר שיוכלו כדי בתורה,
(סוס"י) לעיל המבואר ע"ד ועוד), תרס"ו. ל� וית� ד"ה (ראה העגל
צ"ל שבגללה הירידה ג� ניתוס� בעול� הירידה כללות על שנוס�

"לזכות יותר, עוד גדול עילוי ניתוס� שעי"ז מלחמה, בדר� העבודה
("מת� דמ"ת העני� כללות שמצד הזכות על בהוספה ישראל", את

צדיקי�"). של שכר�
זה101) שבגלל ג�ועד קוי� דג' ציור כההמש�dlrnlנעשה –

הוא שלמעלה מה שכל ממ�", למעלה מה "דע שני פרק בהתחלת
ב). קיב, או"ת סקצ"ח. להה"מ (לקו"א ממ�

שמאי102) משה ר"ת – "משה" – הראשונה בתיבה ג� ונרמז
הקוי� ב' ה� והלל ששמאי עד), אופ� עמוקות מגלה (ראה הלל

האמצעי. קו הוא ומשה וימי�*, דשמאל
עצ� על רומז ש"מה" שי"�, בתוספת "מה" אותיות ש"משה" ועוי"ל,
ניתוס� לעול� הירידה שמצד אלא מציור, שלמעלה דישראל המציאות

קוי�. ג' על שרומז השי"�,
ב. לג, (ברכה למו" דת אש "מימינו – בתורה זה דר� ועל (*

סי"ג). ס"י. אגה"ק וראה
זו.103) בשבת שלומדי� – מי"ז פ"א אבות
(104– הגאולה לעני� בנוגע שבתות" ד"שתי מהעילוי להעיר

וראה ב. קיח, (שבת בא" דוד ב� שבתות שתי ישראל משמרי� "אלמלי
שבו שבר"ת אלול לחודש במיוחד ושיי� ואיל�). א מא, בהר לקו"ת
שנת – זו דשנה אלול בחודש יתירה והדגשה הגאולה. עני� (ג�) נרמז

כמ"פ. כמדובר נסי�", שנת ל"תהא והכנה יד�", "תשמט
וש"נ.105) ואיל�. 313 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
ב.106) לב, ראה פ' לקו"ת

h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

הוא) א� שיוצא המל�, (של פניו ומקבלי� העיר..
ה"ש שג� היא שהכוונה כיו� תתבררבשדה", דה"

לקדושה .107ותתהפ�

עניני אודות ג� במיוחד ולעורר להוסי� ויש
באלול לט"ו השייכי� התייסדות108העבודה יו� –

תמימי�" תומכי עני�109ישיבת ומדגיש מורה ששמה ,

וה� לעצמו בנוגע ה� בעבודה, והשלימות התמימות
דכללות ושלימות לתמימות ועד להזולת, בנוגע
המלחמה עבודת עלֿידי הגאולה עני� – העבודה
עקבות חרפו ד"אשר העני� לבטל דוד" בית ד"חיילי

הגאולה110משיח�" את ממש בפועל ולהביא ,

משיחא מלכא דוד עלֿידי והשלימה .111האמיתית

.‚È�העניני בכל הטובות שההחלטות ויהיֿרצו�
– ה"שכר" ומיד תיכ� ויפעלו ויזרזו ימהרו האמורי�
לפניֿזה ועוד לבוא", לעתיד צדיקי� של שכר� "מת�

מצוה" מצוה "שכר באופ�112– העבודה שלימות ,

בפרשתנו הכתוב ובלשו� רצונ�", "ביומו113ד"כמצות
שכרו". תת�

הקריאה לפני (עוד ומיד שתיכ� – ובפשטות
אל תבוא "כי ממש בפועל נעשה במנחה) בתורה
אר� רק לא נחלה", ל� נות� אלקי� ה' אשר האר�
שכתוב (כמו אומות עשר אר� ג� אלא אומות, שבע

את אלקי� ה' "ירחיב אזלינ� דמינה השבוע בפרשת
וקדמוני קניזי קיני אר� וישבת114גבול�", "וירשתה ,(

עליה" יושביה ד"כל בלי115בה", – ומיד ותיכ� ,

שחלקו ושבע שכבשו שבע לחרישה116להמתי� עד ,

הפירות וצמיחת כו' כל117וזריעה מראשית "ולקחת –
ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה פרי
אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש לבית גו'", אלקי�

ידי�" .118כוננו

אשר, הזריזות, בתכלית ממש, ומיד תיכ� וכאמור,
שכתוב כמו – בביכורי� מודגש הזריזות 119עני�

בעודה אותה הרואה יראה אשר קי� בטר� "כבכורה
יבלענה". בכפו

זריזות, של באופ� העבודה עלֿידי – לזה וההכנה
ז"ל חכמינו דמיא120ובלשו� הילולא כבי עלמא "האי

זוכי� עלֿידיֿזה אשר, ושתי", חטו� ואכול חטו�
הילולא "כבי רק (לא הנישואי�inc`ל"הילולא" – ("

וכנסתֿישראל "מהרה121דהקב"ה בערי122, ישמע גו'
קול שמחה וקול ששו� קול ירושלי� ובחוצות יהודה

כלה" וקול ממש.123חת� ומיד תיכ� ,
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ג�107) הוא בשדה" ד"מל� שהעני� יומתק zezayaועפ"ז

בלקו"ת (וכהלשו� משדה למעלה הוא ששבת פי על א� אלול, דחודש
כמו יו"ט ואינ� החול ימות "ה� אלול שימי טוב")zezayש� ויו�

דשבת. העילוי ב"שדה" ג� לפעול היא שהכוונה כיו� –
באשלמותא".108) אלול) (דחודש סיהרא "קיימא שבו
שסה.109) ע' ח"י ב. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

ק: ע' ח"א הנ"ל קודש מאגרות ולהעיר ובכ"מ. אלול. טו יו�" "היו�
אלול.בשלשה הוא לרחמי� עשר
דור110) ראית א� טו: פט"ו, רבתי פסיקתא וראה נב. פט, תהלי�

חרפו אשר טעמי' ומה המשיח, מל� של לרגליו צפה מחר� דור אחר
כו'. משיח� עקבות חרפו אשר ה' אויב�

לכ"ק111) דוד בית למלחמת היוצא כל ד"ה הידועה שיחה ראה
ואיל�. 141 ע' תש"ב השיחות בספר נדפסה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר

ואיל�. ב תרפז, ח"ד לקו"ד
עקב112) ש"פ משיחות קונטרס בארוכה וראה מ"ב. פ"ד אבות

ואיל�). 164 ע' ח"ד תשמ"ט (התוועדויות זו שנה
ואיל�.113) 138 ע' כט חלק לקו"ש וראה טו. כד,

ובפרש"י.114) ח יט, שופטי�
ה"ח.115) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"� סע"ב. לב, ערכי� ראה

ועוד.
בביכורי�116) נתחייבו ש"לא הראשונה בפע� לאר� כבהכניסה

עה"פ). (פרש"י וחלקוה" האר� את שכבשו עד
יומה"117) בת פירות ועושה נזרעת להיות עתידה "האר� כי,

תרעב). רמז בחוקותי (יל"ש
א.118) רכא, זח"ג ובפרש"י. יז טו, בשלח
ד.119) כח, ישעי'
א.120) נד, עירובי�
א�ב.121) מח, שה"ש בלקו"ת נתבאר ספט"ו. שמו"ר
י�יא).122) לג, ירמי' (ע"פ ונשואי� אירוסי� ברכת
ימי123) – אלול וי"ג י"א מתברכי� זה הש"ק שמיו� להעיר,

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יחידו ובנו אדנ"ע דכ"ק הנישואי�



טו h"nyz'd lel` 'h ,`vz zyxt zay zegiyn

הוא) א� שיוצא המל�, (של פניו ומקבלי� העיר..
ה"ש שג� היא שהכוונה כיו� תתבררבשדה", דה"

לקדושה .107ותתהפ�

עניני אודות ג� במיוחד ולעורר להוסי� ויש
באלול לט"ו השייכי� התייסדות108העבודה יו� –

תמימי�" תומכי עני�109ישיבת ומדגיש מורה ששמה ,

וה� לעצמו בנוגע ה� בעבודה, והשלימות התמימות
דכללות ושלימות לתמימות ועד להזולת, בנוגע
המלחמה עבודת עלֿידי הגאולה עני� – העבודה
עקבות חרפו ד"אשר העני� לבטל דוד" בית ד"חיילי

הגאולה110משיח�" את ממש בפועל ולהביא ,

משיחא מלכא דוד עלֿידי והשלימה .111האמיתית

.‚È�העניני בכל הטובות שההחלטות ויהיֿרצו�
– ה"שכר" ומיד תיכ� ויפעלו ויזרזו ימהרו האמורי�
לפניֿזה ועוד לבוא", לעתיד צדיקי� של שכר� "מת�

מצוה" מצוה "שכר באופ�112– העבודה שלימות ,

בפרשתנו הכתוב ובלשו� רצונ�", "ביומו113ד"כמצות
שכרו". תת�

הקריאה לפני (עוד ומיד שתיכ� – ובפשטות
אל תבוא "כי ממש בפועל נעשה במנחה) בתורה
אר� רק לא נחלה", ל� נות� אלקי� ה' אשר האר�
שכתוב (כמו אומות עשר אר� ג� אלא אומות, שבע

את אלקי� ה' "ירחיב אזלינ� דמינה השבוע בפרשת
וקדמוני קניזי קיני אר� וישבת114גבול�", "וירשתה ,(

עליה" יושביה ד"כל בלי115בה", – ומיד ותיכ� ,

שחלקו ושבע שכבשו שבע לחרישה116להמתי� עד ,

הפירות וצמיחת כו' כל117וזריעה מראשית "ולקחת –
ה' יבחר אשר המקו� אל והלכת גו' האדמה פרי
אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש לבית גו'", אלקי�

ידי�" .118כוננו

אשר, הזריזות, בתכלית ממש, ומיד תיכ� וכאמור,
שכתוב כמו – בביכורי� מודגש הזריזות 119עני�

בעודה אותה הרואה יראה אשר קי� בטר� "כבכורה
יבלענה". בכפו

זריזות, של באופ� העבודה עלֿידי – לזה וההכנה
ז"ל חכמינו דמיא120ובלשו� הילולא כבי עלמא "האי

זוכי� עלֿידיֿזה אשר, ושתי", חטו� ואכול חטו�
הילולא "כבי רק (לא הנישואי�inc`ל"הילולא" – ("

וכנסתֿישראל "מהרה121דהקב"ה בערי122, ישמע גו'
קול שמחה וקול ששו� קול ירושלי� ובחוצות יהודה

כלה" וקול ממש.123חת� ומיד תיכ� ,

•

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

ג�107) הוא בשדה" ד"מל� שהעני� יומתק zezayaועפ"ז

בלקו"ת (וכהלשו� משדה למעלה הוא ששבת פי על א� אלול, דחודש
כמו יו"ט ואינ� החול ימות "ה� אלול שימי טוב")zezayש� ויו�

דשבת. העילוי ב"שדה" ג� לפעול היא שהכוונה כיו� –
באשלמותא".108) אלול) (דחודש סיהרא "קיימא שבו
שסה.109) ע' ח"י ב. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות

ק: ע' ח"א הנ"ל קודש מאגרות ולהעיר ובכ"מ. אלול. טו יו�" "היו�
אלול.בשלשה הוא לרחמי� עשר
דור110) ראית א� טו: פט"ו, רבתי פסיקתא וראה נב. פט, תהלי�

חרפו אשר טעמי' ומה המשיח, מל� של לרגליו צפה מחר� דור אחר
כו'. משיח� עקבות חרפו אשר ה' אויב�

לכ"ק111) דוד בית למלחמת היוצא כל ד"ה הידועה שיחה ראה
ואיל�. 141 ע' תש"ב השיחות בספר נדפסה – נ"ע מהורש"ב אדמו"ר

ואיל�. ב תרפז, ח"ד לקו"ד
עקב112) ש"פ משיחות קונטרס בארוכה וראה מ"ב. פ"ד אבות

ואיל�). 164 ע' ח"ד תשמ"ט (התוועדויות זו שנה
ואיל�.113) 138 ע' כט חלק לקו"ש וראה טו. כד,

ובפרש"י.114) ח יט, שופטי�
ה"ח.115) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"� סע"ב. לב, ערכי� ראה

ועוד.
בביכורי�116) נתחייבו ש"לא הראשונה בפע� לאר� כבהכניסה

עה"פ). (פרש"י וחלקוה" האר� את שכבשו עד
יומה"117) בת פירות ועושה נזרעת להיות עתידה "האר� כי,

תרעב). רמז בחוקותי (יל"ש
א.118) רכא, זח"ג ובפרש"י. יז טו, בשלח
ד.119) כח, ישעי'
א.120) נד, עירובי�
א�ב.121) מח, שה"ש בלקו"ת נתבאר ספט"ו. שמו"ר
י�יא).122) לג, ירמי' (ע"פ ונשואי� אירוסי� ברכת
ימי123) – אלול וי"ג י"א מתברכי� זה הש"ק שמיו� להעיר,

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק יחידו ובנו אדנ"ע דכ"ק הנישואי�



טז

zea` iwxt zegiy ihewlfi jxk `ippg iax zpyn

הקודש ללשו� מתורג�

.‡
"‡È˘˜Ú Ô· ‡È��Á È·¯" ‰�˘Ó‰ Ï˘ ¯˘˜‰ Â‰Ó

?˙Â·‡ È˜¯ÙÏ
הקדושֿברו�ֿהוא רצה אומר עקשיא ב� חנניא "רבי

שנאמר ומצות תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את 1לזכות

ויאדיר". תורה יגדיל צדקו למע� חפ� ה'

בסדר שמקומו א� עקשיא, ב� חנניא ר' של זה מאמר

לאומרו ישראל מנהג – מכות מסכת בסיו� הוא המשניות

שמפרש כפי לזה, והטע� אבות, מפרקי פרק כל לאחר

לאומרו2רש"י הע� כל נהגו נאה סיו� בה שיש "לפי :

המשנה על קדיש אומרי� שאי� לפי ופרק פרק כל בסו�

כו'" האגדה על .3אלא

הדיוק בתכלית ה� התורה ענייני כל אשר להיות אמנ�,

היא" תורה ישראל "מנהג ממפרשי4(וכ�: שחלק ובפרט ,(

zeipynd– פירשוהו וש� אבות בפרקי זה מאמר הציבו

אבות. למסכת בתוכנו שיי� זה שמאמר מוב�,

אבות מפרקי פרק כל לפני לומר ישראל מנהג כ�, כמו

– כו'" הבא לעול� חלק לה� יש ישראל "כל המשנה את

סנהדרי� במסכת משנה שתי5שהיא בי� המשות� המכנה .

שבשתיה� – הוא ובסיו�) בהתחלה (הנאמרות המשניות

ישראל של מעלת� –6מודגשת ישראל" "כל במשנה :

ב� חנניא "רבי ובמשנה ידי", מעשה מטעי "נצר היות�

ישראל, בשביל הוא ומצוות התורה שריבוי – עקשיא"

את לזכות הקדושֿברו�ֿהוא jkitl"רצה l`xyiהרבה

ומצות". תורה לה�

פרקי להבי�: הוראותצרי� כידוע מכילי� אבות,

דחסידותא" ל"מילי עד טובות, ומדות מה7והנהגות –

ישראל? של מעלת� עני� לכ� נוגע
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במשנתנו: הביאור בהקדי� ויוב�

ומצוות8הברטנורא תורה לה� הרבה לפיכ� מפרש:

ורמשי� שקצי� פרשת כשה�9כגו� שכר להרבות כדי

אות� אוכלי� היו לא הכי שבלאו א�ֿעלֿפי מה�, בדלי�

בה�. קצה אד� של שנפשו

לתורה בנוגע ג� לומר נית� אלה לדברי� [ובדומה

"בלאו ג� אשר כאלה עניני� בתורה כלל הקב"ה ולימודה:

ג� שכר" להרבות "כדי האד�, שכל מצד מובני� הכי"

לימוד� ].10עבור

" המשנה לשו� א) מוב�: אינו זה פירוש לפי daxdא�

על כנימוק בא ישראל" את "לזכות הנ"ל לפי כי – לה�"

על כטע� ולא בלבד, מסויימות מצוות התורהieaixציווי

" הלשו� ב) כללי. באופ� כיzekflומצוות – ישראל" את

עני� את המבטאת בלשו� לנקוט מתאי� היה לפירושו

שכר�" את "להרבות כגו� וכיו"ב.11השכר,
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˙Á‡ ‰ÂˆÓ
"כי12הרמב"� הנ"ל: המשנה את כשיקיי�13מפרש

עמה ישת� ולא וכהוג� כראוי מצוות מתרי"ג מצוה אד�

אותה שיעשה אלא פני� בשו� העול� מכוונת כוונה

זה ועל הבא העול� לחיי בה זכה הנה כו' מאהבה לשמה

שלא אפשר אי הרבה בהיות� המצוות כי חנניא רבי אמר

ושלמותה מתכונתה על מה� אחת בחייו אד� יעשה

מעשה". באותו נפשו תחיה המצוה אותה ובעשותו
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כא.1) מב, ישעי'

אבות.2) מס' בסיו�

(מבאר3) ובהמובא ס"ד. ש� אדה"ז שו"ע סק"ג. סנ"ד או"ח מג"א וראה

ואכ"מ. בסופו. לאבות הש"ס במסורת שבע)

ח"ד4) [המתורג�] בלקו"ש (נסמ� ועוד ה"א, פ"ד פסחי� ירושלמי ראה

.(60 ע'

א).5) (צ, רפי"א

ישראל".6) "כל המשנה בביאור אבות מס' בריש למהר"ל חיי� דר� ראה

א.7) ל, ב"ק ראה

(כג,8) במכות להמשנה (ריב"�) בפרש"י הוא ועד"ז מכות. מס' בסו�

ובזי"ר תקלו. רמז שמיני לילקו"ש רענ� בזית וכ"פ ש�. ומאירי רע"ב).

ש�. מכות שלמה מלאכת וראה .10 שבהערה

הזכירו9) שלא וצ"ע ונבלות. שקצי� ש�) (מכות קאיmcובפרש"י דבי' ,

כג). (ש�, כה יב, ראה עה"ת פרש"י וראה ש�. בהמשנה זה לפני

ע"א)).10) קמו, (ד� ש� שמיני לילקו"ש זי"ר (וראה ב סו, חולי� וע"ד

שכר". וקבל "דרוש ובכ"מ) א. עא, (סנהדרי� אמרו שעליה� בעניני� משא"כ

ואיל�. סע"ב (תט, של"ה ראה תורהp"yeאבל יגדיל שאמרו במקו� דג� (

אחר, למקו� כו' ממנו ללמוד יש מ"מ אבל מילתא לה� עני� שאינו ויאדיר

דרוש ער� תלמודית אנצקלופדי' .14 הערה 72 ע' חי"ד לקו"ש וראה ע"ש.

ואכ"מ. שכר. וקבל

שכר11) שית� כדי תקלו): (רמז ש� יל"ש ח. שמיני בתנחומא וכהלשו�

ש�. רענ� בזית שפי' כמו המצות. את שמשמרי� לישראל טוב

בסו�12) שמואל מדרש פכ"ט. מ"ג עקרי� וראה מכות. מס' סו� בפיה"מ

אבות. מס'

עיי"ש.13) בתחלתו. להאריז"ל המצות שער עייג"כ – הרמב"� בדברי

zea` iwxt zegiyÎihewl

" המשנה לשו� מבואר ומצוות"daxdבכ� תורה לה�

בוודאי ומצוות בתורה הריבוי עלֿידי שדווקא מכיוו� –

וכו', בשלימותה מה� אחת (עלֿכלֿפני�) האד� יקיי�

" לכ� הקדושֿברו�ֿהואdaxdואשר ש"רצה משו� לה�"

וכו'". לזכות

מדוע הקושי נשאר שלפירושו כ� על (נוס� אמנ�

" בלשו� שכר,zekfl14נאמר של בלשו� ולא ישראל", את

הפירוש עצ� הרי) ביאור15כנ"ל, עולה,16דורש מפירושו :

מעלה בה אי� ו)מצות" (תורה לה� ש"הרבה העובדה כי

(עני� אמצעי אלא אינו המצוות ריבוי א� כי כשלעצמה,

מצוה בשביל יקיי�zcceaטפל שיהודי להבטיח הבא (

ושלמותה"`zgמצות מתכונתה .17"על

.„
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להבי�: צרי� ג�

הקב"ה "רצה מדגיש עקשיא ב� חנניא רבי zekflא)

l`xyi z`�למע חפ� "ה' היא ההדגשה בפסוק ואילו – "

ewcv�למע – "wcvd18שלd"awd?

"יגדיל – תורה אודות רק מדובר בפסוק dxezב)

הרבה "לפיכ� מדגיש עקשיא ב� ר"ח ואילו – ויאדיר"

תורה ?zevne"19לה�

המשנה לשו� שונה מדוע ביאור נדרש כ� כמו ג)

" נאמר במשנה הכתוב: הקדושֿברו�ֿהוא",dvxמלשו�

"ה' – ".utgובפסוק

לעצמ�" חכמי� ולשו� לעצמה תורה ש"לשו� ,20[א�

לומדי� חז"ל שכאשר מקומות, בכמה מוצאי� זאת ע�

בלשו� בדבריה� משתמשי� ה� – מפסוק מסויי� עני�

ומצות): לתורה ובנוגע הנ"ל (בלשונות ולדוגמא הפסוק:

שלבו21לעול� במקו� תורה אד� כיutgילמוד שנאמר

ה' בתורת חפציevtgא� אסורי� חפצי� חפצ�, ממצוא .

מותרי� כיו"ב22שמי� וכמה .23.[

ומצוות", תורה לה� הרבה "לפיכ� אומרת המשנה ד)

במספר ריבוי הוא "הרבה" של הפשוט ,24zenkeשהפירוש

" הוא הראי') (שממנו הכתוב לשו� זאת תורהlicbiלעומת

xic`ieוחוזק גדלות שמשמעו "zeki`a25.
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זה: בכל הביאור נקודת

כפי אינו במשנתנו, הנידו� ומצוות בתורה ה"ריבוי"

מדוע – המשניות) פירוש (ומלשו� בפשטות להבי� שנית�

מצוות תרי"ג על אי�26נצטוו – שכ� מרובה, מספר שזהו ,

מספר להיות צרי� היה כמה הגיוני יסוד או טע� כל

לא מדוע לשאול נית� הרי היה מספר כל ועל המצוות,

יתר). (ולא פחות

בת כי לעובדה, מתייחסת המשנה –אלא, ומצוות ורה

נניח א� ג� כלומר, עצמו. ונושא עני� באותו ריבוי מוצאי�

אפשר היה – נצטוו עליה� הדברי� תרי"ג בכל צור� שיש

במצוה ענייני� כמה ,`zgלכלול

חז"ל מאמר דר�) (ועל ובלשו� והעמיד�27– דוד "בא

מספר יהי' שזה מספיק היה כ� וא� עשר", אחד על

גאו� סעדיה ר' דברי לפי לכ� ובדומה כל28המצוות. אשר

איפוא מספיק היה – הדברות בעשרת נכללות המצוות

עשר של אוzevnהמספר עשר מאות� מצוה שבכל אלא .

וכמה כמה נכללי� היו – שג�mihxtאחדֿעשר כפי ,

פרטי� וכמה כמה מצוה כל כוללת –29עכשיו

שיהודי וודאות הייתה לא שאז הרמב"�, מבאר כ� ועל

ואולי ושלימותה". "במתכונתה אחת ואפילו מצוה יקיי�
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מצוה14) קיו� שכר לכאורה ה"ז – "זכה" כתב בפיה"מ שג� אע"פ

ושלימותה. במתכונתה

פי'15) על להשיג שהרבה בסופו, למהר"ל חיי� דר� בארוכה וראה

הרמב"�.

ב16) הריבוי על הסברה זה אי� הרי .dxezג�:

קושיות17) ג� לכאורה מתורצות ועפ"ז – הרמב"� דברי בפירוש י"ל אבל

ע"ד דכוונתו אלא) כו', זכות חציו לו יש א� להחילוק נחית (דלא – המהר"ל

טפי, זהיר הוי במאי אבו� ב) קיח, (שבת בפי' ובכ"מ) ס"ז. (אגה"ק המבואר

המצוות. שבכל האור לו ומאיר נמש� שע"י מסוימת מצוה יש אחד שלכל

ד"ה ב (כג, מכות מהרש"א חדא"ג ש�. מכות לפיה"מ צפע"נ וראה

מצות). תרי"ג

ש�.18) מכות ורע"ב פיה"מ ראה אבל ש�. ישעי' רד"ק ראה

וכנגד19) תורה יגדיל אמר תורה לה� שהרבה נגד בסופו: ש� חיי� בדר�

ויאדיר. בל' זה מרומז אי� וצ"ע ויאדיר, אמר מצוות רבוי

מערכת20) כללי� שד"ח א). צד, (מנחות שתי תוד"ה וראה ב. קלז, חולי�

קטו. כלל למד

לפנ"ז.21) בגמרא ש� וראה א. יט, ע"ז

א.22) קיג, שבת

ועוד.23) ב. ט, מו"ק וראה

בפיה"מ.24) כמפורש בנדו"ד ובפרט

"יגדיל25) שהובא ב) (סו, בחולי� לכאורהוג� הכוונה הרי – גו'" תורה

.10 בהערה ובהמצוי� ש�. מתוס' ולהעיר שבתורה. זה בעני� וכו' לההגדלה

ספ"ב. ת"ת הל' רמב"� וראה

ג.26) צג, (להה"מ) מאו"ת ג� להעיר

חלק27) כוללי� "שה� ש� בחדא"ג א. כד, ולאlecbמכות מהתורה"

אור) (יהל לתהלי� בהצ"צ וביאורו פנ"ד, למהר"ל תפא"י וראה וצע"ג. – כולו

(בסופו). ב טו,

יב).28) כד, (משפטי� עה"ת בפרש"י הובא – שלו באזהרות

לסהמ"צ29) פערלא הרי"פ מבוא ז. שורש להרמב"� מסה"מ להעיר

להרס"ג.
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שיהודי וודאות הייתה לא שאז הרמב"�, מבאר כ� ועל

ואולי ושלימותה". "במתכונתה אחת ואפילו מצוה יקיי�
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מצוה14) קיו� שכר לכאורה ה"ז – "זכה" כתב בפיה"מ שג� אע"פ

ושלימותה. במתכונתה

פי'15) על להשיג שהרבה בסופו, למהר"ל חיי� דר� בארוכה וראה

הרמב"�.

ב16) הריבוי על הסברה זה אי� הרי .dxezג�:

קושיות17) ג� לכאורה מתורצות ועפ"ז – הרמב"� דברי בפירוש י"ל אבל

ע"ד דכוונתו אלא) כו', זכות חציו לו יש א� להחילוק נחית (דלא – המהר"ל

טפי, זהיר הוי במאי אבו� ב) קיח, (שבת בפי' ובכ"מ) ס"ז. (אגה"ק המבואר

המצוות. שבכל האור לו ומאיר נמש� שע"י מסוימת מצוה יש אחד שלכל

ד"ה ב (כג, מכות מהרש"א חדא"ג ש�. מכות לפיה"מ צפע"נ וראה

מצות). תרי"ג

ש�.18) מכות ורע"ב פיה"מ ראה אבל ש�. ישעי' רד"ק ראה

וכנגד19) תורה יגדיל אמר תורה לה� שהרבה נגד בסופו: ש� חיי� בדר�

ויאדיר. בל' זה מרומז אי� וצ"ע ויאדיר, אמר מצוות רבוי

מערכת20) כללי� שד"ח א). צד, (מנחות שתי תוד"ה וראה ב. קלז, חולי�

קטו. כלל למד

לפנ"ז.21) בגמרא ש� וראה א. יט, ע"ז

א.22) קיג, שבת

ועוד.23) ב. ט, מו"ק וראה

בפיה"מ.24) כמפורש בנדו"ד ובפרט

"יגדיל25) שהובא ב) (סו, בחולי� לכאורהוג� הכוונה הרי – גו'" תורה

.10 בהערה ובהמצוי� ש�. מתוס' ולהעיר שבתורה. זה בעני� וכו' לההגדלה

ספ"ב. ת"ת הל' רמב"� וראה

ג.26) צג, (להה"מ) מאו"ת ג� להעיר

חלק27) כוללי� "שה� ש� בחדא"ג א. כד, ולאlecbמכות מהתורה"

אור) (יהל לתהלי� בהצ"צ וביאורו פנ"ד, למהר"ל תפא"י וראה וצע"ג. – כולו

(בסופו). ב טו,

יב).28) כד, (משפטי� עה"ת בפרש"י הובא – שלו באזהרות

לסהמ"צ29) פערלא הרי"פ מבוא ז. שורש להרמב"� מסה"מ להעיר

להרס"ג.
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פרט על עובר כאשר – מזו יתירה לומר ממצוות`cgיש

חסר שארzenilyaהנ"ל כל את שקיי� למרות המצוה,

הפרטי�.

.Â
Â˙Â„Á‡ ˙ÂÏ‚Ï È„Î „Á‡ '‰Ó Â�˙È� ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

'˙È
העני�: ובפנימיות

ג� ולפעמי� ממשנהו, שונה בתורה ועני� מצוה כל

מצוות של הכללית מהחלוקה החל – הפכי dyrבאופ�

ושלילה)l`ומצוות (חיוב עדות30תעשה של החילוקי� ;

אשר מצוות, תרי"ג של להתחלקות עד ומשפטי�; חוקי�

תוכ� מכילה מצוה וכוונה31כל טע� כ�32, וכמו מסויימי�.

בכל הלימוד אופני ארבעת של מההתחלקות החל – בתורה

"מ"ט של החילוקי� סוד; דרוש רמז פשט שבתורה: עני�

טהור" פני� מ"ט טמא לתורה33פני� פני� שבעי� ;34;

מהאופני� אחד בכל פירושי� רבוא ששי� – מזו ויתירה

בתורה .35הנזכרי�

מה' ניתנו ומצוותי' אחת תורה ביאור: דורש והדבר

את אחד, ושמו אחד ה' ולגלות להמשי� וענינ� אחד,

איפוא, מוב� הקדושֿברו�ֿהוא. של הפשוטה אחדותו

מצוה בכל להשתק� אמורה יהודי של בעבודתו ג� אשר

הקישור את לפעול ויחידה: אחת ותכלית כוונה אותה

הקדושֿברו�ֿ ע� המצוה מקיי� של כביכול וההתאחדות

ע� להתאחד בתורה, וכ� הפשוטה; אחדות שהוא הוא,

התורה. השגת עלֿידי התורה נות�

– והמצוות התורה לפעולת ביחס ג� זה דר� ועל

בעול� הקיי� והסתר ההעל� את להסיר הוא שעניינ�

ענייני בכל והפירוד הריבוי תכונת קיימת (שבעטיו

"רשות – העול� של הרבי�" מ"רשות ולעשות העול�),

של אחדותו שתתגלה בכ� עול�, של ליחידו היחיד"

בעול�. הקדושֿברו�ֿהוא

קיימי� מדוע – אחד – ענינ� ומצוות שתורה ומכיוו�

שכאלה? והתחלקות ריבוי בה�

.Ê
"ÍÂÎÈÊ" ÔÂ˘ÏÓ "˙ÂÎÊÏ"

הקדושֿברו�ֿהוא "רצה המשנה מסבירה כ� zekflעל

הוא "לזכות" ומצות", תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את

(רק) לא הוא הקדושֿברו�ֿהוא של רצונו "זיכו�": מלשו�

(ג�) בה� לפעול אלא לאלוקות, ביטול יתוס� שליהודי�

ה עני� ביניה�jekif36את וההבדל .37:

מציאותו את "מאבד" שהאד� הוא הביטול תוכ�

מורכב שהאד� א� ולפיכ�, באלקות; נדבק ועלֿידיֿזה

של ההתחלקות לריבוי עד – שוני� ואיברי� כחות מכמה

משמעות אי� זאת ע� – גידי� ושס"ה איברי� רמ"ח

"ביטול", של בתנועה מדובר כאשר אלה לחילוקי�

עניניו ביטול ובמילא מציאותו, והעדר ביטול את הפועלת

א שכאילו כ� ביניה�.הפרטיי�, חילוק י�

איבריו גופא, שהאד� הוא, ה"זיכו�" עני� זאת, לעומת

אלקות ע� אחד דבר ונעשי� מזדככי� וכא�,38וגידיו, – ;

האיברי� של ההתחלקות לריבוי חשוב משקל יש אדרבא,

מוכרח – וגיד אבר (כח) כל שהזדככות משו� והגידי�,

הפרטי. וענינו לתוכנו בהתא� להיות

ישראל אצל לפעול רצה שהקדושֿברו�ֿהוא ומכיוו�

"לפיכ� ("לזכות"), הזיכו� עני� תורהdaxdאת לה�

בתורה וההתחלקות הריבוי נובעי� מכא� – 39ומצוות"

זיכו� הפועל המיוחד עניינה מצוה שלכל משו� ומצוות,

באד� מסויימי� וגיד אבר מסויי�40ב(כח) בחלק (וכ�
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הרמב"�30) דברי בביאור תשמ"ה) (קה"ת, הרמב"� על "הדר�" ראש

התורה. יסודי הל' ריש

דרמ"ח31) סע"ב) כג, מכות וראה ב. קע, (זח"א ממחז"ל ג� כמוב�

עה"פ לקו"ת וראה זל"ז. דומי� שאי� וגידי� איברי� כנגד ה� minzושס"ה

ג). מה, (נצבי� תהי'

כוונה32) שיש – המצות מכוונות ולהעיר המצות. טעמי בספרי ראה

א. מ, שלח לקו"ת רפמ"א. תניא וראה בסופו). (עט"ר פרטית וכוונה כללית

ובכ"מ.

ריש33) ו, זח"ב ז. יב, ח. ז, תהלי� מדרש ה"ב. פ"ד, סנהדרי� ירושלמי

ועוד. ע"ב.

ובכ"מ.34) טז. פי"ג, במדב"ר

קברי35) על היחודי� בעני� רוה"ק בש' וכ"כ יז. הקדמה הגלגולי� שער

רז"ל מאמרי שער שבסו� מהרח"ו לקוטי ב). (קח, ג' הקדמה צדיקי�

להאריז"ל.

רפמ"ד.36) (ב"ר אתp"yeוכמרז"ל בה� לצר� אלא המצות נתנו "לא (

שבפני�. המשנה בביאור רע"א) (סז, סרנ"ט להה"מ לקו"א וראה הבריות".

בהעלות�. ר"פ במדב"ר וראה ועוד. ספ"ה. (למהר"ל) ישראל תפארת

ואיל�.37) 172 ע' ח"ד [המתורג�] לקו"ש .31 בהערה בהנסמ� ג� ראה

ואיל�)38) 470 ;468 ע' חט"ז [המתורג�] (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר

ואיל�. 262 ע' ש� לקו"ש וראה וביטול. יחוד למצות, תורה בי� בהחילוק

רבוא39) ס' ה� הנשמות ש�: מהרח"וו) (ולקוטי הגלגולי� משער להעיר

נשרשו ובה חוצבה ממנה כי נשמות שרש היא התורה ס'okleכו' בתורה יש

אחת נשמה נתהוו פירושי� רבוא הס' מ� פי' מכל כי ונמצא כו' פירושי� רבוא

ע"ש. כו'.

שיש40) שבכתב תורה לה� נת� לסופו): (קרוב יו"ד פי"ד במדב"ר ראה

zevnבה b"ixzכדיmzekfle zevn m`lnl�אד כל ולכ� גו'. חפ� ה' שנאמר

התורה מצות תרי"ג כל שיקיי� עד רבי� בגלגולי� לבוא צרי� מישראל

כל להלביש כדי כו' ולתקנ� נפשו לבושי וישלי� ומעשה דבור במחשבה

(קמח, כט ר"ס (אגה"ק כו' נעדרה לא ממנה אחת שבנפשו וכחות בחי' תרי"ג

ס"ד). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' האריז"ל. בש� ב)

zea` iwxt zegiyÎihewl

והמחולקי�41בעול� השוני� העניני� – בתורה כ� וכמו .(

השכל גדר של שוני� באופני� זיכו� פועלי� .42בתורה

.Á
¯È„‡‰ÏÂ ÏÈ„‚‰Ï È„Î· ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Ì‰Ï "‰·¯‰"
של הפשוטה אחדותו שמצד מכיוו� להבי�: צרי� אמנ�

להיות צריכי� והמצוות התורה ג� היו הקדושֿברו�ֿהוא

והעובדה שוני�, והתחלקות ריבוי כל בו שאי� באופ�

את לזכות "בכדי רק היא ומצות" תורה לה� ש"הרבה

מהוה ומצוות בתורה שהריבוי איפוא, יוצא – ישראל"

ומצוותי', התורה עצ� ע� כ� כל קשור ואינו ירידה כביכול

ופשיטות. אחדות הוא שעניינ�

למע� חפ� "ה' הפסוק את המשנה מביאה כ� ועל

ומצות בתורה הריבוי שאדרבה, ויאדיר", תורה יגדיל צדקו

כביכול dxc`deפועל dlcbd'ש"ה משו� וזאת בתורה,

צדקו". למע� חפ�

.Ë
ÌÈ�Â˙Á˙· ‰¯È„ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰ ‰Â‡˙�

הדברי�: הסבר

דירה לו להיות הקדושֿברו�ֿהוא "נתאוה בעני� מבואר

ולשכו�43בתחתוני�" "לדור היא הדירה פנימיות [אשר

לשבתו מכו� ישראל כנסת שיהיו וכו' ישראל בנשמות

כו'" דווקא44יתבר� היא לאמיתתה, ה"דירה" כי – [

כאשר ז.א. האד�, של פנימי זיכו� עלֿידי נעשית כשהיא

אלקות. ע� מיוחד נעשה ועניינו מהותו לפי פרטי כח כל

– בעצמותו כביכול שהיא כפי הדירה כוונת מצד בר�,

לומר אפשר ואי הריבוי, והיפ� ריבוי של גדר שיי� אי�

שהוא עני� יורגש הפשוטה, אחדות יתבר�, שבעצמותו

בסדר דוקא הפשוטה. ואחדותו הימנו חו� חסֿושלו�

וכו',45ההשתלשלות הוא ברו� סו� אי� אור מצטמצ� בו ,

מאמרות" "עשרה באמצעות ייברא שהעול� ה' ורצה

ש"במאמר א� ואותיות) תיבות כו"כ מה� אחד בכל (אשר

להבראות" יכול למציאות46אחד מקו� שנות� מה –

ל"נעשה (עד בו הקיימי� וההתחלקות הריבוי על העול�

הריבוי שורש כי וניכר מתגלה ש� – רבי�) לשו� אד�"

שתיעשה – היא ה"דירה" כוונת וכי ית', מאחדותו הוא

עצמו בפני כח של הפרטי הזיכו� .47עלֿידי

.È
"ıÙÁ"Â "‰ˆ¯" ÌÈÈÂËÈ·‰ Ï„·‰

רז"ל במאמר הלשו� בי� האמור ההבדל יוב� כעת

הכתוב: לשו� ובי� במשנה

נכתב" שאני "כפי – שבכתב עני�48בתורה כל ניכר –

הענייני� ובשרש הכוונה, בפנימיות בשרשו, שהוא כפי

"למע� היא אמנ�ewcvהכוונה הקדושֿברו�ֿהוא. של – "

על – פה שבעל בתורה ונמש� ומתגלה יורד שהעני� כפי

נקרא" "אני "רצה45דר� כי ביטוי לידי בא ש� –d"awd

את עצמה,l`xyiלזכות בפני מציאות כביכול שה� כפי "

– הפרטיי� הכחות זיכו� נוגע זו ישראל.zekflובדרגא את

" ו"חפ�": "רצה" הביטויי� בי� ההבדל ג� רצה"זהו

תנועה נמשכת49מתאר שהיא כפי הרצו�, תנועת ,

לשו� נאמרה (ולכ� הנרצה לדבר לגביdfוב"מרוצה"

את שברצו�l`xyi"לזכות התענוג הוא ו"חפ�" ;("50

"ה' ").ewcvלמע�utg(ולכ�

שה� כפי אלה מענייני� במשל יוב� ביניה� ההבדל

לדבר נמש� שהאד� משמעו – רצו� למטה: באד�

בו והתענוג, החפ� לעני� ביחס הדבר שונה לו; שמחוצה

מתענג.envrlykהאד�

חילוקי� קיימי� ברצו� אשר הההבדל, נובע ומזה

אליה�. הקשר ורמת נמש� אליה� לענייני� בהתא� שוני�,

מהי חילוק אי� – בעצמותה הנפש מתענגת בו בתענוג, א�

גור� אותו ע� אינו התענוג של הקשר כי התענוג, סיבת

עצמה הנפש ע� .51אלא
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ה.41) פי"ז, במדב"ר ראה

האמת42) חכמי אמרו ועוד ש�: ת"ת הל' צריכהlkyראה dpewizlנפש

בגלגול לבוא צרי� כו' הרבה ולידע להשיג שיכול מי וכל כו', בפרד"ס לעסוק

ודרשות ברמזי� ה� ההלכות בפשטי ה� כו' שאפשר מה כל וידע שישיג עד

זהו התורה מידיעת ולידע להשיג יכולה שנשמתו מה כל כי oewizוסודות

dzenily.'כו ולהשתל� להתתק� לה וא"א

ועוד.43) טז. נשא תנחומא

ע'44) ש� אוה"ת ד. עו, משפטי� תו"א וראה תסח. ס"ע תרס"ו המש�

ועוד. סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז.

בכ"מ.45) ועד"ז א'קט. ע' ח"ב תער"ב מהמש� להעיר

(לזח"א46) רמ"ז פ"ו) ב' (שער בפרדס בזה הפי' ב' וראה רפ"ה. אבות

ד"ה תרנ"ט. בשלו� פדה בד"ה ונתבאר הובא ש�) (אבות מד"ש ע"א). דקל"ה

תש"ד. רב) שלו� (וד"ה הנ"ל

ראה47) (לקו"ת בכ"מ מבואר כי "צדקו" הלשו� שנאמר שזהו י"ל ואולי

על מורה (צדיק) צדק דלשו� תרס"ב) שבועות סיני) והר (ד"ה המש� ג. כג,

שיהי' היינו פנימו יחזו ישר אהב צדקות ה' צדיק מ"ש הו"ע ולמעלה היושר

ומתגלה שורה יחו"ת שבבחי' ממש למעלה שהוא כמו למטה אור הגילוי

להיות והיינו צדקה), בש� נק' (שלכ� מצות התרי"ג ע"י נעשה וזה יחו"ע,

mipezgzaבחי' dheyt zecg`למעלה שהוא heytכמו zecg`דוקא שזהו .

הפרטי בענינ� מזדככי� וה� בעול�) (וריבוי דכחות התחלקות ריבוי שיש עי"ז

למעלה שהיא כמו פשוטה אחדות הוא למטה הגילוי שאז מצות התרי"ג ע"י

הוי'). וירד ד"ה ש� בההמש� בארוכה (ראה

א.48) נ, פסחי� ראה

ועוד).49) סע"ג. א, (תו"א קונה" רצו� לעשות ב"רצתה הפי' משני להעיר

ובכ"מ.50) ד. כח, שה"ש ג. יח, ראה ג. לח, שלח לקו"ת ראה

מבואר51) ובכ"מ, ואיל�) א (מב, ובדרמ"צ ואיל�) ב יח (במדבר בלקו"ת
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והמחולקי�41בעול� השוני� העניני� – בתורה כ� וכמו .(

השכל גדר של שוני� באופני� זיכו� פועלי� .42בתורה

.Á
¯È„‡‰ÏÂ ÏÈ„‚‰Ï È„Î· ,˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙ Ì‰Ï "‰·¯‰"
של הפשוטה אחדותו שמצד מכיוו� להבי�: צרי� אמנ�

להיות צריכי� והמצוות התורה ג� היו הקדושֿברו�ֿהוא

והעובדה שוני�, והתחלקות ריבוי כל בו שאי� באופ�

את לזכות "בכדי רק היא ומצות" תורה לה� ש"הרבה

מהוה ומצוות בתורה שהריבוי איפוא, יוצא – ישראל"

ומצוותי', התורה עצ� ע� כ� כל קשור ואינו ירידה כביכול

ופשיטות. אחדות הוא שעניינ�

למע� חפ� "ה' הפסוק את המשנה מביאה כ� ועל

ומצות בתורה הריבוי שאדרבה, ויאדיר", תורה יגדיל צדקו

כביכול dxc`deפועל dlcbd'ש"ה משו� וזאת בתורה,

צדקו". למע� חפ�

.Ë
ÌÈ�Â˙Á˙· ‰¯È„ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï ‰"·˜‰ ‰Â‡˙�

הדברי�: הסבר

דירה לו להיות הקדושֿברו�ֿהוא "נתאוה בעני� מבואר

ולשכו�43בתחתוני�" "לדור היא הדירה פנימיות [אשר

לשבתו מכו� ישראל כנסת שיהיו וכו' ישראל בנשמות

כו'" דווקא44יתבר� היא לאמיתתה, ה"דירה" כי – [

כאשר ז.א. האד�, של פנימי זיכו� עלֿידי נעשית כשהיא

אלקות. ע� מיוחד נעשה ועניינו מהותו לפי פרטי כח כל

– בעצמותו כביכול שהיא כפי הדירה כוונת מצד בר�,

לומר אפשר ואי הריבוי, והיפ� ריבוי של גדר שיי� אי�

שהוא עני� יורגש הפשוטה, אחדות יתבר�, שבעצמותו

בסדר דוקא הפשוטה. ואחדותו הימנו חו� חסֿושלו�

וכו',45ההשתלשלות הוא ברו� סו� אי� אור מצטמצ� בו ,

מאמרות" "עשרה באמצעות ייברא שהעול� ה' ורצה

ש"במאמר א� ואותיות) תיבות כו"כ מה� אחד בכל (אשר

להבראות" יכול למציאות46אחד מקו� שנות� מה –

ל"נעשה (עד בו הקיימי� וההתחלקות הריבוי על העול�

הריבוי שורש כי וניכר מתגלה ש� – רבי�) לשו� אד�"

שתיעשה – היא ה"דירה" כוונת וכי ית', מאחדותו הוא

עצמו בפני כח של הפרטי הזיכו� .47עלֿידי

.È
"ıÙÁ"Â "‰ˆ¯" ÌÈÈÂËÈ·‰ Ï„·‰

רז"ל במאמר הלשו� בי� האמור ההבדל יוב� כעת

הכתוב: לשו� ובי� במשנה

נכתב" שאני "כפי – שבכתב עני�48בתורה כל ניכר –

הענייני� ובשרש הכוונה, בפנימיות בשרשו, שהוא כפי

"למע� היא אמנ�ewcvהכוונה הקדושֿברו�ֿהוא. של – "

על – פה שבעל בתורה ונמש� ומתגלה יורד שהעני� כפי

נקרא" "אני "רצה45דר� כי ביטוי לידי בא ש� –d"awd

את עצמה,l`xyiלזכות בפני מציאות כביכול שה� כפי "

– הפרטיי� הכחות זיכו� נוגע זו ישראל.zekflובדרגא את

" ו"חפ�": "רצה" הביטויי� בי� ההבדל ג� רצה"זהו

תנועה נמשכת49מתאר שהיא כפי הרצו�, תנועת ,

לשו� נאמרה (ולכ� הנרצה לדבר לגביdfוב"מרוצה"

את שברצו�l`xyi"לזכות התענוג הוא ו"חפ�" ;("50

"ה' ").ewcvלמע�utg(ולכ�

שה� כפי אלה מענייני� במשל יוב� ביניה� ההבדל

לדבר נמש� שהאד� משמעו – רצו� למטה: באד�

בו והתענוג, החפ� לעני� ביחס הדבר שונה לו; שמחוצה

מתענג.envrlykהאד�

חילוקי� קיימי� ברצו� אשר הההבדל, נובע ומזה

אליה�. הקשר ורמת נמש� אליה� לענייני� בהתא� שוני�,

מהי חילוק אי� – בעצמותה הנפש מתענגת בו בתענוג, א�

גור� אותו ע� אינו התענוג של הקשר כי התענוג, סיבת

עצמה הנפש ע� .51אלא
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ה.41) פי"ז, במדב"ר ראה

האמת42) חכמי אמרו ועוד ש�: ת"ת הל' צריכהlkyראה dpewizlנפש

בגלגול לבוא צרי� כו' הרבה ולידע להשיג שיכול מי וכל כו', בפרד"ס לעסוק

ודרשות ברמזי� ה� ההלכות בפשטי ה� כו' שאפשר מה כל וידע שישיג עד

זהו התורה מידיעת ולידע להשיג יכולה שנשמתו מה כל כי oewizוסודות

dzenily.'כו ולהשתל� להתתק� לה וא"א

ועוד.43) טז. נשא תנחומא

ע'44) ש� אוה"ת ד. עו, משפטי� תו"א וראה תסח. ס"ע תרס"ו המש�

ועוד. סד. ע' תר"ל סה"מ א'רסז.

בכ"מ.45) ועד"ז א'קט. ע' ח"ב תער"ב מהמש� להעיר

(לזח"א46) רמ"ז פ"ו) ב' (שער בפרדס בזה הפי' ב' וראה רפ"ה. אבות

ד"ה תרנ"ט. בשלו� פדה בד"ה ונתבאר הובא ש�) (אבות מד"ש ע"א). דקל"ה

תש"ד. רב) שלו� (וד"ה הנ"ל

ראה47) (לקו"ת בכ"מ מבואר כי "צדקו" הלשו� שנאמר שזהו י"ל ואולי

על מורה (צדיק) צדק דלשו� תרס"ב) שבועות סיני) והר (ד"ה המש� ג. כג,

שיהי' היינו פנימו יחזו ישר אהב צדקות ה' צדיק מ"ש הו"ע ולמעלה היושר

ומתגלה שורה יחו"ת שבבחי' ממש למעלה שהוא כמו למטה אור הגילוי

להיות והיינו צדקה), בש� נק' (שלכ� מצות התרי"ג ע"י נעשה וזה יחו"ע,

mipezgzaבחי' dheyt zecg`למעלה שהוא heytכמו zecg`דוקא שזהו .

הפרטי בענינ� מזדככי� וה� בעול�) (וריבוי דכחות התחלקות ריבוי שיש עי"ז

למעלה שהיא כמו פשוטה אחדות הוא למטה הגילוי שאז מצות התרי"ג ע"י

הוי'). וירד ד"ה ש� בההמש� בארוכה (ראה

א.48) נ, פסחי� ראה

ועוד).49) סע"ג. א, (תו"א קונה" רצו� לעשות ב"רצתה הפי' משני להעיר

ובכ"מ.50) ד. כח, שה"ש ג. יח, ראה ג. לח, שלח לקו"ת ראה

מבואר51) ובכ"מ, ואיל�) א (מב, ובדרמ"צ ואיל�) ב יח (במדבר בלקו"ת
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.‡È
˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ˙ÂÏÏÎ· ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â‚È¯„Ó È˙˘
והמצוות התורה בכללות קיימות אלו מדריגות :52שתי

מריבוי הנעלית במדריגה למעלה, שהתורה כפי

וירדה בהשתלשלות נמשכה שהתורה וכפי והתחלקות;

התחלקות ריבוי בה פועל שזה .53למטה,

ומצוות, תורה בי� בחילוק ביטוי לידי בא [הדבר

אחדות עניינה למצוות ביחס וכידוע54שהתורה שהתורה55,

בגו�; מקו� בכל שוה הד� מציאות אשר לד�", "נמשלה

בגדרו מוגדר אבר כל אשר לאיברי�, נמשלו מצוות ואילו

שני]. מאבר ושונה וציורו

בהשתלשלות נמשכת התורה כאשר דווקא אמנ�,

מכיוו� הרי, ישראל", את "לזכות כדי התחלקות ובריבוי

הכוונה – צדקו" למע� חפ� "ה' היא לכ� שהסיבה

בעצמותו ג�57ית'56והתענוג עילוי זה עלֿידי מיתוס� –

" – למעלה שהיא כפי התורה תורהlicbi58במדריגת

xic`ie;עצמה מצד למעלה בתורה שהוא מכפי יותר – "

בספר המבואר דר� (ועל בתורה א"ס המשכת נפעלת

הי'59הבהיר בקוב"ה).xagnשדוד שלמעלה תורה

הכתוב: ולשו� חז"ל לשו� בי� השינוי טע� וזהו

שלמעלה, התורה דרגת מתבטאת שבכתב בתורה

ה"כלל" והתחלקות60בחינת מריבוי הנעלית ,61שבתורה

ה� מל"ת ובי� מ"ע בי� המצות "כל שבכתב בתורה שלכ�

וידועות" וגלויות מפורשות ולא בתורה62סתומות ואילו .

המצוות. והתחלקות הריבוי בחינת מתגלה שבע"פ

השלמת מתבטאת כיצד מבארת שבכתב תורה ולפיכ�,

(שלמעלה) בתורה צדקו" למע� חפ� "ה' של הכוונה

בתורה ההגדלה זו ובמדריגה והתחלקות, מריבוי הנעלית

ויאדיר" תורה "יגדיל – באיכות היא

ההגדלה ה� בפסוק נתבארו יותר, מפורט [באופ�

וה� בתורה, נכללות שה� כפי במצוות ההגדלה וה� בתורה,

ו"יאדיר" "יגדיל" הלשונות מעלת63שתי היא "יגדיל" :

"תלמוד כנאמר המצוות, למעשה הקשורה lecbהתורה

מעשה" לידי מביא מעלת64שהתלמוד היא ו"יאדיר" ,

שזהו ממצוות, לגמרי למעלה שהיא כפי בעצמותה התורה

שבתורה המלוכה ימלכו"65עני� מלכי� "בי –66.[

כוונה נשלמת כיצד בגילוי בא שבעלֿפה בתורה ואילו

לה� "הרבה של במדריגה zeevneזו dxezכנ"ל ,"67.

.·È
„È˙Ú ÔÂ˘Ï· ¯È„‡ÈÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚È

בלשו� ויאדיר" תורה "יגדיל נאמר מדוע ג� מוב� בזה

שאותה משו� – והאדירה") תורה "הגדיל (ולא עתיד

נעשית למעלה, בשורשה בתורהֿשבכתב והאדרה הגדלה

עלֿידי בשלבdaxdש"xg`leדוקא ומצות", תורה לה�

שבעלֿפה; תורה עלֿידי ומתגלות המצוות נמשכות בו

" – בעתיד איפוא נעשית בתורה ההגדלה –dxez licbi
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כל כולל במצות המלובש הרצו� ולכ� התחלקות. בה אי� העליו� רצו� שבחי'

מצוה לכל יש במצות המלובש ב"ה העליו� העונג אבל כו', בשוה המצות

בארוכה. ע"ש כו', ברצו� המלובש המכוו� פנימי' הוא העונג כי פרטי, תענוג

"כמו (ע"ש בהדבר המשכה בבחי' כבר הוא שהעונג כפי שזהו י"ל ואולי

אבל הרצו�, וחיצוניות כו'") בעיני� מלובש שבראי' התענוג הרי בפני� עד"מ

וראה וריבוי'. התחלקות עני� לומר שיי� אי� הרי בעצמותו, שהוא כפי התענוג

ש�. תער"ב המש� ואיל�. סג ע' תרס"ו המש�

בא בעצמותו שהוא כמו התענוג פנימיות מצד דדוקא לאיד� י"ל או

בכ"מ המבואר וע"ד הרצו�). מצד (משא"כ התענוג התחלקות פרטי ונמש�

עני� ועוד) תרס"ב מדד מי ד"ה ואיל�. פכ"ז האר� כל ויהי ד"ה תו"ח (ראה

(לקו"ש ממשנ"ת ולהעיר הפשוטה. אחדות מצד דוקא הבא וריבוי ההתחלקות

פרטי. לחיות בנוגע (248 ע' חי"ט

(52352 ע' תהלי� אור) (יהל אוה"ת ג. פה, מק� תו"ח ראה לקמ� בהבא

וש"נ. ואיל�. תשס ע' ב') (כר� שה"ש ואיל�.

לי53) תהיו ואת� ד"ה ב). (קנה, בפע"ח מ"ש להבי� קו"א תניא וראה

תרי"ג. ד"ה ש� מכות מהרש"א חדא"ג תר"ס.

צפע"נ54) אחד. עני� התורה כל ד) פ"ז, (סנהדרי� מתוספתא להעיר

ועוד. ואתחנ�. פ' הפטרה עה"ת צפע"נ א. פא, מהד"ת

ובכ"מ.55) ואיל�. א יג, ש� לקו"ת

(56.47 הערה לעיל ראה

ועצמות57) פנימיות בבחי' ובאמת תתקכג: ע' ח"ב תער"ב המש� ראה

ומ"ש כו', ב"ה אוא"ס וגילוי המשכה שיהי' הכוונה מושרשת הרי אוא"ס

א� לי' איכפת מה אמרו ובזה אוא"ס חיצוניות בבחי' זהו כאורה כחשכה

כו' ואוכל שוחט דוקא הרי בפנימיות אבל כו' ואוכל נוחר או ואוכל שוחט

ואיל�). הע' בסו� בארוכה (ע"ש כו' אלקות גילוי בנ"י וימשיכו עבודה שיהי'

שי"ל כביכול, לי' איכפת בפנימיות אבל ואיל�: תקכא ס"ע תרס"ו ובהמש�
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ע"ש61) אבל ש�). באוה"ת (הובא 40 שבהערה מבמדב"ר להעיר

שהיא המשנה זה המקרא.dlecbשממשי�: מ�

א).62) (קנא, כט סי' אגה"ק

מצות,63) לגבי בתורה מעלות דב' וג', ס"ב פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה

עיי"ש.

ב.64) מ, קידושי�

אדיר65) יבוא סע"א) (נג, ובמנחות מל�. אלא אדיר אי� ב: נו, גיטי� ראה

ד. צג, אור) (יהל לתהלי� הצ"צ כו'.

סע"א.66) סב, גיטי� ראה טו. ח, משלי

(67" – הש� לשינוי הטע� ג� רצהd'וזהו דבתושב"כd"awdחפ�", :

ש� נאמר והתחלקות, מריבוי למעלה בשרשו, שהוא כפי נרגש ש�ied'שבה ,

וש� ועוד), ואיל�. פס"א ח"א מו"נ ש"ט. (פרדס לח,cgeindהעצ� (סוטה

בהתגלות שבאה בתושבע"פ משא"כ ש�). פרדס וראה א. ס, סנהדרי� א.

תזריע לקו"ת וראה ד. יב, (תו"א ז"א בחי' על שקאי "הקב"ה" אומר כו' וריבוי
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zea` iwxt zegiyÎihewl

xic`ie"באורייתא שמה"רמיזא לאחרי – באה68" –

ולימודה שבעלֿפה מעשה.iand`התורה לידי

"יגדיל – הפסוק של הפשוט פירושו ע� ג� מתאי� וזה

לבוא לעתיד שיהי' ויאדיר" שאמיתית69תורה משו� זאת ,

" של התהלי� בפועל יושל� כאשר רק יהי' זה zekflגילוי

ומצות" תורה לה� "הרבה עלֿידי המתבצע ישראל" את

לבא. לעתיד –

.‚È
Ì„‡‰ ˙ÂÁÂÎ ÏÎ ˙‡ ÍÎÊÏ Ì˙¯ËÓ ˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙
ר"ח המשנה שייכות את לבאר ג� נית� הנ"ל כל עלֿפי

כהכנה לומדי� (אות� אבות לפרקי – אומר עקשיא ב�

השבועות): בחג תורה למת�

ל70הברטנורא פירושו בתחילת לפיכותב אבות: מסכת

כשאר התורה ממצות מצוה פי על מיוסדת אינה זו שמסכת

אומות וחכמי ומדות מוסרי� כולה אלא שבמשנה מסכתות

המוסר בדרכי מלב� שבדו כמו ספרי� חברו ג"כ העול�

במסכת התנא התחיל לפיכ� חבירו ע� האד� יתנהג כיצד

והמוסרי� שהמדות ל� לומר מסיני תורה קבל משה זו

א� אלא מלב� המשנה חכמי אות� בדו לא המסכת שבזו

בסיני. נאמרו אלו

ו"מוסרי� היות שאלה: להתעורר עלולה כ�, בעקבות

העול� אומות חכמי של בספריה� קיימי� זה מסוג ומדות"

מהתורה כחלק בסיני עליה� לצוות צור� הי' מה לש� –

דוקא?

הקדושֿברו�ֿהוא "רצה המשנה עלֿידי מבואר וזה

עני� ומצות": תורה לה� הרבה לפיכ� ישראל את לזכות

הוא ומצות –jkflהתורה האד� (ומדות) כחות כל את

כחלק בסיני נאמרו הנ"ל ומדות" ה"מוסרי� ג� זה ומטע�

ע� האד� יתנהג "כיצד להודיע רק אינה מטרת� כי בתורה,

שזה המדות, וזיכו� בירור את לפעול בעיקר אלא חבירו",

ב" נכללות ה� כאשר רק zevneלה�daxdיתכ� dxez"71,

והכחות המדות פרטי את לזכ� בכוח� יש אז דווקא כי

לאלקות כלי� .72ולעשות�

.„È
ÌÏÂÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ˘È Ï‡¯˘È ÏÎ" ‰�˘Ó‰ ˙Ó„˜‰

"‡·‰
לומר יתכ� כיצד ביאור: תוספת דרושה עדיי� א�

וכחות מדות זיכו� את לפעול הוא התורה של שעניינה

– האד�

ביחס רק אמורי� הדברי� היו אילו להבי� נית� היה

התורה, משורש נעלה הנשמות שורש שכ� הנשמה, לכחות

חז"ל דבר"73כדברי לכל קדמה ישראל של "מחשבת�

לתורה); (אפילו

ש"המעשה לכלל בהתא� מדוברxwir"74אמנ�, –

הנפש של הטבעיות מדותיה וזיכו� בירור אודות כא�

אינו שבחיצוניותו הגשמי, הגו� אברי לזיכו� עד הבהמית,

אינוֿיהודי של מגו� כי75שונה שעניינה– איפוא יתכ� צד

לברר הוא – נעלית הכי במעלתה התורה של 76ותכליתה

והנפשֿהבהמית? הגו� ומדות כחות את

ישראל "כל המשנה את מקדימי� – זאת לבאר וכדי

לעול�ֿהבא": חלק לה� יש

א� כי ג�ֿעד�, אינו במשנתנו האמור הבא" ה"עול�

בגופי� לנשמות התחיה "כל77עול� אשר אומרי� ועליו ,

יהודי כל כי – הבא" לעול� חלק לה� יש ג�78ישראל

וכידועetebמצד להתפאר", ידי מעשה מטעי "נצר 79הוא

zxigayהוא הבחירה עני� (שאמיתית הקדושֿברו�ֿהוא

אי� ומעתה, היהודי. של לגו� מתייחסת ית') בעצמותו

" הוא וכוונתה התורה עניי� כל אשר בכ� אתzekflתמיה

הגשמיי�80ישראל" וגופו מדותיו את ,81,

שבעצמותו ה'" "חפ� ג� בתורה נמש� עי"ז ודווקא

ויאדיר". תורה "יגדיל ונעשה ית',
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אגה"ק68) וראה ובכ"מ. שצג. ע' תרס"ו המש� רע"ג. פח, תו"א ראה

באורייתא. רמיזי נ"� שאפילו א ט, תענית וראה כט. סו"ס

ש�.69) ישעי' רד"ק ראה

ש�.70) שמואל מדרש וראה

אותו71) דני� ואפילו עו"כ לפני ולא "לפניה�" במשפטי� נאמר שלכ�

רסכ"ו). חו"מ שו"ע ב. פח, (גיטי� ישראל כדיני

אבות.72) מס' ריש להחיד"א ימי� מזרוע ולהעיר

ועוד.73) סיני. במדבר גו' וידבר ד"ה תרס"ו המש� וראה ד. פ"א, ב"ר

מי"ז.74) פ"א, אבות

פמ"ט.75) תניא

מרז"ל76) בביאור סי"ט החסידות תורת של ענינה מקונטרס להעיר

תבלי�. תורה לו ובראתי יצה"ר בראתי ב) ל, (קידושי�

ואיל�.77) 366 ע' לעיל וראה

ח'*,78) סי' וביאורי� תשובות בארוכה .p"yeראה

ואיל�.79) 120 ע' שלו� תורת השיחות ס' ובארוכה ש�. תניא

קיי�80) האט מע� הזק�: רבינו מפתגמי .123 ע' ש� שלו� תורת ראה

מושג, לנו (=אי� איד� א פו� גו� דער השי"ת בא טייער איז עס ווי ניט, השגה

צא). ס"ע יו� (היו� יהודי) של גופו הקב"ה אצל יקר כמה

רמ"ח81) בציור הוא והאד� פ"ד: ה'שי"ת לגני באתי המש� ראה

ד תרי"ג, במספר שה� גידי� ושס"ה ה�oklאברי� בהשתל' המדרי' כל

הזה, תלוי�okleבמספר שבה� כחות, תרי"ג ג"כ יש הרי בהנשמה ג� הנה

המצו ת.תרי"ג

.l"end .jli`e anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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.l"end .jli`e anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*



`lelכי 'cÎ'b ipyÎoey`x mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ג' ראשו� יו�
אגרתי ,ehw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

אלול ד' שני יו�

,230 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä ø÷éò äðäå,fhw 'nr cr.áéúë åùôð
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó�מוב עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

כמפורש עול� חסד ה"ז עליה� עומד שהעול� מהעמודי� הצדקה, מצות צדקה, סת� נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה

עוונותיו. ותיקו� משפט שהיא צדקה היינו משפט ע� ובחבור ביחד הבאה בצדקה כא� שהמדובר הכתוב פי' ולכ� מזבח?! נבחר זה ואי� לעיל,

צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה � וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי � העני� אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' ע� זה לקשר ויש

א.35.א. נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, תהלי�
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."cqg ax" zpiga mikiynn ,dlabd ila cqge dwcv icieäæå§¤
áeúkL33ètLîe ä÷ãö äNò" :34,"çáfî 'äì øçáðzeyr - ¤¨£§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨©

,el oaxw z`ad xy`n xzei d"awdl aiage aed` ,htyne dwcvéôì§¦

ä÷ãöa ïk ïéàM äî ,ìeáâe äcîe øeòL úðéçáa ïä úBðaøwäL¤©¨§¨¥¦§¦©¦¦¨§©¤¥¥¦§¨¨
.åéúBðBò ïwúì ìeáb éìa øfôì ìëeiLzepaxw mby zexnl ,ixd - ¤©§©¥§¦§§©¥£¨

dwcv mbemixtkneli`e ,leabe xeriya md zepaxw ,j` ,zepeer lr

xe` dkiynn `id `linae ,leabe xeriy ila zeidl dleki dwcv

zxtke ,dlabdn dlrnly

df xe` ici lry zepeerd

.ixnbl xg` ote`a `idäîe©
:eøîàMl"f epizeax -35: ¤¨§
æaæáîä"dwcv ozepd - ©§©§¥

`ed xy`n xzei ,ax ieaixa

,aiiegnøúBé æaæáé ìà©§©§¥¥
,"Lîçî,ely geeixdn - ¥Ÿ¤

mixne` ep` ,`eti` ,cvik

c`n dlecb dlrny ,o`k

?dlabd ila dwcv zzl

,àèç àlL éîa à÷åc eðéä©§©§¨§¦¤Ÿ¨¨
Bà`l` ,`hgy in -zLïw ¤¦¥

úBiðòúå íéôebña åéàèç£¨¨§¦¦§©£¦
,éeàøk,yxcpy itk - ¨¨

.äìòîì íéîâtä ìk ïwúì§©¥¨©§¨¦§©§¨
`ed oi` eizepeer zxtkle -

,dwcv zpizpl wewf`ed

.ynegn xzei fafai `lyéøvL éî ìáà¯ ïéãò BLôð ïwúì C £¨¦¤¨¦§©¥©§£©¦
àèéLt,xacd xexa ixd -äòøb àìcdrexb `ly -úàeôø §¦¨§¨¨§¨§©

ïzé Léàì øLà ìëå" ,áLçð óñk ïéàL ,óebä úàeôøî Lôpä©¤¤¥§©©¤¥¤¤¤§¨§¨£¤§¦¦¥
áéúk "BLôð ãòa36,eiig cra :`id dpeekd heytd yexitd itl - . §©©§§¦

cra" aezk `l weqtae zeid j`eiigcra" `l` ,"eytpdpeekd ixd ,"

z` owzl ick el xy` lk zzl i`cky ,ynn ytpd cra `idytpd.

'd icqg" zxb`d ziy`xa `iady weqtd z` owfd epax xiaqi oldl

ik" xnel jixv did - "'d icqg"l dpeekd m` :l`yy ,"epnz `l ik

zpizp ote` `id "'d icqg" zernyny xiaqi owfd epax ?"enz `l

."epnz `l ik" aezky dn xiaqn `ed jkae ,dlabd ila dwcv

:owfd epax oeylae

éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦
ìò úàø÷ð äcîe ìeáb§¦¨¦§¥©
-Ceøa-LBãwä ìL BîL§¤©¨¨

àeäly cqgd ote` dfy -

,d"awd,"'ä éãñç"- ©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg

:áéúëãkaezky enk -37: §¦§¦
ãòå íìBòî 'ä ãñçå"§¤¤¥¨§©
ìkL íâä ék ."'eë íìBò¨¦£©¤¨
éìîBâå íéðîçø íä ìàøNé¦§¨¥¥©£¨¦§§¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òéôùî ä"á÷ä êë .åúòôùäå åúðéúðì äãîå ìåáâ ïúåð
øéàîä ãñç áø '÷ðä äàìéò ãñç 'éçáá åáåèå åøåà
íéðåéìò úåîìåòä êåú äãîå ìåáâ éìá ñ"à 'éçáá
úéìã êøáúé åìöà ú"éìã 'éçáá íä íìåëù íéðåúçúå
æ"éòå éáéùç àìë äéî÷ àìåëå íåìë ïåäéîøâî ïåäì
äìòîì åéúåðåòá íãàä íâôù íéîâôä ìë åð÷úð
èôùîå ä÷ãö äùò ù"æå .íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá
øåòéù 'éçáá ïä úåðáø÷äù éôì çáæî 'äì øçáð
ìåáâ éìá øæôì ìëåéù ä÷ãöá ë"àùî .ìåáâå äãîå
ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ù"îå .åéúåðåò ï÷úì
íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä
éî ìáà .äìòîì íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå
úàåôø äòøâ àìã àèéùô ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù
ùéàì øùà ìëå áùçð óñë ïéàù óåâä úàåôøî ùôðä

.áéúë åùôð ãòá ïúé

ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
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ד.32. טו, ראה עה"ת ג.33.פרש"י כא, ˘ËÈÏ"‡:34.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עפ"ז"ËÙ˘Ó�מוב עי"ז דוקא דאדרבא וי"ל הכא? בעי מאי

כמפורש עול� חסד ה"ז עליה� עומד שהעול� מהעמודי� הצדקה, מצות צדקה, סת� נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה

עוונותיו. ותיקו� משפט שהיא צדקה היינו משפט ע� ובחבור ביחד הבאה בצדקה כא� שהמדובר הכתוב פי' ולכ� מזבח?! נבחר זה ואי� לעיל,

צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה � וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי � העני� אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' ע� זה לקשר ויש

א.35.א. נ, ד.36.כתובות ב, יז.37.איוב קג, תהלי�



`lelכד 'e iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ו' רביעי יו�
אגרתיא ,fhw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéá êìéëùäì àé,232 'nr cr.íåéä ìë

-Ceøa-LBãwä ìáà ,íãàä éîçøì äcîe ìeáb Lé íøa ,íéãñç£¨¦§©¥§¦¨§©£¥¨¨¨£¨©¨¨
,óBñ ïéà åéúBcîìe ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà" àø÷ð àeämyk - ¦§¨¥¨§¦¨¥

,zeiteq oi` od eizecn mb jk ,seq oi` jxazi `edy:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky38:."'eëå åéîçø eìë àì ék",ixd ,seq ila md eingx - ¦Ÿ¨©£¨§

yecwd ly ecqgy myk

jk ,iteqÎoi` `ed `ed jexa

dwcv dyery mc`d mb

ok mb df ,dlabd ila cqge

cqgd ote` ,"'d icqg" `xwp

.d"awd lyøîàL eäæå§¤¤¨©
àéápä39ïaøçä øçà ©¨¦©©©ª§¨

àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå§©¨©§¥¦Ÿ
éôì Leøt ,"'Bâå eðîú̈§§¥§¦

,eðîú àlLoi`y iptn - ¤Ÿ©§
mininz ep`40,eðà ïéàL¤¥¨

íeL éìa íéîìLe íéîéîz§¦¦§¥¦§¦
Lôpa íâôe àèç¥§§¨©¤¤

,íéðBéìò úBîìBòáe`l` - §¨¤§¦
,minbte mi`hg ly mipipr oiicr epa yiâäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥

íäL 'ä éãñçamicqg -eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa §©§¥¤¥§¦§§©§¦§¥§¥¨¥
,äàlò ãñçå íéîçø,oeilr cqg -àeäLzpiga -ãñç áø ©£¦§¤¤¦¨¨¤©¤¤

:áeúkL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa íéîçøå:weqt eze` ly eteqa - §©£¦§¦§§©§¦§¤¨
."'Bâå åéîçø eìë àì ék"yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ¦Ÿ¨©£¨§

mingx jiyndldl`zeidl dwcvd dkixv -"'d icqg"yexit df .

ep` oi` ,oky - "epnz `l ik" ,dcne leab ila cqg ,"'d icqg" weqtd

ilay oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre minlye mininz

ie`xk epwezi dl`y ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl ick leab

miyelgd epizexec ly ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz ici lr41

xcqd lr okle - (dwcv ici lr wx `id jxcd `l` ,z`f miyxn

.dlabd ila cqg ,"'d icqg"a zeidlíðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨
äëøáì42ìàøNé ïéà" : ¦§¨¨¥¦§¨¥

,"ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eNòiL,dwcvd -íà íb ¤©£©¦

,àðécî íéøeèt eéäémb - ¦§§¦¦¦¨
mixeht md oicd cvn m`

,dwcv zzlnékitk - ¦
mixne` l"f epizeaxy43:

:"'eë àa ãåc ïa ïéà"cr - ¥¤¨¦¨
,"qikd on dhext dlkzy

,olvil `pngx ,didz `ly

lkae ,qika dhext elit`

,xnelk ,dwcv epzi z`f

didz dwcvd zpizpy

ixd ,laben izla ote`a

d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk dwcv

"oil`bp od cin"d z`44cr" xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .

iaxd xiaqn - "'eke"a z`f fnxn `l` ,"qikd on dhext dlkzy

`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`"hily

eaygi micediy ici lr rvazdl leki df l"fg xn`ne ,el` milin

mnvrzeipgexaepax oi`y dn mb dfy xnel yie .milcke miyxk

" xne` owfdeidiykdf oipr ,oky - "m`" `l` ,oicd cvn "mixeht

.zeipgexa rvazdl leki

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,oky ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

,dlebq icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

mipipra llk oevx didi `ly

dl`l `l mb ,miinyb

Îixae ze`ixal migxkeny

,xnelk .'d zcearl yeniy

"zeinyb"a didi `l oevxdy

zevxl `l` ,mipiprd

m` s`y ,jk ick cre ;miinybd mipipray ziwl`d zeigae "zeipgexa"

miinybd mipipra xqg melye qgmc`l migxkend,jkn xrhvi la -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvn dgnya didi `l`aehxiaqiy itk)

.dlebq icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote` - (ef zxb`a

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

xac ly ezin`ly ,zexedl

,l`xyin cg` lkl xacd jiiy

dpen`d cvn xwira `a df ,oky

lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d

zelbl wx eilr ,icedizeigle

.ef dpen`a

Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy "utg"a - ¦§¨¥§©¥§¨¦
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éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá
ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
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כב.38. ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורב� � פ"ג.41."והראי' באגה"ת לעיל 42.כמשנ"ת

.9 הערה ס"ט לעיל א.43.ראה צז, ה.44.סנהדרי� הלכה ש� תשובה הל' כב.1.רמב"� ט, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לכאורה"

מוב� וצ"לÏÏÎאינו בשרי�?! בחיי חפ� להיות כו' ישכו� הדר� שזו אפ"ל אי� :‰ÏÎ˘‰‰�È··דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! לשלול

קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡ע"י ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז � פכ"ז פט"ו, (עיי� ה' אור (ספראÂÙÓÂ¯˘כו'),‰‡„ÂÈÏÚÏÚÌ�‰ישכו� אחז"ל

אד� יאמר שלא הה"מ), בש� ד) (ט, ואתחנ� לקו"ת להרמב"�. מח"פ מ"ו וראה ש�. עה"ת פרש"י קדושי�. יאמר‡"‡ס"פ אבל ‡È˘Ùכו'

בנוגע‡Ú˘‰ומה רק (היינו הדר�ÚÓÏ˘‰כו' זו לא אבל ש�) (כמבואר נמי הכי דאי� כו' ולהשכיל� ,(ÔÂÎ˘È."(3 (הע' וכדלקמ� ‰Ú¯˙3.כו'.

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î�רצונ (בטל שזהו משמע זה ל'ÂÎÂ'"מל' ה' אור דישכו� הדרגא ומהו דוקא ה"' אור ד"ישכו� העבודה לדרגת נוגע (

lel` 'e iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz

`l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

"utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef

ly zeiptebde zeinybd z`,éðBæîe éðáedqpxtle miclil oevxdy - ¨¥§¥
cvn beprze "utga" didi

,mipiprd ly "zeinyb"dék¦
eðéúBaø eøîà äæ ìò©¤¨§©¥

äëøáì íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - , §§
eðéäcoi` "jpevx lha" - §©§

`l` oevx el yiy ezernyn

`ed oi`y iptn elhan `edy

itk ,`l` ,oeilrd oevxd

,oldl yxtn `edy

el didi `l dligzklny

,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦
íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå- §Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦

:mipiprd zylya,éðBæîe éiç éðáamixac md dl`y zexnl - §¨¥©¥§¥
`l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy

oevx mey el didimnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearalr d`ay

ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl` mixac ici

itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha) lehia

`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb mkg

`vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa

,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk

`id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l`

.dligzkl oevx mey el oi`yäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6- , §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ote`d zeidl jixv mc`d lv`y:"éç äzà Eçøk ìò"Loipr mby - ¤©¨§£©¨©

mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly

rbepa xacd jky oky lke ,llk miig el oi` - miinyb miig xeza

ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l

migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey el didi `ly

cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi ?xzeia

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el oi`y

xac ,xrv el mxeb df oi` ,melye qg jkn laeq `ede dl` mipipr

dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy

mixaca beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k

miniieqn7beprz el oi` ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,

jkl di`x .mda beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda

`ed xrve .jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky -

,dl` mixac el mixqgyk xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd

oi`y zexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken

xqgyk xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `edel mi

beprz mey el oi` ok`y zizin` dgked df ixd - mixac mze`

:owfd epax oeylae .mixac mze` el yi xy`k

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
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llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz

`l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

"utg"a evxiye ,miiptebÎmiixyad miiga evxi "iig"d oipry ,jxcd ef

ly zeiptebde zeinybd z`,éðBæîe éðáedqpxtle miclil oevxdy - ¨¥§¥
cvn beprze "utga" didi

,mipiprd ly "zeinyb"dék¦
eðéúBaø eøîà äæ ìò©¤¨§©¥

äëøáì íðBøëæ4:ìha" ¦§¨¦§¨¨©¥
ðBöø"'eë E5,epevx iptn - , §§
eðéäcoi` "jpevx lha" - §©§

`l` oevx el yiy ezernyn

`ed oi`y iptn elhan `edy

itk ,`l` ,oeilrd oevxd

,oldl yxtn `edy

el didi `l dligzklny

,oeilrd oevx epi`y dna oevx mey,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦
íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bì äéäé àìå- §Ÿ¦§¤¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦

:mipiprd zylya,éðBæîe éiç éðáamixac md dl`y zexnl - §¨¥©¥§¥
`l z`f lka ,d"awd z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken mc`dy

oevx mey el didimnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearalr d`ay

ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl` mixac ici

itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha) lehia

`ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb mkg

`vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn zpigaa

,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb jk .llk

`id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan `ed `l`

.dligzkl oevx mey el oi`yäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6- , §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ote`d zeidl jixv mc`d lv`y:"éç äzà Eçøk ìò"Loipr mby - ¤©¨§£©¨©

mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig" ly

rbepa xacd jky oky lke ,llk miig el oi` - miinyb miig xeza

ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l

migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey el didi `ly

cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi ?xzeia

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el oi`y

xac ,xrv el mxeb df oi` ,melye qg jkn laeq `ede dl` mipipr

dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy

mixaca beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k

miniieqn7beprz el oi` ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,

jkl di`x .mda beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda

`ed xrve .jkn xrhvn `ed ,mixac mze` el mixqg xy`ky -

,dl` mixac el mixqgyk xrhvn `edy dn ixd - beprzn jtidd

oi`y zexnl) jkn bprzn `ed - mixac mze` el yi xy`ky giken

xqgyk xrhvn `ed oi` m` ,eli`e ;(beprz eze`a yg `edel mi

beprz mey el oi` ok`y zizin` dgked df ixd - mixac mze`
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xacdy eppi`epi`,miiw
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"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n8"yi"d `edy ,zewl`n `a lkd ,

xac ,oky ,byen `le oaen `l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d

dlrnl `edy xacl eli`e ,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy

ely dpadd mlera oky ,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn

.dnkg ly "oi`"dn `ad "yi" ,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi`

aezky enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e9`id ,"dnkg ziy`x" :

`ed "dnkg"n dlrnl ,oky ,zelylzyd ly dpey`xd dxitqd
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ìkä11mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkd z` dign `ed - . ©Ÿ
ly ote`azeedzdgxkdd on ,"oi`n yi" dfy oeeike ,xvep xacdy ,

didz zeedzddyzicinzoipray ,zeciqgd zxeza xaqeny itk .

,ipyd xacl cala daiqk ynyn oey`xd xacdyk ,"lelre dlir"

(daiqd) "dlir"dy ixg` mb miiw zeidl (aaeqnd) "lelr"d leki

dzid `ly zeycgzd dfy ,"oi`n yi"a eli`e .ea z`vnp `l xak

zxg`) "yi" ly oiprd miiw `l "oi`"a ixdy ,ixnbl df iptl zniiw

didi ycgnd gekdy gxkdd on ,("yi" m` ik ,"oi`" did `l df -

itke) zeedzdd z`e yecigd z` ea lertl ,ycgzpy xaca cinz

"dpen`de cegid xry"a xaqedy12,(seq mi zrixwn "oky lkn"a

lka ycgn eaehae" ,zicinz `id xac lk zeedzde z`ixay - jk

mei"cinz13`l` ,zxkip zeycgzddyk ,"mei lka" wx `l ,

"cinz"edne ,"yi"l "oi`"n zeycgzdde d`ixad dpyi ,rbx lka ,
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`lelכו 'f iying mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ז' חמישי יו�

,232 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëä úéùàø ë"òå,fiw 'nr cr.æåðâä

"oi`"df.dbydn dlrnly jxazi eznkg zpiga - ?ïðBaúiLëe§¤¦§¥
Bzòãa øiöéå ,Búðáä ÷îòa íãàä,xacd z` oiaiy ixg` - ¨¨¨§Ÿ¤£¨¨¦©¥§©§

ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl xacd z` xiivi

,zxiievn dpenza opeaznyBúéåä"yi" ,ez`ixae -ìëa "ïéà"î £¨¨¥©¦§¨
Lnî òâøå òâø,xnelk - ¤©¨¤©©¨

zpiga ea zlret rbx lkay

- ,jxazi eznkg ly "oi`"d

,jk m`eéàäìò äìòé C ©¥©£¤©
Bà ,Bì òø ék Bzòcyiy - ©§¦©

,eléiç éða"î íéøeqé íeL¦¦¦¨¥©¥
øàL Bà ,"éðBæîeïéøeqé é §¥§¨¥¦¦

,íìBòazelrl leki cvik - ¨¨
laeq `edye el rxy ezrca

- ?mixeqiéøäÎy drya - £¥
Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨
íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé¦§¨¥§©©¦

àeäå ,âðòäå áBhäå- §©§¨Ÿ¤§
zpigaäìòîlL ïãòä̈¥¤¤§©§¨

,àaä íìBòî,`ad mler -ocr obdeabd mibeprzd zcn `edy , ¥¨©¨
df - zewl` zbyde zpadn zbprznd dnypd ly xzeiaobcala

dpigae ,exewn `edy "ocr"n jynpdef,cinz eze` deedne dign

L éðtî ÷ødf xac -Bì äîãð ïëì ¯ âOî Bðéà,el yiy -òø ©¦§¥¤¥ª¨¨¥¦§¤©
÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé Bà¦¦£¨¤¡¤¥©¥¦§©§¨§©Ÿ©

,âOî BðéàL,dfay "aeh"d -.Báeè áøå Bìãâìaeh ezeid iptne - ¤¥ª¨§¨§§©
aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn dlrnl `ed - xzeia lecb

dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl xac lk zeig ,xnelk .dfd

`ed yxeya ixd - olvil `pngx mixeqie rx ly oipra dhnl cxeiy

dhnl zcxl lekiy aeh epyi ,dhnl ezcixia j` ,zn`a aeh xac

itk xzeia dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyie ,aeh `edy d`xiye

dfyzligzacxei df okle dbydn dlrnl df myy ,zelbzdd

,dlbzd `l oiicr eay "aeh"d ,oky ,mixeqie rx ly yeala dhnl

"`ipz"d xtq ly oey`xd wlgay e"k wxta `ian owfd epaxy itk

weqtd z` (oipr eze`a oc `edyk)14epxqiz xy` xabd ixy`" :

ly zelbzdd ziy`x dfy ,'ied my ly "dÎi"n mi`a mixeqiy ,"dÎi

ly 'de 'e ,"zelbp d"e - zelbpde"y) "d"e"a cxei dfy iptl ,'ied my

dn ,"zelbp" od 'ied my

cxeiyd"i eli`e ,zelbzda

,"epxqiz" ixd ,"zexzqp" od

ixd ,(d"in mi`a ,mixeqi

dn xac ly ezzin`l

,mixeqie rxk mc`l d`xpy

eyxey cvn aeh `editke ,

ihewl"a owfd epax `iany

"dxez15"efnb yi` megp"n ,

ef mb" xn` xac lk lry

"daehl16wx `l ,ernyny ,

ayxge`nly oipr jkn `vi

xacd zrk mby `l` ,daeh

xg`le) yxeyd cvn aeh

.("aeh"d dlbzi oknøwò äæå17àøáð dìéáLaL äðeîàä §¤¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨
íãàä18,"déðéî éeðt øúà úéì"c ïéîàäì ,iept mewn oi`y - ¨¨¨§©£¦§¥£©¨¦¥

,`ed jexa yecwd `vnp mewn lka `l` ,epnnCìî éðt øBàá"e§§¥¤¤
,"íéiçmiig `ian xacd - mipt l` mipt cg` mr `vnp jlndyk - ©¦

htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd oipra xaqeny itk ,ipyl

z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd ,miigd jtidl olvil `pngx

oipra mb jk ,"miig jln ipt xe`a" oky ,miiga x`yp `ede ehtyn

ly ekln ,`ed jexa yecwd ly e`vnidy ,dlrnly "zekln"d

.miig `ian - mewn lka ,mlerïk ìòå,okle -äåãçå æò" §©¥Ÿ§¤§¨
"BîB÷îa19dkixv ,mewn lka `ed jexa yecwd ly e`vnid - , ¦§

ixdy ,`vnp `edy avn lka ,decge (oegha ly) wfeg mc`l zzl

"enewn"ae ,`ed jexa yecwd ly "enewn" `ed ,`vnp `edy okid

,"decge fer" ixd.íBiä ìk áBè ÷ø àeäå ìéàBä¦§©¨©

,ïk ìòå,okle -úéLàø20 §©¥¥¦
ìâéå íãàä çîNiL ,ìkä©Ÿ¤¦§©¨¨¨§¨¥

úò ìëa21äéçéå ,äòLå §¨¥§¨¨§¦§¤
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰� יחיש צ"ל כא� ג� ואולי ש�. תרגו� וראה טז כח, ישעי' כה".·'"ע"ד ב, קהלת תרגו� וראה Î"˜26.יודי�. ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.[24 [הערה ˘ËÈÏ"‡:27."כנ"ל" ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(באו"ה) ספ"א ח"א רס"א. מאגה"ק ולהעיר סע"א. כב, � ת"ו 28."תקו"ז

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰לעיל"‡Ï�העני שהדגיש לאחר � כא� משא"כ חז"ל. בדברי שהובא בכ"מ פי' וזהו הוא מוב� כי � זה באור„ÌÈÈÁהודגש

חפ�". שצ"ל פשיטא ובזה מל�, כג.29.פני לז, ˘ËÈÏ"‡:30.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"‰¯Â‡ÎÏדפסוק השייכות שבתנ"�Ê‰צע"ק לכא�, דוקא

השגח"פ ע"ד נר'˜Ì„Âכו"כ בזה וג� כו'. נוק� סע"ב) ז, (חולי� דוקא בו חז"ל פי' ע"פ ומוב� ‰„ÂÈ˜לזה. Ï„Â‚."לכאורה "במליצות" אפילו דאדה"ז

ד.31. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל � "כוננו" לאחרי גו' עניניו"Ô‡Îל"נ ד"כל "מחשבת") התרגו� פי' (ע"פ

'מחשבת"'. ג� ש�.33.� ˘ËÈÏ"‡:34.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב לד, ברכות "וכמחז"ל
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אלול ט' קודש שבת יו�
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øàMî úàN øúéa§¤¤§¥¦§¨
úBLBãwä åéúBcî¦¨©§

.Cøaúély oiprd edf - ¦§¨¥
,"einexna mely dyer"

l`kin oia mely dyer ,"seq oi` xe`"n ezelbzda jxazi `edy

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe

,àìéòìc àúeøòúà ,äpäå,dlrnln zexxerzdd -éelb øøBòì §¦¥¦§¨¨¦§¥¨§¥¦
óBñ-ïéà-øBàî ,ìéòì økæpä äîeöò äòtLäå äaø äøàä¤¨¨©¨§©§¨¨£¨©¦§¨§¥¥¥

,àeä-Ceøa,ick -íBìL úBNòì,dlrnly zecnd oia -økæpä ¨©£¨©¦§¨
,àzúìc àúeøòúàa àéä ,ìéòìly zexxerzdd ici lr - §¥¦§¦§¨¨¦§©¨

,dhnly dceardäNòîa§©£¥
íéiç úòtLäå ä÷ãvä- ©§¨¨§©§¨©©¦
,miig mipzepd mipiprïç¥

íéîçøå ãñçå5ïàîì ¨¤¤§©£¦§©
,íeìk déîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥§
envrn el oi`y inl -

,melkçeø úBéçäìe§©£©
.'eë íéìôLici lr - §¨¦

dwifgnd dwcv mirityny

miyere ,miiga iprd z`

,og mb ea yiy ote`a z`f

dwcvdy ,mingxe cqg

ly ote`ae ybxa zpzip

"eqiitnd"6dperae zray ,
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`lelל 'h ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,aeh ila rx oi`e rx ila aeh oi`y ,rxde,áBhä ìò èìBL òøäå§¨©¥©©
áeúkL Bîk9,"'eë íãàa íãàä èìL øLà" :"lrila mc`"d - §¤¨£¤¨©¨¨¨¨¨¨

weqt eze`a miiqny itke ,dyecw ly mc`d lr lyen ,dtilw ly

,"el rxl""õîàé íàlî íàìe"10dyecwd cv xabzn minrtl - , §Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
cvd xabzn minrtle

,df znerlyLeça äàøpëå§©¦§¤§
àø÷pä ,ïBzçzä íãàa§¨¨©©§©¦§¨

"ïè÷ íìBò" íLa11, §¥¨¨¨
øáBb áBhä íéîòôlL¤¦§¨¦©¥

Côäì íéîòôìårxdy - §¦§¨¦§¥¤
xabznïéàå .íBìLå ñç©§¨§¥

úò" ãò íìBòa íBìL̈¨¨©¥
,"õ÷,rxl seq didiyk - ¥

òøäî áBhä øøaúiL¤¦§¨¥©¥¨©
÷ácìwaczdl -BLøLa ¦¨¥§¨§

íéiçä øB÷î ,BøB÷îe§§©©¦
eãøtúé" éæàå ,àeä-Ceøä©£©¦§¨§
çeøå ,"ïåà éìòt ìk̈Ÿ£¥¨¤§©

õøàä ïî øáòé äàîhä56, ©ª§¨©£Ÿ¦¨¨¤
úðéça BëBzî øøaúiLk§¤¦§¨¥¦§¦©

.eäiçîä áBhä,f`y - ©©§©¥
l ,rxdn xxazi aehdyk`

,rxl meiw `lina didi

ly ezeige eneiw lk ixdy

.aehdn wx `a rxd

äæ øeøáexxazi aehdy - ¥¤
,rxdnéãé ìò ïk íb äéäé¦§¤©¥©§¥

ähîì Búe÷ìà éelb- ¦¡Ÿ§©¨
llka xexiady myk ,xnelk

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici lr ixd dyrp12didi mb jk ,

,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lr xexiadäaø äøàäa§¤¨¨©¨
áeúkL Bîk ,äîeöò äòtLäå13,"'ä úà äòc õøàä äàìî ék" : §©§¨¨£¨§¤¨¦¨§¨¨¨¤¥¨¤

"'eë 'ä ãBák äìâðå"14,ãéúòì íìBòä úeììëa eäæå .didi f`y - §¦§¨§§¤¦§¨¨¨¤¨¦
,f` dlbzzy ziwl`d zelbzdd ici lr - rxdn xxaziy aehdCà©

,"àöî úò" ìëa ¯ ïBzçzä íãàayecwd ly e`vnid zry lka - ¨¨¨©©§§¨¥§Ÿ

`ed jexa15,,älôz Bædlitzd oipr dfy -16,íézò øàL Bà §¦¨§¨¦¦
BðB÷ íò ããBaúäì íéðnæîmipnf x`ya e` dltzd zrya ,f`y - §ª¨¦§¦§¥¦
- envr mr "caer" icediyøeøa ïéòîì äëBæ åéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨¤§¥¥¥

ì äøBzä ÷ñò éãé ìò ,äæ,dîLziwl`d zelbzdd ici lry - ¤©§¥¥¤©¨¦§¨
ceniln dlbzny eytpay

,xexiad dyrp - ely dxezd

,rxdn dlrzn ely aehdy

,ä÷ãvä éãé ìò ïëå- §¥©§¥©§¨¨
xxazn ok mb ,ozep `edy

,rxdn aehdeøîàL Bîk17: §¤¨§
:l"f epizeax -øæòìà éaø"©¦¤§¨¨

øãäå éðòì äèeøt áéäé̈¦§¨§¨¦©£©
,éìöîozp xfrl` 'x - ©§¥

jk xg`e iprl dhext

,lltzd:áéúëcixdy - ¦§¦
aezk18:÷ãöá éðà- £¦§¤¤

,dwcvaéðô äæçà,"Eick - ¤¡¤¨¤
ly zelbzdd ze`xl

,dltza zewl`d zeinipt

ly dncwd ici lr df ixd

,dwcv ,"wcv"àéädfg`" - ¦
`id "jiptéelb úðéça§¦©¦

úòcä úòtLäå äøàä¤¨¨§©§¨©©©©
úlãâa ïðBaúäì ,äðeázäå§©§¨§¦§¥¦§ª©
eìéçc äfî ãéìBäìe ,'ä§¦¦¤§¦

eîéçøe,dad`e d`xi - §¦
íéiìëNlkydn ze`ay - ¦§¦¦

,'d zlecba dpadde,òãBpk©©
ziwl`d zelbzdd idefy -

,dltzayáBhä øøáð äæ éãé ìòådlere -Bîk ,òøä ãøôðå 'äì §©§¥¤¦§©©©§¦§©¨©§
áeúkL19Leøt ,"Bììäî éôì Léàå ,áäfì øeëå óñkì óøöî" : ¤¨©§¥©¤¤§©¨¨§¦§¦©£¨¥

?lldn `edy dn itl `ed mc` ly (ewexin) etexivy yexitd dn -

-'ä úà Bìelä éôì,dltzd zrya -eìéçc ãéìBäì úòcä ÷îòa §¦¦¤§Ÿ¤©©©§¦§¦
eîéçøe20,'d zad`e 'd z`xi -,òøä ãøôðå áBhä øøáð äëk- §¦¨¨¦§©©§¦§©¨©

,wxnpe sxvp `ede.øeëå óøöîa áäæå óñkî íéâéqä ãeøôe øeøák§¥¥©¦¦¦¤¤§¨¨§©§¥§
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לי היום יום . . . 

ה'תש"גג אלוליום ששי

חומש: שופטים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב. ז־ט.

תניא: והנה מדת . . . בא כו'.

ָמה זֹו ְצִריָכה ְלָבֵרר  ר ְנׁשָ י "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ֲאׁשֶ ָרִטית יֹוֵדַע ּכִ ּפְ ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ֲאִמין  ַהּמַ
ָבר  ה ַהּדָ ִריַאת ָהעֹוָלם, ִהּנֵ ַעת ּבְ ם ִמּשְׁ ִנים, אֹו ּגַ ּשָׁ לֹוִני. ּוֵמאֹות ּבַ ָמקֹום ּפְ רּור ְוִתּקּון ּבְ ן ֵאיֶזה ּבֵ ּוְלַתּקֵ
ה  זּו ִהּנֵ ָמה ַהּלֵ נֹו, ְוַגם ְנׁשָ בֹוא ְלָבְררֹו ּוְלַתּקְ ּתָ ָמה ׁשֶ ׁשָ ה ְלאֹוָתּה ַהּנְ ן ְמַחּכֶ ּקֵ ֵרר אֹו ְלִהְתּתַ ִריְך ְלִהְתּבָ ּצָ ׁשֶ

ל ָעֶליָה. ר ֻהּטַ ן ֶאת ֲאׁשֶ ה ִלְזַמן ְיִריָדָתּה ְלָבֵרר ּוְלַתּקֵ ֵמָאז ֶנֱאְצָלה ְוִנְבְרָאה, ִהיא ְמַחּכָ

ה'תש"גד אלולשבת

חומש: שופטים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. י־יב.

תניא: יא. להשכילך . . . הגנוז.

ֶפר  ּסֵ ַגע ּבַ ּנָ קֹום ׁשֶ ּמָ ית ּבַ ּלִ ק ַהּטַ ִריָאה ּוְבסֹוָפּה, נֹוׁשֵ ת ַהּקְ ְתִחּלַ יתֹו ּבִ ַטּלִ ְרכֹות ַהּתֹוָרה: נֹוֵגַע ּבְ ֵסֶדר ּבִ
ֶפר ּתֹוָרה ְוקֹוֵרא. ָניו, ְקָצת, ְלָיִמין, ּוְמָבֵרְך. ּפֹוֵתַח ַהּסֵ ֶפר ּתֹוָרה, ַמְפֶנה ּפָ ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ַהּסֵ

ַמֲעַלת  ִאיׁש –  ֶכל,  ְוַהּשֵׂ ַהּמִֹחין  ַמֲעַלת  ָאָדם –  ָאִרים:  ּתְ ָעה  ַאְרּבָ ָנם  ֶיׁשְ י,  ָהֱאנֹוׁשִ ִמין  ַמֲעַלת  ּבְ
ר ַעל  ּבֵ ֶבר – ִמְתּגַ יֶהם, ּגֶ ּתֵ ׁשְ ִמּדֹות, אֹו ּבִ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ ּדֹות, ֱאנֹוׁש – ַהֲחִליׁשּות ּבְ ב ְוַהּמִ ַהּלֵ
ֶגֶבר עֹוֵסק  ִמּדֹות, ַהְינּו ּדְ ֶכל אֹו ּבְ ׂשֵ ֲעלֹות אֹו ּבְ יג ַאַחת ַהּמַ ִניעֹות ְוִעּכּוִבים ְלַהּשִׂ ַעְצמֹו ְלָהִסיר ַהּמְ

יהֹו ְלַמֲעַלת ִאיׁש אֹו ָאָדם. ִעם ָהֱאנֹוׁש ְלַהְגּבִ
אֹוָתם  ל  ּכָ ָנם  ֶיׁשְ ֱאנֹוׁש  ּבֶ ַגם  ּדְ ֶהְכֵרַח  ּבְ ֲהֵרי  ָאָדם,  אֹו  ִאיׁש  ֵמֱאנֹוׁש  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ּדְ ּוֵמַאַחר 

ָאָדם. ִאיׁש ְוַגם ּבְ ָנם ּבְ ׁשְ ּיֶ ֲעלֹות ׁשֶ ַהּמַ

ה'תש"גה אלוליום ראשון

חומש: תצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. יג־טו.

תניא: יב. והי' . . . מדות לבדן.

יִצית.  ֵתף ָיִמין ּובֹוְדִקים ַהּצִ ל ַעל ּכָ דֹול ְמֻקּפָ ית ּגָ ּלִ יִחים ַהּטַ דֹול: ַמּנִ ית ּגָ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ִמְנָהֵגנּו ּבִ
ִטים אֹותֹו,  ֵתף, ּפֹוׁשְ ית ִמן ַהּכָ ּלִ ְך לֹוְקִחים ַהּטַ י ּגֹו'". ַאַחר ּכָ ְרִכי ַנְפׁשִ ִדיָקה אֹוְמִרים "ּבָ ַעת ַהּבְ ׁשְ ּבִ
ִציִצית. ִסּיּום  ף ּבְ ת ְלִהְתַעּטֵ ְרּכַ ָניו ַלֲאחֹוָריו, ּוַמְתִחיל ּבִ ֶנֶגד ּפָ ית, ַמֲחִזיר אֹותֹו ִמּכְ ּלִ ַפת ַהּטַ ִקים ׂשְ ְמַנּשְׁ

ֹמאל. ַצד ׂשְ ארֹו ַלֲאחֹוָריו ּבְ ְנפֹות ָיִמין ְסִביב ַצּוָ ָרָכה ָסמּוְך ִלְכִריַכת ב' ּכַ ַהּבְ
ים ִסיָמן ט(. ְבֵרי ְנֶחְמָיה ֹאַרח ַחּיִ ים ִסיָמן א, ּדִ ֵאִרית ְיהּוָדא ֹאַרח ַחּיִ ן ׁשְ )ַעּיֵ

ה'תש"גו אלוליום שני

חומש: תצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. טז־יח.

תניא: אך . . . 234 הקדושות ית'.

הצ"צ סיפר: דער בעש"ט הָאט זייער הָאלט געהַאט ליכטיקייט, ואמר: אור בגימט' רז, 
דער ווָאס ווייס דעם סוד ווָאס אין יעדער זאך, קָאן ליכטיג מאכען.

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב
ופרקים ז־ט

יום שני
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח
ופרקים י־יב

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד
ופרקים 
יג־טו

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח
ופרקים 
טז־יח



היום יום . . . לי

א 'ָרז' – ַהּיֹוֵדַע ֶאת  ִגיַמְטִרּיָ ם טֹוב ְמֹאד ָאַהב אֹור, ְוָאַמר: 'אֹור' ּבְ ַעל ׁשֵ ר: ַהּבַ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ל ְלָהִאיר. ָבר, ְמֻסּגָ ָכל ּדָ ּבְ ַהּסֹוד ׁשֶ

ה'תש"גז אלוליום שלישי

חומש: תצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. יט־כא.

תניא: הנה אתערותא . . . קיח המחייהו.

ֵה"א. ָאֶלף ְלַבּסֹוף, ְוֹלא ּבְ א" ּבְ ּכָ ֵקן הֹוָרה ִלְכּתֹב "ְפצּוַע ּדַ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
ְמַחת  ׂשִ ּבְ א  ֶאּלָ ּבֹו  קֹוִרין  ֵאין  ַהּסֹוֵפר,  ֶעְזָרא  יהֹו  ִהּגִ ׁשֶ ָיָדם  ּבְ ָלה  ּבָ ּקַ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ֵיׁש  ְפרַאג  ּבִ
ַנת תרס"ח ְרִאיִתיו, ְוָכתּוב ּבֹו  ׁשְ ּבִ ְפרַאג  ּבִ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ַמע.  ת ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ ִמיד  ּתָ ּתֹוָרה, ְוגֹוְלִלין אֹותֹו 
ָיָדם  ּבְ ל  ְמֻקּבָ ר  ֲאׁשֶ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ם  ׁשָ ָרִאיִתי  ַנת תרס"ז,  ׁשְ ּבִ וָאְרְמס  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ָאֶלף.  ּבְ א"  ּכָ "ּדַ
ָעה ִסיָמן  ֵאִרית ְיהּוָדא )יֹוֶרה ּדֵ ׁשְ ן ּבִ ָאֶלף. ְוַעּיֵ א ּבְ ּכָ תּוב ּדַ ָתבֹו ַמֲהַר"ם ֵמרֹוְטְנּבּוְרג, ְוַגם ּבֹו ּכָ ּכְ ׁשֶ
ה ְסָפִרים  ּמָ ן ּכַ ַנת ַאְבָרָהם )ִסיָמן לב( ְמַצּיֵ ָעה ִסיָמן כ"ב( . ּוְבֵסֶפר ִמׁשְ ט"ז( ְוִדְבֵרי ְנֶחְמָיה )יֹוֶרה ּדֵ

ֶזה. ִנים ּבָ ַהּדָ

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ֵקן ּבְ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ְדרּוׁשֵ ר ָטַרח ְוָיַגע ּבִ עֹות, ֲאׁשֶ ִים ֶאֶלף ַהּשָׁ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ְוֶאָחד ֵמֶהם הּוא ְזכּות ׁשְ
ֵקן,  נּו ַהּזָ י ַרּבֵ רּוׁשֵ עּור ְמֻיָחד ִלְלֹמד ּדְ ַנת תקס"ד ָקַבע לֹו ׁשִ ׁשְ ִנים תקס"ד־תקצ"ד )ּבִ ים ַהּשָׁ ֹלׁשִ ׁשְ

ָסָתם( . ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ִעְנָין ְקׁשֵ ַעת ּבְ ַהֲעָמַקת ַהּדַ ַיַחס ְלִהְתּבֹוְננּות ּבְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר – ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ים ְוכּו'  ִדיֵני ָנׁשִ ִכי טֹוב, ּוְרָאָיה ִמן ַהּתֹוָרה ּבְ יִגים ּבְ ָגה: ִאם ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ֲאַזי ְמִביִנים ּוַמּשִׂ ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ֲעֵלי ַהׂשְ ם ֵהם ּבַ ּלָ ּכֻ אֹוִנים ׁשֶ ִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַהּגְ ּנָ ֶזה ּתַ ִרים ּבָ כֹולֹות ִלְטֹען, ּוְמַדּבְ ּיְ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן ׁשֶ
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ה ֵאיָנּה ּבְ ֻמְפָלָגה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהֹלא ָהִאּשָׁ

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג
ופרקים 
יט־כא

יום 
שישי
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח
ופרקים 
כב־כד

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד
ופרקים 
כה־כז

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ג' ראשו� יו� איסור על חל איסור אין

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰íeMî øeñà ïéà¥¨¦

äèéçL ïéàL ,ïéàîè ïéðéî ìáà ...ãáìa ïéøBäè ïéðéî àlà äìáð§¥¨¤¨¦¦§¦¦§©£¨¦¦§¥¦¤¥§¦¨

ìëBà íeMî àlà ,äôøèe äìáð íeMî ä÷Bì Bðéà ...ïäa úìòBî¤¤¨¤¥¤¦§¥¨§¥¨¤¨¦¥

.äàîè øNa§©§¥¨

עו� או טמאה בהמה איסור על נוס� נבלה איסור אי� ולמה

איסור" על חל איסור ש"אי� הוא כלל כי ב)טמא? ק, .(חולי�

לעיל הכ"ד)אמנ� והביא(בפ"ב נמלות "ריסק הרמב"�: פסק

ואכלו, כזית הכל ונעשה שנתרסקו לאלו וצירפה שלימה אחת

משו� ואחת האחת, הנמלה משו� חמש מלקויות, שש לוקה

שאי� כיו� משנה': ה'מגיד ומקשה הטמאי�". מנבלת כזית

איסור על לחול יכול נבילה איסור אי� הרי איסור על חל איסור

נבילה? משו� השלימה על ילקה ואי� שר�,

משנה': ה'מרכבת ותיר�

הרמב"� ביאר ח)כבר הל' פי"ז איסו"ב האחרו�(הל' האיסור שא�

האיסור שחל מתו� הרי כולל'), ('איסור אחרי� דברי� ג� כולל

האיסור עליו שהיה הדבר על ג� הוא חל האחרי� הדברי� על

בנמלות היה לא השלימה הנמלה צירו� לפני כא�: וא� הראשו�.

שחל ומתו� נבילה, כזית נוצרה הצירו� ידי ועל כזית המרוסקות

השלימה הנמלה על ג� חל המרוסקות על הנבילה איסור

כזית. באותו הכלולה

נזר' ד)וה'אבני פב, הרמב"�(יור"ד לדעת כאשר(ש�)ביאר: ,

אכילת ובענייננו: חלי�. שניה� כאחד באי� האיסורי� שני

שהאד� אלא ה�, מאוסי� שהרי אכילה נחשבת אינה שרצי�

('אחשביה'). מחשיב� האוכל

– האיסור את הקובעי� ה� ומחשבתו האד� שרצו� ומכיו�

הנמלות את אוכל האד� כאשר רק ונבילה שר� איסורי חלי�

זה על זה חלי� האיסורי� זו ובשעה אכילה, לצור� מרסק� או

אחת. בבת באי� שה� כיו�

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו� שיעור חצי איסור של גדרו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰úéfk ìëBàä̈¥©©¦

.äòeá÷ úàhç àéáî ,ââBLa ;úøk áiç ,ãéæîa ¯ áìç¥¤§¥¦©¨¨¥§¥¥¦©¨§¨

במזיד חלב כזית ש"האוכל כא� הרמב"� של הקביעה לצד

מ� אסור שיעור ש"חצי ההלכה היא מקובלת כרת", חייב

הט"ז)התורה" פ"ד ולעיל ה"א, פ"ד שבועות הל' .(ראה:

התחייב ולא חלב כזית מחצית אכל א� השאלה: ונשאלת

שמכיו� או חלב? אכילת איסור על עבר זאת בכל הא� � כרת

אלא חלב אכילת של איסור כא� אי� האסור שיעור אכל שלא

התורה מסוי�, בשיעור לאכילה האסורי� שדברי� � אחר איסור

מכשיעור. פחות אפילו מה� לאכול אסרה

ד� (חלב, איסורי� מכמה שיעור חצי באוכל מינה' ו'נפקא

עבר מסוי� מאיסור השיעור מחצית שאכל פע� כל א� וכיו"ב):

הוא הרי וכיו"ב), ד� או (חלב מסוי� איסור אותו אכילת על

באכילת א� אבל עצמו בפני איסור כל על מרדות מכת חייב

כללי ציווי משו� אלא ההוא הדבר משו� איסור אי� שיעור חצי

מרדות מכת אלא חייב אינו מהשיעור פחות אפילו לאכול שלא

אחת.

הרגצ'ובי ה"ח)הגאו� פ"א איסו"ב הרמב"�(צפע"נ מדברי מוכיח

ש�) שבועות א�(הל' האיסורי�, בכל כללי די� הוא שיעור שחצי

שיעור שחצי להבי� יש הרמב"� דברי שממשמעות מציי� הרבי

עצמו בפני איסור בכל פרטי די� עמ'הוא חל"ט, שיחות, לקוטי (ראה

(21 הערה 184.

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו� התורה? מן אסור בחו"ל חדש

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?ãöék Lãçä¤¨¨¥©

BlL Lãçä ïî ìëàì øeñà ¯ ãáìa äàeáú éðéî úLîçî ãçà ìk̈¤¨¥£¥¤¦¥§¨¦§©¨¤¡Ÿ¦¤¨¨¤

íã÷ Lãç úéfk ìëBàä ìëå ...ïñéða øNò äMLa øîòä áø÷iL íã÷Ÿ¤¤¦§©¨Ÿ¤§¦¨¨¨§¦¨§¨¨¥©©¦¨¨Ÿ¤

õøàa ïéa ,ïîæ ìëáe íB÷î ìëa ¯ äøBzä ïî ä÷Bì ,øîòä úáø÷ä©§¨©¨Ÿ¤¤¦©¨§¨¨§¨§©¥¨¨¤

.õøàì äöeça ïéa¥§¨¨¨¤

באר� בי� זמ�, בכל התורה מ� אסור שה'חדש' הרמב"� דברי

המשנה כסתימת ה� בחו"ל, א)ובי� סח, מנחות מ"ט, פ"ג אבל(ערלה

ראשוני�" "מקצת קצ"א)לדעת סי' בתרה"ד אסור(הובאו ה'חדש' ,

קמא תנא כדעת מדרבנ�, א)בחו"ל לז, .(קידושי�

ערו�' ס"ב)ה'שולח� רצ"ג סי' והוסי�(יור"ד הרמב"� כדעת פסק

התוספות כדעת נכרי�, בתבואת א� נוהג זה ש�).שאיסור (קידושי�

הב"ח וכתב בחו"ל חדש באיסור להקל נהגו ש�העול� (יור"ד

כתיב): גדוליד"ה וא� היתר, לנהוג במלכותינו פשט "המנהג

שנעשה השכר ושותי� אוסרי�, היו לא לפנינו... שהיו התורה

נזהרו מקרוב חסידי� מקצת זולת העומר, התירו שלא מתבואה

'חדש' איסור שאי� כ� על ההיתר את מבסס הוא זה". באיסור

נכרי. בתבואת

הזק� אדמו"ר ערו� בשולח� ס"ל)ג� תפ"ט סי' הביא(או"ח

להיתר: טעמי�

או הפסח, קוד� נזרעת התבואה שרוב "במקומות א.

נזרעת התבואה שרוב ממקומות תבואה לה� שמביאי� במקומות

חדש" איסור בה שאי� הפסח, ש�)קוד� יור"ד (טור

השיכר, היא שתיית� שעיקר הדחק, שעת היא שש� "לפי ב.

שחדש הסוברי� הראשוני�, מקצת על סומכי� ה� לפיכ�

ולא ישראל, אר� משו� שגזרו סופרי�, מדברי אלא אינה בחו"ל

ישראל" לאר� הסמוכי� במקומות אלא תפ"טגזרו סי' א"ח (מג"א

י"א). ס"ק

המתירי� על יסמו� לא נפש בעל ש"כל מסכ� אדה"ז א�

רוב כהסכמת לו, שאפשר מה בכל לעצמו ויחמיר הללו,

בחו� א� התורה מ� נוהג שהחדש – והאחרוני� הראשוני�

עיקר". כ� כי נכרי�, בשל א� מקו�, ובכל לאר�,



לי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ג' ראשו� יו� איסור על חל איסור אין

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰íeMî øeñà ïéà¥¨¦

äèéçL ïéàL ,ïéàîè ïéðéî ìáà ...ãáìa ïéøBäè ïéðéî àlà äìáð§¥¨¤¨¦¦§¦¦§©£¨¦¦§¥¦¤¥§¦¨

ìëBà íeMî àlà ,äôøèe äìáð íeMî ä÷Bì Bðéà ...ïäa úìòBî¤¤¨¤¥¤¦§¥¨§¥¨¤¨¦¥

.äàîè øNa§©§¥¨

עו� או טמאה בהמה איסור על נוס� נבלה איסור אי� ולמה

איסור" על חל איסור ש"אי� הוא כלל כי ב)טמא? ק, .(חולי�

לעיל הכ"ד)אמנ� והביא(בפ"ב נמלות "ריסק הרמב"�: פסק

ואכלו, כזית הכל ונעשה שנתרסקו לאלו וצירפה שלימה אחת

משו� ואחת האחת, הנמלה משו� חמש מלקויות, שש לוקה

שאי� כיו� משנה': ה'מגיד ומקשה הטמאי�". מנבלת כזית

איסור על לחול יכול נבילה איסור אי� הרי איסור על חל איסור

נבילה? משו� השלימה על ילקה ואי� שר�,

משנה': ה'מרכבת ותיר�

הרמב"� ביאר ח)כבר הל' פי"ז איסו"ב האחרו�(הל' האיסור שא�

האיסור שחל מתו� הרי כולל'), ('איסור אחרי� דברי� ג� כולל

האיסור עליו שהיה הדבר על ג� הוא חל האחרי� הדברי� על

בנמלות היה לא השלימה הנמלה צירו� לפני כא�: וא� הראשו�.

שחל ומתו� נבילה, כזית נוצרה הצירו� ידי ועל כזית המרוסקות

השלימה הנמלה על ג� חל המרוסקות על הנבילה איסור

כזית. באותו הכלולה

נזר' ד)וה'אבני פב, הרמב"�(יור"ד לדעת כאשר(ש�)ביאר: ,

אכילת ובענייננו: חלי�. שניה� כאחד באי� האיסורי� שני

שהאד� אלא ה�, מאוסי� שהרי אכילה נחשבת אינה שרצי�

('אחשביה'). מחשיב� האוכל

– האיסור את הקובעי� ה� ומחשבתו האד� שרצו� ומכיו�

הנמלות את אוכל האד� כאשר רק ונבילה שר� איסורי חלי�

זה על זה חלי� האיסורי� זו ובשעה אכילה, לצור� מרסק� או

אחת. בבת באי� שה� כיו�

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו� שיעור חצי איסור של גדרו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰úéfk ìëBàä̈¥©©¦

.äòeá÷ úàhç àéáî ,ââBLa ;úøk áiç ,ãéæîa ¯ áìç¥¤§¥¦©¨¨¥§¥¥¦©¨§¨

במזיד חלב כזית ש"האוכל כא� הרמב"� של הקביעה לצד

מ� אסור שיעור ש"חצי ההלכה היא מקובלת כרת", חייב

הט"ז)התורה" פ"ד ולעיל ה"א, פ"ד שבועות הל' .(ראה:

התחייב ולא חלב כזית מחצית אכל א� השאלה: ונשאלת

שמכיו� או חלב? אכילת איסור על עבר זאת בכל הא� � כרת

אלא חלב אכילת של איסור כא� אי� האסור שיעור אכל שלא

התורה מסוי�, בשיעור לאכילה האסורי� שדברי� � אחר איסור

מכשיעור. פחות אפילו מה� לאכול אסרה

ד� (חלב, איסורי� מכמה שיעור חצי באוכל מינה' ו'נפקא

עבר מסוי� מאיסור השיעור מחצית שאכל פע� כל א� וכיו"ב):

הוא הרי וכיו"ב), ד� או (חלב מסוי� איסור אותו אכילת על

באכילת א� אבל עצמו בפני איסור כל על מרדות מכת חייב

כללי ציווי משו� אלא ההוא הדבר משו� איסור אי� שיעור חצי

מרדות מכת אלא חייב אינו מהשיעור פחות אפילו לאכול שלא

אחת.

הרגצ'ובי ה"ח)הגאו� פ"א איסו"ב הרמב"�(צפע"נ מדברי מוכיח

ש�) שבועות א�(הל' האיסורי�, בכל כללי די� הוא שיעור שחצי

שיעור שחצי להבי� יש הרמב"� דברי שממשמעות מציי� הרבי

עצמו בפני איסור בכל פרטי די� עמ'הוא חל"ט, שיחות, לקוטי (ראה

(21 הערה 184.

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו� התורה? מן אסור בחו"ל חדש

:· ‰ÎÏ‰ È ˜¯Ù ,˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?ãöék Lãçä¤¨¨¥©

BlL Lãçä ïî ìëàì øeñà ¯ ãáìa äàeáú éðéî úLîçî ãçà ìk̈¤¨¥£¥¤¦¥§¨¦§©¨¤¡Ÿ¦¤¨¨¤

íã÷ Lãç úéfk ìëBàä ìëå ...ïñéða øNò äMLa øîòä áø÷iL íã÷Ÿ¤¤¦§©¨Ÿ¤§¦¨¨¨§¦¨§¨¨¥©©¦¨¨Ÿ¤

õøàa ïéa ,ïîæ ìëáe íB÷î ìëa ¯ äøBzä ïî ä÷Bì ,øîòä úáø÷ä©§¨©¨Ÿ¤¤¦©¨§¨¨§¨§©¥¨¨¤

.õøàì äöeça ïéa¥§¨¨¨¤

באר� בי� זמ�, בכל התורה מ� אסור שה'חדש' הרמב"� דברי

המשנה כסתימת ה� בחו"ל, א)ובי� סח, מנחות מ"ט, פ"ג אבל(ערלה

ראשוני�" "מקצת קצ"א)לדעת סי' בתרה"ד אסור(הובאו ה'חדש' ,

קמא תנא כדעת מדרבנ�, א)בחו"ל לז, .(קידושי�

ערו�' ס"ב)ה'שולח� רצ"ג סי' והוסי�(יור"ד הרמב"� כדעת פסק

התוספות כדעת נכרי�, בתבואת א� נוהג זה ש�).שאיסור (קידושי�

הב"ח וכתב בחו"ל חדש באיסור להקל נהגו ש�העול� (יור"ד

כתיב): גדוליד"ה וא� היתר, לנהוג במלכותינו פשט "המנהג

שנעשה השכר ושותי� אוסרי�, היו לא לפנינו... שהיו התורה

נזהרו מקרוב חסידי� מקצת זולת העומר, התירו שלא מתבואה

'חדש' איסור שאי� כ� על ההיתר את מבסס הוא זה". באיסור

נכרי. בתבואת

הזק� אדמו"ר ערו� בשולח� ס"ל)ג� תפ"ט סי' הביא(או"ח

להיתר: טעמי�

או הפסח, קוד� נזרעת התבואה שרוב "במקומות א.

נזרעת התבואה שרוב ממקומות תבואה לה� שמביאי� במקומות

חדש" איסור בה שאי� הפסח, ש�)קוד� יור"ד (טור

השיכר, היא שתיית� שעיקר הדחק, שעת היא שש� "לפי ב.

שחדש הסוברי� הראשוני�, מקצת על סומכי� ה� לפיכ�

ולא ישראל, אר� משו� שגזרו סופרי�, מדברי אלא אינה בחו"ל

ישראל" לאר� הסמוכי� במקומות אלא תפ"טגזרו סי' א"ח (מג"א

י"א). ס"ק

המתירי� על יסמו� לא נפש בעל ש"כל מסכ� אדה"ז א�

רוב כהסכמת לו, שאפשר מה בכל לעצמו ויחמיר הללו,

בחו� א� התורה מ� נוהג שהחדש – והאחרוני� הראשוני�

עיקר". כ� כי נכרי�, בשל א� מקו�, ובכל לאר�,



v"ndqeלד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו� הנאה באיסורי ריח

:„"È ‰ÎÏ‰ ,‚"È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰øzî ïëå§¥ª¨

ìL úéáça çéøäì ìàøNéì øzîe ;eðlL ïéé ìL úéáça éBbä çéøiL¤¨¦©©§¨¦¤©¦¤¨ª¨§¦§¨¥§¨¦©§¨¦¤

.Lnî Ba ïéàL éôì ,íeìk çéøä ïéàL ¯ øeqà íL äæa ïéàå ,Cñð ïéé¥¤¤§¥¨¤¥¦¤¥¨¥©§§¦¤¥©¨

ערו� ס"ז)בשולח� קח, סי' של(יו"ד שבשמי� הלכה נפסקה

אסורי� הנאה, איסורי שה� וערלה, הכר� כלאי כוכבי�, עבודת

נס�? יי� להריח מותר מדוע השאלה: ונשאלת בהרחה. ג�

הש"� ש�)וכתב אינו(יו"ד שהיי� מאחר כי המרדכי, בש�

היא". מילתא לאו "ריחא כזה במקרה להרחה, מעיקרו עומד

מהגמרא לדבריו ראיה הביא ב)והמרדכי לז, של(סוכה שהדס

בו. להריח מותר מצוה של אתרוג ואילו בו להריח אסור מצוה

הרי לריח, מיועד שמעיקרו הדס פשוט: ההבדל האמור, ולאור

אתרוג ואילו בו להשתמש אי� מצוה לצור� אותו מקצי� כאשר

אכילתו את מונעת למצוה הקצאתו מאכל, פרי הוא שביסודו

זה ומטע� לכ�, הקצוהו שלא כיו� מותר ריחו אבל החג, בימי

נס�. יי� להריח מותר

לאד� מזיק היי� שריח מאחר נימק: עצמו סו,הש"� ע"ז (תוס'

אסרוהו.ב) לא –

הרדב"ז כא�)ואילו הרמב"� ממש,(על בו אי� ריח אמנ� מסביר:

הדבר א� הרי מהריח, ליהנות היא האד� כוונת כאשר אבל

שמותר הרמב"� פסק מקו� ומכל בו, להריח אסור בהנאה אסור

כדי אלא להנאה, נועדה שלא בהרחה מדובר כי נס� יי� להריח

וכיו"ב. ואיכותו היי� בטיב להבחי�

ה'תשס"ט אלול ז' חמישי יו� לכתחילה איסור מבטלין אין

:·ÈŒ‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê"Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰eòvtúð¦§©§

eãøtúð Bà ,ïäéðéaL äìøò æBâà éðtî ïlk eøñàpL elà íéæBâà¡¦¥¤¤¤§ª¨¦§¥¡¨§¨¤¥¥¤¦§¨§

,íéæBâàä òöôì øeñàå ...íéúàîe ãçàa eìòé elà éøä ...íéðBnøä̈¦¦£¥¥©£§¤¨¨©¦§¨¦§Ÿ©¨¡¦

øeqà ïéìháî ïéàL ¯ íéúàîe ãçàa eìòiL éãk ...íéðBnøä ãøôìe§¨¥¨¦¦§¥¤©£§¤¨¨©¦¤¥§©§¦¦

.åéìò ïéøñBàå BúBà ïéñðB÷ ,ïë äNò íàå ;älçzëì§©§¦¨§¦¨¨¥§¦§§¦¨¨

את לבטל אסור כ� לכתחילה, איסור מבטלי� שאי� כש�

עבר וא� ביטולו. את המונעת האסור, הדבר של חשיבותו

בדבר תנאי� נחלקו ב):וביטל, נד, א�(גיטי� שבי� אומרי� יש

משו� שוגג שקונסי� בטלי� אינ� בשוגג א� ובי� במזיד בוטל

מזיד. משו� שוגג קנסו ולא בטלי�, שבשוגג סוברי� ויש מזיד,

הלכה. וכ�

עבר שא� סובר למזיד, שוגג בי� חילק שלא הרמב"�, וא�

ביאר שהרי מותרת, התערובת – בשוגג שהאיסור(בפיה"מ)וביטל

ולא לכתחילה, האיסור את וביטל שעבר על קנס משו� הוא

בשוגג שעשה מי את לקנוס הכ"ה)שיי� פט"ו לעיל .(כס"מ

– אסור שהדבר ידע שלא אלא לכתחילה איסור והמבטל

זה הרי בכוונה האיסור את ביטל שבפועל כיו� הרש"ל, לדעת

הט"ז א� סק"ט)מזיד, צ"ט סי' וחשב(יור"ד שטעה שכיו� סובר

שהיא וידע בשבת מלאכה כעושה שוגג נקרא לבטל, שמותר

שוגג. שנקרא אסורה שהמלאכה ידע לא אבל שבת

בה� שנתערב הרימוני� או מהאגוזי� חלק נחתכו וא�

הוא שהאיסור לומר תולי� אי� – מחשיבות� ונתבטלו האיסור

'ממה מותרי� שנחתכו אלו רק אלא מותרי�, כול� ויהיו שנחת�

בטלה שהרי מותרי� כול� הרי בה� האיסור א� נפש�':

ודאי בה�, אינו האיסור וא� ברוב, ובטל האיסור חשיבות

שמותרי�.

לומר תולי� אי� הרוב, ה� שנחתכו אלה א� ואפילו

אלו כל אלא מותרת התערובת וכל הרוב מ� הוא שהאיסור

שבכל וא� אסורי�. והשאר מותרי� מחשיבות� ובטלו שנחתכו

שנשתנה הפרי שאדרבה לומר יש כא� ברוב, תולי� מקו�

לא המיעוט, שהוא שהאיסור, ונמצא הרוב, מ� הוא מקדמותו

י"ד)נשתנה ס"ק וט"ז ז, סע' ק"א סי' יור"ד .(שו"ע

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו� שוחט להיות הראוי

:·"È 'Ï‰ · ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰óà ¯ äèçLå äìôpL ïékñ©¦¤¨§¨§¨£¨©

ãò ¯ "zçáæå" :øîàpL ,äìeñt Bæ éøä ,dkøãk äèçML ét ìò©¦¤¨£¨§©§¨£¥§¨¤¤¡©§¨©§¨©

ì ïekúî BðéàL ét ìò óàå ,íãà çáBfä äéäiL.äèéçL ¤¦§¤©¥©¨¨§©©¦¤¥¦§©¥¦§¦¨

הדי� "פסק הרבי: כותב השוחט של ודמותו אישיותו לגבי

הצ"צ) ובשו"ת לאדה"ז בשו"ע ירא(מובא להיות צרי� ובודק ששוחט ,

xzeiaeשמי� xzeiaהדרישה למלאות יכולתו ככל וישתדל ,

אותו" מסייעי� לטהר הבא והרי עמ'האמורה, חכ"ב, קודש, (אגרות

ידיעתצט) על נוס� אשר הדבר "ידוע אחרת: ובהזדמנות .

עיקר הנה הזביחה, ואומנות ed`ההלכות xacd�שמי היראת

מרב!" יותר עוד ובודק, משוחט קעב)שדורשי� עמ' ח"ד, .(ש�,

הוא "חל�" בש� נקראת השחיטה שסכי� לכ� הטעמי� אחד

לחזקת איסור מחזקת הבהמה או העו� את 'מחלי�' בהיותו

כפי השחיטה, לפני הסכי� את לבדוק מאד ומקפידי� היתר,

חסדא רב א)שאמר יז, התורה?(חולי� מ� הסכי� לבדיקת "מניי�

לד)שנאמר יד, א "בזה"(שמואל ובאמרו ואכלת�"". בזה "ושחטת�

סכי�. לה� שבדק לומר בא

מומחיות דורשת ובדיקתו לשחיטה הסכי� העמדת מלאכת

שנשחט לבדיקה בנוגע עצמ�: והגע רבה. שמי� יראת ומחייבת

התורה הזהירה לעי�, הנגלה בדבר בדיקה שהיא 'סימ�' של רובו

לטהור", הטמא העו� ובי� לטמאה הטהורה בי� "והבדלת�

הגור� שהפג� הסכי�, בבדיקת להרגשה בנוגע קלֿוחומר

"כי הרא"ש שכתב וכמו הדק, מ� דק להיות יכול הסכי� לפסילת

הסכי�" לבדיקת שמי� ויראת הדעת ישוב צרי� פ"א,הרבה (חולי�,

כ"ד) אד�סי' יבדוק כי תראה "הלא יונה מרבינו הובא ובשו"ע .

הכי� כי ימצאנה, ואח"כ דקה בפגימה ירגיש ולא שלש פעמיי�

הלב" כוונת כפי המישוש חוש ובחינת באחרונה, יו"ד,ליבו (שו"ע,

סי"ז) ח"י, .סי'

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת טרפות? מיני שמונה או שבעה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úBôøè éðéî äðBîLe§¨¦¥§¥

.éðéña äLîì Bì eøîàð¤¤§§Ÿ¤§¦©

בגמרא עולא דברי הוא ההלכה מג)מקור "שמונה(חולי� –

הטריפות דיני פירוט ולאחר מסיני". למשה נאמרו טרפות מיני

הרמב"� ה"ט)מסכ� המנויות(פ"י הטרפות כל "נמצאו :

וחיה בבהמה שימצאו ואפשר ".mirayכשיפרטו,

חולקי� הפוסקי� ושאר הרמב"�, לדעת רק הוא זה ומספר

מוני�, אינ� וה� מנה שהוא באלה בי� מהטריפות בכמה עליו

מונה אינו והוא מוני� שה� באלה כס"מ)ובי� .(ראה

שכתב הריקאנטי דברי על גדולה פליאה התעוררה לכ�

שמנו טרפות מיני "שבעי� משפטי� mpexkfבפרשת epizeax

dkxal�שה) טרפות מיני שמונה אלא מנו לא חז"ל והלוא ."

לא ("תולדות") הרמב"� שפירט שבעי� ומספר כ"אבות"),

לדעת הטריפות מספר הוא אלא כלל חז"ל בדברי נמצא

הכל!. על מוסכמת שאינה הרמב"�

זצ"ל הלברשטא� משה רבי הגאו� של כתביו בי� והנה,

קלי�): סגנו� (בשינויי כדלהל� זה, בנושא הערה מופיעה

מליובאוויטש האדמו"ר אצל ביקרתי תשכ"ח מרחשו� בכ"ד

הריקאנטי דברי מ� לדבר הדבר נתגלגל ובשיחה יורק, בניו

("שבעי� כזאת גרסה דעתי שלעניות ואמרתי משפטי�, בפרשת

ועל הראשוני�, לפני מונחת הייתה חז"ל בדברי טרפות") מיני

דבריו. את הריקאנטי כתב פיה

לומר מסתבר ויותר כ�. לומר שקשה האדמו"ר אמר זה ועל

שכתוב מה הריקאנטי. בספרי הוא הדפוס שטעות לומר שצרי�

mirayלהיות צרי� טרפות טרפות.drayמיני מיני

מנו שחז"ל פי על לומרdpenyוא� יש טרפות, מיני

"דרוסה" את ואילו מדרבנ� הטריפות את רק מנה שהריקאנטי

הטור וכדברי – בתורה מפורש שזה מאחר מנה כט)לא סי' (יור"ד

ולכ� בלבד. דרוסה אלא בתורה מפורש ל� שאי� הרמב"� בש�

כא� עד התורה. מ� היא דרוסה כי טריפה, מיני שבעה רק מנה

האדמו"ר. תירו�

הריקאנטי מדברי אלו לדברי� סימ� קצת להביא יש ולכאורה

שמנו טרפות מיני "שבעי� שכתב זכרונ�epizeaxעצמ�

רק וה� מדבריה�, חכמי� שמנו מה רק שמנה ומשמע לברכה",

לא ואכ� התורה.שבעה, מ� המפורש הדבר מנה

(atz 'nr ,mirax`d uaew)



לה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת טרפות? מיני שמונה או שבעה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰úBôøè éðéî äðBîLe§¨¦¥§¥

.éðéña äLîì Bì eøîàð¤¤§§Ÿ¤§¦©

בגמרא עולא דברי הוא ההלכה מג)מקור "שמונה(חולי� –

הטריפות דיני פירוט ולאחר מסיני". למשה נאמרו טרפות מיני

הרמב"� ה"ט)מסכ� המנויות(פ"י הטרפות כל "נמצאו :

וחיה בבהמה שימצאו ואפשר ".mirayכשיפרטו,

חולקי� הפוסקי� ושאר הרמב"�, לדעת רק הוא זה ומספר

מוני�, אינ� וה� מנה שהוא באלה בי� מהטריפות בכמה עליו

מונה אינו והוא מוני� שה� באלה כס"מ)ובי� .(ראה

שכתב הריקאנטי דברי על גדולה פליאה התעוררה לכ�

שמנו טרפות מיני "שבעי� משפטי� mpexkfבפרשת epizeax

dkxal�שה) טרפות מיני שמונה אלא מנו לא חז"ל והלוא ."

לא ("תולדות") הרמב"� שפירט שבעי� ומספר כ"אבות"),

לדעת הטריפות מספר הוא אלא כלל חז"ל בדברי נמצא

הכל!. על מוסכמת שאינה הרמב"�

זצ"ל הלברשטא� משה רבי הגאו� של כתביו בי� והנה,

קלי�): סגנו� (בשינויי כדלהל� זה, בנושא הערה מופיעה

מליובאוויטש האדמו"ר אצל ביקרתי תשכ"ח מרחשו� בכ"ד

הריקאנטי דברי מ� לדבר הדבר נתגלגל ובשיחה יורק, בניו

("שבעי� כזאת גרסה דעתי שלעניות ואמרתי משפטי�, בפרשת

ועל הראשוני�, לפני מונחת הייתה חז"ל בדברי טרפות") מיני

דבריו. את הריקאנטי כתב פיה

לומר מסתבר ויותר כ�. לומר שקשה האדמו"ר אמר זה ועל

שכתוב מה הריקאנטי. בספרי הוא הדפוס שטעות לומר שצרי�

mirayלהיות צרי� טרפות טרפות.drayמיני מיני

מנו שחז"ל פי על לומרdpenyוא� יש טרפות, מיני

"דרוסה" את ואילו מדרבנ� הטריפות את רק מנה שהריקאנטי

הטור וכדברי – בתורה מפורש שזה מאחר מנה כט)לא סי' (יור"ד

ולכ� בלבד. דרוסה אלא בתורה מפורש ל� שאי� הרמב"� בש�

כא� עד התורה. מ� היא דרוסה כי טריפה, מיני שבעה רק מנה

האדמו"ר. תירו�

הריקאנטי מדברי אלו לדברי� סימ� קצת להביא יש ולכאורה

שמנו טרפות מיני "שבעי� שכתב זכרונ�epizeaxעצמ�

רק וה� מדבריה�, חכמי� שמנו מה רק שמנה ומשמע לברכה",

לא ואכ� התורה.שבעה, מ� המפורש הדבר מנה

(atz 'nr ,mirax`d uaew)

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג מנ"א, בו כותב אשר אין לו סדר היום נמצא בדאגה ביאוש ובעצבות וכו' 

ואין יודע איך לשוב להשי"ת וכו'.

והנה כבר מלתו אמורה בכמה מספרים הקדושים ובפרט בספרי ומאמרי חסידות, ומהם בספר 

תניא קדישא וכמצוין במפתח הענינים אשר בסוף ספר התניא קדישא. אבל כמו שאר חלקי התורה נקלטת 

עוד אחד,  עם  עכ"פ  תניא  ללמוד  מובן שצריך  יותר, שמזה  גדולה  ובהצלחה  בדבוק חברים  ונקנית  היא 

והרי הנמצאים בירושלים עיה"ק כמה אברכים וגם זקנים שיכול לקבוע שיעור עמהם בהנ"ל והם כאלה 

שיסבירוהו בדבר הקשה בספרים הנ"ל באם יוזקק לזה וידוע דברי כ"ק אדמו"ר האמצעי בנו של רבנו 

הזקן, שכששנים מתדברים בעניני תורה ועבודה הרי זה שתי נפשות אלקית על נפש הבהמית אחת, וק"ל.

ויהי רצון שיבשר מהטבה ניכרת בכל האמור ואין לך דבר העומד בפני הרצון וע"פ הודעת חז"ל 

יגעת ולא מצאת אל תאמין.

בטח יודע משלשת השיעורים של חת"ת )חומש תהלים תניא( בכל יום, ועכ"פ ישמור עליהם מכאן 

ולהבא.

בברכת כוח"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



-לו h"qyz'd lel` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn
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ב ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

ו�סעת‡. �רסה, מפרסת �המה "וכל ��אמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ�לל
� �אכל�" את� � ��המה �רה, מעלת פרס�ת, ��י ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ�סע
�רסה, �מפרסת �רה מעלת �אינ� ��ל אני ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ��מע
�בחזיר �ב�מל ה�א. ע�ה ע�ה, מ�לל ה�א ולאו ְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָאס�רה;
ה�רה מ�עלי תאכל� לא זה "את נאמר: �ב�פ� ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�בארנבת
תע�ה, �לא �ה� למד� הרי � וג�' ה�רסה" ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ�מ�פריסי
�המה �אר ��� וכל אחד. סימ� �ה� ��� �י על ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
אכילת� �א��ר � �לל סימ� �� �אי� טמאה וח�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָטמאה
�אכל�". "את� מ�לל ה�א ע�ה על יתר תע�ה, ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ�לא

��ית·. טמאה, וח�ה �המה מ��ר הא�כל �ל �לפיכ�, ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ
מ� �אכל �י� ה��ר מ� �אכל �י� ה��רה, מ� ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָל�קה

��מ ה�ת�ב ח�ק לא לחל��.החלב; ��ר� �י� אי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לנפ�‚. האד� "ויהי :�� ��אמר �י על א� � ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאד�
�לאח�ה" אינ� לפיכ� �רסה; �עלת ח�ה מיני �כלל אינ� , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

�י� החי מ� �י� מחל��, א� האד� מ��ר והא�כל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָתע�ה.
מנה �הרי �ע�ה, ה�א אס�ר אבל ל�קה. אינ� � ה�ת ֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמ�
א�ר הח�ה "זאת �ה�: ואמר ח�ה מיני �בעת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה�ת�ב
ה�א ולאו תאכל�; לא מה�, ח�� �ה�א �ל הא � ְְְֵֶֶַָָָָֹֹֹ�אכל�"

ה�א. ע�ה ע�ה, ְֲֲִֵֵַמ�לל

ה��רההא�כל„. מ� ל�קה � טמא ע�� מ��ר ,��ית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
והרי יאכל�"; לא הע��, מ� ���צ� א�ה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ��אמר:
הא � �אכל�" טהרה צ��ר "�ל ��אמר: ע�ה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
ל�קה, � טמא מ�ג ��ית הא�כל וכ� תאכל�. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על ועבר תאכל�"; לא מ��ר� לכ�, יהי� "ו�ק� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ��אמר:
� �אכל�" וק�ק�ת סנ�יר ל� א�ר "�ל ��אמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹע�ה,
למד�, הא יאכל. לא וק�ק�ת, סנ�יר ל� �אי� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמ�לל
טמא ע�� א� טמאה, וח�ה �המה א� טמא, �ג הא�כל ְְְֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ��ל

תע�ה. לא על ועבר ע�ה, מצות ��ל �ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ

הע��חגב‰. �ר� �כלל ה�א הרי ��יתטמא, והא�כל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ה�א טמא הע��, �ר� "וכל ��אמר: ל�קה, � הע�� ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמ�ר�
זב�ב �ג�� הע��? �ר� ה�א ואיזה יאכל�". לא ְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָֹלכ�,

�ה�. וכ��צא וצרעה �דב�רה ְְְְְִֵֶַַָָָוי���

.Âל�קההא�כל � האר� מ�ר� ה�ר���ית "וכל ��אמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�ר� ה�א ואיזה יאכל". לא ה�א, �ק� � האר� על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹה�ר�
ונ�ל וח���ית ועקר�י� �נח�י� וצב חלד �ג�� ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהאר�?

רגלי�] �ה�.[מרבה ְֵֶַָוכ��צא

.Êרה��� האמ�רי� �רצי� והעכ�ר��מ�נה "החלד �ה�: , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
� וה�נ�מת" והחמט וה�טאה, וה�ח והאנקה . . ְְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוה�ב
��ע�ר אכילת�, �ע�ר ל�קה; �עד�ה, מ��ר� ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהא�כל

לכעד�ה. זה ע� זה מצטרפי� וכ�� ְְְֲִִִֶֶַָָָָ�ְְָָ�טמאת�.

.Áאבל מיתת�. אחר מה� ��אכל אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ��ה
ל�קה אינ� � ואכל� מה�, אחד מ� החי מ� אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהח�ת�

��ית �� ��היה עד אברעליו, אכל לכ�ית. מצטרפי� וכ�� ; ְְִִֶֶַַַָָ�ְְְִִִֵֶַַַָָָ

��היה עד עליו, ל�קה אינ� � ��ת אחר ה�ר� מ� ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל�
�עד�ה. ��ֲַָָ

.Ëוה�א לכעד�ה, מצטר� �ב�ר� �רצי� �מ�נה ��ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָ
ל��ר מח�ר ה�� לב�ר���היה מצטר� ה�ח� �� וכ� . ְְִֶֶַָ�ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָ

וא� מ�מ�, חל�ק ��ר� �אי� לפי � עליו ול�קה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלכ�ית,
�רצי� מ�אר �� ���צא �ל וכ� מט�א; �אינ� �י ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעל

מט�אי�. ְְִֵֶַָ�אינ�

.Èוא �כנס� ��ר�, �רצי� �כ�ית�� עליו ל�קה � ;כל� ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
�� התר� א� אבל �ר�; א�כל מ��� �� ��תר� ְְְֲִִִֵֶֶֶַָוה�א,
�המה �� על א�א ח�בי� �אי� �ט�ר, � �� א�כל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ���

וע��. ְַָָוח�ה

.‡È�מחל�קת� ה�ע�רי� רמות]וכל הלכה[חילוקי � ְְֲִִַַָָָָָ
מ�יני. ְִִֶַֹלמ�ה

.·Èאמר:הא�כל�� ה��רה, מ� ל�קה � ה�י� מ�ר� ��ית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ת��א� ולא ה�ר�, ה�ר� �כל נפ�תיכ� את ���צ� ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל

ו�ר��ה�" הע�� ו�ר� האר� �ר� זה, �לאו �לל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
�מ� ה�ט��ת ה�ר��ת א�� ה�י�? �ר� ה�א איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַה�י�.
�ה� �י�תר ה�ד�ל�ת וה�ר��ת ���י�, והעל�קה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה��לעי�
לא ה�גי� �צ�רת �אינ� �ל � �בר �ל �לל� ה��. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹח��ת

וה�לפ�� ה�י� �לב �ג�� טה�ר, �ג ולא טמא [צורתו�ג ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
אד�] וחצי דג �ה�.חצי וכ��צא ְְְְֵֵֶַַַַָוה�פר�ע

.‚È��ג��א� ה�בל�ת, �בג�פי �א���ת ה�בראי� ה�יני� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
א�א �נקבה מ�כר נבראי� �אינ� �ה�, וכ��צא ות�לעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָר�ה
'ר�מ� ה�קראי� ה� � �ה� וכ��צא �הסריח� ה�ללי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמ�
"ולא ��אמר: ל�קה, � ��ית מה� והא�כל האר�'; ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

הר ה�ר� �כל נפ��תיכ� את האר�"תט�א� על וא�מ� , ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
האר�", על ה�ר� "ה�ר� אבל ורבי�. �רי� �אינ� �י ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹעל

�נקבה. מ�כר ורבה ��רה ְְִֵֶֶֶָָָָָה�א

.„È��ר��א� א� �ב�אכל�ת, ��ר�ת ה�בראי� ה�יני� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
�אכל מי � האכל לת�� �חזר� �י על א� � לאר� ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצא�

ל�קה ��ית, האר�מה� על ה�ר� ה�ר� "לכל ��אמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לאר�. ��ר�� א�� לאסר ה�", �ק� �י תאכל��, לא �ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹֹ
��ת�כ�. וה��לעת ה�רי לאכל מ�ר �ר��, לא א� ְְְֱִֶֶַַַַָֹ�ְֲִֵָֹאבל

.ÂËעקר�� אחר האכל �התליע אמ�רי�? �ברי� ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ��ה
ה��לעת א�ת� � מח�ר וה�א התליע א� אבל האר�. ַַַָָ�ְְְֲִִִִֶַָָָמ�
ול�קי� נבראת; האר� �על לאר�, �ר�ה �א�� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאס�רה

אס�רה ספק, וא� ��ר��עליה. �ר�ת מיני �ל לפיכ�, ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ה�רי ��ב�ק עד יאכל לא � מח�רי� ��ה� ְְִִִֶַַַָֹֹֹ�ְְְְִֵֶַַלהתליע
��עקר אחר ה�רי �הה וא� ��לעת. �� י� ��א ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמ��כ�,
��� ��לעת �אי� �דיקה, �לא א�כל � חד� ע�ר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�ני�

חד�. ע�ר �ני� ְְִֵֶֶֶַָָֹמתק�מת

.ÊË�מקצת ��ר�� א� לאר�, נגע� ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹ�ר��
על ��לעת ��מצאת א� ��ת�, אחר ��ר�� א� ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלאר�,
אחר אכל לת�� האכל מ��� ��צא� א� מ�פני�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�רעינה

עליה� ל�קי� ואי� מ�פק, אס�רי� א�� �ל �. ְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָ

- h"qyz'd lel` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.ÊÈ,ה�המה ��רא� �ב�ח ה�גי�, �מעי ה�מצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ��לעת
הרי �התליע, מליח �ג אבל אס�רה; � ���ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�מצאת
��עקר� אחר �התליע� �פר�ת �ה� מ�רת, ��� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ�ֶַַַה��לעת

��ת�כ� ���לעת �אחת ��� לאכל� ���ר האר�, וכ�מ� . ִֶֶָָ�ְְָָָ�ְְְֵֶַַַַַָָ
ל���ת מ�רי� �רצי� א�ת� הרי � �ה�ריצ� ���לי� ְִִָ�ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�י�
��י�, וק�ק�ת סנ�יר ל� א�ר "�ל ��אמר: ה�י�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹע�
���י� ��י� �ל�מר, �אכל�"; א�ת� � �ב�חלי� ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹ���י�
את א�כל א�ה ואי� ל�, ��� את א�כל �א�ה ה�א ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ב�חלי�
מ�ר. ל�, �אי� �י� ל� ��� �י� � ��לי� אבל ל�; ָ�ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�אי�

.ÁÈה�איל � �ב�ער�ת ��יחי� ���ר�ת ה�ברא ה�י� ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ�ר�
��י� ה� הרי � עצ�רי� ה� והרי נ�בעי�, מי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָואינ�
�י על וא� נמנע, ואינ� ו��תה ו��חה �מ�ר; ְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ִֵֶַ���לי�,

ה��י� ה�רצי� מא�ת� �ת�ה ��עת .���לע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.ËÈאבל �ר�ת�. מ�ק�� �ר�� ��א אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��ה
לת�� א� ה�לי לת�� �חזר �י על א� � ה�ר� �ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָא�
ה�י� לת�� ונפל וחזר החבית, לדפני �ר� אס�ר. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָה��ר,
א� ה��ר לדפני �ר� א� וכ� מ�ר; � ה�כר לת�� ְְְִֵֵַַָָָ�ְֵַָא�

מ�ר � ל�י� וחזר .ה�ערה, ְְִַַַַָָָ�ָ

.Î�מ ואכל ה�כר, את א� החמ� את א� ה�י� את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמס��
ה א� �ר�ה�בח��י� מ��� ל�קה � ���� וה��לעת ����י� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ

אחר ל�לי חזר� ואפ�� ה�י�, ו�ר� הע�� �ר� א� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה�י�,
ס��, לא א� אבל �ר�ת�. מ�ק�� �ר�� �הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ���נ�;

��ר�נ� �מ� נמנע, ואינ� .��תה ְְְְִֵֵֶֶַָ

.‡Îית�� ��אכל � ��ית' 'הא�כל זה, �פרק �אמרנ� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה
ז� מ�ר�ה �מעט ז� מ�ר�ה מעט ��ר� א� �ד�לה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמ�ר�ה
�פני טמאה �ר�ה הא�כל אבל ��ית. �אכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��מינ�
היתה ואפ�� ה��רה, מ� ל�קה זה הרי � ��� ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָעצמ�

מ�חר�ל זעירה]�ח�תה �י�[כמות מתה, �אכל� �י� , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
� צ�רת� ונ���ית ה�ר�ה סרחה ואפ�� ח�ה; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�אכל�

ל�קה. ,��� ואכל� ֶָ�ֲִַָָה�איל

·Îעליה ל�קה אינ� מרגליה, אחת אפ�� �חסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
�כ�ית �י�א�א �ל�, י��� א� �ל� זב�ב הא�כל לפיכ�, . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הע��. �ר� מ��� ל�קה � מת �י� ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Î�ה�י �מ�ר� הע�� מ�ר� ה�ר�ה �היתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על מה�כת והיא �נפי� ל� �הי� �ג�� האר�, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מ�ר�
ל�קה � ואכל� ��י�, רבה והיתה �רצי� ��אר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהאר�
��ברא� ה�יני� מ� זה על יתר היתה וא� מלק��ת; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְַָֹ�ל�
ה�יני� מ� היתה וא� מלק��ת; אר�ע עליה ל�קה ְְִִִִַָָ�ְְֵֶֶַַַַָָ��ר�ת,
יתר טמא ע�� מ�לל היתה וא� חמ�. ל�קה ורבי�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��רי�
מ��� מלק��ת: �� עליה ל�קה הע��, מ�ר� הוית� ִ�ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
�מ��� האר�, �ר� �מ��� הע��, �ר� �מ��� טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָע��

ה על ר�מ� �מ��� ה�י�, ��לעת�ר� �מ��� אר�, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
לפיכ�, ��ית. מ��ה �אכל �י� ,��� �אכל� �י� ְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ֲֵֵֶַָָה�ר�ת;
מלק��ת חמ� ל�קה ��י�, ה�דלה ה��רחת נמלה .הא�כל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�

.„Î��לא וצרפ� �למה אחת והביא נמל�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָר�ק
�� ל�קה � ואכל� ��ית, ה�ל ונע�ה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ��תר�ק�,
��ית מ��� ואחת האחת, ה�מלה מ��� חמ� ְְִִִֵַַַַַַַָָָָ�ְַמלק��ת:

ה�מאי� .מ�בלת ְְִִִֵַַ

ג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

על‡. ���קי� האס�רי� ה�יני� מ� מ�י� ה��צא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ�ל
ה��רה, מ� �אכילה אס�ר ה�אכל א�ת� הרי � ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילת�

ע�� �ביצי ה�מאי� וח�ה �המה חלב ה�מאי�,�ג�� ודג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
לכל ה�י� וה�א �יצת�; ז� � ה�ענה" �ת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:

ל�יצה. ה��מי� ה�ברי� �לכל �יענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאס�ר

א�·. �אכילה, מ�ר האד� האד�חלב ���ר �י על ֲֵָָָ�ְֲִִֶַַַַָָָָָ
�ע�ה �ה�א �ארנ� �בר �אכילה; .אס�ר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

מ�מצית‚. �אינ� מ�ני מ�ר, � צרעי� �דב� �ב�רי� ְְִִִֵֵֶַָ�ְְְְִִַַָ�ב�
�מקיא�ת �יה� �ת�� הע�בי� מעל א�ת� ��נסי� א�א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ��פ�,
ה��מי� �ימ�ת מ��� לאכל א�ת� ��מצא� �די ���רת .א�ת� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק„. לגד�ל חכמי� אסר� מ�ר, האד� �חלב �י על ְְֲִִָָָָֹ�ֲִֵֶַַָָָא�
ו��תה. ה�לי, לת�� א�ה ח�לבת א�א ה�די�; מ� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָא�ת�
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� �ר�, �י�נק � ה�ד מ� ��נק .וגד�ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

�ני�‰. חמ� א� אר�ע אפ�� וה�ל�, �ינ�ק וא�י�נק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
�רי� מחמת יתר א� ימי� �ל�ה �פר� [כשהוא�מל�ה� ְְֲִֵֵַַָָָָָֹ�ְ

��מל�ה�בריא] וה�א וי�נק; ח�זר אינ� � חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפ�� � זה זמ� �ת�� אבל חד�; וע�רי� אר�עה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
אר�עה ס�� עד ולינק, לחזר מ�ר � �ני� א� חד� ְְֲִַַַָָָֹֹ�ְְִֶַָֹ�מל�ה�

חד�. ְְִֶֶֹוע�רי�

.Â�אס�רי טמא ע�� �ביצי טמאה �המה �חלב �י על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָא�
לא "מ��ר� ��אמר: עליה�, ל�קי� אי� ה��רה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�

ה�יצהתאכל�" על ל�קה ואינ� ל�קה, ה�א ה��ר על � ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�ה�א � �ע�ר חצי �א�כל א�ת� הא�כל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה. ואינ� ה��רה, מ� ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאס�ר

.Ê�מעיה� ה�מצאי� טמאי� דגי� �יצי �הא�כל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
הע�� �יצי וכ� ה��רה; מ� ול�קה דגי�, קרבי �א�כל �ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
א�ת� הא�כל � ונגמר� �ר�� לא �עדי� �א���ל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹה�ל�י�ת

��ה� מעי� �ני �א�כל .ל�קה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ

.Á,�� להתר�� האפר�ח �התחיל טמא ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יצת
ע�� �יצת אבל הע��; �ר� א�כל מ��� ל�קה � ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכל�
א�ת� מ�י� � ואכל� ,�� להתר�� האפר�ח �התחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטה�ר

מר��ת .מ�ת ְַַַ

.Ë��ה את ז�רק החל���, על א� � �� קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא
�יצה .��� אס�רה החלמ��, על וא� ה�אר; את ֵָָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַָָוא�כל

מזכר]ה��זרת ה�פה[לא ה�פ� בה], בוחלת �אכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.Èמ�ר עיניו, נת��ח� ��א �י על א� � ���לד ָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹאפר�ח
�המהלאכל� �חלב אס�ר חלב� ��טרפה, טה�רה �המה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. ע�� �ביצת ��טר�, טה�ר ע�� �יצת וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
���ק, �נמ�רת �מ�רה �יצה �� נמצאת א� � הע�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנ�ל

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

.‡Èהיה טמא. מינ� �אי� מ�ר, � טרפה �יצת �ל ִֵֵֶָָָָ�ְְֵֵֶֶַַָאפר�ח
�ערמה ��לד ה�יצי� �ל � טרפה ספק [בקבוצה]הע�� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

והתחילה �נ�ה ערמה טענה א� א�ת�: מ�הי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָרא��נה,
אס�ר�ת. ה� הרי ילדה, לא וא� הרא��נ�ת; ה�ר� ְְְֲֲִִֵֵָָָֹ�ֵֵלילד,

.·È;ה�ה�רה �חלב וע�מד נק�ה אינ� טמאה, �המה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
���עמיד � טמאה �המה �חלב טה�רה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא�
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.ÊÈ,ה�המה ��רא� �ב�ח ה�גי�, �מעי ה�מצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹ��לעת
הרי �התליע, מליח �ג אבל אס�רה; � ���ר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוה�מצאת
��עקר� אחר �התליע� �פר�ת �ה� מ�רת, ��� ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ�ֶַַַה��לעת

��ת�כ� ���לעת �אחת ��� לאכל� ���ר האר�, וכ�מ� . ִֶֶָָ�ְְָָָ�ְְְֵֶַַַַַָָ
ל���ת מ�רי� �רצי� א�ת� הרי � �ה�ריצ� ���לי� ְִִָ�ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָה�י�
��י�, וק�ק�ת סנ�יר ל� א�ר "�ל ��אמר: ה�י�, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹע�
���י� ��י� �ל�מר, �אכל�"; א�ת� � �ב�חלי� ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹ���י�
את א�כל א�ה ואי� ל�, ��� את א�כל �א�ה ה�א ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�ב�חלי�
מ�ר. ל�, �אי� �י� ל� ��� �י� � ��לי� אבל ל�; ָ�ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ�אי�

.ÁÈה�איל � �ב�ער�ת ��יחי� ���ר�ת ה�ברא ה�י� ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ�ר�
��י� ה� הרי � עצ�רי� ה� והרי נ�בעי�, מי� ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָואינ�
�י על וא� נמנע, ואינ� ו��תה ו��חה �מ�ר; ְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ִֵֶַ���לי�,

ה��י� ה�רצי� מא�ת� �ת�ה ��עת .���לע ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

.ËÈאבל �ר�ת�. מ�ק�� �ר�� ��א אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹ��ה
לת�� א� ה�לי לת�� �חזר �י על א� � ה�ר� �ר� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָא�
ה�י� לת�� ונפל וחזר החבית, לדפני �ר� אס�ר. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָה��ר,
א� ה��ר לדפני �ר� א� וכ� מ�ר; � ה�כר לת�� ְְְִֵֵַַָָָ�ְֵַָא�

מ�ר � ל�י� וחזר .ה�ערה, ְְִַַַַָָָ�ָ

.Î�מ ואכל ה�כר, את א� החמ� את א� ה�י� את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמס��
ה א� �ר�ה�בח��י� מ��� ל�קה � ���� וה��לעת ����י� ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ

אחר ל�לי חזר� ואפ�� ה�י�, ו�ר� הע�� �ר� א� ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָה�י�,
ס��, לא א� אבל �ר�ת�. מ�ק�� �ר�� �הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹ���נ�;

��ר�נ� �מ� נמנע, ואינ� .��תה ְְְְִֵֵֶֶַָ

.‡Îית�� ��אכל � ��ית' 'הא�כל זה, �פרק �אמרנ� ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה
ז� מ�ר�ה �מעט ז� מ�ר�ה מעט ��ר� א� �ד�לה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמ�ר�ה
�פני טמאה �ר�ה הא�כל אבל ��ית. �אכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��מינ�
היתה ואפ�� ה��רה, מ� ל�קה זה הרי � ��� ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ�ְַָעצמ�

מ�חר�ל זעירה]�ח�תה �י�[כמות מתה, �אכל� �י� , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
� צ�רת� ונ���ית ה�ר�ה סרחה ואפ�� ח�ה; ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ�אכל�

ל�קה. ,��� ואכל� ֶָ�ֲִַָָה�איל

·Îעליה ל�קה אינ� מרגליה, אחת אפ�� �חסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה
�כ�ית �י�א�א �ל�, י��� א� �ל� זב�ב הא�כל לפיכ�, . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הע��. �ר� מ��� ל�קה � מת �י� ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Î�ה�י �מ�ר� הע�� מ�ר� ה�ר�ה �היתה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
על מה�כת והיא �נפי� ל� �הי� �ג�� האר�, ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מ�ר�
ל�קה � ואכל� ��י�, רבה והיתה �רצי� ��אר ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָהאר�
��ברא� ה�יני� מ� זה על יתר היתה וא� מלק��ת; ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ְַָֹ�ל�
ה�יני� מ� היתה וא� מלק��ת; אר�ע עליה ל�קה ְְִִִִַָָ�ְְֵֶֶַַַַָָ��ר�ת,
יתר טמא ע�� מ�לל היתה וא� חמ�. ל�קה ורבי�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��רי�
מ��� מלק��ת: �� עליה ל�קה הע��, מ�ר� הוית� ִ�ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעל
�מ��� האר�, �ר� �מ��� הע��, �ר� �מ��� טמא, ִִִֵֶֶֶֶֶָָָָע��

ה על ר�מ� �מ��� ה�י�, ��לעת�ר� �מ��� אר�, ִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
לפיכ�, ��ית. מ��ה �אכל �י� ,��� �אכל� �י� ְִִִֵֶֶַַַָָָָ�ֲֵֵֶַָָה�ר�ת;
מלק��ת חמ� ל�קה ��י�, ה�דלה ה��רחת נמלה .הא�כל ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ�

.„Î��לא וצרפ� �למה אחת והביא נמל�ת, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָר�ק
�� ל�קה � ואכל� ��ית, ה�ל ונע�ה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ��תר�ק�,
��ית מ��� ואחת האחת, ה�מלה מ��� חמ� ְְִִִֵַַַַַַַָָָָ�ְַמלק��ת:

ה�מאי� .מ�בלת ְְִִִֵַַ

ג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

על‡. ���קי� האס�רי� ה�יני� מ� מ�י� ה��צא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָ�ל
ה��רה, מ� �אכילה אס�ר ה�אכל א�ת� הרי � ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילת�

ע�� �ביצי ה�מאי� וח�ה �המה חלב ה�מאי�,�ג�� ודג ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ
לכל ה�י� וה�א �יצת�; ז� � ה�ענה" �ת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ��אמר:

ל�יצה. ה��מי� ה�ברי� �לכל �יענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאס�ר

א�·. �אכילה, מ�ר האד� האד�חלב ���ר �י על ֲֵָָָ�ְֲִִֶַַַַָָָָָ
�ע�ה �ה�א �ארנ� �בר �אכילה; .אס�ר ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָ

מ�מצית‚. �אינ� מ�ני מ�ר, � צרעי� �דב� �ב�רי� ְְִִִֵֵֶַָ�ְְְְִִַַָ�ב�
�מקיא�ת �יה� �ת�� הע�בי� מעל א�ת� ��נסי� א�א ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ��פ�,
ה��מי� �ימ�ת מ��� לאכל א�ת� ��מצא� �די ���רת .א�ת� ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק„. לגד�ל חכמי� אסר� מ�ר, האד� �חלב �י על ְְֲִִָָָָֹ�ֲִֵֶַַָָָא�
ו��תה. ה�לי, לת�� א�ה ח�לבת א�א ה�די�; מ� ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָא�ת�
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� �ר�, �י�נק � ה�ד מ� ��נק .וגד�ל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

�ני�‰. חמ� א� אר�ע אפ�� וה�ל�, �ינ�ק וא�י�נק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
�רי� מחמת יתר א� ימי� �ל�ה �פר� [כשהוא�מל�ה� ְְֲִֵֵַַָָָָָֹ�ְ

��מל�ה�בריא] וה�א וי�נק; ח�זר אינ� � חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפ�� � זה זמ� �ת�� אבל חד�; וע�רי� אר�עה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
אר�עה ס�� עד ולינק, לחזר מ�ר � �ני� א� חד� ְְֲִַַַָָָֹֹ�ְְִֶַָֹ�מל�ה�

חד�. ְְִֶֶֹוע�רי�

.Â�אס�רי טמא ע�� �ביצי טמאה �המה �חלב �י על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָא�
לא "מ��ר� ��אמר: עליה�, ל�קי� אי� ה��רה, ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמ�

ה�יצהתאכל�" על ל�קה ואינ� ל�קה, ה�א ה��ר על � ְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�ה�א � �ע�ר חצי �א�כל א�ת� הא�כל והרי החלב; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָועל
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה. ואינ� ה��רה, מ� ְְֲִִֵֶַַַַַָָָאס�ר

.Ê�מעיה� ה�מצאי� טמאי� דגי� �יצי �הא�כל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
הע�� �יצי וכ� ה��רה; מ� ול�קה דגי�, קרבי �א�כל �ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
א�ת� הא�כל � ונגמר� �ר�� לא �עדי� �א���ל ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹה�ל�י�ת

��ה� מעי� �ני �א�כל .ל�קה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ

.Á,�� להתר�� האפר�ח �התחיל טמא ע�� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�יצת
ע�� �יצת אבל הע��; �ר� א�כל מ��� ל�קה � ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָואכל�
א�ת� מ�י� � ואכל� ,�� להתר�� האפר�ח �התחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטה�ר

מר��ת .מ�ת ְַַַ

.Ë��ה את ז�רק החל���, על א� � �� קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא
�יצה .��� אס�רה החלמ��, על וא� ה�אר; את ֵָָ�ְְְְֲִֵֶֶַַַָָוא�כל

מזכר]ה��זרת ה�פה[לא ה�פ� בה], בוחלת �אכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.Èמ�ר עיניו, נת��ח� ��א �י על א� � ���לד ָ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹאפר�ח
�המהלאכל� �חלב אס�ר חלב� ��טרפה, טה�רה �המה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. ע�� �ביצת ��טר�, טה�ר ע�� �יצת וכ� ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
���ק, �נמ�רת �מ�רה �יצה �� נמצאת א� � הע�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנ�ל

מ�רת. ז� ֶֶ�ֲֵהרי

.‡Èהיה טמא. מינ� �אי� מ�ר, � טרפה �יצת �ל ִֵֵֶָָָָ�ְְֵֵֶֶַַָאפר�ח
�ערמה ��לד ה�יצי� �ל � טרפה ספק [בקבוצה]הע�� ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

והתחילה �נ�ה ערמה טענה א� א�ת�: מ�הי� ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָרא��נה,
אס�ר�ת. ה� הרי ילדה, לא וא� הרא��נ�ת; ה�ר� ְְְֲֲִִֵֵָָָֹ�ֵֵלילד,

.·È;ה�ה�רה �חלב וע�מד נק�ה אינ� טמאה, �המה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
���עמיד � טמאה �המה �חלב טה�רה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוא�
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ה��ס ע� ה�מאה חלב ויצא ה�ה�רה, חלב יעמד � ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹא�ת�
חלב] �בינה.[שיירי ְִֶָ�ל

.‚È,אס�ר ��י �יד ה�מצא חלב ��ל ה�י�, י�� זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�מ�ני
מ�רת, ה��יי� �גבינת טמאה; �המה חלב �� ערב ֶֶ�ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ��א

מת��� טמאה �המה חלב מ�נה�אי� חכמי �ימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
�ע�ר א�ת� ��עמידי� מ�ני ואסר�ה ה��יי�, �בינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�זר�
ע�ר 'והלא �אמר: וא� נבלה. �היא �חיטת� �ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹה�בה
לא ול�ה ,�� �עמד �חלב מאד עד ה�א קט� �בר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹה�בה
וה�איל ה�בינה; את ה�עמיד �ה�א מ�ני �מע�ט�'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
��ת�אר. �מ� אס�ר, ה�ל הרי �העמיד, ה�א האס�ר ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„Èר�ת� �מי א� �ע�בי�, ה��יי� א�ת� ��עמידי� ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ�בינה
מקצת ה�ר� � ��בינה נ�רי� ה� והרי �אני�, �ר� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�ג��
ה��יי�, �בינת �ל על �זר� ��בר אס�רה; �היא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ�א�ני�
� מ�ר �דבר �העמיד�ה �י� אס�ר �דבר �העמיד�ה ָ�ְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ�י�

אס�ר �דבר �העמיד�ה מ��� .�זרה, ְְֱִִֵֶֶָָָָָ

.ÂËי�ראל ואי� �חלב�ה� חלב א� ה��יי�, �בינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהא�כל
� ��יי� �ל החמאה מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � ְְִִֵֶֶַַַַַָר�אה�

ה�יר�ה �א�ני� החממקצת על �זר� לא �הרי וחלב, אה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
צחצ�חי מ�ני אסר�ה, �א�ני� �מקצת ע�מד; אינ� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָה�מאה
ע� מערב אינ� ��חמאה ה��ס �הרי ,�� ���אר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹחלב
ל� ח���י� ��ה� חלב וכל �מע�ט�, ��בטל �די ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחמאה

טמאה. חלב �� ערב ְֲֵֵֵֶַָָ��א

.ÊËעד �ב�ל� ה��יי�, מ� חמאה לקח �א� לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה
�אמר: �א� מ�רת. ז� הרי � חלב צחצ�חי לה� ִֶֶֶַֹ�ְְֲִֵֵֶֶָָָָ�הלכ�
אבל �מע�ט�. �טל� ה�ל', ונת��ל ע�� ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ'נתערב�
ג�יי� �ע�לי מ��� אס�רה � ��יי� א�ת� ���ל� ,החמאה ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

.ÊÈ�ל והביא ה��י והל� ��י, �ל העדר �צד ���ב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָי�ראל
הרי � טמאה �המה �עדר ��� �י על א� � העדר מ� ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
��כ�ל וה�א, ח�לב: א�ת� ראה ��א �י על וא� מ�ר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹ�ז�
מ� לחלב מתירא �ה��י ���עמד, ח�לב ��ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלרא�ת�

א�ת� ויראה יעמד ��א .ה�מאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈ�א ח�י�, רא�יה ��ני א� ��י�, רא�יה ��ני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�יצה
�יצת �היא �יד�ע � מ�פני� וחל��� מח�� חלמ�� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ�היה
וחל��� חד, אחד ורא�� �ד אחד רא�� טמא; ְְְֵֶֶֶַַָָָָָֹֹע��
טמא, ע�� �יצת �היא אפ�ר � מ�פני� וחלמ�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמ�ח��

טה�ר ע�� �יצת �היא ל��דואפ�ר ��אל לפיכ�, . ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
וע�� ה�א, �ל�ני ע�� '�ל ל�: אמר א� ���כר�, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָה��ראלי
טה�ר ע�� '�ל ל�: אמר וא� עליו; ס�מ� � ה�א' ְִֵֶַָָָָָטה�ר

ול עליו.ה�א', ס�מ� אינ� � �מ� ל� אמר א ְְֵֵַָָָֹ

.ËÈהיה א� א�א ה��יי�, מ� �יצי� ל�קחי� אי� ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ�,
�ל�ני ע�� �יצי �ה� עי� טביע�ת �ה� ל� וי� א�ת�, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמ�יר

טרפה �יצי ה� ��א לה� ח���י� ואי� ואי�ה�ה�ר; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
�לל. טר�פה �יצה ה��יי� מ� ְְְִִִֵַָָָל�קחי�

.Î�הי א� הע��: ביצי �סימני סימניה� דגי�, ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ�יצי
��י� א� ח�י�, רא�יה �ד[עגולי�]�ני אחד טמאי�. � ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

'אני ל�: אמר א� ה��כר: ל��ראלי ��אל חד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָואחד
וא� �יו; על א�כל � טה�ר' מ�ג וה�צאתי� ְְְְִִִִִֵֵַַָָמלח�י�

היה �� א� א�א נאמ�, אינ� � ה�' 'טה�רי� ל�: ְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָאמר
�כ�ר�ת. �החזק ְְְַַ�ֶָָאד�

.‡Î,�סימ �ה� �אי� �ג וחתיכת �בינה ל�קחי� אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�כ�ר�ת �החזק מ��ראלי י�ראלא�א �אר� אבל ; ְְִִִֵֶֶָ�ְְְְְֲִֵֶֶַַָָ

והחלב .��� י�ראלי מ�ל ל�קחי� לי�ראל, ר�� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ְְֶָָ��היתה
מק��. �כל י�ראל מ�ל א�ת� ְְְִִִֵָָָָל�קחי�

.·Îאס�ר ציר� טמאי�, �גי� צירה��ב� אבל חגבי�; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ
אי� לפיכ�, לחל�חית. �ה� �אי� מ�ני מ�ר, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ�ְִֵטמאי�
מ��טט טה�ר �ג היה �� א� א�א ה��יי�, מ� ציר ְְִִִִִֵֵֶַָָָָָל�קחי�

אחד. �ג אפ�� ,��ֲִֶָָ

.‚Îודג ציר, �ל �ת�ח�ת חב��ת מלאה ערבה �הביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ��י
�תח � סת�מ�ת הי� מ�ר�ת; ��� � מה� �אחת טה�ר ְַָָָ�ָ�ְֵֶֶַַָָאחד
� טה�ר �� ונמצא �נ�ה טה�ר, �ג �� ונמצא מה� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
�די ק��, ו�דר� �ג �ל רא�� ��היה וה�א מ�ר�ת; ����ָ�ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ

טה�ר �ג �ה�א נ�ר �גי���הא ל�קחי� אי� לפיכ�, . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טר�פה'; 'טרית ה�קראי� וה� ה��יי�, מ� מל�חי� ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָ�ְמר�צי�
מר��, �ה�א �י על א� � נ�ר ו�דר� ה�ג רא� היה ָ�ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹוא�

ה��יי�. מ� א�ת� ל�ח ִִִַַָ�מ�ר

.„Îרב� �הביא גדול]��י �ח��כ�[כד �ג חתיכ�ת �ל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ
מה� אחת �חתיכה �מצא אחד, מי� ���� נ�רי� וה� ֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ְִִֵֶֶָָ�וה,

מ�ר�ת. ��� הרי � ָ�ָ�ְֲִֵַַק�ק�י�

ד ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

א�הא�כל‡. ��תה, ח�ה א� ��תה, �המה מ��ר ��ית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ל�קה � ��ת וכלע�� נבלה". �ל תאכל� "לא ��אמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

�חיטה �בהלכ�ת מתה. ז� הרי �רא�י, נ�חטה ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹ��א
�רא�י. ו�אינ� �רא�י �היא ה�חיטה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָית�אר

מ�ני·. �לבד, טה�רי� מיני� א�א נבלה מ��� אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאי�
יהי� ��רה, �חיטה נ�חט� וא� ל�חיטה, רא�יי� ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָ�ה�
מ�עלת �חיטה �אי� טמאי�, מיני� אבל �אכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�מ�רי�
��ר �חת� �י� �דר��, ��תה �י� ���חטה, �י� � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�
�טרפה, נבלה מ��� ל�קה אינ� � ואכל� מ��ה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ�

טמאה ��ר א�כל מ��� .א�א ְְִֵֵֶַָָ

מ�‚. אבר מ��� ל�קה �ה�א, �ל חי טה�ר ע�� ִִֵֵֶֶֶַָָָהא�כל
ה�איל ��ית, �� �אי� �י על וא� נבלה; א�כל �מ��� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
�� ��היה עד ��ת, אחר אכל� וא� ל�קה. ,��� ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָ�ֲַָואכל�
�כ�� וי� ה�איל ��ית, ��ר �כ�� �אי� �י על וא� �ְְִִֵַַָָ�ְְִִֵֶַַַַ��ית;

נבלה מ��� עליו ח�ב .��ית, ְִִֵַַַָָָָ

מ���„. ל�קה טה�רה, �המה נפל מ��ר ��ית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהא�כל
נבלה לילא�כל עד ���לדה ה�המה מ� לאכל ואס�ר . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה הרי ��המה, ימי� �מ�נה �הה ��א ��ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�מיני,
חד�יו ל� ��ל� ל� נ�דע וא� עליו. ל�קי� ואי� ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָ�נפל,
��ה לבהמה חד�י� ��עה �ה� נ�לד, �� ואחר ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ��ט�

���לד. ���� מ�ר זה הרי � לד�ה ֶַַָ�ְֲֲִֵֶַַָָוחמ�ה

והא�כל�‰. �אכילה; אס�רה ה�לד, ע� ��צאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָה�ליה
��ר �אינ� .�ט�ר, ֵֶָָָָ

.Âהמהא�כל� מ��ר טה�רי���ית ע�� א� ח�ה א� ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ל�קה � תאכל�,��טרפ� לא טרפה ��דה "�ב�ר ��אמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

- h"qyz'd lel` 'b oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ז� � ���רה האמ�רה "טרפה" א�ת�". ��לכ�� ְְֲִֵֶֶַַַָָָָל�לב
וכ� �ה�; וכ��צא ונמר ארי �ג�� ה�ער, ח�ת א�ת� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��רפה
ואי� .�� וכ��צא נ� �ג�� ה��רס, ע�� א�ת� ��ר� ְְְֵֵֵֵֶַַַָע��
�א� � א�ת� והמיתה א�ת� ��רפה ל�מר, יכ�ל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָא�ה
ה�� א� עצמ�, מחמת מתה �י �מה נבלה; היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָמתה,
מד�ר אינ� הא והמית�? ארי ��ר� א� והמית�, ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�סי�

מתה. ולא ���טרפה ְְְְִֵֶֶָָָֹא�א

.Êוגרר זאב �א א� יכ�ל אס�רה, מתה ��א ה�רפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹא�
יהיה מ�יו, וה�יל� ורד� �אזנ�, א� �זנב� א� �רגל� ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָה�די
טרפה ��דה "�ב�ר ל�מר: �למ�ד נטר�? �הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאס�ר,

א�ת�" ��לכ�� ל�לב הרא�יוג�' ��ר א�ת� �ע�ה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
היא � ���רה האמ�רה �ה�רפה למד�, הא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכלב.
ועדי� למ�ת, ונטת א�ת�, ו�ברה ה�ער ח�ת א�ת� ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ��רפה
ז� הרי � ��מ�ת קד� ��חט� ��ד� �י על א� מתה. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ז� מ��ה ��חיה אפ�ר ואי ה�איל טרפה, מ��� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאס�רה

עליה. ֶַָָָָה�אה

.Á;ה�בלה והיא � ה�תה אסרה �ה��רה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת
�עדי� �י על וא� מ��תיה, מחמת למ�ת ה��טה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
�י� � ��תה �חלק ��א �כ�� ה�רפה. והיא � מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

� �י� �מתה, ��פלה �י� עצמ�, מחמת עדמתה חנק� ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
���טה �חלק לא �� והרג�ה, ח�ה ��רס�ה �י� ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ��תה,
ה�ג מ� ��פלה �י� ו��ר�ה, ח�ה ��רפ�ה �י� � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמ�ת
�י� אבריה, ונתר�ק� ��פלה �י� צלע�תיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונ���ר�
חלי ל� ��א �י� ראת�, א� ל�� ונ�ב ח� �� ְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��רק
צלע�תיה רב ��ר א� ראת� א� ל�� ונ�ב עצמ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמחמת
ז� הרי מק��, מ�ל למ�ת נ�טה והיא ה�איל �ה�; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוכ��צא
�ידי �היה �י� וד�, ��ר �ידי ה��ר� �היה �י� � ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה

ה�ת�ב�מי� ��ר "טרפה"? ���רה נאמר ל�ה ,�� א� . ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
א�א[במצוי]�הוה תאסר לא ,�� תאמר לא �א� : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הא תאסר. לא �חצר, נטרפה א� אבל ��דה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��טרפה
�הוה; א�א מד�ר ה�ת�ב �אי� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמד�,

.Ë,ה�ת�ב ואיועני� מ��תיה, מחמת למ�ת �ה��טה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר� מ�א� אס�רה. � ז� מ�ה מחמת לחי�ת ל� ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפ�ר
טרפה'. ח�ה, �מ�ה �אי� �ל � ה�לל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמי�:
טרפה, א�ת� ע��ה חלי איזה ית�אר �חיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָ�בהלכ�ת

טרפה. א�ת� ע��ה אי� חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה

.È�א�ת הרי � ה�ה�רי� מ� החי מ� ��ר הח�ת� ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכ�
א�כל מ��� ל�קה ��ית, מ��� והא�כל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה��ר
מתה; ולא נ�חטה ��א מ�המה זה ��ר �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
�י מה �ס�י�, חתכ� �י מה ח�ה, א�ת� טרפה �י ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ�מה

�מקצת� �י מה ��דה�כ��, "�ב�ר א�מר: ה�א הרי ? ְ�ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
��דה, ��ר ה�המה ��ע�ת �יו� � תאכל�" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

היא טרפה.הרי ְֲִֵֵָ

.‡Èלמ�ת ונטת �ח�, ���� מחמת ח�לה �היא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�המה
א�ת�, ה�מיתי� מאבריה �אבר מ�ה ארעה ולא ה�איל �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ח�ת טר�פת �עי� א�א ��רה אסרה ��א מ�רת; ז� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ֲֵהרי

א�ת� ה�מיתה מ�ה �� נע�ת �הרי .ה�ער, ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

.·È�הי לא החכמי� �ד�לי מ�רת, �היא �י על ְֲִֵֶֶַָָֹ�ִִֶַַא�

��א �די א�ת� ו��חטי� ��מהרי� מ�המה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹא�כלי�
אי� זה ודבר �חיטה; �ס�� ��ר�סה �י על וא� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�מ�ת,
זה, �דבר עצמ� על להחמיר הר�צה �ל א�א א��ר, ��ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

מ��ח זה .הרי ְֲֵֶ�ָ

.‚È��א הרי � �� מה� יצא ולא וע��, ח�ה �המה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹה��חט
הי�' מתי� '��א א�מרי�: ואי� אתמ�רי�; ה��חט וכ� . �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

והיא המס�נת, אבל מ�רת. ז� הרי � �ר�סה ולא ְִֶֶ�ְֲֶֶַָ�ְְְְֲִִֵַָָֹה�ריאה
�היא �י על א� � ע�מדת ואינ� א�ת� ��עמידי� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
הרי �לל, �ר�סה ולא �חט� א� � ה�ריא�ת מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�כלת
וצרי� מ�רת; ז� הרי �ר�סה, וא� עליה; ול�קי� נבלה ְִֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָז�
מ�עיל. אינ� �תח�ה אבל ה�חיטה, �ס�� ה�ר��ס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ��היה

.„Èה�� �בהמה ה�ר��ס? ה�א ��ה�יצד �י� �בח�ה , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
��ה רגל��י� ���טה א� והחזיר�ה, יד� ���טה �י� � ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הרי � �לבד רגל� ��פפה א� החזיר�ה, ��א �י על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹא�
� החזיר�ה ולא יד� ��טה א� אבל �מ�רת; �ר��ס, ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ְִֶזה
��ה �בבהמה נפ�. ה�צאת א�א ז� �אי� אס�רה, ז� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
א� �פפה, ולא ���טה �י� הרגל, ואחד ה�ד אחד �ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לא וא� �מ�רת; �ר��ס, זה הרי � ��טה ולא ְִֶֶֹ�ְְְְֲִֵֶָָָָֹ�פפה
נבלה. ז� הרי � �לל �פפה ולא רגל, ולא יד לא ְְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֹ��טה
א�א ���� ולא �עינ�, א�א רפר� לא אפ�� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ�בע��

�ר��ס. זה הרי � ְְֲִִֵֶָ�זנב�

.ÂË�א �ר�סה א� ידע ולא ��ילה, המס�נת את ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְֵֶַַה��חט
ואס�רה נבלה, ספק ז� הרי � �ר�סה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ

.ÊËזה ע� זה מצטרפי� אי� ����רה, א��רי� ח���ל � ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מעט ה��קח לפיכ�, ;�� ��ת�אר �מ� נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמא��רי
��ר �מעט טמאה, �המה ��ר �מעט ,�� �מעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,
וכ��צא טמא, ע�� ��ר �מעט טמא, �ג ��ר �מעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה,
אינ� � ואכל� ��ית, ה�ל מ� וצר� הא��רי�, מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ�א��

�ע�ר. חצי א�כל �די� ודינ� ְְֲִִִִֵֶל�קה,

.ÊÈ�ז ע� ז� מצטרפ�ת ה�בל�ת ע��ל מצטרפת �נבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
�ל וכ� זה;טרפה. ע� זה מצטרפי� ה�מאי�, וח�ה �המה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מצטרפי�. אי� טמאה, �המה ��ר ע� נבלה ��ר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת ה�בי, ונבלת ה��ר, מ�בלת ה��קח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַ�יצד?
וכ� ל�קה; � ואכל� ��ר, ��ית ה�ל מ� וק�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹה�רנג�ל,
מ� זית וחצי טה�רה �המה מ�בלת זית חצי ק�� ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָא�
החי מ� מ��ר זית וחצי נבלה מ��ר זית חצי א� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה�רפה,
והחזיר ה�מל ��ר וכ� ל�קה. � ואכל� ה�ה�רה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמ�
צר� א� אבל ל�קה. � ואכל� ��ית, מ��� ���� ֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְְִִֵֶֶֶַָוהארנבת,
אי� � ה�מל מ��ר זית וחצי ה��ר מ�בלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
וע�� טמאה �המה �ל וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפי�;
�ני �ה� לפי מצטר�, �ניה� ��ר אי� � טמא �ג א� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
�מ� עצמ�, �פני �לאו מה� אחד �ל �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�מ�ת,
�מ� מצטרפי�, ה�מאי� הע�פ�ת �ל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ��ארנ�.
�ל ה�לל: זה ה�מאי�. וח�ה �המה �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��צטרפי�
מצטרפי� אי� לאוי�, ��ני מצטרפי�; אחד, �לאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�א��ר�
היא. נבלה �ח�ת וה�רפה ה�איל �טרפה, מ�בלה ח�� �ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ� ה�מאי� וח�ה מ�המה א� �טרפה, מ�בלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהא�כל
ה�רני� �מ� ה�ידי�, �מ� העצמ�ת, �מ� הע�ר, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמ�
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ז� � ���רה האמ�רה "טרפה" א�ת�". ��לכ�� ְְֲִֵֶֶַַַָָָָל�לב
וכ� �ה�; וכ��צא ונמר ארי �ג�� ה�ער, ח�ת א�ת� ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ��רפה
ואי� .�� וכ��צא נ� �ג�� ה��רס, ע�� א�ת� ��ר� ְְְֵֵֵֵֶַַַָע��
�א� � א�ת� והמיתה א�ת� ��רפה ל�מר, יכ�ל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָא�ה
ה�� א� עצמ�, מחמת מתה �י �מה נבלה; היא הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָמתה,
מד�ר אינ� הא והמית�? ארי ��ר� א� והמית�, ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�סי�

מתה. ולא ���טרפה ְְְְִֵֶֶָָָֹא�א

.Êוגרר זאב �א א� יכ�ל אס�רה, מתה ��א ה�רפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹא�
יהיה מ�יו, וה�יל� ורד� �אזנ�, א� �זנב� א� �רגל� ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָה�די
טרפה ��דה "�ב�ר ל�מר: �למ�ד נטר�? �הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאס�ר,

א�ת�" ��לכ�� ל�לב הרא�יוג�' ��ר א�ת� �ע�ה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
היא � ���רה האמ�רה �ה�רפה למד�, הא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכלב.
ועדי� למ�ת, ונטת א�ת�, ו�ברה ה�ער ח�ת א�ת� ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ��רפה
ז� הרי � ��מ�ת קד� ��חט� ��ד� �י על א� מתה. ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
ז� מ��ה ��חיה אפ�ר ואי ה�איל טרפה, מ��� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאס�רה

עליה. ֶַָָָָה�אה

.Á;ה�בלה והיא � ה�תה אסרה �ה��רה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת
�עדי� �י על וא� מ��תיה, מחמת למ�ת ה��טה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסרה
�י� � ��תה �חלק ��א �כ�� ה�רפה. והיא � מתה ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹלא

� �י� �מתה, ��פלה �י� עצמ�, מחמת עדמתה חנק� ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
���טה �חלק לא �� והרג�ה, ח�ה ��רס�ה �י� ְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ��תה,
ה�ג מ� ��פלה �י� ו��ר�ה, ח�ה ��רפ�ה �י� � ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלמ�ת
�י� אבריה, ונתר�ק� ��פלה �י� צלע�תיה, רב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹונ���ר�
חלי ל� ��א �י� ראת�, א� ל�� ונ�ב ח� �� ְֳִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ��רק
צלע�תיה רב ��ר א� ראת� א� ל�� ונ�ב עצמ� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹמחמת
ז� הרי מק��, מ�ל למ�ת נ�טה והיא ה�איל �ה�; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָוכ��צא
�ידי �היה �י� וד�, ��ר �ידי ה��ר� �היה �י� � ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָטרפה

ה�ת�ב�מי� ��ר "טרפה"? ���רה נאמר ל�ה ,�� א� . ְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
א�א[במצוי]�הוה תאסר לא ,�� תאמר לא �א� : ִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

הא תאסר. לא �חצר, נטרפה א� אבל ��דה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ��טרפה
�הוה; א�א מד�ר ה�ת�ב �אי� ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלמד�,

.Ë,ה�ת�ב ואיועני� מ��תיה, מחמת למ�ת �ה��טה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ
אמר� מ�א� אס�רה. � ז� מ�ה מחמת לחי�ת ל� ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאפ�ר
טרפה'. ח�ה, �מ�ה �אי� �ל � ה�לל 'זה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹחכמי�:
טרפה, א�ת� ע��ה חלי איזה ית�אר �חיטה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶָָָָ�בהלכ�ת

טרפה. א�ת� ע��ה אי� חלי ְְֳִֵֵֵֶֶָָואיזה

.È�א�ת הרי � ה�ה�רי� מ� החי מ� ��ר הח�ת� ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָוכ�
א�כל מ��� ל�קה ��ית, מ��� והא�כל טרפה; ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָה��ר
מתה; ולא נ�חטה ��א מ�המה זה ��ר �הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹטרפה,
�י מה �ס�י�, חתכ� �י מה ח�ה, א�ת� טרפה �י ְְֲִִִִַַַַַָָָָָָ�מה

�מקצת� �י מה ��דה�כ��, "�ב�ר א�מר: ה�א הרי ? ְ�ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ
��דה, ��ר ה�המה ��ע�ת �יו� � תאכל�" לא ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹטרפה

היא טרפה.הרי ְֲִֵֵָ

.‡Èלמ�ת ונטת �ח�, ���� מחמת ח�לה �היא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�המה
א�ת�, ה�מיתי� מאבריה �אבר מ�ה ארעה ולא ה�איל �ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ח�ת טר�פת �עי� א�א ��רה אסרה ��א מ�רת; ז� ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ֲֵהרי

א�ת� ה�מיתה מ�ה �� נע�ת �הרי .ה�ער, ְֲֲִֵֶַַַַַַָָָָָ

.·È�הי לא החכמי� �ד�לי מ�רת, �היא �י על ְֲִֵֶֶַָָֹ�ִִֶַַא�

��א �די א�ת� ו��חטי� ��מהרי� מ�המה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹא�כלי�
אי� זה ודבר �חיטה; �ס�� ��ר�סה �י על וא� ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָ�מ�ת,
זה, �דבר עצמ� על להחמיר הר�צה �ל א�א א��ר, ��ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

מ��ח זה .הרי ְֲֵֶ�ָ

.‚È��א הרי � �� מה� יצא ולא וע��, ח�ה �המה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹה��חט
הי�' מתי� '��א א�מרי�: ואי� אתמ�רי�; ה��חט וכ� . �ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

והיא המס�נת, אבל מ�רת. ז� הרי � �ר�סה ולא ְִֶֶ�ְֲֶֶַָ�ְְְְֲִִֵַָָֹה�ריאה
�היא �י על א� � ע�מדת ואינ� א�ת� ��עמידי� ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ�ל
הרי �לל, �ר�סה ולא �חט� א� � ה�ריא�ת מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹא�כלת
וצרי� מ�רת; ז� הרי �ר�סה, וא� עליה; ול�קי� נבלה ְִֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָז�
מ�עיל. אינ� �תח�ה אבל ה�חיטה, �ס�� ה�ר��ס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ��היה

.„Èה�� �בהמה ה�ר��ס? ה�א ��ה�יצד �י� �בח�ה , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָ
��ה רגל��י� ���טה א� והחזיר�ה, יד� ���טה �י� � ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הרי � �לבד רגל� ��פפה א� החזיר�ה, ��א �י על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹא�
� החזיר�ה ולא יד� ��טה א� אבל �מ�רת; �ר��ס, ְְֱֲִִֶֶֶַָָָָָָֹ�ְִֶזה
��ה �בבהמה נפ�. ה�צאת א�א ז� �אי� אס�רה, ז� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהרי
א� �פפה, ולא ���טה �י� הרגל, ואחד ה�ד אחד �ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לא וא� �מ�רת; �ר��ס, זה הרי � ��טה ולא ְִֶֶֹ�ְְְְֲִֵֶָָָָֹ�פפה
נבלה. ז� הרי � �לל �פפה ולא רגל, ולא יד לא ְְְְְְֲֵֵֶֶָָָָָָָֹֹֹ��טה
א�א ���� ולא �עינ�, א�א רפר� לא אפ�� � ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ�בע��

�ר��ס. זה הרי � ְְֲִִֵֶָ�זנב�

.ÂË�א �ר�סה א� ידע ולא ��ילה, המס�נת את ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ�ְֵֶַַה��חט
ואס�רה נבלה, ספק ז� הרי � �ר�סה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ

.ÊËזה ע� זה מצטרפי� אי� ����רה, א��רי� ח���ל � ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
מעט ה��קח לפיכ�, ;�� ��ת�אר �מ� נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמא��רי
��ר �מעט טמאה, �המה ��ר �מעט ,�� �מעט ְְְְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָחלב,
וכ��צא טמא, ע�� ��ר �מעט טמא, �ג ��ר �מעט ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָנבלה,
אינ� � ואכל� ��ית, ה�ל מ� וצר� הא��רי�, מ�אר ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹ�א��

�ע�ר. חצי א�כל �די� ודינ� ְְֲִִִִֵֶל�קה,

.ÊÈ�ז ע� ז� מצטרפ�ת ה�בל�ת ע��ל מצטרפת �נבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
�ל וכ� זה;טרפה. ע� זה מצטרפי� ה�מאי�, וח�ה �המה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מצטרפי�. אי� טמאה, �המה ��ר ע� נבלה ��ר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
ונבלת ה�בי, ונבלת ה��ר, מ�בלת ה��קח ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַ�יצד?
וכ� ל�קה; � ואכל� ��ר, ��ית ה�ל מ� וק�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹה�רנג�ל,
מ� זית וחצי טה�רה �המה מ�בלת זית חצי ק�� ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵַַַַָָא�
החי מ� מ��ר זית וחצי נבלה מ��ר זית חצי א� ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָה�רפה,
והחזיר ה�מל ��ר וכ� ל�קה. � ואכל� ה�ה�רה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמ�
צר� א� אבל ל�קה. � ואכל� ��ית, מ��� ���� ֲֲִִֵֵֶַַַָָָ�ְְִִֵֶֶֶַָוהארנבת,
אי� � ה�מל מ��ר זית וחצי ה��ר מ�בלת זית ְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָחצי
וע�� טמאה �המה �ל וכ� �זה. ���צא �ל וכ� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹמצטרפי�;
�ני �ה� לפי מצטר�, �ניה� ��ר אי� � טמא �ג א� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָטמא
�מ� עצמ�, �פני �לאו מה� אחד �ל �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�מ�ת,
�מ� מצטרפי�, ה�מאי� הע�פ�ת �ל אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ��ארנ�.
�ל ה�לל: זה ה�מאי�. וח�ה �המה �ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��צטרפי�
מצטרפי� אי� לאוי�, ��ני מצטרפי�; אחד, �לאו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ�א��ר�
היא. נבלה �ח�ת וה�רפה ה�איל �טרפה, מ�בלה ח�� �ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

.ÁÈ� ה�מאי� וח�ה מ�המה א� �טרפה, מ�בלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהא�כל
ה�רני� �מ� ה�ידי�, �מ� העצמ�ת, �מ� הע�ר, ְֲִִִִִִִַַַַָָָמ�
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מ�� ��בצ�� מ�ק�מ�ת ע�� �ל ה��רני� �מ� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָוה�לפי�,
אס�ר, �ה�א �י על א� � ��ה� ה�ליה מ� ���חתכ�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה��
ואי� לאכילה; רא�יי� א�� �אי� מ�ני �ט�ר, זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהרי

לכ�ית ה��ר ע� .מצטרפי� ְְְִִִִַַַָָָ

.ËÈהיא� מ�ני מ�רת, � ה�מאה וקבת ה�בלה ְִִֵֶֶֶ�ְְְֵֵֵֵַַַַָָקבת
�לפיכ� ;����� ט��פת �קבת��אר להעמיד מ�ר ְְְִִִֶֶַָָ�ְְֲִֵַַָ

ה�בה ע�ר אבל טמאה. וח�ה �המה �בקבת ה�כרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ�חיטת
ואס�ר ה�עי�, ��אר ה�א הרי �. ְְֲִִֵֵַַָָ

.Îמ�ני � �אכילה מ�ר חמ�ר, �ל �ניו �נגד ה�א ְֲִִֵַָָ�ְֲֶֶֶַָָָע�ר
מ�רי� �ה� רגלי�, �מי ה�ר� �מ� �ה��ה�א ע�ר�ת י� . ְְִֵֵֶֶֶֶַַַ�ִֵֵֶָ

וה�א, � ה��ר מ� �א�כל ��ית מה� והא�כל ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ב�ר,
ר�י�. ��ה� א�ת� ְִֵֶֶַַָֹ��אכל

.‡Îהחזיר וע�ר האד�, ע�ר �ב�ר�: �ע�ר�תיה� ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָוא��
חט�רת וע�ר י��ב, עליו[דבשת]�ל טענ� ��א ה�מל ְֲֲִֶֶֶַָָָָָֹ

וע�ר ר�ה, היא �עדי� למ�א, ה�יע ולא מע�ל� ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹמ�א
האליה ��חת וע�ר ה��ת, ה�ליל,[זנב]�ית וע�ר , ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

� הע�ר�ת א�� �ל והחמט; וה�טאה וה�ח האנקה ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֹוע�ר
אכילה לא��ר �י� �בר, לכל �ב�ר ה� הרי � ר�י� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ��ה�

לטמאה. ְָ�ְֵ�י�

.·Îה�סקלנאמר והיא����ר ��ר�"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לא א�א נבלה? ה�א והרי ��סקל, אחר לאכל� אפ�ר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
� לסקילה �ינ� ��גמר ��יו� לה�דיע�, א�א ה�ת�ב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�א

וא טמאה; �בהמה ונע�ה �חיטהנאסר, ��חט� קד� � ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ל�קה. ��ית, מ��ר� אכל וא� �הניה, אס�ר זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��רה,
לכ� לג�יי�; א� לכלבי� י�נ�� ולא י�כר לא ����קל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכ�
מ�ר ה�סקל, ��ר �ל �פר� ��ר�". את יאכל "ולא ָ�ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנאמר:
�ג�� �ינ�, ��גמר אחר מ�קילה �ט�ר �ה�א נ�דע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ�הניה.
��סקל, אחר נ�דע וא� �עדר; וירעה יצא � עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ�ה�ז��

�הניה. מ�ר זה ֲַָָָ�ֲֵֶהרי

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו�
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תאכלמ�י‡. "לא ���רה: ��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ה��ר" ע� אברה�פ� ועל החי; מ� ��ח�� אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

לא דמ� �נפ�� ��ר "א� לנח: א�מר ה�א החי ְְְִֵַַַַַָָָֹֹמ�
� וע�� ח�ה �בהמה נ�הג החי מ� אבר וא��ר ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹתאכל�".

�טמאי�. לא אבל ְְֲִִִִֵָֹ�טה�רי�,

ה�ד·. �ג�� ועצמ�ת, וגידי� ��ר �� ��� אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
וה� ה���� �ג�� עצ�, �� �אי� אבר ואחד יצי�והרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

�אי� �האבר א�א �ה�; וכ��צא והחלב וה�לי�ת ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ח�ל
אס�ר זה הרי מקצת�, �חת� �י� ��� �חת� �י� � עצ� ��ֵֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶַָָָ
עליו ח�ב אינ� � עצ� �� ��� והאבר החי. מ� אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמ���
וגידי� ��ר �בר�ת�, ��פר� עד החי, מ� אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ���
עליו ח�ב � �לבד ה��ר החי מ� �ר� א� אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמ�ת;

החי מ� אבר מ��� לא ��ארנ�, �מ� טרפה .מ��� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

אבר‚. אכל ואפ�� ל�קה. ��ית, החי מ� מאבר ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהא�כל
חת� �ט�ר. מ��ית, �ח�ת ח�ב; ��ית, �� י� א� � ִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�ל�
� ואכל� ��ית, ועצמ�ת וגידי� ��ר �בר�ת� האבר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמ�

�ה�א �ל א�א ��ר �� �אי� �י על וא� א�ל�קה, אבל ; ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
מ� ה��ר והפרי� החי, מ� ��ל�� אחר האבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהפריד
מ� ��ית ��אכל עד ל�קה אינ� � העצמ�ת �מ� ֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹה�ידי�
לכ�ית �� מצטרפי� וה�ידי� העצמ�ת ואי� לב��, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָה��ר

�ר�ת�. ���ה ְִִֵֶַַָָמאחר

�אכל„. �מה י� א� � מעט מעט ואכל� זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָח�ק�
האבר מ� ��ית לקח �ט�ר. לאו, וא� ח�ב; ��ר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ��ית
��חלק �י על א� � ואכל� ועצמ�ת, וגידי� ��ר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ�בר�ת�,

ח�ב ��בלע��, קד� �פני� .�פיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ

ח�ב‰. � ואכל� �נטילת�, ונטרפה החי, מ� אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�ל�
�ני �הרי טרפה; �מ��� החי מ� אבר מ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ��י�,
� ואכל� החי מ� חלב ה��ל� וכ� �אחת. �אי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהא��רי�
חלב �ל� חלב; �מ��� החי מ� אבר מ��� ��י�, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָל�קה

�ל� ל�קה � ואכל� ה�רפה .מ� ְֲִֵֶַַָָָֹ

.Â�אינ א� � �� המדל�ל ואבר �בהמה, המדל�ל ְִֵָָ�ְְְְִֵֵֶַָָ�ְַָָ��ר
אחר א�א �ר� ��א �י על א� ולחי�ת, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכ�ל

עליו ל�קי� ואי� אס�ר; ה�המה,���חטה, מתה וא� . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מ��� עליו ל�קי� לפיכ� מח�י�; נפל �א�� א�ת� ְְִִִִִִֵַַָָָָר�אי�
נ�חטה א� � ולחי�ת לחזר יכ�ל א� אבל החי. מ� ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָֹאבר

מ�ר. זה הרי ָ�ְֲֵֵֶַָה�המה,

.Ê�א�ת ��ע� ה�יצי� �ג�� דכ�, א� מעכ� א� אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ�מט
�� י� �הרי ה��רה, מ� אס�ר אינ� זה הרי � נ�ק� ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָא�
אס�ר כ� �י על וא� מסריח; אי� �לפיכ� ח�י� ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָמקצת
��מה ה�א �הרי מ�ד�, י�ראל �ל ��הג� מ�נהג ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלאכל�

החי מ� .לאבר ְִֵֶַַ

.Á�עבי רב ח�פה הע�ר א� ה��ר היה א� � ����ר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצ�
יצא וא� מ�ר. זה הרי ה�בר, ה�� ורב ה���ר עצ� ְִָָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ�ל
א� ה�המה �כ���חט אס�ר; האבר הרי לח��, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצ�

מ�ר וה�אר וי�ליכ�, ה�בר מ�ק�� יח�� נ��רהע��, . ְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ�ְִַָ
��ר א�ת� היה אבל ר��, את ח�פה ה��ר והיה ֲָָָָָ�ְֶֶֶֶַָָָָָהעצ�
מתל�ט �היה א� ��רד�, �הר�פא ���ר נתא�ל א� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ְמר�ס
נקבי� �עליו ה��ר �היה א� הר�ה, מ�ק�מ�ת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
א� ט�עת, �מי� ��ק�ר א� ה��ר, ��ס�ק א� ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָנקבי�,
א�א ה��ר מ� נ�אר ��א עד מ�מעלה ה��ר ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ��גרד
����ר העצ� מעל מ�מ�ה ה��ר ��תא�ל א� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�קל�ה,

��מצ א��עד �כל � �עצ� נ�גע אינ� הח�פה ה��ר א ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
א��, מ�ל אכל וא� ה��ר; ��תר�א עד לא��ר, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמ�רי�

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

.Ë�מ� ה�ח�ל מ� וחת� ה�המה, למעי יד� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָה���יט
ואחר מעיה, �ת�� החתיכ�ת וה�יח �ה�, וכ��צא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָה�לי�ת
מ� אבר מ��� אס�ר�ת החתיכ�ת א�ת� הרי � �חט� ��ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
מ� חת� א� אבל מעיה; �ת�� �ה�א �י על וא� ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי � �חט� �� ואחר ה�ציא�, ולא ��מעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ָהע�ר

יצא ולא ה�איל מ�ר, אבר� א� הע�ר ע�רחתיכ�ת . ֲִָ�ֵָָ�ְִָָָֹ�ָ
�י� לע�ל�, אבר א�ת� נאסר רגל�, א� יד� ְְֱִֵֵֶֶֶַַָָ�ה�ציא
���חטה אחר �חתכ� �י� א��, ���חט קד� ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ�חתכ�
�� ואחר א��, למעי אבר א�ת� החזיר ואפ�� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָא��;
א�ת� הרי � �ני� ��ה וחיה ה�לד, נ�לד א� ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָנ�חטה
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למח�ת� ח�� ��צא ��ר ��ל טרפה; מ��� אס�ר ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהאבר
��דה "�ב�ר ��אמר: החי, מ� ��ר� �ב�ר נאסר �ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טרפה נע�ה ��דה, ל� �ה�א למק�� ��צא �יו� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטרפה",

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Èלא אפ�� � �פני� מקצת� ונ�אר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹה�ציא
וא� מ�ר; ו��פני� אס�ר, ה��צא � מע�ט� א�א ְִָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָָנ�אר
א�ת� � ונ�חטה �החזיר�, אחר האבר מ� ה��צא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחת�
החזיר�, לא וא� מ�ר. האבר ��אר אס�ר, �לבד ְְִִֶָֹ�ְְִֵֶֶַָָָָָ��צא
אחר א� �חיטה קד� �חתכ� �י� �ח��, וה�א ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹוחתכ�
האויר: ��גד ה�ק�� וה�א אס�ר, החת� מק�� � ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָ�חיטה

החת� מק�� וח�ת� ח�זר ה��צא, ��ח�� .אחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ

.‡È��ח� וה�א �חיטה קד� וחתכ� ��צא, ע�ר אבר ְְֲִֶֶַַָָָָָֹ�ֲֵֶָאבל
עליו ול�קי� החי, מ� אבר זה הרי אחר� נח�� וא� ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

קד� הע�ר מת ואפ�� ל�קה, אינ� הא�כל� � ֶָֹ�ְְֲִִֵֵֶַָָָ�חיטה
הא�כל� � חתכ� �� ואחר ה�המה, מתה וא� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ�חיטה.

החי. מ� אבר מ��� ִִֵֶֶַַל�קה

.·Èוהרי נ�לד, �� ואחר האבר, ונאסר אבר �ה�ציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ר
ה�איל מ�פק: ל���ת� אס�ר ��� החלב � נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי אס�ר; אחד אבר �� וי� האברי�, מ�לל �א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוה�א

טה�רה �חלב ��תערב טרפה �חלב .זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.‚Èליל� �� �מצא מע�רת �המה חי[עובר]ה��חט �י� , ְְֵֵַָ�ְִֵֶֶַָָָ
מ�רת �ליה ואפ�� �אכילה; מ�ר זה הרי � מת ֶֶ�ְֲֲִִִַַָָָ�ֲֵֵֵֶ�י�
א� � ה�המה את ו�חט מקצת�, ��צאת ו�ליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�אכילה.
אס�ר מ��ה ��צא מה ��לד, ק��רה ז� �ליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
��א אס�רה, ��� ,�� ק��רה היתה לא וא� מ�ר. ֲֶָָָ�ְְְִָָָָֹ�ְְַָוה�אר
זה �ולד ,�� �היה ולד הל� מקצת� ��צאת ז� ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ�ליה
��א ל�מר צרי� ואי� ;��� �ליה הלכה ��ט� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��מצא

אס�רה. ��� �ה�ליה �לל, ולד ��ט� ֲָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָָָָנמצא

.„Èעה�� �� �ה�א �י על א� � חי ע�ר �� ְִִֶֶַַַָָ�ָָָמצא
אינ� � ��חיה ואפ�ר �מ�רי�, �חיטה,חד�י� צרי� ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶָָָָ

מטהר�� א�� �חיטת הפריסא�א וא� ��י[נעמד]; על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
�חיטה. צרי� ְְִִַַָָקרקע,

.ÂË�� �מצא טרפה, �המה �חט א� ה�המה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע
א�� �חיטת ואי� לה�יר�, �חיטה צרי� � חי ��עה ��ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
�ה�א �י על א� � חד�יו ל� �מר� לא וא� ל�; ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹמ�עלת
�אבר �ה�א מ�ני אס�ר, זה הרי � ה�רפה �מעי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחי

�חטמא�� �� ואחר והחזיר�, רא�� �ה�ציא ע�ר �ל . ִֵָ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹ
�יל�ד, ה�א והרי ל�; מ�עלת א�� �חיטת אי� � א�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָאת

�חיטה. ְְִִָָוצרי�

ו ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מביא��יתהא�כל‡. ���גג, �רת; ח�ב �מזיד, � ה�� מ� ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
קב�עה ובעשיר]ח�את בעני ���רה,[שווה מפר� ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ

טמאי� �י� �לבד, וע�� ח�ה �המה �� על א�א ח�ב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אינ�
�כל תאכל� לא �� "וכל ��אמר: � טה�רי� ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹ�י�
�המה, �כלל וח�ה ול�המה"; לע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמ��ב�תיכ�,
ויחמ�ר". �צבי א�ל . . �אכל� א�ר ה�המה "זאת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��אמר:
אי� � האד� וד� �רמ�י�, ��קצי� וחגבי� �גי� �� ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָאבל

טה�רי�, וחגבי� �גי� �� לפיכ�, ;�� מ��� עליו ְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָח�בי�
חגבי� וד� מ�ר. ו�תה�, �כלי ��ס� ואפ�� לאכל�; ְֲִַָָ�ְְְְְֲִִִִַָָָָ�מ�ר
�חלב ��פ�, �מצית �ה�א מ��� אס�ר, � טמאי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָודגי�

��ארנ�. �מ� �ב�ר�, �רצי� וד� טמאה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ�המה

�מ�י�·. �ר�; א� ס�פרי�, מ�ברי אס�ר � האד� ��ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי נמנע. ואינ� ��לע� ה��י�, �� אבל מר��ת. מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
�� ואחר ה�� את ��רד � �� עליה ויצא �פת ����ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

�ר� �הרי .א�כל, ֲֵֵֵֶַ

�חיטה‚. ��עת ה��צא �� על א�א �רת ח�בי� ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאי�
ועל אדמ��מית, �� ��� זמ� �ל הרא�, ה�זת א� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�נחירה
מק�ח �ה�א זמ� �ל ה�זה �� ועל ה�ב, �ת�� ה�נ�ס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָה��

ה��תת ה�� אבל קד�[מטפט�]וי�צא. ה�זה, �תח�ת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�� ���תחיל ה�זה, �ס�� ה��תת וד� לק�ח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ��תחיל
��� האברי�: �ד� ה�א והרי עליו, ח�בי� אי� � ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

.�� י�צאה �ה�פ� ה�� ה�א ְִֶֶֶַַַַָָה���ח,

ה�מצית„. בו]�� תלויי� החיי� �ג��[אי� � האברי� וד� ְְְִִֵַַַַָָ
ל�ב ה�ת��ס וד� �יצי�, וד� ה�לי�ת, וד� ה�ח�ל, ��ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ
�רת. עליו ח�בי� אי� � ��בד ה�מצא וד� �חיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ��עת
לא �� "וכל ��אמר: ל�קה, � ��ית מ��� הא�כל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

���תאכל�" ה��ר, נפ� "�י א�מר: ה�א �רת �בח��ב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.�� י�צאה �ה�פ� �� על א�א �רת ח�ב אינ� � ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

ה���ד.‰. �ד� �מ� הרי ה�המה, �מעי ה�מצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָה�ליל
�רת; עליו ח�בי� ל��, �ת�� �נ�ס ה�מצא ה�� ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ�,

האברי� �ד� ה�א הרי �מ�, �אר .אבל ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

.Â,�מ� את �מ�ציא ק�רע� � לקדרה �י� לצלי �י� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָה�ב,
מ�לח� �� אחרואחר ק�רע� � קרע� ולא ה�ב ��ל וא� . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

ח�ב �� ��ית �� היה א� � קרע� לא וא� �מ�ר; ְְִִִַַַָָָָָָֹ�ְִֶ���ל�,
�רת. ֵָָָעליו

.Ê��לת א� החמ�, לת�� וה�ליכ� חתכ� א� � ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹה�בד
אחר א�ת� לב�ל מ�רת ז� הרי � ��תל�� עד ר�תחי� ְֵֶֶַַַָ�ְְֲִִִֵֵֶַַַמי�

���� ואחר הא�ר, על להבהב� י�ראל �ל נהג� �כבר ; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָ
��ר ע� ���ל� �י� לב��, ���ל� �י� א�ת�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמב�לי�
ולא רא�, �ל ה�ח מב�לי� �אי� ���ט מנהג וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאחר.

�א�ר. א�ת� ��הבהבי� עד � א�ת� ְְֲִִֶַַָק�לי�

.Á�חלט ולא הא�ר על הבהבה ולא ���ל�, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹה�בד
וכל ה�בד אס�רה, ��� ה�דרה הרי � �ר�תחי� א� ְֲֵַָָָָ�ְְְְֲִֵֵֶַָֹ�חמ�
אחד ����ד ה��ר ע� �בד לצל�ת �מ�ר ע��. ְְִִֵֶַַָָָָָ�ְִִֵֶַָ��ת��ל

למ�ה ה�בד ��היה וה�א, למעלה� �צלי� עבר וא� ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
א�כל זה הרי .מ��ר, ֲִֵֵֶָָ

.Ëא�א �� �אינ� ה��ר, ע� אפ�� לב�ל� מ�ר � ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְַה�ח�ל
לד� ה��מה ��צא��ר קד� �המה מפרקת ה��בר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��ר מ��ה לאכל ואס�ר �אברי�; נבלע ה�� הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפ��,
החתיכה, יח�� יע�ה? �יצד א�א חלט�. ואפ�� ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
�ארנ�, �כבר יצלה. א� יב�ל �� ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מ�רי�. �ה� ,�� מה� יצא ולא וע�� ח�ה �המה ִָ�ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה��חט

.È,יפה יפה מ�לח� �� א� א�א �מ� מידי י�צא ה��ר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאי�
ואחר �ח�ה, ה��ר מדיח ע��ה? �יצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�מדיח�

יפה יפה מ�לח� ואחר�� מיל; ה��� �די �מלח� �מ�יח� , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
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למח�ת� ח�� ��צא ��ר ��ל טרפה; מ��� אס�ר ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָהאבר
��דה "�ב�ר ��אמר: החי, מ� ��ר� �ב�ר נאסר �ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
טרפה נע�ה ��דה, ל� �ה�א למק�� ��צא �יו� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָטרפה",

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Èלא אפ�� � �פני� מקצת� ונ�אר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹה�ציא
וא� מ�ר; ו��פני� אס�ר, ה��צא � מע�ט� א�א ְִָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָָנ�אר
א�ת� � ונ�חטה �החזיר�, אחר האבר מ� ה��צא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחת�
החזיר�, לא וא� מ�ר. האבר ��אר אס�ר, �לבד ְְִִֶָֹ�ְְִֵֶֶַָָָָָ��צא
אחר א� �חיטה קד� �חתכ� �י� �ח��, וה�א ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹוחתכ�
האויר: ��גד ה�ק�� וה�א אס�ר, החת� מק�� � ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָ�חיטה

החת� מק�� וח�ת� ח�זר ה��צא, ��ח�� .אחר ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹ

.‡È��ח� וה�א �חיטה קד� וחתכ� ��צא, ע�ר אבר ְְֲִֶֶַַָָָָָֹ�ֲֵֶָאבל
עליו ול�קי� החי, מ� אבר זה הרי אחר� נח�� וא� ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

קד� הע�ר מת ואפ�� ל�קה, אינ� הא�כל� � ֶָֹ�ְְֲִִֵֵֶַָָָ�חיטה
הא�כל� � חתכ� �� ואחר ה�המה, מתה וא� ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ�חיטה.

החי. מ� אבר מ��� ִִֵֶֶַַל�קה

.·Èוהרי נ�לד, �� ואחר האבר, ונאסר אבר �ה�ציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ�ע�ר
ה�איל מ�פק: ל���ת� אס�ר ��� החלב � נקבה ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
והרי אס�ר; אחד אבר �� וי� האברי�, מ�לל �א ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוה�א

טה�רה �חלב ��תערב טרפה �חלב .זה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

.‚Èליל� �� �מצא מע�רת �המה חי[עובר]ה��חט �י� , ְְֵֵַָ�ְִֵֶֶַָָָ
מ�רת �ליה ואפ�� �אכילה; מ�ר זה הרי � מת ֶֶ�ְֲֲִִִַַָָָ�ֲֵֵֵֶ�י�
א� � ה�המה את ו�חט מקצת�, ��צאת ו�ליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ�אכילה.
אס�ר מ��ה ��צא מה ��לד, ק��רה ז� �ליה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָהיתה
��א אס�רה, ��� ,�� ק��רה היתה לא וא� מ�ר. ֲֶָָָ�ְְְִָָָָֹ�ְְַָוה�אר
זה �ולד ,�� �היה ולד הל� מקצת� ��צאת ז� ְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָ�ליה
��א ל�מר צרי� ואי� ;��� �ליה הלכה ��ט� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��מצא

אס�רה. ��� �ה�ליה �לל, ולד ��ט� ֲָָ�ְְְִִֶֶֶַַָָָָָנמצא

.„Èעה�� �� �ה�א �י על א� � חי ע�ר �� ְִִֶֶַַַָָ�ָָָמצא
אינ� � ��חיה ואפ�ר �מ�רי�, �חיטה,חד�י� צרי� ְְְְְֳִִִִִֵֶֶֶָָָָ

מטהר�� א�� �חיטת הפריסא�א וא� ��י[נעמד]; על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
�חיטה. צרי� ְְִִַַָָקרקע,

.ÂË�� �מצא טרפה, �המה �חט א� ה�המה, את ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָקרע
א�� �חיטת ואי� לה�יר�, �חיטה צרי� � חי ��עה ��ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ
�ה�א �י על א� � חד�יו ל� �מר� לא וא� ל�; ְְֳִִֶֶֶַַָָָֹמ�עלת
�אבר �ה�א מ�ני אס�ר, זה הרי � ה�רפה �מעי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחי

�חטמא�� �� ואחר והחזיר�, רא�� �ה�ציא ע�ר �ל . ִֵָ�ְְְִִֶֶַַַָָָֹ
�יל�ד, ה�א והרי ל�; מ�עלת א�� �חיטת אי� � א�� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָאת

�חיטה. ְְִִָָוצרי�

ו ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מביא��יתהא�כל‡. ���גג, �רת; ח�ב �מזיד, � ה�� מ� ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ
קב�עה ובעשיר]ח�את בעני ���רה,[שווה מפר� ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ

טמאי� �י� �לבד, וע�� ח�ה �המה �� על א�א ח�ב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�אינ�
�כל תאכל� לא �� "וכל ��אמר: � טה�רי� ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹ�י�
�המה, �כלל וח�ה ול�המה"; לע�� ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָמ��ב�תיכ�,
ויחמ�ר". �צבי א�ל . . �אכל� א�ר ה�המה "זאת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ��אמר:
אי� � האד� וד� �רמ�י�, ��קצי� וחגבי� �גי� �� ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָאבל

טה�רי�, וחגבי� �גי� �� לפיכ�, ;�� מ��� עליו ְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָח�בי�
חגבי� וד� מ�ר. ו�תה�, �כלי ��ס� ואפ�� לאכל�; ְֲִַָָ�ְְְְְֲִִִִַָָָָ�מ�ר
�חלב ��פ�, �מצית �ה�א מ��� אס�ר, � טמאי� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָודגי�

��ארנ�. �מ� �ב�ר�, �רצי� וד� טמאה; ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ�המה

�מ�י�·. �ר�; א� ס�פרי�, מ�ברי אס�ר � האד� ��ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ
הרי נמנע. ואינ� ��לע� ה��י�, �� אבל מר��ת. מ�ת ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָעליו
�� ואחר ה�� את ��רד � �� עליה ויצא �פת ����ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

�ר� �הרי .א�כל, ֲֵֵֵֶַ

�חיטה‚. ��עת ה��צא �� על א�א �רת ח�בי� ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאי�
ועל אדמ��מית, �� ��� זמ� �ל הרא�, ה�זת א� ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ�נחירה
מק�ח �ה�א זמ� �ל ה�זה �� ועל ה�ב, �ת�� ה�נ�ס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָה��

ה��תת ה�� אבל קד�[מטפט�]וי�צא. ה�זה, �תח�ת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ה�� ���תחיל ה�זה, �ס�� ה��תת וד� לק�ח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ��תחיל
��� האברי�: �ד� ה�א והרי עליו, ח�בי� אי� � ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

.�� י�צאה �ה�פ� ה�� ה�א ְִֶֶֶַַַַָָה���ח,

ה�מצית„. בו]�� תלויי� החיי� �ג��[אי� � האברי� וד� ְְְִִֵַַַַָָ
ל�ב ה�ת��ס וד� �יצי�, וד� ה�לי�ת, וד� ה�ח�ל, ��ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָ
�רת. עליו ח�בי� אי� � ��בד ה�מצא וד� �חיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ��עת
לא �� "וכל ��אמר: ל�קה, � ��ית מ��� הא�כל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

���תאכל�" ה��ר, נפ� "�י א�מר: ה�א �רת �בח��ב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
.�� י�צאה �ה�פ� �� על א�א �רת ח�ב אינ� � ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

ה���ד.‰. �ד� �מ� הרי ה�המה, �מעי ה�מצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָה�ליל
�רת; עליו ח�בי� ל��, �ת�� �נ�ס ה�מצא ה�� ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ�,

האברי� �ד� ה�א הרי �מ�, �אר .אבל ְְֲֲִֵֵַָָָָָ

.Â,�מ� את �מ�ציא ק�רע� � לקדרה �י� לצלי �י� ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָה�ב,
מ�לח� �� אחרואחר ק�רע� � קרע� ולא ה�ב ��ל וא� . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

ח�ב �� ��ית �� היה א� � קרע� לא וא� �מ�ר; ְְִִִַַַָָָָָָֹ�ְִֶ���ל�,
�רת. ֵָָָעליו

.Ê��לת א� החמ�, לת�� וה�ליכ� חתכ� א� � ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹה�בד
אחר א�ת� לב�ל מ�רת ז� הרי � ��תל�� עד ר�תחי� ְֵֶֶַַַָ�ְְֲִִִֵֵֶַַַמי�

���� ואחר הא�ר, על להבהב� י�ראל �ל נהג� �כבר ; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָ
��ר ע� ���ל� �י� לב��, ���ל� �י� א�ת�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמב�לי�
ולא רא�, �ל ה�ח מב�לי� �אי� ���ט מנהג וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאחר.

�א�ר. א�ת� ��הבהבי� עד � א�ת� ְְֲִִֶַַָק�לי�

.Á�חלט ולא הא�ר על הבהבה ולא ���ל�, ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹה�בד
וכל ה�בד אס�רה, ��� ה�דרה הרי � �ר�תחי� א� ְֲֵַָָָָ�ְְְְֲִֵֵֶַָֹ�חמ�
אחד ����ד ה��ר ע� �בד לצל�ת �מ�ר ע��. ְְִִֵֶַַָָָָָ�ְִִֵֶַָ��ת��ל

למ�ה ה�בד ��היה וה�א, למעלה� �צלי� עבר וא� ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
א�כל זה הרי .מ��ר, ֲִֵֵֶָָ

.Ëא�א �� �אינ� ה��ר, ע� אפ�� לב�ל� מ�ר � ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ�ְַה�ח�ל
לד� ה��מה ��צא��ר קד� �המה מפרקת ה��בר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��ר מ��ה לאכל ואס�ר �אברי�; נבלע ה�� הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפ��,
החתיכה, יח�� יע�ה? �יצד א�א חלט�. ואפ�� ְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹחי,
�ארנ�, �כבר יצלה. א� יב�ל �� ואחר יפה, יפה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוימלח
מ�רי�. �ה� ,�� מה� יצא ולא וע�� ח�ה �המה ִָ�ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ה��חט

.È,יפה יפה מ�לח� �� א� א�א �מ� מידי י�צא ה��ר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאי�
ואחר �ח�ה, ה��ר מדיח ע��ה? �יצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ�מדיח�

יפה יפה מ�לח� ואחר�� מיל; ה��� �די �מלח� �מ�יח� , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ
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מ�ד �מ�ליכ� ז�י�; ה�י� ��צא� עד יפה, יפה מדיח� ��ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מ�ד, ��תל�� �די � לפ��רי� לא אבל ר�תחי�, מי� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלת��

.�� יצא ְֵֵָֹולא

.‡È;מנ�ב �כלי א�א א�ת� מ�לחי� אי� ה��ר, ָ�ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ����לחי�
�ה�לח ה�ס, �ח�ל עבה �מלח א�א א�ת� מ�לחי� ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואי�
ה��ר לנ�� וצרי� ד�. י�ציא ולא ���ר י�לע �קמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹה�ק

ידיח�� �� ואחר ה�לח, .מ� ְְִִֶֶַַַַָ

.·Èלצלי,�ל אבל לב�ל�. ��רי� לב�ר הא��, ה�ברי� ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
מ�ד וצ�לה יפהמ�לח מ�לח� � חי ��ר לאכל והר�צה . ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

�חמ�, חלט� וא� יאכל; �� ואחר יפה, יפה �מדיח� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
,�� �חלט� החמ� ל���ת �מ�ר חי, ��ה�א לאכל� ְֲִֶֶַָָֹ�ְְְֶַָָ�מ�ר

ה��. מ�ציא החמ� ִֵֶֶַַָֹ�אי�

.‚È;נ�ה� �ע� �� יחלט לא ��ר, �� �חלט ְְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹחמ�
עד אס�רי�, והחמ� היא � החמ� �ת�� �האדימה ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹוחתיכה

ויצלה יפה יפה א�ת� �יצי��מלח וכ� �האדי�, ��ר . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ה�זרקי� ��� הער� וכ� �עליה�, ��ל� וח�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹבהמה
לב�ל�; מ�ר ��ת, �מלח� חתכ� א� � �� מלאי� ְְַָָ�ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ�ה�
א� למ�ה, �פיו הער� וצלה ����ד, �צלא� חתכ� לא ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֹוא�

מ�רי�. א�� הרי � ה�חלי� על ��� ִָ�ֲִֵֵֶַַָָ�ְֶָָ��לא�

.„È�לה� א� � �כב�� א� �ת��ר ��לה� ה�המה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹרא�
היה וא� ו��תת. י�צא �ה�� מ�ר; למ�ה, �חיטת� ְְִֵֵֶַָָָָ�ְְִֵַָָ�בית
מתק�� �ה�� � אס�ר מח� ה�ד, מ� ה�חיטה ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ�ית
ה�יח מ�ר. מ�ח��, העצמ�ת �על ה��ר ��אר ִִַָ�ְְֲִֶַַַָָָָָלת�כ�;
�ת�ח ���אר �די קנה א� �מי �� ה�יח א� � למ�ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחטמ�

אס�ר מח� לאו, וא� מ�ר; חטמ�, �ר� �מ� .ויצא ְְֵֵֶֶָָ�ְִָָָֹ

.ÂËכלה�� עד מימיו, לק�ל ה�לי �חת �לי מ�יחי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאי�
לת�� מ�ליכי� ע��י�? וכיצד .��� אדמ��מית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ�ל

ול�קח ���ל; עד ה�לי �מ�יח מלח, מעט ה�מנ�ניתה�לי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ
אס�רה ה�מנ�נית ��חת מ�ה �ל וה�י� מעלה, .�ל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.ÊË�לאכל מ�ר צלי, ��ר עליה �חת� וע�פ�ת�ת �גי� . ִֶֶַַָָָָָָ�ְְְִָָָָ
אס�רי�; ה�גי� מנ�ב, �כלי אפ�� � זה ע� זה ֲִִַָָ�ְְְֲִִִִֶֶֶָָ��לח�
ל�מר, צרי� ואי� הע��. מ� ה��צא �� �ב�לע רפה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ�ה�ג

ח�ה. א� �המה ��ר ע� �ג מלח ְְִִֵַַַָָָָא�

.ÊÈ�ביצי� ��ר חלל� �מ�א �למי�, �ה�יח� ,ע�פ�ת ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ
��לח� �י על וא� לת�כ�; י�צא �ה�� אס�ר�ת; � ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�ב�ל�
וא� צלי. א� �ל�ק ��ת�כ� ה��ר היה ואפ�� יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ��ת�כ� �ה��ר �י על א� מ�ר�ת, א�� הרי ְִֶֶַַַַָָָָ�ְֲֵֵָָצלי�,

למעלה. �יה� ְְֲִִֶַַָואפ��

.ÁÈ,ל�ק� א� צלי �ב�ר ז� �ר� על ���א� מעי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ני
מ�רי�, א�� הרי � קלי� א� ��לק� �ביצי�, ���א� ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָא�

מעי� �בני �� מחזיקי� ה�א�ני�.�אי� ה�ר� וכ� ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

.ËÈ�מח�כי �י� �למי� �י� �צלי�, �בצק ��פל� ִָ�ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָע�פ�ת
א�כל ה�פלה, הסמיקה אפ�� � ��ה �סלת טפל� א� �ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
וי�צא מת�ררת ��ה, סלת �היא מ�ני ה�פלה; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
היתה א� � ��תת� ח�י� �קמח טפל� וא� ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָה��.

ה� �מ� לבנה לאו,ה�פלה וא� מ��ה; לאכל מ�ר ס�, ְְְֵֶֶַַָָָ�ְֱִִֶֶָָָֹ
וא� אס�רי�; האדימ�, א� � קמחי� ��אר טפל� ְְְְֱֲֲִִִִִִֶָָָָָאס�רה.

מ�רי� האדימ�, .לא ֱִֶֹ�ִָ

.Î��ל�� עד ר�תח, �� לאכל אס�ר ,�� ��חט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹס�י�
�קרקע ינעצ�ה א� �מ�חזת, ��� י�חיז�ה א� ְְְְְִֶֶֶַַַָָָ�ְִִֶַַַָה��י�,

מ�ר ר�תח, �� חת� וא� �עמי�; ע�רה אינ�ק�ה וכ� . ְְֲִִֵַַָָָָָָָ�ְֵֵָ
לכ�ח�ה; החריפי�, מ�ברי� �� וכ��צא צנ�� �� ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָח�ת�
צנ�� �� לח�� מ�ר � �כלי ק�ח� א� ה��י�, הדיח ְְַָָֹ�ְְְִִִִִִֵַַַָוא�

ר�תח. לא אבל ,�� ְֲֵֵַַָֹוכ��צא

.‡Îאבר� ��עה היתה אפ�� ��ר, �� ��לח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה
מתכת] ��בר[מצופה לע�ל�, ר�תח �� לאכל אס�ר �ְְֱֵֶֶַָָָָֹ

�חר�יה. ה�� ְֲִֶַַַָָָנבלע

ז ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�הא�כל‡. חלב מביא��ית ���גג, �רת; ח�ב �מזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
קב�עה ועשיר]ח�את בעני �אינ�[שווה ���רה, �בפר�� . ְְֵֵֶַַָָָ

��אמר: �לבד, טה�רה �המה מיני �ל�ה על א�א ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹח�ב
מחלב �אכל �י� � תאכל�" לא � ועז וכ�ב ��ר חלב ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"�ל
�אר אבל ��ה�. �טרפה נבלה מחלב �אכל �י� ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ�ח�טה,
וכ� �ב�ר�. חל�� � טה�רה �י� טמאה �י� וח�ה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ�המה
והא�כל �ב�ר�; חל�� טה�רה, בהמה מיני �ל�ה �ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. א�כל מ��� ל�קה ��ית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחל��

חלב,·. א�כל מ��� ח�ב � �טרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהא�כל
�ב�ר� הא��ר ���ס� מ��� �טרפה; נבלה א�כל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�מ���

��י� ל�קה �לפיכ� החלב; על נ�ס� מ�ר, .�היה ֶָָ�ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ואפ��‚. מ�ר, חל�� �ל � �ליל �� �מצא �המה ֲִַָ�ְְְִֵֵֶַָָָָָה��חט
חד�יו ל� �למ� וא� מ��ה. �אבר �ה�א מ�ני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצא�
צרי� ואינ� ה�רקע על הפריס ��א �י על א� � חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ�מצא�
מ��� �מ�ציאי� �רת; עליו וח�בי� אס�ר, חל�� � ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�חיטה

הח�טי� ה�המ�ת.�ל ��אר האס�רי�, וה�ר�מ�ת ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

ל�„. ��ל� הע�ר מחלב וחת� ה�המה, למעי יד� ֶָָ�ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָה��יט
העיבור]חד�יו ימי מלאו עליו[= ח�ב זה הרי � וה�ציא� , ְֲֳִֵֶַָָָָָ

ה��רמי� ה� �החד�י� עצמ�, הא� מחלב חתכ� ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�א��
החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר

חלב‰. �רת: עליה� �ח�בי� ה�, חלבי� �על�ל�ה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ה�סלי� ו�על ה�לי�ת, ��י ו�על האליה,ה�רב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

�לבד, קר�� לעני� א�א 'חלב' נקראת לא �אכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�מ�רת
קר��; לעני� ה�בד וי�תרת �לי�ת 'חלבי�' ��קרא� ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�
� ח�ה" �לי�ת ו"חלב האר�" "חלב א�מר �א�ה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ�מ�
ה�ר�� מ� א�� �ברי� ��רימי� �לפי ט�ב�; ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ�ה�א
א�א ט�ב, �בר �� �אי� � 'חלב' נקרא� לה', ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָל�רפה
את "�הרימכ� מע�ר: �תר�מת נאמר �לכ� לה'. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָה��ר�

מ���". ְִֶֶחל��

.Âעל� החלב ה�א � ה��ס�ת �ית ו�על המס�ס �על ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
�רת, עליו ח�בי� � מ�פני� הירכי� ��ע�רי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�רב;

ה�סלי� �על החלב עק�וה�א � ה�בה על חלב �� וי� . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מ�ר. וה�א יתר, �מ� מ��� וח�ט האס�ר; וה�א ק�ת, ָ�ְְְְְֶֶֶֶָָָ�מ�

�רת. עליה� ח�בי� ואי� אס�רי�, ��חלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָח�טי�

.Êאסר ה�סלי� �על � מ�ר א�ת�, ח�פה �ה��ר ְִֶַַַָָָ�ֵֶֶֶַָָחלב
נאסר, ה�לי�ת �על חלב וכ� ה�סלי�; ��ת�� לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ת�ב,

ה�לי�ת ��ת�� ��ת��לא לב� אד� נ�טל כ�, �י על וא� . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

- h"qyz'd lel` 'd iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

אחריו. לח�ט צרי� ואינ� א�ת�; א�כל �� ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ליה,

.Á��סמ ה�תני�, �ע�רי חלב �ל פתיל�ת ��י �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָי�
��עי�; נראה זה חלב ח�ה, ��ה�המה ה�ר�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלרא�
נראה ואינ� זה חלב וית��ה �ב�ר ה��ר יד�ק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כ��מ�ת,
אס�ר, זה הרי כ� �י על וא� ה��ר; מ� ה��ר ��ת�רק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
�� ��מצא מק�� וכל א�ת�. ח�פה �ה��ר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�אי�
ולא סביביו מ�ל א�ת� מ�י� וה��ר ה��ר, �חת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מ�ר זה הרי � ה��ר ���רע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ

.Ëה�ב ���חלב � ה�ל�פי� ה��י� וה� ה�עי�, וחלב , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�ִָ�ָ
ה�עי מרא� ח�� מ�ר; �ה�א ���� ה� והרי ְִֵַָֹ�ֶָ�ֲִֵֵַַָ�מ�רי�,
לגרד ��רי� � מעי� �ני �ח�ת �היא ל�בה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה�מ��
מ� וי� �אס�ר. ה��י� �על החלב ה�א וזה �עליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחלב
ה�א לגרד�, ��רי� ה�ה ה�עי �רא� ��אמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�א�ני�

ה�עי�. ס�� �ה�א הראי �� ��צא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָה�עי

.È�מה � אס�רי� �ה� �קר�מ�ת ח�טי� ה�המה �ג�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָי�
�אס�ר קר�� א� ח�ט וכל .�� מ��� �מה� חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמ���

תאכל�" לא �� "�ל ימלחמ��� �� ואחר לנטל�, צרי� � ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ
צרי� אינ� �מלח�, חתכ� וא� �אמרנ�: �מ� ה��ר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויב�ל

וכל לנטל�. צרי� אינ� לצלי, וא� קר��לנטל�; א� ח�ט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ
לב��ל, �י� לצלי �י� � חלב" "�ל מ��� אס�ר ְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�ה�א

ה�המה. מ� לנטל� ְְְִִֵַָָָצרי�

.‡È�ני�� ה�מי� מ� �ל�ה ��סלי�, י� ח�טי� ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹחמ�ה
מה� אחד �ל מת��ל ה�מי�, ��� ה�ל�ה ה�מאל: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�
ל�ל�ה מת��לי� ה�מאל, ��� וה�ני� �ני�; ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹֹל�ני�
ה�לי�ת, וח�טי ה�ח�ל וח�טי חלב; מ��� וכ�� ְְְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְָֹ�ל�ה.

חלב ה�סלי�,מ��� �על �קר�� ה�ח�ל, �על קר�� וכ� . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
�על �קר�� חלב. מ��� אס�רי� � ה�לי�ת �על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ�קר��
ואי� אס�ר, ה�ר�� ��אר �רת; עליו ח�בי� ה�ח�ל, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ�ד

עליו. ִַָָָח�בי�

.·Èרת� עליו ח�בי� העלי��, � ל�ליה י� קר�מ�ת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ני
קר�מ�ת ��אר ה�א הרי וה�ח���, ה�ליה; �על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�חלב

�רת �ה� ואי� אס�רי� �ה� .וח�טי� ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È�העק וח�טי ה�ד, וח�טי ה�ב, ה�חיח�טי וח�טי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ה��י� הח�טי� וכ� �מ�א�, מ�א� ה���� ��צד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�ח���
�זה, זה מס�כי� ע�בי� �ית �מ� ה��י� חלב �ת�� ִֶֶָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ�ה�
ה�ל � ה�יצי� �על �קר�� ���דקד, ה�ח �על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ�קר��

.�� מ��� ֲִִָאס�רי�

.„Èמ�ר י��, �ל�י� ה�לי� ��א טלה א� גדי ָ�ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹ�יצי
�ה נרא� א� � י�� �ל�י� לאחר קל�ה. �לא �לב�ל� ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
יב�ל ולא ה��, �ה� �הל� �יד�ע � אד�י� ��י� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ֲִִַח�טי�
עדי� וא� ��ארנ�; �מ� וימלח, ��ח�� עד א� ��קל�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מ�רי� האד�י�, הח�טי� �ה� נרא� .לא ְֲִִֶַָָֹ�ִ�ִָ

.ÂË�מחזיקי אי� �חלל�, ס�בב �ה�אכל מעי� �ני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל
�� .�ה� ֶָָ

.ÊËמ�ברי אס�רי� וה�ר�מ�ת, הח�טי� א�� ��ל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה
"�ל �כלל ה��רה, מ� אס�רי� �ה� �אמר וא� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹס�פרי�.

מר��ת;חלב" מ�ת א�א עליה� ל�קי� אי� � "�� "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
עליו. ל�קי� ואי� ה��רה מ� אס�ר �ה�א �ע�ר, �חצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהי�

.ÊÈה��ר ע� חלבי� מ�לחי� ע�אי� חלבי� מדיחי� ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ
�כלי ��ר; �� יח�� לא חלבי�, �� �חת� וס�י� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹה��ר.
ה��ח צרי� לפיכ� ��ר. �� ידיח לא חלבי�, �� ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�הדיח
��ח�� ואחת ,�� ���חט אחת � ס�יני� �ל� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקי�

חלבי�. �� ��ח�� ואחת ��ר, ��ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

.ÁÈ� �חנ�ת ה��ר ה��ח ��דיח מק�� א�ת� �ר� ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָוא�
�� ��דיח אחד מי�: �ל כלי� �ני ל� להתקי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי�

חלבי� �� ��דיח ואחד .��ר, ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈ�לפר ל��ח �דיואס�ר ה��ר על ה�סלי� חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ה��ח �יד ויתמע� �ק, החלב �על �ה�ר�� � ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנא�ת�
אס�ר הא��, ה�ברי� וכל ���ר. וי�לע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויז�ב
את מ�י� ואי� ה��ר, נאסר לא נע��, וא� ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלע��ת�;

��א א�ת� מל�די� א�א .יע�ההע��ה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ

.Îאת מ��� ��סיר קד� ה��ר את מ�לחי� אי� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכ�
אחר מסיר� מלח, וא� האס�רי�; והח�טי� ְְְְֲִִִִַַַַַָָָה�ר�מ�ת
אחר מסיר� � ה��ה �יד �ה� היה ואפ�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ��מלח�.

�מב�ל .��מלח, ְְִֵֶַַ

.‡Î�א ח�ט אחריו ונמצא ה��ר, לנ��ת ��ר�� ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוט�ח
�א��רי� יזלזל ��א א�ת� �מזהירי� א�ת�, מל�די� � .קר�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירי� ��ע�רה, היה א� � חלב אחריו נמצא א� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הר�ה �מק�מ�ת אפ�� חלב, ��ית אחריו נמצא וא� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�ת�;
�ה��ח מ�ני א�ת�; �מעבירי� מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� �ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמ�

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו�

ח ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

וח�ה�יד‡. �בהמה נ�הג � ואפ��ה��ה ה�ה�רי�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�י� �במק��י�, ��ליל ונ�הג ��ה�; �טרפ�ת ְִֵָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָ�נבל�ת
�יר� ונ�הג נאכלי�. �אינ� קד�י� �י� ה�אכלי� ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקד�י�
א�א ה��רה מ� אס�ר ואי� �מאל. �ל �ביר� ימי�, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל
אבל ה�ר�"; �� על "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� �� ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�על
חלב וכ� ס�פ�, עד ו��מ�ה ה��, מ� ��מעלה ה�יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�אר
גידי� ��ני ס�פרי�. מ�ברי א�א אס�ר אינ� � ה�יד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�על
והעלי�� ה��רה; מ� אס�ר לעצ�, ה�מ�� ה�נימי � ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�

מ�בריה�. אס�ר ,����ְִִֵֶָ

ל�קה;·. � ה�� �על מ�ק�� ה�נימי, ה��ה מ�יד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהא�כל
החיצ�� מ�ל א� ה�נימי, ה�יד מ�אר א� מחל��, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָוא�
וא� ��ית; אכילה? �ע�ר וכ�ה מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
� ��ית �� �אי� �י על א� � ��� ה�� �על ה�יד ִִֵֶַַַַ�ִֶַַַַַָאכל

עצמ� �פני �בר�ה �ה�א מ�ני .ל�קה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

�מאל,‚. �ל מ�יד וכ�ית ימי� �ל ה��ה מ�יד ��ית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל
� ��ית �ה� �אי� �י על א� ,��� גידי� �ני �אכל ִִֵֶֶַַַַָָ�ְִִֵֶַָא�

וגיד �יד �ל על ל�קה ה�א וכ� �מ�ני�; .ל�קה ְְִִִֵֶֶַָָ

.„�� ל� �אי� מ�ני ה��ה, �יד מ��� �� אי� � ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהע��
עג ירכ� א�א ה�המהליר� �יר� ��רכ� ע�� נמצא וא� . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכ� עליו. ל�קי� ואי� אס�ר, ��� ה��ה �יד � �� ל� ���ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אס�ר, ��� ה��ה �יד � ע�� ��ל אר� ירכ� ��� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�המה

עליו. ל�קי� ְִֵָָואי�
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אחריו. לח�ט צרי� ואינ� א�ת�; א�כל �� ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָה�ליה,

.Á��סמ ה�תני�, �ע�רי חלב �ל פתיל�ת ��י �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָי�
��עי�; נראה זה חלב ח�ה, ��ה�המה ה�ר�. ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלרא�
נראה ואינ� זה חלב וית��ה �ב�ר ה��ר יד�ק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�כ��מ�ת,
אס�ר, זה הרי כ� �י על וא� ה��ר; מ� ה��ר ��ת�רק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
�� ��מצא מק�� וכל א�ת�. ח�פה �ה��ר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ�אי�
ולא סביביו מ�ל א�ת� מ�י� וה��ר ה��ר, �חת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מ�ר זה הרי � ה��ר ���רע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ָ

.Ëה�ב ���חלב � ה�ל�פי� ה��י� וה� ה�עי�, וחלב , ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ�ִָ�ָ
ה�עי מרא� ח�� מ�ר; �ה�א ���� ה� והרי ְִֵַָֹ�ֶָ�ֲִֵֵַַָ�מ�רי�,
לגרד ��רי� � מעי� �ני �ח�ת �היא ל�בה, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה�מ��
מ� וי� �אס�ר. ה��י� �על החלב ה�א וזה �עליו, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהחלב
ה�א לגרד�, ��רי� ה�ה ה�עי �רא� ��אמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹה�א�ני�

ה�עי�. ס�� �ה�א הראי �� ��צא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָה�עי

.È�מה � אס�רי� �ה� �קר�מ�ת ח�טי� ה�המה �ג�� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָי�
�אס�ר קר�� א� ח�ט וכל .�� מ��� �מה� חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמ���

תאכל�" לא �� "�ל ימלחמ��� �� ואחר לנטל�, צרי� � ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ
צרי� אינ� �מלח�, חתכ� וא� �אמרנ�: �מ� ה��ר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויב�ל

וכל לנטל�. צרי� אינ� לצלי, וא� קר��לנטל�; א� ח�ט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ
לב��ל, �י� לצלי �י� � חלב" "�ל מ��� אס�ר ְְִִִֵֵֵֶֶָָָ�ה�א

ה�המה. מ� לנטל� ְְְִִֵַָָָצרי�

.‡È�ני�� ה�מי� מ� �ל�ה ��סלי�, י� ח�טי� ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָֹחמ�ה
מה� אחד �ל מת��ל ה�מי�, ��� ה�ל�ה ה�מאל: ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ�
ל�ל�ה מת��לי� ה�מאל, ��� וה�ני� �ני�; ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָֹֹל�ני�
ה�לי�ת, וח�טי ה�ח�ל וח�טי חלב; מ��� וכ�� ְְְְִֵֵֵֶַַָָ�ְְָֹ�ל�ה.

חלב ה�סלי�,מ��� �על �קר�� ה�ח�ל, �על קר�� וכ� . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ
�על �קר�� חלב. מ��� אס�רי� � ה�לי�ת �על ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ�קר��
ואי� אס�ר, ה�ר�� ��אר �רת; עליו ח�בי� ה�ח�ל, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ�ד

עליו. ִַָָָח�בי�

.·Èרת� עליו ח�בי� העלי��, � ל�ליה י� קר�מ�ת ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ני
קר�מ�ת ��אר ה�א הרי וה�ח���, ה�ליה; �על ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ�חלב

�רת �ה� ואי� אס�רי� �ה� .וח�טי� ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È�העק וח�טי ה�ד, וח�טי ה�ב, ה�חיח�טי וח�טי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ה��י� הח�טי� וכ� �מ�א�, מ�א� ה���� ��צד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָה�ח���
�זה, זה מס�כי� ע�בי� �ית �מ� ה��י� חלב �ת�� ִֶֶָָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָ�ה�
ה�ל � ה�יצי� �על �קר�� ���דקד, ה�ח �על ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹ�קר��

.�� מ��� ֲִִָאס�רי�

.„Èמ�ר י��, �ל�י� ה�לי� ��א טלה א� גדי ָ�ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹ�יצי
�ה נרא� א� � י�� �ל�י� לאחר קל�ה. �לא �לב�ל� ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
יב�ל ולא ה��, �ה� �הל� �יד�ע � אד�י� ��י� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ�ֲִִַח�טי�
עדי� וא� ��ארנ�; �מ� וימלח, ��ח�� עד א� ��קל�, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹעד

מ�רי� האד�י�, הח�טי� �ה� נרא� .לא ְֲִִֶַָָֹ�ִ�ִָ

.ÂË�מחזיקי אי� �חלל�, ס�בב �ה�אכל מעי� �ני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל
�� .�ה� ֶָָ

.ÊËמ�ברי אס�רי� וה�ר�מ�ת, הח�טי� א�� ��ל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה
"�ל �כלל ה��רה, מ� אס�רי� �ה� �אמר וא� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹס�פרי�.

מר��ת;חלב" מ�ת א�א עליה� ל�קי� אי� � "�� "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
עליו. ל�קי� ואי� ה��רה מ� אס�ר �ה�א �ע�ר, �חצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהי�

.ÊÈה��ר ע� חלבי� מ�לחי� ע�אי� חלבי� מדיחי� ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ
�כלי ��ר; �� יח�� לא חלבי�, �� �חת� וס�י� ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹה��ר.
ה��ח צרי� לפיכ� ��ר. �� ידיח לא חלבי�, �� ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ�הדיח
��ח�� ואחת ,�� ���חט אחת � ס�יני� �ל� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקי�

חלבי�. �� ��ח�� ואחת ��ר, ��ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

.ÁÈ� �חנ�ת ה��ר ה��ח ��דיח מק�� א�ת� �ר� ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָוא�
�� ��דיח אחד מי�: �ל כלי� �ני ל� להתקי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָצרי�

חלבי� �� ��דיח ואחד .��ר, ְֲִִֵֶֶַָָָָ

.ËÈ�לפר ל��ח �דיואס�ר ה��ר על ה�סלי� חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ה��ח �יד ויתמע� �ק, החלב �על �ה�ר�� � ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנא�ת�
אס�ר הא��, ה�ברי� וכל ���ר. וי�לע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויז�ב
את מ�י� ואי� ה��ר, נאסר לא נע��, וא� ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלע��ת�;

��א א�ת� מל�די� א�א .יע�ההע��ה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ

.Îאת מ��� ��סיר קד� ה��ר את מ�לחי� אי� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכ�
אחר מסיר� מלח, וא� האס�רי�; והח�טי� ְְְְֲִִִִַַַַַָָָה�ר�מ�ת
אחר מסיר� � ה��ה �יד �ה� היה ואפ�� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ��מלח�.

�מב�ל .��מלח, ְְִֵֶַַ

.‡Î�א ח�ט אחריו ונמצא ה��ר, לנ��ת ��ר�� ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוט�ח
�א��רי� יזלזל ��א א�ת� �מזהירי� א�ת�, מל�די� � .קר�� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירי� ��ע�רה, היה א� � חלב אחריו נמצא א� ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הר�ה �מק�מ�ת אפ�� חלב, ��ית אחריו נמצא וא� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָא�ת�;
�ה��ח מ�ני א�ת�; �מעבירי� מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� �ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמ�

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו�

ח ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

וח�ה�יד‡. �בהמה נ�הג � ואפ��ה��ה ה�ה�רי�, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
�י� �במק��י�, ��ליל ונ�הג ��ה�; �טרפ�ת ְִֵָ�ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָ�נבל�ת
�יר� ונ�הג נאכלי�. �אינ� קד�י� �י� ה�אכלי� ְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָקד�י�
א�א ה��רה מ� אס�ר ואי� �מאל. �ל �ביר� ימי�, ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל
אבל ה�ר�"; �� על "א�ר ��אמר: �לבד, ה�ר� �� ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ�על
חלב וכ� ס�פ�, עד ו��מ�ה ה��, מ� ��מעלה ה�יד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�אר
גידי� ��ני ס�פרי�. מ�ברי א�א אס�ר אינ� � ה�יד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�על
והעלי�� ה��רה; מ� אס�ר לעצ�, ה�מ�� ה�נימי � ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�

מ�בריה�. אס�ר ,����ְִִֵֶָ

ל�קה;·. � ה�� �על מ�ק�� ה�נימי, ה��ה מ�יד ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהא�כל
החיצ�� מ�ל א� ה�נימי, ה�יד מ�אר א� מחל��, אכל ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָוא�
וא� ��ית; אכילה? �ע�ר וכ�ה מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� �ְְְֲִִִִִַַַַַַַָָ
� ��ית �� �אי� �י על א� � ��� ה�� �על ה�יד ִִֵֶַַַַ�ִֶַַַַַָאכל

עצמ� �פני �בר�ה �ה�א מ�ני .ל�קה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

�מאל,‚. �ל מ�יד וכ�ית ימי� �ל ה��ה מ�יד ��ית ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹאכל
� ��ית �ה� �אי� �י על א� ,��� גידי� �ני �אכל ִִֵֶֶַַַַָָ�ְִִֵֶַָא�

וגיד �יד �ל על ל�קה ה�א וכ� �מ�ני�; .ל�קה ְְִִִֵֶֶַָָ

.„�� ל� �אי� מ�ני ה��ה, �יד מ��� �� אי� � ְִִִֵֵֵֶֶַַָָהע��
עג ירכ� א�א ה�המהליר� �יר� ��רכ� ע�� נמצא וא� . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכ� עליו. ל�קי� ואי� אס�ר, ��� ה��ה �יד � �� ל� ���ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אס�ר, ��� ה��ה �יד � ע�� ��ל אר� ירכ� ��� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�המה

עליו. ל�קי� ְִֵָָואי�
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�ט�ר,‰. � ה�מאי� וח�ה מ�המה ה��ה �יד ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהא�כל
מ�רת; ���� �בהמה א�א �טמאה נ�הג �אינ� ֶֶ�ָ�ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָלפי
ה��ר מ�לל ה�ידי� �אי� ��פ�, מ�אר �א�כל ,ואינ� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
זה הרי ה�יד, �על מחלב אכל וא� ��ארנ�. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�מ�

מ��ר�. ְְִֵָָ�א�כל

.Âל� א� טרפה, �ל א� נבלה, �ל ה��ה �יד ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהא�כל
�היה ��פ� �אר �א��ר ��כלל מ��� ��י�; ח�ב � ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָע�לה

אחר א��ר עליו ונ�ס� ה�יד �� נכלל .מ�ר, �ְְִִִֵַַַַַָָָ

.Êא�� עד אחריו, לח�ט צרי� � ה��ה �יד ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹה��טל
�ל�� מ��� ���י�איר ה��ה, �יד על ה��ח ונאמ� . ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

א� א�א ט�ח, מ�ל ��ר ל�קחי� ואי� החלב; על ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��אמ�
לעצמ�, ���חט ה�א � �כ�ר�ת �מחזק ��ר אד� ְְְְְֵֶַַָ�ֵָָָָָהיה

ונאמ�. ְֱֵֶָ�מ�כר,

.Á�אר� אבל לאר�; �ח�צה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָ��ה
אד� מ�ל ל�קחי� לי�ראל, ���� �זמ� .י�ראל ְְִִֵֶַָ�ְְְִִִֵָָָָָ

.Ëר�� א� נבלה ��ר ונמצא ��ר, למ�ר ה�אמ� ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָָֹט�ח
ל�עלי�טרפ ה�מי� את מחזיר � א�ת�,ה �מ��תי� ; ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ

עד ��ר, מ��� ל�ח לע�ל� ��נה ל� ואי� א�ת�. ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ�מעבירי�
�דבר אבדה ויחזיר א�ת�, מ�ירי� �אי� למק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��ל�
�ממ�� לעצמ� טרפה וי�ציא לעצמ� י�חט א� ְְְְְְְְִִֵַַָָָֹח��ב,

הערמה. �לא ���בה ע�ה ���אי ְְֲֶַַַָָָָָָֹח��ב;

.Èזה הרי האר�, מע�י אחד �יד ו��ח� ��ר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָה��קח
�כ�ר�ת מחזק �אינ� �י על וא� עליו; ח���י�נאמ� אי� , ְֱִֵֶֶַַָָָ�ְְְְִֵַָ

ואמה�תיה� י�ראל עבדי ואפ�� יחלי�. ��א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָל�
יחלי�.[שפחותיה�] ��א ��יי�, לא אבל זה; �דבר ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָֹנאמני�

.‡Èמ�כרת ואחת �ח�טה ��ר מ�כר�ת ��ע חנ��ת, ְְְְֵֶֶַַַַָ�ֲֶֶע�ר
לקח מ�י יד�ע ואי� מה�, מאחת ��ר ולקח נבלה, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ��ר
אחר ה�� ���ק, מ�ל� ה�מצא ��ר אבל אס�ר. זה הרי �ְֲֲִֵֶַָָָָָ�ְֵַַַַָ
רב הי� וא� אס�ר; ��יי�, ה��כרי� רב הי� א� ְְִִִִַָָָָֹֹֹהרב:

מ�ר י�ראל, .ה��כרי� ְְִִֵַָ�ָ

.·Èה��ר מ�כרי הי� א� � ��י �יד ה�מצא ��ר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוכ�
�ל חכמי� אסר� �כבר ��רה; �י� ה�א זה מ�ר. ְְֲִִֶָָָָָָ�ְִֵָי�ראל,
��ל �י על א� � ��י �יד �י� ���ק �י� ה�מצא, ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָה��ר

י�ראל ה��כרי� וכל ולאה��חטי� ה��קח. א�א ע�ד, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
�� א� א�א אס�ר, � העי� מ� ונעל� �בית�, וה�יח� ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ר
מ�יר� וה�א עי� טביע�ת �� ל� �היה א� סימ�, �� ל� ְְִִִִֶַַָָָָָהיה

וחת�� צר�ר �היה א� זה, �ה�א .ו�אי ְֶֶֶַַָָָָ

.‚È�ונפל ה�לי נ��ר ��ר, חתיכ�ת מלא כלי ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ�לה
סימ� �ה� ל� ואי� חתיכ�ת, �מצא �בא לאר�, ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָהחתיכ�ת
'א�ת� א�מרי�: �אנ� אס�ר; זה הרי � עי� טביע�ת ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹולא

ה�א' אחר ��ר וזה �ר�, א� ח�ה �רר�� .��ר ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.„Èהנאה� מ�ר ה��ה ל�לח�יד לאד� מ�ר לפיכ�, . ִֶַָ�ְֲִַָָָָ�ְְִַָָָֹ
�פני �למה ה�ר� ל� ונ�ת� �ת�כ�, ה��ה ��יד יר� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלנכרי
קד� זה י�ראלי מ��ה יאכל ��א ח���י� ואי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹי�ראל;
ה�ר� היתה א� לפיכ�, נ�ר. מק�מ� �הרי ה�יד, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ���טל
ה�יד; ���ל עד י�ראל, �פני לג�י י�נ�ה לא � ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹחת�כה

י�ראל. מ��ה יאכל ְִִֵֶֶַָָָֹ��א

.ÂË,"�תאכל "לא תאכל", "לא ���רה ��אמר מק�� ְֱֶֶַַַָָָֹֹֹֹ�ל

א��ר ואחד אכילה א��ר אחד � יאכל" "לא יאכל�", ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹֹ"לא
��רט �דר� ה�ת�ב, ל� ��פרט עד ���מע, ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהניה

ואכל�" ��נ�ה ��ערי� א�ר "ל�ר �בחלב,��בלה: , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
���רה ��ת�ר� עד א� מלאכה". לכל "יע�ה :�� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ��אמר
�רמ�י�, �קצי�, �ג��: �הניה, מ�ר �ה�א �ה ְְְֲִִַָָָָָ�ֶֶֶַַ��על
�הניה מ�רי� א�� ��ל � ה��ה וגיד החי, מ� ואבר ֲִַָָָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָוד�,

�אכילה. אס�רי� �ה� �י על א� ה��לה, ֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָמ�י

.ÊË,אכל ולא נהנה א� � �הניה אס�ר �ה�א מאכל ְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל
�מ�י� ל�קה; אינ� לכלבי�, א� לג�י נת� א� ��כר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ג��

מר��ת מ�ת �אס�רא�ת� �בר וכל מ�רי�. וה�מי� , ְְִַַַַָ�ְִֶָָָָָ
�הניה, מ�ר �ה�א �י על א� � �הניה �מ�ר ֲַָָָ�ֲִֶַַַָָָ�ֲִַָ�אכילה

מלאכ�� �לכ�� סח�רה, �� לע��ת במכוו�]אס�ר [להתעסק ְְְְֲֵַַַָָ
"יע�ה :�� נאמר �הרי החלב, מ� ח�� אס�רי�; ְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�דברי�
ולא �נבל�ת, לא סח�רה ע��י� אי� לפיכ� מלאכה". ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹֹלכל

�רמ�י�. ולא ��קצי�, ולא ְְְְְִִִִִֵָָֹֹ�טרפ�ת,

.ÊÈ�א וצד�, טמאי� ודג ע�� א� ח�ה ל� ��ז��נ� ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָה��ד
יכ�� לא אבל למכר�; מ�ר � �טה�רי� טמאי� ל� ְְְֲֵַָָָָֹ�ְְִִִֵֶ����ד�

ל�מאי� ��ימלאכ�� �חלב� �חלב סח�רה לע��ת �מ�ר . ְְְִֵַַ�ְְֲֲֶַָָָָָ
�ה�. וכ��צא ה��יי�, �בגבינת ר�אה�, י�ראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואי�

.ÁÈ�� לע��ת אס�ר ה��רה, מ� �א��ר� �ל ה�לל: ְֲִִֶֶַַַָָָָזה
סח�רה, �� לע��ת מ�ר � מ�בריה� �א��ר� וכל ְֲַָָ�ְְְִִִֵֶֶָָסח�רה;

�ו�א� �י� �ספק� .�י� ְְִֵֵֵַָ

ט ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

ה��רה,��ר‡. מ� לאכל� ואס�ר לב�ל� אס�ר � �חלב ְְְְְְִַַָָָָָָָָ
�הניה �לואס�ר �אפר אס�ר ואפר� א�ת�, וק�ברי� ; ְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָ

"לא ��אמר: ל�קה, � ��ית מ�ניה� �מ��ב�ל ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹה�ק�רי�.
מ� מ�ניה�, ��ית הא�כל וכ� א��". �חלב �די ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָתב�ל
�י על וא� ל�קה, � �אחד ��ת��ל� והחלב ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָה��ר

ב�ל. ִֵֶֹ��א

�אסרלא·. מ�ני א�א האכילה, מ�אסר ה�ת�ב �תק ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
צרי� ואי� אס�ר, ���ל� 'ואפ�� �ל�מר: � ְְֲִִִִֵַַַָָה���ל
�אסר מאחר ה�ת, מ�אסר ��תק �מ� אכילת�'; ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹל�מר

ה�ת .�ת ַַַ

�חלב‚. טה�רה �המה ��ר א�א ה��רה מ� אס�ר ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָאי�
א��" �חלב �די תב�ל "לא ��אמר: טה�רה, ��המה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

��פרט עד העז, �ולד ה�ה �ולד ה��ר ולד ��לל ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ�גדי
א�א א��", �חלב "�די נאמר ולא ע�י�'; '�די ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹויאמר
���ל� טה�רה �המה ��ר אבל �הוה. ה�ת�ב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ���ר
�חלב ���ל� טמאה �המה ��ר א� טמאה, �המה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ�חלב
על ח�בי� ואי� �הניה; �מ�ר לב�ל מ�ר � טה�רה ְֲִֵַַַָָָָ�ְֵַָ�ְְֵָָ�המה

�חלב. ��ר מ��� ְֲִִָָָָָאכילת�

ח�ה„. ��ר �חלבוכ� �י� �המה �חלב �י� וע��, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ
מ�ר לפיכ� ה��רה; מ� �אכילה אס�ר אינ� � ָ�ְֲִִִֵַַַָָָָָח�ה
�די ס�פרי�, מ�ברי �אכילה ואס�ר �הניה. �מ�ר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָ�ְְַלב�ל�
�ל �חלב ��ר א��ר לידי ויב�א� הע� יפ�ט� ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹ��א
אי� �הרי טה�רה, �חלב טה�רה ��ר ויאכל� ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָֹ��רה,
אסר� לפיכ� מ��, א�� �חלב �די א�א ה�ת�ב ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמ�מע

�חלב. ��ר ְָָָָָ�ל
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�חלב‰. לאכל� מ�ר וחגבי�, ע��,�גי� וה��חט ; ֲִִַָָ�ְְְְֵַָָָָָ
�חלב. לאכל� מ�ר � �מ�ר�ת �יצי� �� ְְְָָָָָ�ְְְִִֵָונמצא

.Â�אי � �ה� וכ��צא טבריה �ח�י והמב�ל המע�� ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְַָ�ְַָָ��ר
עליו מתה,ל�קי� �חלב א� חלב, �מי ��ר המב�ל וכ� ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

ל�קה ואינ� �ט�ר, � �חלב �� ���ל א� זכר, �חלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�
מתה ��ר המב�ל אבל �חלב. ��ר מ��� אכילת� ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינ� ���ל�; על ל�קה � �חלב �ה�, וכ��צא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�
��ר א��ר �אי� �חלב, ��ר מ��� אכילת� על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָל�קה
לא �א� �אי� � חלב א��ר א� נבלה א��ר על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�חלב

אחת �ת א��ר ולא מ�סי�, א��ר ולא ��לל, .א��ר ְְִִִִֵַַַֹֹ

.Êליל� אבל[עובר]המב�ל הא�כל�. וכ� ח�ב; �חלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
קרני� וע�רי ועצמ�ת, וגידי� ע�ר א� �ליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמב�ל
�ט�ר. הא�כל�, וכ� �ט�ר; � �חלב הר�י�, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ�טלפי�

.Á,ה��ר לת�� ��פל חלב א� החלב, לת�� ��פל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ��ר
טע� �נ�ת� �ע�ר� � ע�� ��רונת��ל �ל חתיכה �יצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�דרה: את ה��י ט�ע� � חלב �ל ר�תחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��פלה
מ�רת. לאו, וא� אס�רה; ��ר, טע� �� ��� אמר ֶֶ�ְֲִִֵֶַַַָָָָָָא�
��ד� אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�רה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָוא�ת�
א� אבל ��לעה; חלב ��פלט קד� החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוה�ציא
��בלע �החלב מ�ני ���י�; א�ת� מ�ערי� � ס�ק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. �אר ע� ונתערב יצא ונאסר, ��ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָ

.Ëהחתיכה את ט�עמי� � ��ר �ל קדרה לת�� חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל
וא� מ�ר; ה�ל חלב, טע� �� אי� א� חלב: עליה ְִָ�ִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��פל
החתיכה ��חט �א� �י על א� � חלב טע� �חתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָי�
נאסרה חלב, טע� ע�ה �� וי� ה�איל � טע� �� י�אר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

�כ�� �מ�ערי� חתיכה. ��דרה,א�ת� ��� �כל היה א� : ְְֲֲִִַָָ�ְְִֵֵֶַָָָָָ
חתיכה ��היה �די וה�בלי�, וה�רק וה�רק החתיכ�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמ�
מ�ר. וה�אר אס�רה, החתיכה � ה�ל מ� מ��י� אחד ָ�ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹז�

.Èח�ה�� ה�דרה את נער ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ה
נער א� אבל ��ה. ולא לב���, א�א החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ���פל
הרי � ס�� עד נפילה מ�עת ���ה א� ס��, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמ�ח�ה

טע� �נ�ת� לת��זה א� ה�רק לת�� חלב נפל א� וכ� . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ה�דרה את נ�ער � נפל חתיכה לאיז� נ�דע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכ�ת
חלב, טע� ��� ��דרה י� א� ה�ל; ��תערב עד ����ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ַַָָָ
ונסמ� ��טע� ��י נמצא לא א� מ�רת. לאו, וא� ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹ�ְֲִָָאס�רה;
חלב �י� חלב לת�� ��ר �י� ���י�, מ�ערי� � ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אס�ר. מ��י�, �ח�ת מ�ר; מ��י�, אחד ��ר; ִִִָָָ�ְִִִֶָָָלת��

.‡È,ל�� וא� חלב; �� יב�ל לא ��ר, �� ���ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טע�. ְֵַַ�נ�ת�

.·Èהבהמה]ה�חל �אי�[שד ס�פרי�; מ�ברי אס�ר , ְְְִִִֵֵֶַָָ
�מ� ה��רה, מ� אס�ר �ח�טה �חלב ��ת��ל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ��ר
לצל�ת� מ�ר ,��� החלב �מרק ��רע� ה�חל ְִָ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��ארנ�.

וטח� וערב, �תי קרע� וא� עד[סחט]�לאכל�; ��תל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ה��ר. ע� לב�ל� מ�ר � חלב לחל�חית �� נ�אר ְְִַַָָָ�ְְִִֶַַָָֹ��א
�ל �י� הניקה ��א קט�ה �ל �י� קרע�, ��א ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�כחל
עצמ�, �פני �ב�ל� עבר וא� לב�ל�; אס�ר � ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�ד�לה
א�ת� מ�ערי� � אחר ��ר ע� ��ל� וא� לאכל�; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ�מ�ר

ה�ני�. מ� �כחל ְְְִִִִַָָ���י�,

.‚È� ��חל ��י� �מ� ה�חל ע� ה�ל היה א� ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ�יצד?
ה�ל מ��י�, �פח�ת היה וא� מ�ר; וה�אר אס�ר, ְְִִִִַָָָָֹ�ְְְַַָָָה�חל
א�סר � אחרת לקדרה נפל א� ,�� �בי� �� �בי� ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאס�ר.
עצמ� �ה�חל �רא��נה; ���י� �� �מ�ערי� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָא�ת�,
א�א �� מ�ערי� ואי� האס�רה; �חתיכה נע�ה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ת��ל,
��פל ��עה �היה �מ�ת לא ��ת��ל, �עת �ה�א .�מ�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èה��ר מ� למעלה �חתכ�, ה�חל את צ�לי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
מ�ר ה�ל צלה�, וא� .����ד; ְְִַַָָֹ�ָ

.ÂËא�א חלב, �אינ� מ�רת; ,��� �חלב ���ל� ֵֶֶֶֶָָָ�ְִֵֶֶֶָָָָָקבה
��עי� י���ה �הרי �ט��פ�ת, ה�א .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]ה�בינה[לייצב]להעמידאס�ר [באמצעות ְְֲִִַַָָ
ה�בינה: את ט�ע� � העמיד וא� �ח�טה. �ל ה�בה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ע�ר
מ�ני מ�רת. לאו, וא� אס�רה; ��ר, טע� �� י� ְִֵֶֶ�ְֲִִֵַַָָָָָא�
ואי� היא; �ח�טה ��בת ה�א, ה��ר �בר � ְְִֵֵֶַָָ�ֲִֶַַַָָ�ה�עמיד
אבל טע�. �נ�ת� ��ע�ר� �חלב, ��ר א��ר א�א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�א�
ה�איל � טמאה �בהמה �טרפה נבלה קבת �ע�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָה�עמיד
מ��� ה�בינה נאסרה עצמ�, �פני האס�ר �בר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוה�עמיד
�בינת אסר� זה, ח�� �מ�ני �חלב. ��ר מ��� לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַַה��יי�

.ÊÈ�ניה�ה� �בהתערב מ�ר, לב�� והחלב מ�ר, לב�� �ר ְַַָָ�ְְֶַָָָ�ְְְִֵֵֶָָ
�ניה� יאסר� ���ל ידי אמ�רי�?על �ברי� ��ה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

צ�נ� א� ח�, לת�� ח� ��פל א� �יחד, �ניה� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��ת��ל�
לת�� ח� וה�א מ�ניה� אחד נפל א� אבל ח�; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלת��
וא�כל החלב, �� ��גע ��� ה��ר ק�ל� � צ�נ� וה�א ְֵֶֶַָָָ�ְִֵֵֵַַָָה�ני
החתיכה, מדיח � צ�נ� לת�� צ�נ� נפל וא� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָה�אר.
אחת, �מט�חת �גבינה ��ר לצרר מ�ר לפיכ�, ְְְְִִִַַַַָָָָֹ�ְְְִָָוא�כל�.
�מדיח ה��ר מדיח � נגע� וא� �זה; זה י�ע� ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוה�א

וא�כל. ְְִֵַָה�בינה,

.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת[= נאכל �אינ� ֱֲִֵֵֶֶַַָָ
�מ� �ה�א �מ�ת נאכל וא� �ר�תח; ה�א הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלח�,

�ר�תח. אינ� ְֵֵַַָה��תח,

.ËÈ� חלב �� ��� לכ�תח א� לחלב, ��פל �ח�ט ְְֵֶֶַָָָָָָָע��
�� היה וא� ק�לפ�; צלי, וא� �מ�ר; מדיח� ה�א, חי ְְְִִִָָָָ�ְִִַא�
א� לחלב ונפל �תבלי�, מת�ל �היה א� �לחי� ְְְְִַַָָָָ�ְְְִִֶָָָָ�לחי�

אס�ר זה הרי � .לכ�תח ְֲֵֶָָ

.Îה�א� ה�לח� על ה�בינה ע� הע�� להעל�ת ְֶָ�ְְֲִִַַַַָָָאס�ר
ע� זה יאכל ��א עברה, הר�ל מ��� �זרה � עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�כל

ס�פרי� מ�ברי אס�ר �חלב �הע�� �י על א� .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Î�אכסנאי �[אורחי�]�ני זה את זה מ�ירי� �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מ�ני �בינה, וזה �המה ��ר זה אחד, �לח� על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְִַא�כלי�

ע��. ��אכל �די �זה ל�� �ס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�אי�

.·Îה�ת �ל � ל� וא� �חלב; הע�ה את ל�י� ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאי�
��ר �� יאכל ��א עברה; הר�ל מ�ני ואי�אס�רה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

עד אס�רה, ה�ת �ל � �ט וא� �אליה; ה���ר את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ�טי�
�צ�רת ��ה וא� חלב. �� יאכל ��א ה���ר; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ���יק
ולא ��ר לא �� יאכל ��א �די נ�רת, ��היה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ת

מ�ר. זה הרי � ָ�ֲֵֶָָחלב

.‚Îאס�ר � ה��ר ע� ��לי� ודגי� ה�לי, ע� �אפי� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�ת
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�חלב‰. לאכל� מ�ר וחגבי�, ע��,�גי� וה��חט ; ֲִִַָָ�ְְְְֵַָָָָָ
�חלב. לאכל� מ�ר � �מ�ר�ת �יצי� �� ְְְָָָָָ�ְְְִִֵָונמצא

.Â�אי � �ה� וכ��צא טבריה �ח�י והמב�ל המע�� ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ְְַָ�ְַָָ��ר
עליו מתה,ל�קי� �חלב א� חלב, �מי ��ר המב�ל וכ� ; ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

ל�קה ואינ� �ט�ר, � �חלב �� ���ל א� זכר, �חלב ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָא�
מתה ��ר המב�ל אבל �חלב. ��ר מ��� אכילת� ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָעל
ואינ� ���ל�; על ל�קה � �חלב �ה�, וכ��צא חלב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָא�
��ר א��ר �אי� �חלב, ��ר מ��� אכילת� על ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָל�קה
לא �א� �אי� � חלב א��ר א� נבלה א��ר על חל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�חלב

אחת �ת א��ר ולא מ�סי�, א��ר ולא ��לל, .א��ר ְְִִִִֵַַַֹֹ

.Êליל� אבל[עובר]המב�ל הא�כל�. וכ� ח�ב; �חלב, ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ
קרני� וע�רי ועצמ�ת, וגידי� ע�ר א� �ליה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָהמב�ל
�ט�ר. הא�כל�, וכ� �ט�ר; � �חלב הר�י�, ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ�טלפי�

.Á,ה��ר לת�� ��פל חלב א� החלב, לת�� ��פל ְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ��ר
טע� �נ�ת� �ע�ר� � ע�� ��רונת��ל �ל חתיכה �יצד? . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

ה�דרה: את ה��י ט�ע� � חלב �ל ר�תחת לקדרה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ��פלה
מ�רת. לאו, וא� אס�רה; ��ר, טע� �� ��� אמר ֶֶ�ְֲִִֵֶַַַָָָָָָא�
��ד� אמ�רי�? �ברי� ��ה אס�רה. חתיכה, ְְֲֲֲִִִֶֶַַָָָָָוא�ת�
א� אבל ��לעה; חלב ��פלט קד� החתיכה את ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹוה�ציא
��בלע �החלב מ�ני ���י�; א�ת� מ�ערי� � ס�ק ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלא

החלב. �אר ע� ונתערב יצא ונאסר, ��ְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָ

.Ëהחתיכה את ט�עמי� � ��ר �ל קדרה לת�� חלב ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָנפל
וא� מ�ר; ה�ל חלב, טע� �� אי� א� חלב: עליה ְִָ�ִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ��פל
החתיכה ��חט �א� �י על א� � חלב טע� �חתיכה ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָי�
נאסרה חלב, טע� ע�ה �� וי� ה�איל � טע� �� י�אר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלא

�כ�� �מ�ערי� חתיכה. ��דרה,א�ת� ��� �כל היה א� : ְְֲֲִִַָָ�ְְִֵֵֶַָָָָָ
חתיכה ��היה �די וה�בלי�, וה�רק וה�רק החתיכ�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמ�
מ�ר. וה�אר אס�רה, החתיכה � ה�ל מ� מ��י� אחד ָ�ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹז�

.Èח�ה�� ה�דרה את נער ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��ה
נער א� אבל ��ה. ולא לב���, א�א החלב ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ���פל
הרי � ס�� עד נפילה מ�עת ���ה א� ס��, ועד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמ�ח�ה

טע� �נ�ת� לת��זה א� ה�רק לת�� חלב נפל א� וכ� . ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
ה�דרה את נ�ער � נפל חתיכה לאיז� נ�דע ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחתיכ�ת
חלב, טע� ��� ��דרה י� א� ה�ל; ��תערב עד ����ְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ַַָָָ
ונסמ� ��טע� ��י נמצא לא א� מ�רת. לאו, וא� ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹֹ�ְֲִָָאס�רה;
חלב �י� חלב לת�� ��ר �י� ���י�, מ�ערי� � ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָעליו
אס�ר. מ��י�, �ח�ת מ�ר; מ��י�, אחד ��ר; ִִִָָָ�ְִִִֶָָָלת��

.‡È,ל�� וא� חלב; �� יב�ל לא ��ר, �� ���ל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹקדרה
טע�. ְֵַַ�נ�ת�

.·Èהבהמה]ה�חל �אי�[שד ס�פרי�; מ�ברי אס�ר , ְְְִִִֵֵֶַָָ
�מ� ה��רה, מ� אס�ר �ח�טה �חלב ��ת��ל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ��ר
לצל�ת� מ�ר ,��� החלב �מרק ��רע� ה�חל ְִָ�ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��ארנ�.

וטח� וערב, �תי קרע� וא� עד[סחט]�לאכל�; ��תל ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
ה��ר. ע� לב�ל� מ�ר � חלב לחל�חית �� נ�אר ְְִַַָָָ�ְְִִֶַַָָֹ��א
�ל �י� הניקה ��א קט�ה �ל �י� קרע�, ��א ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ�כחל
עצמ�, �פני �ב�ל� עבר וא� לב�ל�; אס�ר � ְְְְְְְִִִֵַַַָָָ�ד�לה
א�ת� מ�ערי� � אחר ��ר ע� ��ל� וא� לאכל�; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ�מ�ר

ה�ני�. מ� �כחל ְְְִִִִַָָ���י�,

.‚È� ��חל ��י� �מ� ה�חל ע� ה�ל היה א� ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ�יצד?
ה�ל מ��י�, �פח�ת היה וא� מ�ר; וה�אר אס�ר, ְְִִִִַָָָָֹ�ְְְַַָָָה�חל
א�סר � אחרת לקדרה נפל א� ,�� �בי� �� �בי� ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאס�ר.
עצמ� �ה�חל �רא��נה; ���י� �� �מ�ערי� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָא�ת�,
א�א �� מ�ערי� ואי� האס�רה; �חתיכה נע�ה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ת��ל,
��פל ��עה �היה �מ�ת לא ��ת��ל, �עת �ה�א .�מ�ת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

.„Èה��ר מ� למעלה �חתכ�, ה�חל את צ�לי� ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָאי�
מ�ר ה�ל צלה�, וא� .����ד; ְְִַַָָֹ�ָ

.ÂËא�א חלב, �אינ� מ�רת; ,��� �חלב ���ל� ֵֶֶֶֶָָָ�ְִֵֶֶֶָָָָָקבה
��עי� י���ה �הרי �ט��פ�ת, ה�א .הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַ

.ÊËהשהייה]ה�בינה[לייצב]להעמידאס�ר [באמצעות ְְֲִִַַָָ
ה�בינה: את ט�ע� � העמיד וא� �ח�טה. �ל ה�בה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ע�ר
מ�ני מ�רת. לאו, וא� אס�רה; ��ר, טע� �� י� ְִֵֶֶ�ְֲִִֵַַָָָָָא�
ואי� היא; �ח�טה ��בת ה�א, ה��ר �בר � ְְִֵֵֶַָָ�ֲִֶַַַָָ�ה�עמיד
אבל טע�. �נ�ת� ��ע�ר� �חלב, ��ר א��ר א�א ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ�א�
ה�איל � טמאה �בהמה �טרפה נבלה קבת �ע�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָה�עמיד
מ��� ה�בינה נאסרה עצמ�, �פני האס�ר �בר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָוה�עמיד
�בינת אסר� זה, ח�� �מ�ני �חלב. ��ר מ��� לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹנבלה,

��ארנ�. �מ� ְְִֵֶַַה��יי�

.ÊÈ�ניה�ה� �בהתערב מ�ר, לב�� והחלב מ�ר, לב�� �ר ְַַָָ�ְְֶַָָָ�ְְְִֵֵֶָָ
�ניה� יאסר� ���ל ידי אמ�רי�?על �ברי� ��ה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

צ�נ� א� ח�, לת�� ח� ��פל א� �יחד, �ניה� ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָ��ת��ל�
לת�� ח� וה�א מ�ניה� אחד נפל א� אבל ח�; ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָלת��
וא�כל החלב, �� ��גע ��� ה��ר ק�ל� � צ�נ� וה�א ְֵֶֶַָָָ�ְִֵֵֵַַָָה�ני
החתיכה, מדיח � צ�נ� לת�� צ�נ� נפל וא� ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָה�אר.
אחת, �מט�חת �גבינה ��ר לצרר מ�ר לפיכ�, ְְְְִִִַַַַָָָָֹ�ְְְִָָוא�כל�.
�מדיח ה��ר מדיח � נגע� וא� �זה; זה י�ע� ��א ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוה�א

וא�כל. ְְִֵַָה�בינה,

.ÁÈבמלח]מליח בשימור בשר מחמת[= נאכל �אינ� ֱֲִֵֵֶֶַַָָ
�מ� �ה�א �מ�ת נאכל וא� �ר�תח; ה�א הרי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָמלח�,

�ר�תח. אינ� ְֵֵַַָה��תח,

.ËÈ� חלב �� ��� לכ�תח א� לחלב, ��פל �ח�ט ְְֵֶֶַָָָָָָָע��
�� היה וא� ק�לפ�; צלי, וא� �מ�ר; מדיח� ה�א, חי ְְְִִִָָָָ�ְִִַא�
א� לחלב ונפל �תבלי�, מת�ל �היה א� �לחי� ְְְְִַַָָָָ�ְְְִִֶָָָָ�לחי�

אס�ר זה הרי � .לכ�תח ְֲֵֶָָ

.Îה�א� ה�לח� על ה�בינה ע� הע�� להעל�ת ְֶָ�ְְֲִִַַַַָָָאס�ר
ע� זה יאכל ��א עברה, הר�ל מ��� �זרה � עליו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹא�כל

ס�פרי� מ�ברי אס�ר �חלב �הע�� �י על א� .זה; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.‡Î�אכסנאי �[אורחי�]�ני זה את זה מ�ירי� �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
מ�ני �בינה, וזה �המה ��ר זה אחד, �לח� על ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ�ְִַא�כלי�

ע��. ��אכל �די �זה ל�� �ס זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ�אי�

.·Îה�ת �ל � ל� וא� �חלב; הע�ה את ל�י� ְְִִִֵֶַַָָָָָָָאי�
��ר �� יאכל ��א עברה; הר�ל מ�ני ואי�אס�רה, . ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

עד אס�רה, ה�ת �ל � �ט וא� �אליה; ה���ר את ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ�טי�
�צ�רת ��ה וא� חלב. �� יאכל ��א ה���ר; את ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ���יק
ולא ��ר לא �� יאכל ��א �די נ�רת, ��היה עד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹה�ת

מ�ר. זה הרי � ָ�ֲֵֶָָחלב

.‚Îאס�ר � ה��ר ע� ��לי� ודגי� ה�לי, ע� �אפי� ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�ת
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�חלב �לאכל� �גי� ב� �ב�ל� ��ר, ב� �אכל� קערה . ְְְְְְִִֶָָָָָָָָָָָָ
�כ�תח. לאכל� מ�ר ה�גי�, ְְְָָָָ�ִַָָא�ת�

.„Î��צנ �� וחת� וחזר צלי, ��ר �� �חת� ְְְִִֶַַַַָָָָָָָָס�י�
אבל �כ�תח; לאכל� אס�ר � חריפי� מ�ברי� �� ְְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָוכ��צא
וא�כל החת�, מק�� ��רד � אב�יח א� ק��ת �� חת� ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָא�

�חלב .ה�אר ְְַָָָ

.‰Î�מ� �ל �ד �צד מלח �ל �ד מ�יחי� �[כותח]אי� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָ
זה �מלח ה��ר מב�ל ונמצא מ���, ��אב �ה�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמ�ני

מ�י אבל החלב; טע� �� ה�מ�,��� �ד �צד החמ� �ד ח ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
מ���. ��אב החמ� ִֵֵֶֶֶַֹ�אי�

.ÂÎאחריו לאכל מ�ר � �ח�ה חלב א� �בינה �אכל ֱֲֶַָָֹ�ְְִִִֶַָָָָָמי
�בי� ה�בינה �י� �יו ויק�ח ידיו ��דיח וצרי� מ�ד, ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ��ר
�ב�לע� ���עס� �פר�ת, א� �פת �יו? �ק�ח �במה ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָה��ר.
קמח א� מ�מרי� ח�� � ה�ה את מק�חי� �ב�ל ��לט�; ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹא�

יפה מק�חי� א�� �אי� ירק�ת, .א� ְְְִֵֵֶֶַָָ

.ÊÎ�א אבל ח�ה; א� �המה �ב�ר אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ��ה
צרי� אינ� החלב, א� ה�בינה �אכל אחר ע�� ��ר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאכל

ידי� נטילת ולא ה�ה ק��ח .לא ְְִִִֶַַַַָֹֹ

.ÁÎר�� �י� �המה ��ר �י� ��ח�ה, ��ר �אכל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
�ע�ר �די �יניה� ���הה עד חלב אחריו יאכל לא � ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹע��
�י� �ל ה��ר מ�ני �ע�ת; �� �מ� וה�א אחרת, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסע�דה

�ק��ח סר �אינ� .ה��י�, ְִִִֵֶַַַָ

י ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

א��רי�‡. וי� ח�ה; נפ� �מיני ה� �אמרנ�, א��רי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ל
ה�ר�, וכלאי החד�, וה� � האר� �זרע ��רה, �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאחרי�

וה�בל .והערלה, ְְְֶֶַָָָ

.·� �לבד תב�אה מיני מחמ�ת אחד �ל �יצד? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחד�
���ה העמר ��קרב קד� ��� החד� מ� לאכל ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹאס�ר

�ניס� תאכל�";ע�ר לא וכרמל וקלי "ולח� ��אמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
מ� ל�קה העמר, הקרבת קד� חד� ��ית הא�כל ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכל
�ח�צה �י� �אר� �י� זמ�, �בכל מק�� �כל � ְְְְֵֵֶַַָָָָָָָה��רה
��זמ� א�א ה�ית. �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלאר�,
�יר��לי�; החד� ה�ר העמר, מ��קרב � מק�� ���ְְִִִֵֶֶֶַָָֹ�ִִֶַַָָָ
�י� �ית �אי� חצ�ת, אחר מ�רי� הרח�קי�, ֲִִֵֵֶַַָ�ְְְִַָוה�ק�מ�ת
� ה�ק�� �ית �אי� �בזמ� חצ�ת. אחר עד �� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָמתע�לי�
��ק�מ�ת ה�ה, �ב�מ� ה��רה; מ� אס�ר ��� ה��� ְְִֶַַַַַָָ�ַָ�ל
ע�ר �בעה י�� �ל אס�ר החד� � ימי� �ני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ�ע��י�

ס�פרי�. מ�ברי לערב, עד ְְְִִִִֵֶֶַָָ�ניס�

וקליהא�כל‚. קלויי�]לח� [שבלי�וכרמל[גרעיני� ְְְִֵֶֶֶַָָ
מלק��ת,קלויות] �ל� ל�קה � ואחד אחד מ�ל ��ית ,ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ�

ה�מ�עה מ�י � תאכל�" לא וכרמל וקלי "ולח� ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ��אמר:
מ�ה. זה חל�קי� �לאוי� ��ל��� ְְְְֲִִִֶֶֶָָָָלמד�,

�י„. על א� � העמר הקרבת קד� �ה�רי�ה �ב�אה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�ל
� מ�רת העמר, ��רב אחר א�א נגמרה אכילה��א ְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�ֲִֶֶַָ

� העמר ��רב אחר �ה�רי�ה �תב�אה העמר; ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמ��רב
אס�רה ז� הרי העמר, ��רב קד� זר�עה �היתה �י על ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹא�
מק�� �כל זה ודי� ה�אה. �נה �ל העמר ��קרב ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

ה��רה מ� זמ�, .�בכל ְְִַַָָ

מ�‰. וזרע �קצר�, העמר, אחר �ה�רי�ה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ�ב�אה
הח�י� ועדי� ה�א העמר קרב �� ואחר ��רקע, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָֹהח�י�
מ�חי� הי� �א�� העמר, ה�יר� א� ספק א�� הרי � ִָ�ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ��רקע
א� לפיכ�, ��רקע. ��טל� מ�ני א�ת�, י�יר לא א� ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�כד,
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� אבל ל�קה; אינ� ואכל, מה� .לקט ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
��תל� ועקר�, העמר, מ�פני �לי� �הביאה ��לת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכ�
�היה א� ספק זה הרי � וה�סיפה העמר, ��רב ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחר
תהיה לא א� ה�א, העמר ��ב�א עד ה��ספת מ�ני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאס�רה

העמר. קד� ה�רי�ה �הרי ְֲֲִִֵֶֶֶָָָֹֹאס�רה,

.Âירק�ת�לאי מיני א� תב�אה מ�יני מי� �יצד? ה�ר� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
��י ��רע �י� י�ראל, ��רע �י� � ה�פ� ע� �י���זרע� , ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

�ניה� � ה�רק �ת�� ה�פ� ��טע �י� מאליה�, ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�על�
המלאה �ק�� ��" ��אמר: �בהניה, �אכילה ְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאס�רי�
�תרחק, �� �ל�מר � ה�ר�" �תב�את �זרע, א�ר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָה�רע

�ניה� .ותאסר ְְֱֵֶֶֹ

.Ê�מ �י� ה�רק, מ� �י� � ה�ר� מ�לאי ��ית ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוהא�כל
ה��רה מ� ל�קה � זה.הענבי� ע� זה מצטרפי� ��ניה� ; ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

.Áאבל��ה י�ראל; �אר� ��זרע� אמ�רי�? �ברי� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
�בהלכ�ת ס�פרי�. מ�ברי ה�ר� �לאי לאר�, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ח�צה
מי� ואיזה ה�ר�, �כלאי אס�ר מי� איזה ית�אר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�לאי�
מק�� �בר ואיזה יאסר, �מתי יאסר, והיא� אס�ר, ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאינ�

שריפה] חיוב מק��.[גור� אינ� �בר ואיזה ,ְְֵֵֵֶַָָ

.Ëר�תהערלה� �ל � מאכל איל� ה��טע �ל �יצד? ְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
מ��זרע �ני� �ל� איל� א�ת� אס�רי��ע��ה ה� הרי , ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ערלי�, לכ� יהיה �ני� "�ל� ��אמר: �בהניה, ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�אכילה
ה��רה. מ� ל�קה ��ית, מה� הא�כל וכל יאכל"; ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

.Èאמר�� י�ראל, �אר� �נ�טע אמ�רי�? �ברי� :��ה ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לאר� �ח�צה ערלה א��ר אבל וג�'"; האר� אל תבא� ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָָָָֹ"�י
לא �ח�צה הערלה ���אי מ�יני, למ�ה הלכה ר�� ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

�ברי� ית�אר �ני מע�ר �בהלכ�ת מ�ר. �ספק� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ�ְֲֵָָאס�רה,
ה��רי�. �דברי� ערלה מ��� ִָ�ְְֲִִִַָָָָהאס�רי�

.‡È;אס�ר י�ראל, �אר� � ה�ר� וכלאי ערלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָספק
�ר� היה �יצד? מ�ר. �וד, ��ב� ארצ�ת והיא ֵֶֶַָָָ�ְְְֲִִֶַָָָָ�בס�ריה,
וירק �ת�כ� זר�ע ירק היה ל�, ח�צה נמ�ר�ת וענבי� ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָָָָערלה
� מאחר ��א זה, ה�א מ��� ��א � ל� ח�צה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָנמ�ר

מ�ר. י�צא�ת�ס�ריה, הענבי� ראה אפ�� לאר�, �בח�צה ְְָ�ְְֲֲִִֶָָָָָָָָ
וה�א מה�; ל�קח � ה�ר� מ� י�צא ירק א� ערלה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמ�ר�
�יד�. ה�רק ל�קט א� הערלה מ� ��צר א�ת� יראה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ��א

.·È�אר� � �לאי� ספק א� ערלה ספק �ה�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ�ר�
ל�מר צרי� ואי� מ�ר. �בס�ריה, אס�ר; ְִֵַָָ�ְְְִֵָָָי�ראל,

לאר� .�ח�צה ְֶָָָ

.‚Èמ�רת � ערלה �ל �פר�ס טמ�נה ה�מצאת יי� ֶֶ�ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחבית
ענבי� אבל ;�� וט�מ� מ�ק�� ��נב ה��ב �אי� ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ�הניה,
נלקט� מ�� ��א אס�רי�, � �� טמ�ני� ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָה�מצאי�

�� .והצניע� ְְִִָָ

.„Èמ�ח�ת התנ� א� � �נטיעה ��פי� �הי� וי�ראל ְְְִִִִִִִַָָ�ְְִֵֶָָ��י
א�כל וי�ראל ערלה, �ני א�כל ה��י ��היה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ַה��פ�ת

�נג ה�ר מ�ני �ני� מ�ר;�ל� זה הרי � הערלה �ני ד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�ָ

- h"qyz'd lel` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

לידי יב�א� ��א �בלבד אס�ר; מ�ח�ה, התנ� לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹוא�
��ני ה��י אכל �ר�ת ��ה ��ח�ב �ג�� �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹח����.
התנ� א� � ה�ר�ת א�ת� �נגד י�ראל ��אכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה �ר�ת �מחלי� זה �הרי אס�ר; .�זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

.ÂË,�לאר �ח�צה נ�הג רבעי נטע �י� �אי� לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
אמר� ��א �לל; �די�� �לא רביעית �נה �ר�ת א�כל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹא�א
ח�בת �היא ��ריה �מה ה�ברי�: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א
רבעי �נטע ח�בת אינ� מ�בריה�, �ב�ביעית ,�מע�ר�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
�ל לא לאר� ח�צה � �ני מע�ר �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�מ�
י�ראל �אר� אבל !?�� נ�הג רבעי נטע יהיה ��א ,���ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
וה�ר� ה�ית. �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� �� נ�הג �ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
�ח�צה א�ת� ��די� לב�� רבעי ��ר� �א�ני�, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
ע�ר. זה לדבר ואי� �אכילה; מ�ר יהיה �� ואחר ְְֲִִֵֶַָָָָָ�ְְִֶֶַַָָָלאר�,

.ÊË�אר� מה� לאכל אס�ר ,��� רביעית �נה ְֱֵֶֶֶֶָָֹ�ְִִֵָָ�ר�ת
���ד� עד מ��טיי�ראל ית�אר �ני מע�ר �בהלכ�ת ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מ�ני� �מאימתי אכילת�, ודי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ�די�נ�,

.ÊÈ�א�ס� אחר ה�ה? ��מ� רבעי נטע �ר�ת ��די� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�יצד
א�רא�ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

רבעי' נטע �די�� על וצ�נ� �מצו�תיו, ��ק��נ� ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
א�� 'הרי וא�מר: אחת, �פר�טה ואפ�� ,��� את ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָ�ֶֶ��דה
א� ה�לח. לי� �ר�טה א�ת� �מ�לי� ז�'; �פר�טה ְְְְְִִִֶַַַָָָָ�ד�יי�
�ל 'הרי וא�מר: אחר�ת, מ�ר�ת �ר�טה �וה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמח�ל�
א��' �ע�רי� 'על א� א��' ח�י� על מח�לי� הא�� ְִִִִֵֵַַָ�ְֵֵַָה�ר�ת
לאחרי�. ��לה יהי� ��א �די א�ת�, ו��ר� �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכ��צא

ה�ר�ת. �ל ְֵֵַָוא�כל

.ÁÈנה� �ר�ת ��דה �י על �א� ה�א�ני�, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ר�
חמי�ית �נה ���נס עד לאכל� אס�ר ח�ל�, א� ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
��ס�ק ה�ראה; �גגת ��� לי, ויראה ע�ר. ל� אי� זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
�רי�". את �אכל� החמי�ת "�ב�נה ��ת�ב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטע�,
�לא �רי� �אכל� החמי�ית ���נה א�א ה�ת�ב עני� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואי�
ז�. לה�ראה לחש רא�י ואי� ��ע�ל�. ח�י� �כל ְְִֵֶָָָָָָֹ�ְְִָ�די��,

.ËÈמ���ה�בל להפרי� ח�ב �ה�א אכל �ל �יצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
'טבל'; נקרא מ���, ��פרי� קד� � �מע�ר�ת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�מה
בני קד�י את יח�ל� "ולא ��אמר: מ���, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואס�ר

לה'" ירימ� א�ר את מנהגי�ראל �ה� ינהג� לא �ל�מר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הא�כל ה�רמ�. לא לה�ר� �עתידי� קד�י� ועדי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ח�י�,

�ר מ��� ��פרי� קד� ה�בל מ� �תר�מת��ית גד�לה �מה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את יח�ל� "ולא ��אמר: �מי�, �ידי מיתה ח�ב � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמע�ר

א�מה". ע�� א�ת� וה�יא� וג�' י�ראל �ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקד�י

.Îתר�מת� גד�לה �ר�מה מ��� ���לה מ�בר הא�כל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
�� נ�אר לא ואפ�� מע�ר�ת, מ��� הפרי� לא ועדי� ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמע�ר,

טבל א�כל מ��� ל�קה זה הרי � עני מע�ר ��א�א ואי� , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מע�ר. �תר�מת גד�לה �תר�מה א�א מיתה ע�� �אי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמיתה;

.‡Îמע�ר�ת מ��� ה�רמ� ��א טבל לא�כל �כללאזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וג�'. �גנ�" מע�ר ��ערי� לאכל ת�כל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��אמר:
�תר�מה ח�ב �בר איזה ית�אר �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�בהלכ�ת
מ� ח�ב ה�א �בר ואיזה �ט�ר, �בר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�במע�ר�ת,

��ית והא�כל ס�פרי�. מ�ברי הח�ב ה�א ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��רה,
ח�צה �ל וערלה ה�ר� מ�לאי א� �בריה�, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָמ�בל

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � ְִֶַַַַָָלאר�

.·Î,�וה�לאי �ביעית, �ספיחי וההק��, והחד�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�בל,
ואי� �מ�ת�, אס�רי� מ�ר�תיה� ה��צאי� מ�קי� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה

עליה� �לאיל�קי� �ל ויי� ערלה �ל ו�מ� מ�י� ח�� ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ועל ה�יתי� על ���קי� �דר� עליה� ���קי� � ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַה�ר�

��ה�. ֲִֶֶָָָהענבי�

.‚Îק� ��רהי� �ל וכ�� �מאכל�ת, אחרי� א��רי� ד�י� ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ�ֶָָ
וח�ה, �ב��רי�, �ר�מ�ת, �אכילת ��� א��רי� �ג�� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָה�
���ל �ג�� ה�ז�ח, �קד�י ��� וא��רי� �ני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�מע�ר

וטמא �מק�מ�.ונ�תר ית�אר מה� אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Îית�� � מה� אכילה �ל לכרת.ו�ע�ר �י� למלק�ת �י� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
�מ�ה. חמ� �הלכ�ת ודיניו �פסח חמ� א��ר �ארנ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�כבר
עצמ�; �פני מי� א��ר אינ� ה���רי�, �י�� אכילה א��ר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָאבל
�לפיכ� ��ל. �וה אינ� ה�זיר, על מ�פ� י�צא א��ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
ל�. הרא�י �מק�מ� ודיניו, ו�ע�ר� מה� אחד �ל א��ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָית�אר

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו�
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מ���‡. וה��תה �הניה; אס�ר זרה, לעב�דה ��תנ�� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיי�
מ�קרבת �ה�א �ל הא�כל וכ� ה��רה. מ� ל�קה �ה�א, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל

ל] �מלח[שמוקרב מי� אפ�� �ר�ת, א� מ��ר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעב�דה
חלב "א�ר ��אמר: ל�קה, �ה�א �ל מה� הא�כל �ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

נסיכ�". יי� י��� יאכל�, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימ�

ל�·. ��רב �זבח ל�, ��תנ�� זהיי� �א��ר וכיו� ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�עב�דה ��אמר �ע�ר, ל� אי� ה�א, זרה עב�דה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמ���

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

נתנ��,‚. לא א� נתנ�� א� י�דעי� אנ� �אי� ה��יי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיי�
�הניה אס�ר � יינ�' 'סת� ה�קרא ��תנ��;וה�א �יי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

יינ� מ�ת� וה��תה ה�א. ס�פרי� מ�זרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִַַַַרביעית,

א�ת�„. נ�� ��א אס�ר, זה הרי � ה��י �� ���ע יי� ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
י�ראל ��י� למד�, הא זרה. לעב�דה ה��י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�בת
�הניה. אס�ר �ה�א יינ�, �סת� �ינ� � ה��י �� ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ��גע

���י‰. ��י� ��גע ��י �ינ�ק וכ� �כ�נה, ��א �יי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��גע
�הניה �מ�ר ��ת�ה, ה��יי�,אס�ר מ� עבדי� ה��קח . ְִִָָ�ֲֲִִִֵַַַַָָָָ

מ�ר �� ���ע� ויי� מנ�כי�, אינ� מ�ד � �טבל� ָ�ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�מל�
ולא י�ראל, �דתי נהג� לא �עדי� �י על וא� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ��ת�ה,

מ�יה�. זרה עב�דה ְֲִִֶָָָָָ�סקה

.Âמל�,�ני� י�ראל �ר��ת ���לד� ה��י�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
,�� ����ע� ה�י� א�סרי� ה�ד�לי� � טבל� לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדי�

א�סרי� אינ� .וה�ט�י� ְְְִִֵַַָ

.Ê�ארנ�� �מ� מצו�ת �בע עליו ���ל וה�א ���ב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ר
יי� אצל� �מיחדי� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, אס�ר יינ� [לזמ�� ְִִֵָָ�ְְֲֲִִֶַַַָָָ

יי�קצר] אצל� מפקידי� ואי� ארו�], ��י[לזמ� �ל וכ� . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינ� � ה��מעאלי� א�� �ג�� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�אינ�
אבל ה�א�ני�. �ל ה�ר� וכ� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, ְְֲֲִֵַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
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לידי יב�א� ��א �בלבד אס�ר; מ�ח�ה, התנ� לא ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹוא�
��ני ה��י אכל �ר�ת ��ה ��ח�ב �ג�� �יצד? ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹח����.
התנ� א� � ה�ר�ת א�ת� �נגד י�ראל ��אכל עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹערלה,

ערלה �ר�ת �מחלי� זה �הרי אס�ר; .�זה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

.ÂË,�לאר �ח�צה נ�הג רבעי נטע �י� �אי� לי, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָיראה
אמר� ��א �לל; �די�� �לא רביעית �נה �ר�ת א�כל ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹא�א
ח�בת �היא ��ריה �מה ה�ברי�: וחמר וקל הערלה. ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹא�א
רבעי �נטע ח�בת אינ� מ�בריה�, �ב�ביעית ,�מע�ר�ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
�ל לא לאר� ח�צה � �ני מע�ר �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�מ�
י�ראל �אר� אבל !?�� נ�הג רבעי נטע יהיה ��א ,���ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
וה�ר� ה�ית. �פני ��א �י� ה�ית �פני �י� �� נ�הג �ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ
�ח�צה א�ת� ��די� לב�� רבעי ��ר� �א�ני�, ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָמקצת
ע�ר. זה לדבר ואי� �אכילה; מ�ר יהיה �� ואחר ְְֲִִֵֶַָָָָָ�ְְִֶֶַַָָָלאר�,

.ÊË�אר� מה� לאכל אס�ר ,��� רביעית �נה ְֱֵֶֶֶֶָָֹ�ְִִֵָָ�ר�ת
���ד� עד מ��טיי�ראל ית�אר �ני מע�ר �בהלכ�ת ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

ולרבעי. לערלה מ�ני� �מאימתי אכילת�, ודי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ�די�נ�,

.ÊÈ�א�ס� אחר ה�ה? ��מ� רבעי נטע �ר�ת ��די� ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ�יצד
א�רא�ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: , ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

רבעי' נטע �די�� על וצ�נ� �מצו�תיו, ��ק��נ� ואחר . ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
א�� 'הרי וא�מר: אחת, �פר�טה ואפ�� ,��� את ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָ�ֶֶ��דה
א� ה�לח. לי� �ר�טה א�ת� �מ�לי� ז�'; �פר�טה ְְְְְִִִֶַַַָָָָ�ד�יי�
�ל 'הרי וא�מר: אחר�ת, מ�ר�ת �ר�טה �וה על ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָמח�ל�
א��' �ע�רי� 'על א� א��' ח�י� על מח�לי� הא�� ְִִִִֵֵַַָ�ְֵֵַָה�ר�ת
לאחרי�. ��לה יהי� ��א �די א�ת�, ו��ר� �ה�, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוכ��צא

ה�ר�ת. �ל ְֵֵַָוא�כל

.ÁÈנה� �ר�ת ��דה �י על �א� ה�א�ני�, מקצת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה�ר�
חמי�ית �נה ���נס עד לאכל� אס�ר ח�ל�, א� ;רביעית ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
��ס�ק ה�ראה; �גגת ��� לי, ויראה ע�ר. ל� אי� זה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָודבר
�רי�". את �אכל� החמי�ת "�ב�נה ��ת�ב: לפי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָֹהטע�,
�לא �רי� �אכל� החמי�ית ���נה א�א ה�ת�ב עני� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹואי�
ז�. לה�ראה לחש רא�י ואי� ��ע�ל�. ח�י� �כל ְְִֵֶָָָָָָֹ�ְְִָ�די��,

.ËÈמ���ה�בל להפרי� ח�ב �ה�א אכל �ל �יצד? ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
'טבל'; נקרא מ���, ��פרי� קד� � �מע�ר�ת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ר�מה
בני קד�י את יח�ל� "ולא ��אמר: מ���, לאכל ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹואס�ר

לה'" ירימ� א�ר את מנהגי�ראל �ה� ינהג� לא �ל�מר , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הא�כל ה�רמ�. לא לה�ר� �עתידי� קד�י� ועדי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ח�י�,

�ר מ��� ��פרי� קד� ה�בל מ� �תר�מת��ית גד�לה �מה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
את יח�ל� "ולא ��אמר: �מי�, �ידי מיתה ח�ב � ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמע�ר

א�מה". ע�� א�ת� וה�יא� וג�' י�ראל �ני ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקד�י

.Îתר�מת� גד�לה �ר�מה מ��� ���לה מ�בר הא�כל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָאבל
�� נ�אר לא ואפ�� מע�ר�ת, מ��� הפרי� לא ועדי� ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַֹֹמע�ר,

טבל א�כל מ��� ל�קה זה הרי � עני מע�ר ��א�א ואי� , ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
מע�ר. �תר�מת גד�לה �תר�מה א�א מיתה ע�� �אי� ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמיתה;

.‡Îמע�ר�ת מ��� ה�רמ� ��א טבל לא�כל �כללאזהרה , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וג�'. �גנ�" מע�ר ��ערי� לאכל ת�כל "לא ְְְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ��אמר:
�תר�מה ח�ב �בר איזה ית�אר �מע�ר�ת �ר�מ�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ�בהלכ�ת
מ� ח�ב ה�א �בר ואיזה �ט�ר, �בר ואיזה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�במע�ר�ת,

��ית והא�כל ס�פרי�. מ�ברי הח�ב ה�א ואיזה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה��רה,
ח�צה �ל וערלה ה�ר� מ�לאי א� �בריה�, �ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָמ�בל

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � ְִֶַַַַָָלאר�

.·Î,�וה�לאי �ביעית, �ספיחי וההק��, והחד�, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָה�בל,
ואי� �מ�ת�, אס�רי� מ�ר�תיה� ה��צאי� מ�קי� � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהערלה

עליה� �לאיל�קי� �ל ויי� ערלה �ל ו�מ� מ�י� ח�� ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ועל ה�יתי� על ���קי� �דר� עליה� ���קי� � ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַה�ר�

��ה�. ֲִֶֶָָָהענבי�

.‚Îק� ��רהי� �ל וכ�� �מאכל�ת, אחרי� א��רי� ד�י� ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ�ֶָָ
וח�ה, �ב��רי�, �ר�מ�ת, �אכילת ��� א��רי� �ג�� � ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָה�
���ל �ג�� ה�ז�ח, �קד�י ��� וא��רי� �ני; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָ�מע�ר

וטמא �מק�מ�.ונ�תר ית�אר מה� אחד וכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Îית�� � מה� אכילה �ל לכרת.ו�ע�ר �י� למלק�ת �י� , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
�מ�ה. חמ� �הלכ�ת ודיניו �פסח חמ� א��ר �ארנ� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�כבר
עצמ�; �פני מי� א��ר אינ� ה���רי�, �י�� אכילה א��ר ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָאבל
�לפיכ� ��ל. �וה אינ� ה�זיר, על מ�פ� י�צא א��ר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
ל�. הרא�י �מק�מ� ודיניו, ו�ע�ר� מה� אחד �ל א��ר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָית�אר

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו�

יא ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מ���‡. וה��תה �הניה; אס�ר זרה, לעב�דה ��תנ�� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָיי�
מ�קרבת �ה�א �ל הא�כל וכ� ה��רה. מ� ל�קה �ה�א, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�ל

ל] �מלח[שמוקרב מי� אפ�� �ר�ת, א� מ��ר זרה, ֲֲִִִֵֶַַָָָָָעב�דה
חלב "א�ר ��אמר: ל�קה, �ה�א �ל מה� הא�כל �ֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָ

נסיכ�". יי� י��� יאכל�, ְְְִִֵֵֵָָֹזבחימ�

ל�·. ��רב �זבח ל�, ��תנ�� זהיי� �א��ר וכיו� ; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
�עב�דה ��אמר �ע�ר, ל� אי� ה�א, זרה עב�דה ֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָמ���

החר�". מ� מא�מה �יד� יד�ק "ולא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹזרה:

נתנ��,‚. לא א� נתנ�� א� י�דעי� אנ� �אי� ה��יי� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹיי�
�הניה אס�ר � יינ�' 'סת� ה�קרא ��תנ��;וה�א �יי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

יינ� מ�ת� וה��תה ה�א. ס�פרי� מ�זרת זה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָודבר
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� ְְִִִַַַַרביעית,

א�ת�„. נ�� ��א אס�ר, זה הרי � ה��י �� ���ע יי� ,וכל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
י�ראל ��י� למד�, הא זרה. לעב�דה ה��י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ��ח�בת
�הניה. אס�ר �ה�א יינ�, �סת� �ינ� � ה��י �� ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ��גע

���י‰. ��י� ��גע ��י �ינ�ק וכ� �כ�נה, ��א �יי� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ��גע
�הניה �מ�ר ��ת�ה, ה��יי�,אס�ר מ� עבדי� ה��קח . ְִִָָ�ֲֲִִִֵַַַַָָָָ

מ�ר �� ���ע� ויי� מנ�כי�, אינ� מ�ד � �טבל� ָ�ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ�מל�
ולא י�ראל, �דתי נהג� לא �עדי� �י על וא� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ��ת�ה,

מ�יה�. זרה עב�דה ְֲִִֶָָָָָ�סקה

.Âמל�,�ני� י�ראל �ר��ת ���לד� ה��י�ת ה�פח�ת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ
,�� ����ע� ה�י� א�סרי� ה�ד�לי� � טבל� לא ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹועדי�

א�סרי� אינ� .וה�ט�י� ְְְִִֵַַָ

.Ê�ארנ�� �מ� מצו�ת �בע עליו ���ל וה�א ���ב, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ר
יי� אצל� �מיחדי� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, אס�ר יינ� [לזמ�� ְִִֵָָ�ְְֲֲִִֶַַַָָָ

יי�קצר] אצל� מפקידי� ואי� ארו�], ��י[לזמ� �ל וכ� . ְְְְִִִֵֵֶַַָ
יינ� � ה��מעאלי� א�� �ג�� זרה, עב�דה ע�בד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�אינ�
אבל ה�א�ני�. �ל ה�ר� וכ� �הניה; �מ�ר ��ת�ה, ְְֲֲִֵַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
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�הניה. אס�ר יינ� �סת� ה�, זרה עב�דה ע�בדי � ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָה��צרי�

.Áהיה א� � אס�ר �ה�י� זה �עני� ��אמר מק�� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ל
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד �גלל� ה�י� ��אסר ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י
אס�ר ה�א הרי זרה, עב�דה ע�בד אינ� וא� ְֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָ�הניה;
ע�בד זה הרי סת�, '��י' ��אמר מק�� וכל �לבד. ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��ת�ה

זרה. ֲָָָעב�דה

.Ëעל לה�רב �רא�י יי� א�א זרה, לעב�דה מתנ�� ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאי�
�ל על וגזר� יינ� סת� על ���זר� זה, �מ�ני ה�ז�ח; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ��י
על א�א �זר� לא �הניה, אס�ר ��היה ה��י �� ���ע ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיי�
��גע י�ראל �ל מב�ל יי� לפיכ�, להתנ��. הרא�י ְִֵֶֶַָָָ�ְְְְִִִִֵַַַַָָָה�י�

אינ� � ה��י אחד;�� �כ�ס ה��י ע� ל���ת� �מ�ר אס�ר, ֵַָ�ְְִִֶַָָ
� ���תה ואפ�ר להחמי� �התחיל ויי� מז�ג, יי� ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאבל

נאסר ,�� נגע .א� ֱִֶַָָ

.È�ה�ערבה�ר �ב��א�ני מעט י�ראל �יי� נתערב �א� , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�א הרי ל�ז�ח, רא�י ואינ� ה�איל � �א�ר מעט ְְְְֲִִֵֵֵַַַָא�
ה��י. ע� ל���ת� �מ�ר מתנ��; ואינ� ��כר א� ְִִַָ�ְְְִֵֵֵַָָ�ְִ�מב�ל

.‡È���וי מ��דר� ה��יי�? יי� יאסר [ניגר]מאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
� ��ת ה�א עדי� א�א ל��ר, ירד ��א �י על א� ֲִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹה�י�;
��א ��ת, ה�כרי ע� ��רכי� אי� לפיכ�, אס�ר; זה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרי
�ת מ��� ל�קחי� ואי� �פ�ת. היה ואפ�� וינ��, �יד� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָי�ע
וה��גי� החרצ�י� ע� מערב ה�י� �עדי� �י על וא� ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹ�ר�כה,

ל��ר. ירד ְַַָֹולא

.·Èעל ע�מד י�ראל והרי ,�� נגע ולא ה�י� ��ר� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנכרי
��ת�ה אס�ר זה הרי � �חבית ���ס� ה�א וי�ראל .��יו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.‚È�נס יי� ��ע�ה מ�ני �הניה, אס�ר ��יי� �ל ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהחמ�
��חמי� �יקד� על א� � �חבית ענבי� ��רס �היה ��י . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

היה נס�; יי� מ��� ח���י� אי� ידיו, ��י על צ� ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ה�י�
ה��י� מ� ענבי�]א�כל וכסאתי�,[שבה� �סאה וה�תיר , ְְְְִִִִִִֵַַַָָ

אינ� הענבי�, על מנ�ז �ה�י� �י על א� � ל�ת ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�זרק�
נס�. יי� ֵֶֶֶע��ה

.„È�ני� �ל �הניה אס�רי� � ��יי� �ל וה��גי� ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָהחרצ�י�
ולא יב�� �בר � חד� ע�ר �ני� �לאחר חד�; ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹע�ר
�ל �מרי� וכ� �אכילה. �מ�רי� לחל�חית, �ה� ְְֲִִִֵֶַָָָ�ְְֲִִֶַָָנ�ארה
לא �הרי מ�רי�, חד� ע�ר �ני� לאחר � ��ב�� ֲִֵֶָֹ�ְְְִֵֶֶַַַָָָֹיי�

וכאדמה �עפר ה� והרי יי�, ריח �ה� .נ�אר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

.ÂË� יינ� ה��יי� �ה� �הכניס� וקנק�יה� ה��יי� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָנ�ד�ת
חד� ע�ר �ני� ��י�נ� עד יי�, לת�כ� ל�� א�אס�ר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לא�ר ��חזיר� �עליה�[לכבש�]עד ה�פת ��תר�ה עד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
�ל�ה[מהחו�] מי� לת�כ� ���� עד א� ��ח��, א� ,ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

�ל אחרי� מי� �מחלי� ה�י� �מערה לעת, מעת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָימי�
�הי� �י� ה�מי�; ��ל�ת �עמי� �ל�ה לעת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹמעת
והכניס� א�ת� ו�אל� י�ראל �ל �הי� �י� ��ה�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָה�לי�
זה הרי א�ת�, ��טהר קד� יי� לת�כ� נת� וא� יינ�. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ה�

��ת�ה. ְִִָָאס�ר

.ÊËציר א� �כר לת�כ� ל�� דגי�]�מ�ר מ�ריס[של א� �ְְִִֵֵָָָָ
דגי�] לת�כ�[שומ� ה�י� ל�� �מ�ר לכל��; צרי� ואינ� ְִִֵַַָָ�ְְִִִֵָָמ�ד,

ה��ריס, א� ה�יר ���� ��רפ�.אחר �ה�לח ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

.ÊÈ�אינ� חד�י� �לי� נ�ת�ה��קח � ה��יי� מ� מז�תי� ְֲִִֵֵֵֶַַָָ�ִִִֵַָ

וא� נס�; יי� �ה� נתנ� ��א ח��� ואינ� מ�ד, יי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלת�כ�
חד�י� �ה� �י על וא� מדיח�, � מז�תי� �ליהי� וכ� . ְָ�ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

�� �ח��� �לי �ג�� לק���, מכ�ס� ואי� נס� יי� �� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָ��תנ�
וד��. �מי�, מ�כ�כ� � �ה� וכ��צא ה���� ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָא�

.ÁÈ�וכ�� ל���ת אס�ר ה��י, �� ��תה חר� �ל ��ס ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
צחצ�חי הלכ� ��בר מ�ר, ��לי�ית ��נ�ה; רא��נה ְְְֵֶַָָָ�ְְִִִִַַָָ�ע�
�ה��צרי� �דר� �אבר מצ�ה �היה וה�א ;��� ְְְִֶֶֶֶַָָ�ְְִֶֶַַָָה�י�
הדחה צרי� חר�, �ל אבל מז�ת; �היה א� .ע��י�, ְִֶָָ�ֲֲִֶֶֶָָָָָ

.ËÈאבר� ה��עי� חר� במתכת]�לי �������[מצופי� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ
� �חרי� א� אד�י�, א� לבני�, הי� א� � נס� �יי� ְִִֹ�ְְֲִִֵֶֶֶָָָ�ה�
וא� ��לעי�. �ה� מ�ני אס�רי�, � יר�י� הי� וא� ְְְֲִִִִִֵֵֶ�ְְִִָָ�מ�רי�;
� יר�י� �י� לבני�, �י� � חר� �ל מג�ה מק�� �ה� ִ�ְְִֵֵֶֶֶֶָ�ְֵֶָָי�
א�א ה�בר �אי� לי, ויראה ��לעי�. �ה� מ�ני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאס�רי�,
� לק��� �ה� ��ס� לא א� אבל לק���; �ה� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶָָָֹ����ס�

חר�. �ל ה� ואפ�� �מ�רי�, ֲִִֵֶֶֶַָ�ְִָמדיח�

.Îאב��ת �ל �ת א� ה��י, �ה� ��ר� ע� ו�ל אב� �ל ְֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
�מי� מדיח� � �ה� �ר� ��א �י על א� ה��י ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ���ת�
�ה� היתה וא� �ה�. וד�ר� פעמי�, אר�עה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�באפר
ה�י� מק�י� לאו, וא� ל�י�; האפר מק�י� .לחל�חית, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

.‡Î�ע �ל �ת א� ה��י, �� ��ר� מז�תת אב� �ל ֵֶֶֶֶַַַָָ�ְֶֶֶַ�ת
ה�פת. את לקל� צרי� � �� �ר� ��א �י על א� ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹזפ�תה

מי� �� נת� א� חד�, ע�ר �ני� י�נ� ימי�וא� �ל�ה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹ
יתר חמ�רה ה�ת תהיה לא לקל�; צרי� אינ� � לעת ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמעת

מ�ד. לה�יר� א�א יקל�, נאמר לא ה�נק�י�; ְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹמ�

.·Î,ה�פת את ��ל� �י על א� � חר� �ל ִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ�ת
��ר�ה עד �א� א�ת� ��ח� עד מ�ד, �� לדר� ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאס�ר
� ימי� �ל�ה מי� �� נת� א� י�נ� וא� ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹה�פת.

��ארנ� �מ� .מ�רת �ְְֵֶֶֶַ

.‚Îל[מסננת]מ��רת� היתה א� � ��יי� �ל יי� �ל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
מי�נ� ,�� �ל היתה וא� ;�� �מ��ר מדיח� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�ער,
�לי וכ� מ�יר�. ק�רי�, �� י� וא� חד�; ע�ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ�ני�
א� � יי� �ה� ���רכי� מ�פיפ�ת �ה�, וכ��צא וה�צי� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָחל�
�ז� ז� אח�ז�ת הי� וא� מדיח�; �חבלי�, �פ�רי� ְְְֲֲִִִִַָָָָָהי�
�מנ�ב�, פעמי� אר�עה �במי� �אפר מדיח� ק�ה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ס���
�ני� מי�נ� �פ���, �פ�ר�ת הי� וא� �ה�; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ�מ����

מ�יר� ק�רי�, �ה� י� וא� חד�; .ע�ר ְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

.„Î�מטהרי �יצד נס�, יי� ה�כרי �ה� ��ר� ה�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ�לי
ה��י� ה��ראלי? �ה� ��דר� �די עלא�ת� [שמניחי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

לדריכה]והעד�י�הענבי�] בטו� וה��לבי�[גושי ְְֲִִַָָָ
העקלי�[מטאטאי�] מדיח�. עזר], ו�ל[כלי נסרי� �ל ְְְֲִִִֶֶָָָָ

�יפה[קנבוס]�צ��� �ל מנ�ב�. במי�], גדל ו�ל[עשב ְְְְִִֶֶַָָ
� מ�ד לטהר� רצה וא� חד�; ע�ר �ני� מי�נ� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ�מי,
�חת מ�יח� א� זיתי�, �מי ח�לט� א� �ר�תחי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָמגעיל�
��י� ר�דפי� ��ימיו �מעי� א� מק�חי� ��ימיו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָצ��ר

י�ר�. �� ואחר �ע�ת, ְ�ְְֵֶַַָָע�רה

.‰Î�ל�קחי הי� לי�ראל, ��� י�ראל אר� �היתה ְְְִִֵָָָ�ְְְִִֵֶֶֶַָָָ�זמ�
לאר�, �בח�צה ל�; ח���י� ואי� מ��ראל, אד� מ�ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָה�י�
�החזק מאד� א�א מ��ראל, אד� מ�ל ל�קחי� הי� ְַ�ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלא

- h"qyz'd lel` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

א�א מק�� �כל יי� ל�קחי� אי� ה�ה, �ב�מ� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�כ�ר�ת.
�ג וחתיכת וה�בינה ה��ר וכ� �כ�ר�ת; �החזק ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ�ֵֶָָמאד�

��ארנ� �מ� סימ�, �� .�אי� ְְִֵֵֶֶַָָ

.ÂÎוהביא זמ�, �בכל מק�� �כל ה�ית �על אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה�תארח
ואינ� מ�ר זה הרי � �ג וחתיכת �בינה א� ��ר א� יי� ְֵָ�ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָל�
י�דע א�א מ�יר� �אינ� �י על א� עליו, ל�אל ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹצרי�

�לבד יה�די ���ה�א �אינ� החזק וא� מדק�ק. ולא ר ְְְִִִֶַ�ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
ונתארח עבר וא� אצל�; להתארח אס�ר א��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�דברי�
��עיד עד �יו, על יי� ��תה ולא ��ר א�כל אינ� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצל�

עליה�. ��ר אד� ֲֵֵֶָָָל�

יב ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

���ע‡. ה�א ה�י�? ה��י �� �א�סר ה�גיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�יצד
�ה�, לנ�� ��ר�� אבריו ��אר �י� �יד� �י� עצמ�, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ��י�

קד�וי�כ�� יד� את ותפס� לחבית, יד� ��ט א� אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
��צא עד מ�מ�ה החבית �פתח� יניד�, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ���ציא�,
�לי אחז א� וכ� ה�י�. נאסר לא � מ�ד� למ�ה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה�י�
ה�לי, הג�י� ��א �י על א� � ו�כ�כ� יי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח

ה�י�. נאסר � ��י� נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא

��א·. �י על א� � ה�י� ויצק והג�יה� יי�, �ל �לי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל
מ�ח� ה�י� �א �הרי נאסר; �כ���כ��, ולא הג�י�, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מ�ר. � נגע ָ�ְַָֹולא

יי�‚. לת�כ� צק וי�ראל ��רקע, ה�לי א�חז �היה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
ה�י� נאסר ה�לי, ה��י נדנד וא� מ�ר; ה�י� �. ִַַ�ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָ

וא��לי„. למק��, מ�ק�� ה��י לטלטל� מ�ר � סת�� ְִָ�ְְְְְִַַַָָָ
נ�ד העביר ה����. �ר� זה �אי� מתנדנד; �ה�י� �י ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
�י� � �יד� ה��ד �י א�חז וה�א למק��, מ�ק�� יי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ל
�ה�י� �י על וא� מ�ר, � חסר א� מלא ה��ד ְִִֶַַַַָ�ֵֵֶַָָָָ�היה
י�ע ��א אס�ר יי�, מלא �ת�ח חר� �לי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

�כ�כ� �� א� א�א מ�ר חסר, היה וא� ;��. ְִֵָָָ�ְְִִֵֶָָ

�הניה‰. מ�ר ה�י� הרי � לזה נת��� ולא ��י�, ��גע ֲַָָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��י
יד� �ה��יט א� יי�, �ל נ�ד על ��פל �ג�� �יצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�לבד.

יי� ונמצאת �מ� �היא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â,�י�� נגע ולא ה�איל � כ�נה �לא ��י �ל מ�ח� ה�י� ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ�א
ויצק יי� �ל �לי �הג�י� �ג�� �יצד? ��ת�ה. מ�ר זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ֲֵֶהרי
מ�ר זה הרי � �מ� א� �כר �ה�א מד�ה וה�א אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ�ָ

.Êה�א�� יד� �פ�ט יי�, לב�� לחנ�ת א� לבית ה��י ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נ�גע זה ואי� נת���, ליי� �הרי אסר�; � ��י� ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמח��,

כ�נה .�לא ְַָָֹ

.Á�וחבק ה��י וקד� לאר��, ��ס�קה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מ�רבאצבעותיו] זה הרי � החר�י� ית�רד� ��א ָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ�די

�די העלי�� ��דק ותפס לרח��, נס�קה א� אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�הניה;
�ח� על ה�י� אי� �הרי ��ת�ה, מ�ר זה הרי � י�ל ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�ֲִֵֶֶֹֹ��א

��י. ֶ�ל

.Ëדד�� א� מת, מ�� והעל�ה� יי� �ל לב�ר ��פל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��י
וה�רעה ה�ב�ב את �ה�יז א� �קנה, ה�י� �� ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה��ר
�די הר�תחת החבית �י על מט�ח �היה א� �קנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

ל��ר �חמת� �זרק� חבית ��טל א� הרתיחה, הרי��נ�ח � ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�י� חי, ה��י עלה וא� �לבד; �הניה מ�ר ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָ�ֶזה

.È,ה�קב מ� ה�קק ונ�מט �צ��, נקב �היה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
� ה�י� יצא ��א �די ה�קב, �מק�� אצ�ע� ה��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוה�יח
ה�קב, ו��חת אס�ר; ה�קב, עד החבית ��רא� ה�י� ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ל

��ת�ה .מ�ר �ְִִָָ

.‡Èפ�פה� א�[צינורית]מינקת מ��כת א�ת� �ע��י� ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
��חבית ה�י� לת�� רא�� �ה�יח �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכ�כית
לירד ה�י� והתחיל ה�י� �מצ� לחבית, ח�� האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהרא�
�י על אצ�ע� וה�יח ה��י �בא �מיד, �ע��י� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�דר�
��חבית: ה�י� �ל נאסר � מ�ירד ה�י� �מנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�ינקת
מ�ח�. �בא ה�ל ונמצא יד�, ל�לי ונגרר י�צא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ�ה�ל

.·Èל� נאסר � ��יי� יי� �� ��� �לי לת�� יי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
ה���ק הע��ד �הרי העלי��, ���לי מח�ר[הקילוח]ה�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ� ה�ח���; ���לי ה�י� �בי� העלי�� ���לי ה�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ�י�
לת�� לג�י נפיצהה��דד ינ�� � ��יד� [שפיכות�לי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק ח��ר[התזה]א� נ��ק יהיה ��א �די , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העלי��. ��לי ���אר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚Èע�בת ה���� �קצה י� א� � לנכרי �� ��דד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
מתעכב]יי� מהיי� שחלק עד[מקו� לי�ראל, �� ימ�ד לא � ְְְִִִֵַַָֹֹ

אס�ר. זה הרי הדיח, לא וא� וינ�ב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��דיח��

.„È�מ� מ���, י�צאי� חטמי� �ני �מי� ל� ��� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ�לי
י�ראל, �יד יי� מלא �היה ל�די�, �ה� ���טלי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�לי�
ו��תה מ�צ� וה��י זה מחט� ו��תה מ�צ� י�ראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ה��ראלי ��ק�י� וה�א מ�ר. זה הרי � ה�ני ְְְְִִִֵֶַַָ�ֲִֵֵֵֶֶַֹמחט�
ה�י� יחזר � ה��י ����פסק ��תה; ה��י ועדי� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מ�ח� ה�י� �א �הרי ,�� ���אר מה �ל ויאסר .���אר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË�ה�י �ל אסר � ��ניקית החבית מ� ה�י� ��צ� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ��י
�מציצת�, ��ניקית �עלה ה�י� יחזר ����פסק, ;���ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�ל ויאסר לחבית, .וי�ל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ

.ÊË,��למק מ�ק�� יי� ��י י�ראל ע� מעביר �היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי
ל�מר� אחריה� ה�ל� מיל,וה�א �די מ��� הפליג� אפ�� � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מ�ר�ת א�� יצאהרי 'ע�ה וא�מרי�: עליה�, �אימת� ; ֲֵֵ�ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אב�א ואני 'לכ� לה�: אמר וא� א�תנ�'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינ�
ה�ד �י ��פ�ח� �די מעיניו נתע�מ� א� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכ�'
��ת�ה; אס�ר ��� ה�י� הרי ות�ב, א�ת� ויגיפ� ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹויחזר�

מ�ר. מ��, �ח�ת ָ�ְִִֵָוא�

.ÊÈונכנס י�צא �ה�א �י על א� � �חנ�ת� נכרי ה��יח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכ�
ו�הה מפליג, �ה�א מ�דיע� וא� מ�ר; ה�י� ,��� ה��� ְְְִִִֶַָָָ�ִַַ�ַָ�ל
ה��יח וכ� ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ�די
לע��ת לעיר ונכנס ה��יי�, ע� �ספינה א� �קר�� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָיינ�
ו�הה מפליג, �ה�א ה�דיע� וא� מ�ר; ה�י� � ויצא ְְְִִִֶַָָָָ�ְְִַַָָָצר��
ה�ברי� וכל ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ�די
�הה, לא אפ�� � �פת�ח�ת אבל סת�מ�ת; �חב��ת ְְְֲֲִִִֵָָָָָֹהא��,

אס�ר. ה�י� מפליג, �ה�א �ה�דיע� ְִִִֵֶֶַַַַַָָמאחר

.ÁÈעל �ת�ח יי� וה�יח ה��י, ע� א�כל �היה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�ראל
ה��לפקי על �ת�ח ויי� יי�]ה�לח� להנחת �[מעמד ויצא , ַ�ְְְְְִִַַַַָָָָ

ל�: אמר וא� מ�ר; ה��לפקי ו�על אס�ר, ה�לח� ְִַָָ�ְְְְִֶַַָָ�ֶַַ�על
אס�ר. ���ית ה�ת�ח ה�י� �ל � ��תה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
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א�א מק�� �כל יי� ל�קחי� אי� ה�ה, �ב�מ� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ�כ�ר�ת.
�ג וחתיכת וה�בינה ה��ר וכ� �כ�ר�ת; �החזק ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָ�ֵֶָָמאד�

��ארנ� �מ� סימ�, �� .�אי� ְְִֵֵֶֶַָָ

.ÂÎוהביא זמ�, �בכל מק�� �כל ה�ית �על אצל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָה�תארח
ואינ� מ�ר זה הרי � �ג וחתיכת �בינה א� ��ר א� יי� ְֵָ�ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָל�
י�דע א�א מ�יר� �אינ� �י על א� עליו, ל�אל ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹצרי�

�לבד יה�די ���ה�א �אינ� החזק וא� מדק�ק. ולא ר ְְְִִִֶַ�ְְְְֵֵֵֶַַָֹ
ונתארח עבר וא� אצל�; להתארח אס�ר א��, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�דברי�
��עיד עד �יו, על יי� ��תה ולא ��ר א�כל אינ� � ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאצל�

עליה�. ��ר אד� ֲֵֵֶָָָל�

יב ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

���ע‡. ה�א ה�י�? ה��י �� �א�סר ה�גיעה היא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�יצד
�ה�, לנ�� ��ר�� אבריו ��אר �י� �יד� �י� עצמ�, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ��י�

קד�וי�כ�� יד� את ותפס� לחבית, יד� ��ט א� אבל . ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
��צא עד מ�מ�ה החבית �פתח� יניד�, ולא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ���ציא�,
�לי אחז א� וכ� ה�י�. נאסר לא � מ�ד� למ�ה וירד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹה�י�
ה�לי, הג�י� ��א �י על א� � ו�כ�כ� יי�, �ל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ�ת�ח

ה�י�. נאסר � ��י� נגע ְֱִִֶַַַַַַָֹולא

��א·. �י על א� � ה�י� ויצק והג�יה� יי�, �ל �לי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹנטל
מ�ח� ה�י� �א �הרי נאסר; �כ���כ��, ולא הג�י�, . ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
מ�ר. � נגע ָ�ְַָֹולא

יי�‚. לת�כ� צק וי�ראל ��רקע, ה�לי א�חז �היה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכרי
ה�י� נאסר ה�לי, ה��י נדנד וא� מ�ר; ה�י� �. ִַַ�ְְְֱִִִִֵֶַַַַַָ

וא��לי„. למק��, מ�ק�� ה��י לטלטל� מ�ר � סת�� ְִָ�ְְְְְִַַַָָָ
נ�ד העביר ה����. �ר� זה �אי� מתנדנד; �ה�י� �י ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַעל
�י� � �יד� ה��ד �י א�חז וה�א למק��, מ�ק�� יי� ְְְִִִֵֵֶַַָָָ�ל
�ה�י� �י על וא� מ�ר, � חסר א� מלא ה��ד ְִִֶַַַַָ�ֵֵֶַָָָָ�היה
י�ע ��א אס�ר יי�, מלא �ת�ח חר� �לי העביר ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמתנדנד.

�כ�כ� �� א� א�א מ�ר חסר, היה וא� ;��. ְִֵָָָ�ְְִִֵֶָָ

�הניה‰. מ�ר ה�י� הרי � לזה נת��� ולא ��י�, ��גע ֲַָָָ�ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ��י
יד� �ה��יט א� יי�, �ל נ�ד על ��פל �ג�� �יצד? ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ�לבד.

יי� ונמצאת �מ� �היא מנת על .לחבית ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

.Â,�י�� נגע ולא ה�איל � כ�נה �לא ��י �ל מ�ח� ה�י� ְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹ�א
ויצק יי� �ל �לי �הג�י� �ג�� �יצד? ��ת�ה. מ�ר זה ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ֲֵֶהרי
מ�ר זה הרי � �מ� א� �כר �ה�א מד�ה וה�א אחר, .לכלי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ�ָ

.Êה�א�� יד� �פ�ט יי�, לב�� לחנ�ת א� לבית ה��י ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָנכנס
נ�גע זה ואי� נת���, ליי� �הרי אסר�; � ��י� ונגע ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמח��,

כ�נה .�לא ְַָָֹ

.Á�וחבק ה��י וקד� לאר��, ��ס�קה [הידקחבית ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
מ�רבאצבעותיו] זה הרי � החר�י� ית�רד� ��א ָ�ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹ�די

�די העלי�� ��דק ותפס לרח��, נס�קה א� אבל ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�הניה;
�ח� על ה�י� אי� �הרי ��ת�ה, מ�ר זה הרי � י�ל ְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ�ֲִֵֶֶֹֹ��א

��י. ֶ�ל

.Ëדד�� א� מת, מ�� והעל�ה� יי� �ל לב�ר ��פל ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ��י
וה�רעה ה�ב�ב את �ה�יז א� �קנה, ה�י� �� ��� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה��ר
�די הר�תחת החבית �י על מט�ח �היה א� �קנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמעליו

ל��ר �חמת� �זרק� חבית ��טל א� הרתיחה, הרי��נ�ח � ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�י� חי, ה��י עלה וא� �לבד; �הניה מ�ר ְְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָ�ֶזה

.È,ה�קב מ� ה�קק ונ�מט �צ��, נקב �היה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
� ה�י� יצא ��א �די ה�קב, �מק�� אצ�ע� ה��י ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוה�יח
ה�קב, ו��חת אס�ר; ה�קב, עד החבית ��רא� ה�י� ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ�ל

��ת�ה .מ�ר �ְִִָָ

.‡Èפ�פה� א�[צינורית]מינקת מ��כת א�ת� �ע��י� ְִִֵֶֶֶֶֶַָָ
��חבית ה�י� לת�� רא�� �ה�יח �ה�, וכ��צא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹזכ�כית
לירד ה�י� והתחיל ה�י� �מצ� לחבית, ח�� האחר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהרא�
�י על אצ�ע� וה�יח ה��י �בא �מיד, �ע��י� ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ�דר�
��חבית: ה�י� �ל נאסר � מ�ירד ה�י� �מנע ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָה�ינקת
מ�ח�. �בא ה�ל ונמצא יד�, ל�לי ונגרר י�צא היה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ�ה�ל

.·Èל� נאסר � ��יי� יי� �� ��� �לי לת�� יי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָהמערה
ה���ק הע��ד �הרי העלי��, ���לי מח�ר[הקילוח]ה�י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

לפיכ� ה�ח���; ���לי ה�י� �בי� העלי�� ���לי ה�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ�י�
לת�� לג�י נפיצהה��דד ינ�� � ��יד� [שפיכות�לי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ

זריקהקטועות] יזרק ח��ר[התזה]א� נ��ק יהיה ��א �די , ְְְְִִִִִֵֶֶָֹֹ
העלי��. ��לי ���אר מה עליו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹויאסר

.‚Èע�בת ה���� �קצה י� א� � לנכרי �� ��דד ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמ���
מתעכב]יי� מהיי� שחלק עד[מקו� לי�ראל, �� ימ�ד לא � ְְְִִִֵַַָֹֹ

אס�ר. זה הרי הדיח, לא וא� וינ�ב; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ��דיח��

.„È�מ� מ���, י�צאי� חטמי� �ני �מי� ל� ��� ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָ�לי
י�ראל, �יד יי� מלא �היה ל�די�, �ה� ���טלי� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�לי�
ו��תה מ�צ� וה��י זה מחט� ו��תה מ�צ� י�ראל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹוהיה
ה��ראלי ��ק�י� וה�א מ�ר. זה הרי � ה�ני ְְְְִִִֵֶַַָ�ֲִֵֵֵֶֶַֹמחט�
ה�י� יחזר � ה��י ����פסק ��תה; ה��י ועדי� ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַֹֹֹויפסק,
מ�ח� ה�י� �א �הרי ,�� ���אר מה �ל ויאסר .���אר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.ÂË�ה�י �ל אסר � ��ניקית החבית מ� ה�י� ��צ� ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ��י
�מציצת�, ��ניקית �עלה ה�י� יחזר ����פסק, ;���ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ה�ל ויאסר לחבית, .וי�ל ְְֱִִֶֶַָֹֹֹ

.ÊË,��למק מ�ק�� יי� ��י י�ראל ע� מעביר �היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנכרי
ל�מר� אחריה� ה�ל� מיל,וה�א �די מ��� הפליג� אפ�� � ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מ�ר�ת א�� יצאהרי 'ע�ה וא�מרי�: עליה�, �אימת� ; ֲֵֵ�ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
אב�א ואני 'לכ� לה�: אמר וא� א�תנ�'. ויראה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלפנינ�
ה�ד �י ��פ�ח� �די מעיניו נתע�מ� א� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחריכ�'
��ת�ה; אס�ר ��� ה�י� הרי ות�ב, א�ת� ויגיפ� ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵַַַָָֹויחזר�

מ�ר. מ��, �ח�ת ָ�ְִִֵָוא�

.ÊÈונכנס י�צא �ה�א �י על א� � �חנ�ת� נכרי ה��יח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָוכ�
ו�הה מפליג, �ה�א מ�דיע� וא� מ�ר; ה�י� ,��� ה��� ְְְִִִֶַָָָ�ִַַ�ַָ�ל
ה��יח וכ� ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹ�די
לע��ת לעיר ונכנס ה��יי�, ע� �ספינה א� �קר�� ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָיינ�
ו�הה מפליג, �ה�א ה�דיע� וא� מ�ר; ה�י� � ויצא ְְְִִִֶַָָָָ�ְְִַַָָָצר��
ה�ברי� וכל ��ת�ה. אס�ר ה�י� � ות�ב וי�� ��פ�ח ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ�די
�הה, לא אפ�� � �פת�ח�ת אבל סת�מ�ת; �חב��ת ְְְֲֲִִִֵָָָָָֹהא��,

אס�ר. ה�י� מפליג, �ה�א �ה�דיע� ְִִִֵֶֶַַַַַָָמאחר

.ÁÈעל �ת�ח יי� וה�יח ה��י, ע� א�כל �היה ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָי�ראל
ה��לפקי על �ת�ח ויי� יי�]ה�לח� להנחת �[מעמד ויצא , ַ�ְְְְְִִַַַַָָָָ

ל�: אמר וא� מ�ר; ה��לפקי ו�על אס�ר, ה�לח� ְִַָָ�ְְְְִֶַַָָ�ֶַַ�על
אס�ר. ���ית ה�ת�ח ה�י� �ל � ��תה' ְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ'מזג
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.ËÈה�נסת �בית �פ�ה ק�ל ו�מע ה�כרי, ע� ��תה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
יז�ר 'ע�ה א�מר: �ה�כרי מ�ר; ה�ת�ח, ה�י� א� � ְְִִֵֶַַָָָֹ�ְִַַַַַָָָויצא
אינ� זה �לפי �יינ�'; נ�גע א�תי וימצא �מהרה ויב�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָה�י�

�לבד ��פניו מה א�א נאסר ואי� מ�ק�מ�, .זז ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

.Î�הי� וי�ראל �ניה�נכרי ויצא� אחת, �חצר �רי� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ה�תח, וסגר ה��י וחזר הס�ד, א� חת� לרא�ת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�בהלה
ה��ראלי ��בית ה�ת�ח ה�י� הרי � י�ראל �א �� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָואחר
נכנס ��בר �עת על א�א ה��י סגר ��א ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ�ה�ר�;
ל� וכמד�ה �ח��, אד� נ�אר ולא לבית� ֶ�ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹה��ראלי

קדמ� .�ה�א ְֶָ

.‡Îחב��ת והי� אחד, �בית ��י ו�ל י�ראל �ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָיי�
�ל נאסר � �עד� ה�לת ונעל ל�ית, ה��י ונכנס ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָ�ת�ח�ת,
אח�רי הע�מד מ��� ��ס��ל ��לת, ח��� י� וא� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָה�י�.
מ�ר�ת, הח��� ��נגד החב��ת �ל � �נג�� ור�אה ָ�ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָה�תח
א�ת� הר�אה מ� מפחד �הרי אס�רי�; ה�דדי� .ו��� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.·Î�י� ונח�א ה��י �ברח ,�� וכ��צא ארי �אג א� ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
'��א א�מר: �ה�א מ�ר; ה�י� � ה�ת�ח�ת ֵֶֶָָ�ְִִֶַַַָהחב��ת

��א�ע' א�תי ר�אה וה�א �א�, נח�א אחר .י�ראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

.‚Îחב��ת לג�י וי� �ת�ח�ת, חב��תיו �הי� יי� �ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָא�צר
ה��נ�ק �א�ת� משות�]אחר�ת ע�מד[מחס� ה��י ונמצא , ְְְְֲִֵֵַַָָ

ונת�ס ���מצא נבהל א� � ה�ת�ח�ת י�ראל חב��ת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ�י�
אי� ויראת�, ���ח�� ��ת�ה; מ�ר ה�י� הרי �ג�ב, ְְְְִִִִֵֶַָָָ�ְֲִֵַַַָָָעליו
��טח ה�א הרי א�א �ג�ב נת�ס לא וא� לנ��. �נאי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹל�
�בי� �� �י� � החב��ת �י� ה�מצא ותינ�ק אס�ר. ה�י� ,��ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מ�ר. ה�י� �ל ,��ִַַָָ�ָ

.„Îהחב��ת �ל � �ל�� �ר� למדינה ��כנס ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ�ד�ד
�ב�עתה מ�ר�ת. �סת�מ�ת, אס�ר�ת; ��חנ��ת, �ת�ח�ת ְֲֶַַ�ְֲ�ְִַָ

וא�� א�� ועבר, ��דינה ה�ד�ד ��ט א� � ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמלחמה
לנ�� �נאי לה� �אי� מ�ני .מ�ר�ת, �ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.‰Î�ל י� א� � יי� �ל ה��ר �צד ע�מד ��מצא ְְִִִֵֵֶֶַַַָ��י
�ס ���� מ�ני אס�ר; זה הרי ה�י�, א�ת� על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמלוה
ה�י� מלוה, עליו ל� אי� וא� �מנ��. יד� ��לח ,��ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ

��ת�ה .מ�ר �ְִִָָ

.ÂÎ�אימת� מ�ר, ה�י� � י�ראל �ל �מס�ה ��יה ֵֶָָָ�ְְִִִִֵֶַַָָָָז�נה
יינ� � ��יי� �מס�ת י�ראלית ז�נה אבל ת�ע; ולא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹעליה
מ�ע�� ��א �� נ�געי� �ה� מ�ני אס�ר, �כליה .��פניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.ÊÎדי� יי� לחל�חית �� י� א� � ה�ת �בית ה�מצא ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָ��י
להדיח צרי� � �נ�ה לכ� ה�� ��בלל עד ה��, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹלבלל
וז� �לבד, ה�ת מדיח � לאו וא� וינ�ב; ה�ת, �ית ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָ�ל

יתרה .הרחקה ְְֵַָָָ

.ÁÎ��ר� עיר �נגד נמצאת א� � �נהר ��פה ָ�ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָחבית
אס�רה ��יי�, �ר�� עיר �נגד �הניה; מ�רת .י�ראל, ְִֵָ�ְֲִֶֶֶֶֶַָָ�ֲִָָ

.ËÎ�� ונמצא� י�ראל, �� ה�י� מ�כרי רב �הי� ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹמק��
לב�� ה��כרי� ��ר� �לי� וה� יי�, מלאי� �ד�לי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ�לי�

�הניה מ�רי� א�� הרי � ה�י� �ה� ��תלכנס חבית ח�ה. ְֲִִֵֵֶַַָֹ�ְֲִִֶַָָָָָָ
��ת�ה. מ�ר ה�י� י�ראל, העיר ��בי רב א� � ְִִָָ�ְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ��בי�

יג ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

יי�‡. �מלאה� ��י, �ל �חצר� �ית ��כר א� �ית ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָה��קח
�ה�תח �י על א� חצר, �א�ת� �ר ה��ראלי היה א� �ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
'ע�ה וא�מר: �מיד מפחד �ה��י מ�ני מ�ר; ה�י� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ�ִַַַָ�ת�ח,
דר היה וא� �ית�'. �ת�� א�תי וימצא �תא�� לבית� ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָי�נס
ה�פ�ח ויהיה ה�ית, ��ס�ר עד יצא לא � אחרת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ�חצר
ה�ית ויפ�ח ה��י יז�� ��א ח��� ואינ� �יד�; .והח�ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ה��י·. �יד ה�פ�ח וה�יח ��גר א� ה�תח, סגר ולא ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹיצא
�הרי ונ��; ה��י נכנס ��א ��ת�ה, אס�ר ה�י� הרי �ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
עד זה מפ�ח לי 'אחז ל�: אמר וא� .�� ה��ראלי ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאי�
א�א ה�ית �מירת ל� מסר ��א מ�ר, ה�י� � ְִִֶֶַַַַָָָֹ�ִֶַַָ�אב�א'

ה�פ�ח .�מירת ְְִֵַַַַ

��היה‚. �די �טהרה, יינ� ל� לדר� לי�ראל ��כר ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנכרי
� ��י �ל �בית� ה�י� והיה מ���, וי�ח�ה� לי�ראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מ�ר
ה�י� � חצר �א�ת� �ר ה�י� ���מר זה י�ראל היה ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָא�
וא� וי�צא. נכנס וה��מר �ת�ח �ה�תח �י על וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�מ�ר,
�י על וא� אס�ר, ה�י� � אחרת �חצר �ר ה��מר ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהיה
��י �ל �ה�י� ��יו� י�ראל; �יד והח�ת� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ�ה�פ�ח
'וי ויאמר: ל�ית, �לה�נס לז�� מפחד אינ� הי�בר��ת�, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ

מ��י' י�ח� לא �י ידע� א� .מה, ְְִִִִִֵֶָֹ

למ�ר„. ה�ע�ת מ��� ��תק�ל לי�ראל ה��י �תב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאפ��
מר��ת לה�ציא� יכ�ל ה��ראלי ואי� ה�איל � יי� �ה� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָל�
א�א ואס�ר, ��י �ל ה�א הרי ה�ע�ת, ל� ���� עד ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָה��י
להי�ת צרי� ה��מר ואי� �חצר. �� �ר ה��מר היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָא�
�י� ��ארנ�, �מ� וי�צא נכנס א�א �מיד, �מ��ר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָי��ב

אחר ��י �ר��ת �י� ה�י�, �על .�ר��ת ְְִִִֵֵַַַַַ

א�‰. הר�י�, �ר��ת מ�ח ��י �ל ה�ה�ר זה יי� ְִִַָָ�ִֶֶַַָָָהיה
� ו�בי� ה�לכי� וי�ראל הר�י�, לר��ת ה�ת�ח ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָ�בית

ה��י. �ר��ת נכנס לא �עדי� ְְֲִִִֶַַַָֹ�מ�ר,

.Â� �ר�ת �� �אי� �י על א� ודקל וח���, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָוא��ה,
ה�מצא וג�י �� יי� וחבית הר�י�; �ר��ת א�� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהרי
�פת�ח ה�א הרי ל��, ה�ת�ח �בית א�סר�. אינ� ,��ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָ

הר�י� .לר��ת ְִִַָ

.Êפסיפס� החל�קה חלקית]חצר זה[מחיצה �צד וג�י ְְְֲִֵֵֶַַָָָ
למעלה י�ראל גג �היה ג�י� �ני וכ� אחר, �צד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוי�ראל
�סיפס �יניה� וי� זה �צד זה �הי� א� למ�ה, ה��י ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוגג
ח��� אינ� � י�ראל לחלק מ�עת ה��י ��ד �י על א� �ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

טהר�ת. מ��� ולא נס�, יי� ְְִִֵֶֶָֹמ���

.Á� ��יי� �יד סת�� �כלי יינ� להפקיד לי�ראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ�מ�ר
'ח�ת� ה�קרא ה�א וזה סימני�; �ני �� ל� ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָוה�א
מה�ק �אינ� �כלי החבית סת� �יצד? ח�ת�'. ָ�ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�ת��
אחד; ח�ת� זה הרי � �טיט וטח אד�, �ל ���תמי� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ�דר�
�ת�� ח�ת� זה הרי � מ�מעלה עליו וטח מה�ק, �לי ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ�ְְִָָהיה

קצהח�ת� הפ� אחד; ח�ת� זה הרי ה��ד, �י צר א� וכ� . ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
וכ� ח�ת�. �ת�� ח�ת� זה הרי עליו, וצר לת�כ� ה��ד ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָ�י
ה� הרי אד�, �ל �ר� �ה� מ�ברי� ����ה ���י ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
�ני. ח�ת� זה הרי ה��ירה, א� וה�יחה אחד; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ח�ת�

- h"qyz'd lel` 'e iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Ëאס�ר זה הרי � אחד �ח�ת� ��י �יד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוא�
זוית קר� ל� ��חד וה�א �הניה; �מ�ר .��ת�ה, ְִִָ�ְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

.È�אחרי �ברי� ע� �ערב� יי� א� וה�כר, מב�ל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִַיי�
וכל והחלב, וה�בינה, החמ�, וכ� ו�מ�, �ב� ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ג��
צרי� אינ� � ��י �יד �הפקיד� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָ�א��ר�
ה�י� אבל ;��� �לבד אחד ח�ת� א�א ח�תמ�ת, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ני
��יי� �יד �הפקיד� סימ�, �ה� �אי� �ג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה��ר

ח�תמ�ת �ני צריכי� �. ְְִִֵָ

.‡Èה�א� ��נ� יי� �עני� �אמרנ� מק�� ��ל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה
ה��י �� ��גע נגיעה צד מ�ני �הניה, �מ�ר ��ת�ה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
א��ר� היה א� אבל זרה; עב�דה ע�בד ה��י ��היה �ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
��גע י�מעאלי �ג�� זרה, עב�דה ע�בד �אינ� ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�גלל
זה הרי � החבית �י על ��פח א� �כ�נה, ��א ��נ� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�יי�

�זה ���צא �ל וכ� ��ת�ה. .מ�ר �ְְִִֵֵֶַָָָֹ

.·È��ע ��לח� א� ���ב, �ר �יד יי� ה�פקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל
זה הרי � ���ב �ר �חצר �ת�ח �ית� �ה�יח א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
��ל לי יראה וז���, ח��� �ל ח�� ��ל ��ת�ה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאס�ר
נאסר �ר��ת�, ה�י� ונע�ה ה�איל � �� �וי� ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָה��יי�

�ני� �ל על .��ת�ה ְִִִַָָָ

.‚È�א�ת ואסר� �לל, נ��� א��ר �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָי�
ה��י ימזג לא ה�: וא�� ה����; מ� להרחיק �די ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמי�
ה�י� ל�ק יב�א ��א ה��ראלי, ��יד ה�י� לת�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�י�

ה�י� לדר�לת�� יב�א ��א ל�ת, ענבי� ה��י י�לי� ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מ�לי ה�י� ��ריק ��עה ל��ראלי יס�ע ולא ל�ע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹא�
מ�ח�. �א ה�י� ונמצא ה��י �יד ה�לי י�יח ��א ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,
מ�ר. � ענבי� הביא א� ה�י�, מזג א� ע��, ס�ע ָ�ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָוא�

.„Èמ�ר� ��נ�; יי� �ל �חבית ה��י ��ריח מ�ר ָ�ְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ְֵוכ�
א��ר �� �זה ואי� נס�, יי� �ל �חבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלי�ראל

מ�� �� �אי� לפי �ל��, הריח �אי� �. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂË�ארנ� עבר�בר א� �הניה, אס�ר �ה�א �בר ��ל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת �מ���יה, זרה, מעב�דה ח�� � מ�רי� �מיו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ�ְָָָ�מכר�
להי�ת יינ�, �סת� חכמי� והחמיר� ל�; ��תנ�� ויי� ,���ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעב�דה ��תנ�� יי� �דמי אס�רי� ��י�מיו לפיכ�, זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אס�ר. �כר� �יי�, ע�� לע��ת י�ראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��כר

.ÊËכר�� א� יי�, עליו להביא החמ�ר את ה��כר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
ל�, נתנ� מע�ת א� אס�ר; �כר� � יי� �� להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
�לי� א� �ס�ת ��כר� ל� נתנ� וא� ה�לח; לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�ליכ�
��א �די האפר ויק�ר א�ת� י�ר� זה הרי �ר�ת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹא�

�� .להנ�ת ֵָ

.ÊÈ�יי �ל לגי� עליו וה�יח עליו, לר�ב חמ�ר לג�י ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�כר
מ�ר �כר� � נס� יי� ��י ל��ר �כר� מ�ר; �כר� �ְָ�ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ָ

�תפלה ��מעט מ�ני �רכה, עליו .ותב�א ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

.ÁÈחב��ת מאה לי 'העבר ל�: ואמר ה��על את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�כר� � יי� מה� אחת ונמצאת �ר�ט�ת', �מאה �כר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל

אס�ר ���. �ָ

.ËÈ,'פר�טה� חבית �פר�טה חבית לי 'העבר ל�: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
�ל חב��ת �כר � יי� �ל חב��ת �יניה� ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מ�ר �כר� ��אר אס�ר, .יי� ְְִַָָָ�ָ

.Î,�כר�� יי� �ל חבית ��י לה� ��לח י�ראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�א�ני

מ��כנסה וא� �מיה'; את לנ� ��' ל�: ��אמר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ�מ�ר
אס�ר .לר��ת�, ְִָָ

.‡Îמכר� ה��י הל� � מנה �ג�י נ��ה �היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָי�ראל
�מיה ל� והביא נס�, ויי� ��� זרה מ�ר.עב�דה זה הרי � � ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ָ

עב�דה �אמ�ר עד לי 'המ�� ��מ�ר: קד� ל� אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹוא�
יינ� סת� �ה�א �י על א� � ל�' ואביא ��י יי� א� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
ר�צה �ה��ראלי מ�ני אס�ר; זה הרי ל�, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מכר

ח�ב� מ��� ���רע �די .�ק��מ�, ְְִִִֵֶֶַָ

.·Îיכ�ל ה�ר אי� � לחלק �בא� ��פי�, �הי� וג�י �ר ְִֵֵַַָָָֹ�ְְֵֵֶָוכ�
ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה עב�דה א�ה 'טל ל��י: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹל�מר
וג�י �ר אבל �נגד�. ���ל �די �ק��מ�, ר�צה �הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ�ר�ת';
א�ה 'טל ל�: ל�מר ה�ר יכ�ל � ��י אביה� את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ר��
ה�א קל �ר�ת'; ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעב�דה
מ��א� וא� לס�ר�. יחזר ��א �די ה�ר, �יר�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�ִֵֵֶ�הק��

אס�ר ה�ר, .לר��ת ְִֵַָ

.‚Îסק� � לג�י יינ� ��כר מחיר]י�ראל ��א[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�מ���� �ע��, סמכה ����סק מ�רי�; �מיו ל�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ַָָָמדד
��עת נמצא � �� ���ע עד נע�ה אינ� נס� ויי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
�מיו ה�מי�, �סק ��א עד ל� מדד מ�ר. היה ִֶַַַַָָָָָָֹ�ְִָָָמכירה
ונמצא ,���� �י על א� �ע�� סמכה לא �הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאס�רי�;
�נגיעת�, ה�י� ונאסר ל�ח, �ע�� סמכה לא עדי� ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ���גע

יינ�. סת� �מ�כר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

.„Îאבל לכלי�; ה��ראלי ���דד אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� � ה��י ��יד י�ראל לכלי א� ה��י, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָא�
�מי� לקח ולא מדד וא� ימ�ד. �� ואחר ה�מי� את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹל�ח

נאסר� ל�לי, �����יע אס�רי�; �מיו ��סק, �י על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָא�
יינ� .�סת� ְִֵָָ

.‰Î�ל' ה��י: לפ�על� ואמר ��י, לחנוני �ינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָה��ת�
ח��� זה הרי � ל�' מח�ב ואני החנוני, מ� ואכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��תה
וה�קה�. נס�, יי� ל� ��נה �מי ��ה יי�; י��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��א
י�ראל לחנוני �ינר ��ת� �ג�� אס�ר, ��ביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�כנגד
מח�ב ואני ואכל 'ל� ה��ראלי: לפ�על� ואמר האר�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�

אס�ר מע�ר, �אינ� �בר ה��על אכל וא� .ל�'; ְְִֵֵֶַַָָָ�ָָ

.ÂÎאמר� א� זה', �דינר ��ת� 'אכל� לה�: אמר א� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
�י על א� � ��רע' ואני החנוני מ� עלי ��ת� 'אכל� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלה�:
מ�ר; זה הרי �ע��ד�, נתיחד ולא ה�איל ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ����ע�ד,
ולא �ביעית, מ��� ולא נס�, יי� מ��� לא ח��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינ�

מע�ר .מ��� ֲִֵַ

.ÊÎמה �פי �מיו מה� ול�קח לע�, יינ� מח�ק �היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל�
וה�נס ז�ז, מאתי� ל� 'הא לג�י: אד� יאמר אל � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��רצה
��� ��תב� ה�י� ה��י ���ח �די ה�ל�', �א�צר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�ח�י
ל� 'הא ל�: א�מר אבל ל�ל�; ה�מי� ה��י וי�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�ראל,

הא�צר' מ� �מ�טני ז�ז, .מאתי� ְִִִֵַַָָָ

.ÁÎ�א�ת למ�ר מ�ר לאנס�, י�ראל �ל �יינ� ��גע ְִָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָָָ��י
ה��י זה ��ת��� ��יו� לב��; �אסר� ה��י לא�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיי�
�רפ�, א� ���ר� �מ� זה הרי � יינ� ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹלה�יק�

מ ���קח ה�מי� ונמצא� ל���; הה�ק,�ח�ב �מי ��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ה�כירה �מי .לא ְְִֵַָֹ
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.Ëאס�ר זה הרי � אחד �ח�ת� ��י �יד הפקיד ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָוא�
זוית קר� ל� ��חד וה�א �הניה; �מ�ר .��ת�ה, ְִִָ�ְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

.È�אחרי �ברי� ע� �ערב� יי� א� וה�כר, מב�ל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְִַיי�
וכל והחלב, וה�בינה, החמ�, וכ� ו�מ�, �ב� ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ג��
צרי� אינ� � ��י �יד �הפקיד� ס�פרי�, מ�ברי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָ�א��ר�
ה�י� אבל ;��� �לבד אחד ח�ת� א�א ח�תמ�ת, ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ�ני
��יי� �יד �הפקיד� סימ�, �ה� �אי� �ג וחתיכת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה��ר

ח�תמ�ת �ני צריכי� �. ְְִִֵָ

.‡Èה�א� ��נ� יי� �עני� �אמרנ� מק�� ��ל לי, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיראה
ה��י �� ��גע נגיעה צד מ�ני �הניה, �מ�ר ��ת�ה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ�ְִִָָאס�ר
א��ר� היה א� אבל זרה; עב�דה ע�בד ה��י ��היה �ְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָ
��גע י�מעאלי �ג�� זרה, עב�דה ע�בד �אינ� ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�גלל
זה הרי � החבית �י על ��פח א� �כ�נה, ��א ��נ� ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�יי�

�זה ���צא �ל וכ� ��ת�ה. .מ�ר �ְְִִֵֵֶַָָָֹ

.·È��ע ��לח� א� ���ב, �ר �יד יי� ה�פקיד ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָאבל
זה הרי � ���ב �ר �חצר �ת�ח �ית� �ה�יח א� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוהפליג,
��ל לי יראה וז���, ח��� �ל ח�� ��ל ��ת�ה; ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאס�ר
נאסר �ר��ת�, ה�י� ונע�ה ה�איל � �� �וי� ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָה��יי�

�ני� �ל על .��ת�ה ְִִִַָָָ

.‚È�א�ת ואסר� �לל, נ��� א��ר �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָי�
ה��י ימזג לא ה�: וא�� ה����; מ� להרחיק �די ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹחכמי�
ה�י� ל�ק יב�א ��א ה��ראלי, ��יד ה�י� לת�� ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹה�י�

ה�י� לדר�לת�� יב�א ��א ל�ת, ענבי� ה��י י�לי� ולא ; ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹֹ
מ�לי ה�י� ��ריק ��עה ל��ראלי יס�ע ולא ל�ע; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹא�
מ�ח�. �א ה�י� ונמצא ה��י �יד ה�לי י�יח ��א ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלכלי,
מ�ר. � ענבי� הביא א� ה�י�, מזג א� ע��, ס�ע ָ�ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָוא�

.„Èמ�ר� ��נ�; יי� �ל �חבית ה��י ��ריח מ�ר ָ�ְִִִֶֶֶַַַָָָָ�ְֵוכ�
א��ר �� �זה ואי� נס�, יי� �ל �חבית להריח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלי�ראל

מ�� �� �אי� לפי �ל��, הריח �אי� �. ְְִֵֵֵֶֶַַָָ

.ÂË�ארנ� עבר�בר א� �הניה, אס�ר �ה�א �בר ��ל , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
ותקרבת �מ���יה, זרה, מעב�דה ח�� � מ�רי� �מיו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ�ְָָָ�מכר�
להי�ת יינ�, �סת� חכמי� והחמיר� ל�; ��תנ�� ויי� ,���ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

לעב�דה ��תנ�� יי� �דמי אס�רי� ��י�מיו לפיכ�, זרה. ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אס�ר. �כר� �יי�, ע�� לע��ת י�ראל את ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ��כר

.ÊËכר�� א� יי�, עליו להביא החמ�ר את ה��כר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָוכ�
ל�, נתנ� מע�ת א� אס�ר; �כר� � יי� �� להביא ְְְְִִִִַָָָָָָָָספינה
�לי� א� �ס�ת ��כר� ל� נתנ� וא� ה�לח; לי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָי�ליכ�
��א �די האפר ויק�ר א�ת� י�ר� זה הרי �ר�ת, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹא�

�� .להנ�ת ֵָ

.ÊÈ�יי �ל לגי� עליו וה�יח עליו, לר�ב חמ�ר לג�י ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ�כר
מ�ר �כר� � נס� יי� ��י ל��ר �כר� מ�ר; �כר� �ְָ�ְְְֵֵֵֶֶַַָָָ�ָ

�תפלה ��מעט מ�ני �רכה, עליו .ותב�א ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

.ÁÈחב��ת מאה לי 'העבר ל�: ואמר ה��על את ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָה��כר
�כר� � יי� מה� אחת ונמצאת �ר�ט�ת', �מאה �כר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל

אס�ר ���. �ָ

.ËÈ,'פר�טה� חבית �פר�טה חבית לי 'העבר ל�: ְְֲִִִִִֵַַָָָָָאמר
�ל חב��ת �כר � יי� �ל חב��ת �יניה� ונמצא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהעביר,

מ�ר �כר� ��אר אס�ר, .יי� ְְִַָָָ�ָ

.Î,�כר�� יי� �ל חבית ��י לה� ��לח י�ראל ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�א�ני

מ��כנסה וא� �מיה'; את לנ� ��' ל�: ��אמר� ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ�מ�ר
אס�ר .לר��ת�, ְִָָ

.‡Îמכר� ה��י הל� � מנה �ג�י נ��ה �היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָי�ראל
�מיה ל� והביא נס�, ויי� ��� זרה מ�ר.עב�דה זה הרי � � ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ָ

עב�דה �אמ�ר עד לי 'המ�� ��מ�ר: קד� ל� אמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹוא�
יינ� סת� �ה�א �י על א� � ל�' ואביא ��י יי� א� ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָזרה
ר�צה �ה��ראלי מ�ני אס�ר; זה הרי ל�, והביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ�מכר

ח�ב� מ��� ���רע �די .�ק��מ�, ְְִִִֵֶֶַָ

.·Îיכ�ל ה�ר אי� � לחלק �בא� ��פי�, �הי� וג�י �ר ְִֵֵַַָָָֹ�ְְֵֵֶָוכ�
ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה עב�דה א�ה 'טל ל��י: ֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָֹל�מר
וג�י �ר אבל �נגד�. ���ל �די �ק��מ�, ר�צה �הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ�ר�ת';
א�ה 'טל ל�: ל�מר ה�ר יכ�ל � ��י אביה� את ְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ר��
ה�א קל �ר�ת'; ואני יי� א�ה מע�ת, ואני זרה ֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָעב�דה
מ��א� וא� לס�ר�. יחזר ��א �די ה�ר, �יר�ת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ�ִֵֵֶ�הק��

אס�ר ה�ר, .לר��ת ְִֵַָ

.‚Îסק� � לג�י יינ� ��כר מחיר]י�ראל ��א[קבע עד ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�מ���� �ע��, סמכה ����סק מ�רי�; �מיו ל�, ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ַָָָמדד
��עת נמצא � �� ���ע עד נע�ה אינ� נס� ויי� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקנה,
�מיו ה�מי�, �סק ��א עד ל� מדד מ�ר. היה ִֶַַַַָָָָָָֹ�ְִָָָמכירה
ונמצא ,���� �י על א� �ע�� סמכה לא �הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאס�רי�;
�נגיעת�, ה�י� ונאסר ל�ח, �ע�� סמכה לא עדי� ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹ���גע

יינ�. סת� �מ�כר זה ְְֲֵֵֵֶַָָוהרי

.„Îאבל לכלי�; ה��ראלי ���דד אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ��ה
צרי� � ה��י ��יד י�ראל לכלי א� ה��י, לכלי מדד ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָא�
�מי� לקח ולא מדד וא� ימ�ד. �� ואחר ה�מי� את ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹל�ח

נאסר� ל�לי, �����יע אס�רי�; �מיו ��סק, �י על ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָא�
יינ� .�סת� ְִֵָָ

.‰Î�ל' ה��י: לפ�על� ואמר ��י, לחנוני �ינר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָה��ת�
ח��� זה הרי � ל�' מח�ב ואני החנוני, מ� ואכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ��תה
וה�קה�. נס�, יי� ל� ��נה �מי ��ה יי�; י��ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ��א
י�ראל לחנוני �ינר ��ת� �ג�� אס�ר, ��ביעית זה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�כנגד
מח�ב ואני ואכל 'ל� ה��ראלי: לפ�על� ואמר האר�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹע�

אס�ר מע�ר, �אינ� �בר ה��על אכל וא� .ל�'; ְְִֵֵֶַַָָָ�ָָ

.ÂÎאמר� א� זה', �דינר ��ת� 'אכל� לה�: אמר א� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָאבל
�י על א� � ��רע' ואני החנוני מ� עלי ��ת� 'אכל� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלה�:
מ�ר; זה הרי �ע��ד�, נתיחד ולא ה�איל ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹ����ע�ד,
ולא �ביעית, מ��� ולא נס�, יי� מ��� לא ח��� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹֹֹואינ�

מע�ר .מ��� ֲִֵַ

.ÊÎמה �פי �מיו מה� ול�קח לע�, יינ� מח�ק �היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמל�
וה�נס ז�ז, מאתי� ל� 'הא לג�י: אד� יאמר אל � ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ��רצה
��� ��תב� ה�י� ה��י ���ח �די ה�ל�', �א�צר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ�ח�י
ל� 'הא ל�: א�מר אבל ל�ל�; ה�מי� ה��י וי�� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָי�ראל,

הא�צר' מ� �מ�טני ז�ז, .מאתי� ְִִִֵַַָָָ

.ÁÎ�א�ת למ�ר מ�ר לאנס�, י�ראל �ל �יינ� ��גע ְִָֹ�ְְְְִֵֵֶֶַָָָ��י
ה��י זה ��ת��� ��יו� לב��; �אסר� ה��י לא�ת� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיי�
�רפ�, א� ���ר� �מ� זה הרי � יינ� ולאסר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹלה�יק�

מ ���קח ה�מי� ונמצא� ל���; הה�ק,�ח�ב �מי ��� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ה�כירה �מי .לא ְְִֵַָֹ
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ה'תשס"ט אלול ז' חמישי יו�

יד ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�ינ�ני‡. �כ�ית �ע�ר� � ����רה מאכל�ת א��רי ,�ל ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�כבר �מי�; �ידי למיתה �י� לכרת �י� למלק�ת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ�י�
על �מי� �ידי מיתה א� �רת המח�ב ��ל ִִִֵֵַַָָָָ�ְְֵֶַַָ�ארנ�,

ל�קה. ֲֶַָמאכל,

ה�·. מ�יני למ�ה הלכה ה�ע�רי�, �ל ע� זה .ו�ע�ר ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
אינ� אבל האס�ר, מ�בר �ה�א �ל לאכל ה��רה מ� ְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹואס�ר
מ��ע�ר, �ח�ת �ה�א �ל אכל וא� ��ית; על א�א ְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָל�קה

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

��בי�‚. מה אבל ה��י�; �י� מ�ל ח�� �אמרנ�, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ��ית
�כ�ית. גר�נ� נהנה �הרי ��לע, למה מצטר� ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהחניכי�
זית חצי א�ת� ואכל וחזר והקיא�, זית �חצי אכל ְְֱֲֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָאפ��
ה�ר�� הנאת על א�א הח��ב �אי� ח�ב; � �הקיא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעצמ�

האס�ר מ�בר .�כ�ית ְִִַַָָָָ

�ה�,„. וכ��צא ונ�תר ���ל א� נבלה א� חלב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ית
וה�יח� חזר �ט�ר; הא�כל� � ונתמעט �ח�ה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ�ה�יח�

מלק�ת א� �רת עליו ח�בי� ונת�ח, �ח�ת���מי� היה . ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ
ואי� אס�ר, � ��ית על ועמד ונת�ח ��ח�ה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָמ��ית

עליו. ִָָל�קי�

�ארנ�‰. זה�בר מצטרפי� אי� ����רה א��רי� ��ל , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
וא��רי טרפה, ��ר ע� נבלה מ��ר ח�� � לכ�ית זה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָע�
�קמחי� תב�אה, מיני חמ�ה �מק�מ�. ��ת�אר� ְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָָנזיר
לא��ר �י� לכ�ית, מצטרפי� ה�ל � ��ה� וה�צק�ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ��ה�,
לא��ר �י� העמר, מ�פני חד� לא��ר �י� �פסח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹחמ�

�תר�מ�ת. �ני ְֲִֵֵַמע�ר

.Â�מצטר � �מע�ר�ת �תר�מה הח�ב ��ל לי, ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָיראה
��מה? זה למה הא אחד; �� �ה�א מ�ני �טבל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלכ�ית
מצטרפי� �ה� ה�בי, ונבלת ה�ה ונבלת ה��ר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָלנבלת

��ארנ�.לכ�ית �מ� ְְְִֵֶַַַ

.Ê�א�ת מח�בי� אי� � אס�ר מ�בר �ד�לה אכילה ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָהא�כל
לכל אחד ח��ב א�א �כזית, �זית �ל על �רת א� ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמלק�ת
�ל על אכילה ��עת �� מתרי� העדי� הי� וא� ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהאכילה;
�י על וא� והתראה, התראה �ל על ח�ב �כזית, ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָָ�זית

הפסיק ולא אחת אכילה .�היא ְְֲִִִִֶַַָֹ

.Áע�ר�� האס�רי�,הא�כל מ�אכל�ת מאחד �חר�ל א� ה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ
��ית, �ה�לי� עד וכ� �חר�ל, ואכל וחזר מעט ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָו�הה
�די ס�� ועד מ�ח�ה �הה א� � �מזיד �י� ���גג ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ�י�
א� �רת ח�ב ה�א והרי ה�ל, יצטר� � �יצי� �ל� ְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹאכילת

�ההמלק�ת וא� אחת. �בת ��ית �אכל �מ� קר��, א� ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָ
�יניה�, �הה ��א �י על א� � ס�� ועד מ�ח�ה מ�ה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיתר
��ית ה�לי� ולא ה�איל � �חר�ל אחר �חר�ל אכל ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹא�א
�פט�ר. מצטרפי� אינ� �רס, אכילת מ�די �יתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָא�א

.Ë�יינ סת� �ל רביעית ה��תה א�וכ� מעט, מעט ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
מעט, מעט �גמא� החלב את א� �פסח החמ� את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�המחה

מעט מעט ה�� מ� ��תה ס��א� ועד מ�ח�ה �הה א� � ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
מצטרפי�. אי� לאו, וא� מצטרפי�; רביעית, �ת�ת ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָָ�די

.È�א�ת ��אכל עד עליה� ח�ב אינ� האס�רי�, האכלי� ֲֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�ל
�חלב מ��ר ח�� הנאה; ��א�ר� לפי ה�ר�, וכלאי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

אחרת �ל��� אכילת� א��ר ה�ציא א�א אכילה, �ה� ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמר
��א ואפ�� א�ת� לאסר הק��, �בל��� ���ל �ל��� �ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹ

הניה. ֲֶֶָָ�ר�

.‡È� �גמא� החלב את �המחה הרי עד�יצד? ח� �ה�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חי חלב �אכל א� מ���, �ר�נ� �ברי���כוה �ערב א� , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

�ל קדרה לת�� א� נס� יי� לת�� ולענה רא� �ג�� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹמרי�
אחר האס�ר אכל �אכל א� מרי�, ��ה� ואכל� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנבלה
וא� �ט�ר; זה הרי � אד� מאכל �בטל והבאי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הסריח
�לאי �יי� א� �חלב ��ר �ל קדרה �ת�� מר �בר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָערב

ח�ב. � ואכל� ֲֶֶַַַָָה�ר�

.·È�א �ח�ק �ר� האס�ר�ת מ�אכל�ת מאכל ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָהא�כל
ה�איל � האכילה לג�� נת��� ��א �י על א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ�מתע�ק

אכילה �ל לעצמ� ��ת��� �מי ח�ב ה�אהונהנה, והניה ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
נת���, א� � הא��רי� מ�ל �א��ר �רח� �על לאד� ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָל�

מ�ר. נת���, לא וא� ָ�ְְִִֵַָֹאס�ר;

.‚È��לתאב אס�ר מאכל ח�ב;הא�כל � הרעב מ�ני א� , ְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
א��ר דבר א�א �אכל מה ל� ואי� ��ד�ר ��עה היה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹוא�

נפ��ת. ס�נת מ�ני מ�ר, זה הרי �ֲֵֶ�ְְִֵַַָָָ

.„Èר�� א� קד� ��ר �ג�� אס�ר, מאכל �הריחה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ�ע�רה
�ע��, נתי�בה א� ה�רק. מ� א�ת� מאכילי� � ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָחזיר
וא� מ��ע�ר. �ח�ת �ח�ת א�ת� מאכילי� לאו, וא� ְְֲִִִִִִַַָָָָָמ�טב;
�ע�� ��תי�ב עד א�ת� מאכילי� �ע��, נתי�בה .לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

.ÂË�� וכ��צא חמ� �� ��� �בר �הריח ה�ריא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכ�
�ע�רה �ינ� ה�פ�, את ��ערערי� .מ�ברי� ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָ�ָָ

.ÊËלמ�ס� �אחז� חזק]מי א�ת�[רעב מאכילי� � ֲִֶָ�ְֲִִַ
על מח�רי� ואי� עיניו; ��א�ר� עד מ�ד, האס�רי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�ברי�
ה�ל א�ת� �מאכילי� ��מצא. ממהרי� א�א ה��ר, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָ�ַָָ�בר
מאכילי� לאו, וא� ;��� עיניו, האיר� א� �ח�ה; ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָה�ל

החמ�ר. ֶָא�ת�

.ÊÈנבלה א�ת� מאכילי� � �נבלה טבל לפנינ� הי� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�יצד?
מאכילי� � �ביעית �ספיחי נבלה �מיתה; �ה�בל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ�ח�ה,

ס�פרי� מ�ברי �א��ר� �ביעית, ספיחי �מ�א�ת� , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָ
� ��ביעית טבל וי�בל; �מיטה �הלכ�ת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָ��ת�אר
אפ�ר אי א� � �תר�מה טבל �ביעית; א�ת� ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָמאכילי�
�תר�מה. קד�� �אינ� טבל א�ת� מאכילי� ה�בל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלת��

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.ÁÈ�ארנ� הי��בר א� א�א א��ר, על חל א��ר �אי� , ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
א��ר א� מ�סי�, א��ר �היה א� �אחת, �אי� הא��רי� ְְִִִִִִֵֶַַָָָָ�ני
חמ� עליו ול�קה אחד ��ית א�כל י� לפיכ� ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ��לל;
.�� ��תק�צ� א��רי� �חמ�ה �� �התר� וה�א, � ְְְְֲִִִִִֶֶַַָ�ְַמלק��ת
ה�ק��י�, מ� ���תר חלב ��ית �אכל טמא �ג�� ְִָ�ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ�יצד?
א�כל �מ��� חלב, א�כל מ��� ל�קה � ה���רי� ְִִִִֵֵֵֶֶַ�י��
�אכל טמא �מ��� ה���רי�, �י�� א�כל �מ��� ְִִִִֵֵֶַַָָָנ�תר,

�מעל. ה�ד� מ� ��הנה �מ��� ֱִִֶֶֶֶַַָָֹֹקד�,

.ËÈ��חל היה ז� ��המה א��ר? על א��ר �א� חל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָול�ה
חל�� נאסר � הק�י�� �הניה. �מ�ר �אכילה ְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ�ֲִַָָאס�ר

- h"qyz'd lel` 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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א��ר עליו נ�ס� הניה, א��ר �� ���ס� �מ��� ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�הניה,
להדי�ט; ואס�ר ל�ב�� מ�ר זה חלב היה ועדי� ְְְֶַַָָָ�ֲִִֵֶֶַַָָָָקד�י�.
להדי�ט. נאסר ל�ב��, א��ר �� ���ס� מ��� � נ�תר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנע�ה
נטמא �חל��; ואס�ר �המה �ב�ר מ�ר היה ה�ה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ְֵֶַָָָוהא�כל
י�� �א החלב. על א��ר ל� נ�ס� �ב�ר�, א� נאסר �ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ח�י�, א� ��אסר �מ��� האכלי�, �ל �לל � ִ�ְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָה���רי�

�זה. ���צא �ל וכ� זה. �חלב א��ר� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנ�ס�

טו ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מינ�,�בר‡. ��אינ� מי� � מ�ר �דבר ��תערב אס�ר ְְִֵֶָָָָָָ�ְִִֵֶָ
טעמ�, על לעמד אפ�ר �אי �מינ� �מי� טע�; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ�נ�ת�

�רב .י�טל ְִֵָֹ

ה�ל·. ונ��ח ה�ריסי�, לת�� ��פל ה�לי�ת חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�יצד?
הרי חלב, טע� �ה� נמצא לא א� ה�ריסי�: את ט�עמי� �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מ���, �ה� והיה חלב טע� �ה� נמצא וא� מ�רי�; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֵא��
היה ולא טעמ� �ה� נמצא ה��רה; מ� אס�רי� א�� ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

ס�פרי� מ�ברי אס�רי� א�� הרי מ���, .�ה� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ

�כל‚. ��ית החלב מ� �היה �ג�� מ���? ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
הא�� ה�ריסי� מ� אכל א� ה�ערבת. מ� �יצי� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�ל�
ל�קה החלב, מ� ��ית �ה� וי� ה�איל � �יצי� ;��ל� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הא�� טע� ��הרי �יצי� מ�ל� �ח�ת אכל �מ���. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה לא א� וכ� מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�י�
�ה� ��� �י על א� � �יצי� �ל� �כל ��ית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ��ערבת
מר��ת. מ�ת א�א ל�קה אינ� ה�דרה, �ל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטע�

היה„. א� � ה�ל ונ��ח האליה לחלב �לי�ת חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מ� מ�ר ה�ל הרי ה�לי�ת, �חלב ��ני� האליה ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחלב
�ל חתיכ�ת ���י ��תערבה נבלה חתיכת אפ�� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה��רה;

ה��רה מ� מ�ר ה�ל ה�ל�ח�טה, � ס�פרי� מ�ברי אבל . ְַָֹ�ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
יהיה ולא מע�ט�, מעצ� האס�ר �בר ��אבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאס�ר,

��ת�אר. �מ� ע�מדת, �עינ� ח��ב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�בר

מע�ט�?�בכ�ה‰. �עצ� ויאבד האס�ר, �בר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
���י� ��ע�ר� �בר י� חכמי�: ��תנ� וי���ע�ר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

�מאתי�. ��ע�ר� וי� �מאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָ��ע�ר�

.Âא��רי �י� � ����רה א��רי� ��ל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
��תערב� הניה, א��רי �י� �רת, א��רי �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלק�ת,

ה��ר �מינ��מאכל מי� טע�; �נ�ת� מינ�, ��אינ� מי� � ְֲַַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָ
א� �מאה א� ���י� �ע�ר� ה�ע�, על לעמד אפ�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�אי

זרה עב�דה חמרת מ�ני נס�, מ�י� ח�� וח���מאתי�; , ְְִִִֵֵֶֶַָ�ְְֲַָָָ
�כל �מינ� א�סרי� זה, �מ�ני לת�נ�; אפ�ר �הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�בל,

הא��רי�. ��אר טע� �נ�ת� �מינ�, ו��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�,

.Ê� יי� �ל חב��ת ��ה עליה ��פל נס� יי� ט�ת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
��ת�אר �מ� אס�ר, ��תערבה�ל טבל יי� �ל ��ס וכ� ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

�מע�ר�ת �ר�מה ��פרי� עד טבל, ה�ל � ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ�חב��ת
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ל�ערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהרא�יי�

.Áכל� �מינ� נתערב� �א� �י על א� � �ביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ�ר�ת
טע� �נ�ת� �מינ� ו��א ת�רה;�ה�א, א��רי �כלל אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ה�ערבת �ל לאכל ח�ב א�א אס�רה, ה�ערבת א�ת� ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�אי�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, ְְְְִִִִֵֶַָ�ְִ�קד�ת

.Ëמא��רי �ה�א �י על א� � �פסח אינ�חמ� ת�רה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
�הרי לע�ל�, אס�רה ה�ערבת �אי� לפי א��; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�כלל�ת
��ארנ� �מ� מ�רת, ה�ערבת �ל �היה ה�סח .לאחר ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ�ְְֵֶֶֶַ
�מינ�. ��א �י� �מינ� �י� �ה�א, �כל א�סר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ�

.Èמ�פני �י�נה ��תערבה חד�ה לתב�אה ה�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוה�א
��אחר מ�ירי�, ל� י� �הרי �ה�א, �כל א�סרת � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר

ה�ל י�ר היההעמר ואפ�� מ�ירי�, ל� ��� �בר �ל וכ� . ֶָֹ�ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לא � ט�ב �י�� ונ�לד מקצה א��ר �ג�� מ�בריה�, ְְְֶָֹ�ְְִִִִֵֶא��ר�
אינ� אלפי� �כ�ה אחד אפ�� א�א �ע�ר, חכמי� �� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנ�
�ני �מע�ר הק�� �ג�� ,�� ���ר �ר� י� �הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָ�ֲֵֵֵֶֶֶֶָ�טל;

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

.‡È,�ה� וכ��צא וד�, וחלב, ה�ר�, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ה�ר �ר� �ה� �אי� �ע�ר, �ה� חכמי� נתנ� � �ר�מ�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכ�

אד� .לכל ְָָָ

.·Èנתערב א� מ�ירי�, ל� ��� �בר �אפ�� לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
ל� ��� זה יהיה לא מ�ר; � טע� נת� ולא מינ� ְִֵֶֶֶָֹ�ְְִֵֶַַַָֹ��אינ�
כ� �י על וא� לת�נ�; אפ�ר �הרי מ�בל, חמ�ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ירי�

טע� �נ�ת� �מינ� חמ���א על �תמ� ואל ��ארנ�. �מ� , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
,�� החמיר� לפיכ� מחמצת", "�ל אסרה �ה��רה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פסח,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èתר�מת� ה�ר�מה, חכמי�: ��תנ� ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוא��
ע�לי� � וה���רי� והח�ה, �מאה;[בטלי�]מע�ר, �אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לח� �ל �ר�סה וכ� זה. ע� זה �מצטרפי� להרי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי�
�מאה �אחד ע�לי� ח�י�, �ל �ר�ס�ת לת�� �יצד?ה�ני� . ְְִֶַָ�ְִִֵֵֶַָָ

למאה ��פלה מ���, סאה א� מא��, מאחד קמח ְְֵֶָָָָ�ְְִֵֵֵֶֶַָָָסאה
סאה ה�ל מ� מרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל קמח ְְְִִִִֵֵַַָָֹֹ�ְֶֶַָסאה
נפלה אד�; לכל מ�ר וה�אר ��פלה, סאה �נגד ְְָָָָָָ�ְְְְְֶֶֶַַַָָָָאחת

מד�ע. ה�ל נע�ה מ�אה, ָ�ְְֲִֵַַָָָֹלפח�ת

.„È,�מאתי� �אחד ע�לי� � ה�ר� וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
זה ע� זה רביעית�מצטרפי� �יצד? להרי�. צרי� ואינ� ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

הרביעית �היתה א� ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
יי� �ל רביע��ת מאתי� לת�� ��פלה מ�ניה�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפח�ת נפלה �ל��; להרי� צרי� ואינ� מ�ר, ה�ל �ַֹ�ְְְְְִִֵָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�ל ֲִִַַַָָָָֹמ�אתי�,

.ÂËוכלאי ערלה ירי� ולא ה�ר�מה, להרי� צרי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹול�ה
�אי� �ר�מה �ל לפיכ�, �הני�; ממ�� �ה�ר�מה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�?

ה�ליסי� �ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� [תאני�ה�הני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרי�.גרועות] צרי� אינ� � ��אד�� ��ע�רי� ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחר�בי�

.ÊË�ה� מ�ני ה�ר�? וכלאי ערלה �ע�ר �פל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָול�ה
�תר�מ�ת? מאה �ע�ר על סמכ� ול�ה �הניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאס�רי�
��אמר: ה�ל, �מק��ת מ�אה אחד מע�ר �ר�מת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�הרי

מ���" מק��� מרי�"את �א�ה '�בר חכמי�: אמר� ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מק���'. לת�כ�, חזר א� � ְְְִִֶַַָמ���

.ÊÈאר���� ����רה �רמ�י�א��רי� �קצי� ��ר �ג�� , ְִִֶַָָ�ְְְְִִַָָָ
��ית �יצד? ���י�. �ע�ר� � �ה� וכ��צא וד� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוחלב
ה�ל האליה, מחלב ��ית ��י� לת�� ��פל �לי�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹחלב

אס�ר ה�ל מ��י�, לפח�ת נפל נפלמ�ר; א� וכ� . �ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
וכ� �ע�רה. ��י� �מ� �� ��היה צרי� חלב, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��ע�רה
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א��ר עליו נ�ס� הניה, א��ר �� ���ס� �מ��� ֲֲִִִֶַַַָָָָָָ�הניה,
להדי�ט; ואס�ר ל�ב�� מ�ר זה חלב היה ועדי� ְְְֶַַָָָ�ֲִִֵֶֶַַָָָָקד�י�.
להדי�ט. נאסר ל�ב��, א��ר �� ���ס� מ��� � נ�תר ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָנע�ה
נטמא �חל��; ואס�ר �המה �ב�ר מ�ר היה ה�ה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָ�ְֵֶַָָָוהא�כל
י�� �א החלב. על א��ר ל� נ�ס� �ב�ר�, א� נאסר �ְֱִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ח�י�, א� ��אסר �מ��� האכלי�, �ל �לל � ִ�ְֱֳִִִִֶֶַַַַָָָָה���רי�

�זה. ���צא �ל וכ� זה. �חלב א��ר� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹנ�ס�

טו ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

מינ�,�בר‡. ��אינ� מי� � מ�ר �דבר ��תערב אס�ר ְְִֵֶָָָָָָ�ְִִֵֶָ
טעמ�, על לעמד אפ�ר �אי �מינ� �מי� טע�; ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹ�נ�ת�

�רב .י�טל ְִֵָֹ

ה�ל·. ונ��ח ה�ריסי�, לת�� ��פל ה�לי�ת חלב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ�יצד?
הרי חלב, טע� �ה� נמצא לא א� ה�ריסי�: את ט�עמי� �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
מ���, �ה� והיה חלב טע� �ה� נמצא וא� מ�רי�; ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�ֵא��
היה ולא טעמ� �ה� נמצא ה��רה; מ� אס�רי� א�� ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹהרי

ס�פרי� מ�ברי אס�רי� א�� הרי מ���, .�ה� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ

�כל‚. ��ית החלב מ� �היה �ג�� מ���? ה�א ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�יצד
הא�� ה�ריסי� מ� אכל א� ה�ערבת. מ� �יצי� ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ�ל�
ל�קה החלב, מ� ��ית �ה� וי� ה�איל � �יצי� ;��ל� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הא�� טע� ��הרי �יצי� מ�ל� �ח�ת אכל �מ���. ר ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היה לא א� וכ� מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹמ�י�
�ה� ��� �י על א� � �יצי� �ל� �כל ��ית ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ��ערבת
מר��ת. מ�ת א�א ל�קה אינ� ה�דרה, �ל ואכל חלב ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָטע�

היה„. א� � ה�ל ונ��ח האליה לחלב �לי�ת חלב ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹנפל
מ� מ�ר ה�ל הרי ה�לי�ת, �חלב ��ני� האליה ִָ�ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחלב
�ל חתיכ�ת ���י ��תערבה נבלה חתיכת אפ�� ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָה��רה;

ה��רה מ� מ�ר ה�ל ה�ל�ח�טה, � ס�פרי� מ�ברי אבל . ְַָֹ�ְְֲִִִִֵַַָָָֹ
יהיה ולא מע�ט�, מעצ� האס�ר �בר ��אבד עד ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹאס�ר,

��ת�אר. �מ� ע�מדת, �עינ� ח��ב ְְִֵֵֶֶֶֶָָָָ�בר

מע�ט�?�בכ�ה‰. �עצ� ויאבד האס�ר, �בר יתערב ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
���י� ��ע�ר� �בר י� חכמי�: ��תנ� וי���ע�ר , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

�מאתי�. ��ע�ר� וי� �מאה, ְְְִִִֵֵֶֶַָָ��ע�ר�

.Âא��רי �י� � ����רה א��רי� ��ל למד, ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנמצאת
��תערב� הניה, א��רי �י� �רת, א��רי �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָמלק�ת,

ה��ר �מינ��מאכל מי� טע�; �נ�ת� מינ�, ��אינ� מי� � ְֲַַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַָ
א� �מאה א� ���י� �ע�ר� ה�ע�, על לעמד אפ�ר ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�אי

זרה עב�דה חמרת מ�ני נס�, מ�י� ח�� וח���מאתי�; , ְְִִִֵֵֶֶַָ�ְְֲַָָָ
�כל �מינ� א�סרי� זה, �מ�ני לת�נ�; אפ�ר �הרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָמ�בל,

הא��רי�. ��אר טע� �נ�ת� �מינ�, ו��א ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�,

.Ê� יי� �ל חב��ת ��ה עליה ��פל נס� יי� ט�ת ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�יצד?
��ת�אר �מ� אס�ר, ��תערבה�ל טבל יי� �ל ��ס וכ� ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

�מע�ר�ת �ר�מה ��פרי� עד טבל, ה�ל � ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ�חב��ת
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ל�ערבת ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹהרא�יי�

.Áכל� �מינ� נתערב� �א� �י על א� � �ביעית ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ�ר�ת
טע� �נ�ת� �מינ� ו��א ת�רה;�ה�א, א��רי �כלל אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ה�ערבת �ל לאכל ח�ב א�א אס�רה, ה�ערבת א�ת� ֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�אי�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� �ביעית, ְְְְִִִִֵֶַָ�ְִ�קד�ת

.Ëמא��רי �ה�א �י על א� � �פסח אינ�חמ� ת�רה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
�הרי לע�ל�, אס�רה ה�ערבת �אי� לפי א��; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�כלל�ת
��ארנ� �מ� מ�רת, ה�ערבת �ל �היה ה�סח .לאחר ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ�ְְֵֶֶֶַ
�מינ�. ��א �י� �מינ� �י� �ה�א, �כל א�סר ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹלפיכ�

.Èמ�פני �י�נה ��תערבה חד�ה לתב�אה ה�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָוה�א
��אחר מ�ירי�, ל� י� �הרי �ה�א, �כל א�סרת � ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹהעמר

ה�ל י�ר היההעמר ואפ�� מ�ירי�, ל� ��� �בר �ל וכ� . ֶָֹ�ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לא � ט�ב �י�� ונ�לד מקצה א��ר �ג�� מ�בריה�, ְְְֶָֹ�ְְִִִִֵֶא��ר�
אינ� אלפי� �כ�ה אחד אפ�� א�א �ע�ר, חכמי� �� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָנתנ�
�ני �מע�ר הק�� �ג�� ,�� ���ר �ר� י� �הרי ְְֲִֵֵֵֶַַָ�ֲֵֵֵֶֶֶֶָ�טל;

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

.‡È,�ה� וכ��צא וד�, וחלב, ה�ר�, וכלאי הערלה, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
ה�ר �ר� �ה� �אי� �ע�ר, �ה� חכמי� נתנ� � �ר�מ�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָוכ�

אד� .לכל ְָָָ

.·Èנתערב א� מ�ירי�, ל� ��� �בר �אפ�� לי, ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה
ל� ��� זה יהיה לא מ�ר; � טע� נת� ולא מינ� ְִֵֶֶֶָֹ�ְְִֵֶַַַָֹ��אינ�
כ� �י על וא� לת�נ�; אפ�ר �הרי מ�בל, חמ�ר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�ירי�

טע� �נ�ת� �מינ� חמ���א על �תמ� ואל ��ארנ�. �מ� , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
,�� החמיר� לפיכ� מחמצת", "�ל אסרה �ה��רה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�פסח,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èתר�מת� ה�ר�מה, חכמי�: ��תנ� ה�ע�רי� ה� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוא��
ע�לי� � וה���רי� והח�ה, �מאה;[בטלי�]מע�ר, �אחד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ

לח� �ל �ר�סה וכ� זה. ע� זה �מצטרפי� להרי�, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָוצרי�
�מאה �אחד ע�לי� ח�י�, �ל �ר�ס�ת לת�� �יצד?ה�ני� . ְְִֶַָ�ְִִֵֵֶַָָ

למאה ��פלה מ���, סאה א� מא��, מאחד קמח ְְֵֶָָָָ�ְְִֵֵֵֶֶַָָָסאה
סאה ה�ל מ� מרי� � ה�ל ונתערב ח�י�, �ל קמח ְְְִִִִֵֵַַָָֹֹ�ְֶֶַָסאה
נפלה אד�; לכל מ�ר וה�אר ��פלה, סאה �נגד ְְָָָָָָ�ְְְְְֶֶֶַַַָָָָאחת

מד�ע. ה�ל נע�ה מ�אה, ָ�ְְֲִֵַַָָָֹלפח�ת

.„È,�מאתי� �אחד ע�לי� � ה�ר� וכלאי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהערלה
זה ע� זה רביעית�מצטרפי� �יצד? להרי�. צרי� ואינ� ; ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

הרביעית �היתה א� ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
יי� �ל רביע��ת מאתי� לת�� ��פלה מ�ניה�, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמצטרפת
לפח�ת נפלה �ל��; להרי� צרי� ואינ� מ�ר, ה�ל �ַֹ�ְְְְְִִֵָָָָָָ

�הניה. אס�ר ה�ל ֲִִַַַָָָָֹמ�אתי�,

.ÂËוכלאי ערלה ירי� ולא ה�ר�מה, להרי� צרי� ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֹול�ה
�אי� �ר�מה �ל לפיכ�, �הני�; ממ�� �ה�ר�מה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹה�ר�?

ה�ליסי� �ר�מת �ג�� עליה, מק�ידי� [תאני�ה�הני� ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹ
להרי�.גרועות] צרי� אינ� � ��אד�� ��ע�רי� ְְְֱִִִִֵֶֶֶָָָוהחר�בי�

.ÊË�ה� מ�ני ה�ר�? וכלאי ערלה �ע�ר �פל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָול�ה
�תר�מ�ת? מאה �ע�ר על סמכ� ול�ה �הניה. ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָאס�רי�
��אמר: ה�ל, �מק��ת מ�אה אחד מע�ר �ר�מת ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ�הרי

מ���" מק��� מרי�"את �א�ה '�בר חכמי�: אמר� ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
מק���'. לת�כ�, חזר א� � ְְְִִֶַַָמ���

.ÊÈאר���� ����רה �רמ�י�א��רי� �קצי� ��ר �ג�� , ְִִֶַָָ�ְְְְִִַָָָ
��ית �יצד? ���י�. �ע�ר� � �ה� וכ��צא וד� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוחלב
ה�ל האליה, מחלב ��ית ��י� לת�� ��פל �לי�ת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹחלב

אס�ר ה�ל מ��י�, לפח�ת נפל נפלמ�ר; א� וכ� . �ְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
וכ� �ע�רה. ��י� �מ� �� ��היה צרי� חלב, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��ע�רה
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�ל לקדרה ��פל ה��ה �יד �ל ��� וכ� א��רי�. ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִִִֵָ��אר
ה�ני�; מ� ה�יד ��� ואי� ���י�, א�ת� מ�ערי� � ְִִִַַַָ�ְְְֲִִִֵַָָ��ר
��ארנ�, �מ� מ�בריה�, ה��ה �יד ���� �י על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ�ְִֶַַוא�
�א��רי �� החמיר� עצמ�, �פני �ר�ה ה��ה וגיד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָה�איל
�אי� א�סר, ואינ� �� מ�ערי� אי� � עצמ� וה�יד ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָת�רה.

טע�. �נ�ת� ְְִִֵַַ�גידי�

.ÁÈהבהמה]�חלאבל ���י�,[שד � ה��ר ע� ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
��ארנ�, �מ� מ�בריה�, וה�חל ה�איל ה�ני�; מ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�כחל

��ע�ר�. ְִֵֵהק��

.ËÈ�יצי� ע� ���לקה אפר�ח, �� ��מצא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ�יצה
ה� הרי והיא, ואחת ��י� ע� היתה א� � ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ�ַה��ר�ת
�היא מ�ני ה�ל; נאסר� �לבד, ��י� ע� היתה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�ר�ת;

��ע�ר� וה�סיפ� �� ה�ר ע�� עצמ�, �פני .�ר�ה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

.Î�ע �יצת טה�ר,אבל ע�� �יצי ע� ���לקה טמא � ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
��תערבה א� א��, ע� א�� טר� וא� א�ת�; אסרה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹלא
� אחר�ת �יצי� ע� טרפה �יצת א� טמא ע�� ְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָ�יצת

���י� .�ע�ר� ְִִִָ

.‡Î�ה��ר �הרי ��י�? �ע�ר על חכמי� סמכ� ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ�מ�י�
והיא האיל; מ�אר מ��י� אחד ה�ר�ע, והיא נזיר, ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמאיל

א�ת� א�סרת ואינ� ע�� ה�ה�מת��לת "ולקח ��אמר: , ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
האיל". מ� ��לה ה�ר�ע ְְִִֵֶַַַָָאת

.·Î�� �היה קדרה �ג�� ��תערב�, אחר ודבר �מינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמי�
ה�ל ונמחה ה�לי�ת, חלב לת�כ� ונפל �גריסי�, אליה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחלב
ה�ריסי� ואת האליה חלב את ר�אי� � אחד ��� ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָונע�ה
��ריסי� ה�לי�ת חלב �מ�ערי� אחד, ��� ה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ�א��
אפ�ר אי �הרי מ�ר, � מ��י� אחד היה א� ְֲִֵֶֶָָ�ְִִִִֶַָָָָָ�באליה;

ה�ע�. על לעמד ֲַַַַַָֹ�א�

.‚Îוכלאי �מאה, ל�ער� ��תערב� לתר�מ�ת ה�י� ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָוה�א
�מאתי�. א�ת� ל�ער ערלה א� ְְְִֵֶֶַַַָָָָה�ר�

.„Î,מאה� �י� ���י�, �י� � הא��רי� �כל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ����ערי�
��דרה ��� �בכל �ב�בלי� ��רק מ�ערי� � �מאתי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�י�
אמ�� לפי הא��ר, ��פל מאחר קדרה ��לעה ְַ�ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�במה
�צמצ�� ��לעה מה על לעמד אפ�ר אי �הרי .ה�עת; ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.‰Î,ל�� וא� לכ�ח�ה. ��רה, �ל א��רי� לב�ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָאס�ר
מ�ר זה ואסר�הרי חכמי�, א�ת� קנס� כ�, �י על וא� . ֲֵֶ�ְְְְֲִִֵַַָָָָ

�ערבתה א�סרי� אי� קנס, �ה�א ��יו� לי, ויראה �ל. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
� לאחרי� אבל הא��ר, ���ל הע�בר זה על א�א ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָז�

מ�ר. ָ�ַֹה�ל

.ÂÎ,סאה מאה לת�� ערלה �ל סאה ��פלה הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�יצד?
�די ויצר�, אחרת סאה מאה יביא לא � ה�ל נאסר ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�הרי
מ�ר. ה�ל כ�, וע�ה עבר וא� �מאתי�; �אחד ָ�ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��עלה

לכ�ח�ה הא��ר מב�לי� � �בריה� �ל �א��ר .אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

.ÊÎ�ונת ע��, ��ר �� ��� לקדרה ��פל חלב ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�יצד?
��בטל עד אחר, ע�� ��ר עליו מר�ה � ��דרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָטע�

�זה. ���צא �ל וכ� ְֵֵֶַַַַָֹה�ע�.

.ÁÎ�ארנ� �דבר�בר טעמ� האס�ר �בר נת� �א� , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָ
��ה��יח�. אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�ל. נאסר ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ�ַה��ר,
זה הרי טעמ�, והפסיד ל��ר האס�ר זה �ג� א� ְְֲֲִִֵֶַָ�ֲִֶַַָָָָאבל

�ג� א� אבל ס��; ועד מ�ח�ה ��ג� ��היה וה�א ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ�מ�ר;
�י על א� ��ח�ה, ה��יח א� לה��יח, וס�פ� ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָ��ח�ה,

אס�ר. זה הרי � לפ�� ְֲִֵֶֶָֹ���פ�

.ËÎ�ע �ר�מ�ת המערב היה א� ה�ערבת? את יטע� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ�מי
� נ�ר ה�ר�מה טע� היה א� ה�ה�. א�ת� ט�ע� ְִִִֵֵַַַַָָָָָֹ�ַהח�י�,

מד�ע וחולי�]ה�ל תרומה �ר�מ�ת[תערובת �בהלכ�ת . ְַֹ�ְְְִָ
המד�ע. �י� ָ�ְְִִֵַָית�אר

.Ï�וכלאיוא ערלה ויי� נס�, יי� א� �חלב, ��ר היה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָ
��ת��ל �רמ�י� �קצי� ��ר א� לדב�, ��פל� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ר�
על וס�מכי� ה��י, א�ת� ט�ע� � �ה� וכ��צא ה�רק, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָע�

טע�,�יו �� 'י� �אמר: א� טע�', �� 'אי� אמר: א� . ִִֵֵֶַַַַַַָָ
יהיה ��א וה�א מ�ר; ה�ל � �גמ�' והרי ה�א רע ְְִֶֶָֹ�ְֲִֵַַַַַָֹ�מ�ע�
� לטע� ��י �� אי� וא� ��ארנ�. �מ� לה��יח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹס�פ�
�מאתי�. א� �מאה א� ���י� ��ע�ר�, א�ת� ְְְְְֲִִִִִֵַַָָמ�ערי�

.‡Ï�א�ת מ�ערי� � לחמ� א� ל�כר ��פל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹעכ�ר
�בחמ� ��כר טעמ� ��א ח���י� �אנ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹ���י�;
מ�ר, � לדב� א� ל�מ� א� ליי� נפל א� אבל ָ�ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָמ��יח.
צריכי� א�� ��ל � ��ג� ��עמ� מ�ני טע�; נת� ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואפ��

טעמ� �מפסיד מסריח� וזה מב�מי�, .להי�ת� ְְִָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָ

.·Ïמ�צה אפ�� לאכל אס�ר �חל��, א�ת� ��לה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָֹ�די
�� ונ�ת� מ��יח� וה�א �אבריו, נבלע �החלב � ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָאזנ�
ולא �לי�ת, חלב �� היה ולא �ח�� היה א� לפיכ�, ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹטע�.
עד וא�כל, ק�ל� � מ��י� �אחד מעט א�א קרב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָחלב

לחלב ק�ל����יע � ��� ה��ה �גיד ��לא� יר� וכ� . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
��לא� �המה וכ� �מ�ליכ�. ל�יד, מ�יע �ה�א עד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוא�כל
האס�ר�ת קר�מ�ת ולא ח�טי� לא מ��ה הסיר ולא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹֹ�למה
�מ�ליכ�; ח�תכ� אס�ר, לדבר ���יע וכיו� וא�כל, ק�ל� �ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

טע�, �נ�ת� �גידי� �ה�.�אי� ל�ער �די ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

.‚Ïהמה� א� נבלה ��ר ע� �ח�טה ��ר צ�לי� ְְְְְִִֵֵֵַַָָָאי�
וא� �זה; זה נ�געי� �אי� �י על וא� אחד, �ת��ר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאה
הר�ה �מנה האס�רה היתה ואפ�� מ�ר, זה הרי � ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָ�ְֲֵֶָָצלא�
עצמ� א�א א�סר ואי� א�סר, אינ� �הריח רזה, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְַוה��רת

א��ר .�ל ִֶ

.„Ïזה הרי � �ח�טה ��ר ע�� ��בלל מליח נבלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ��ר
ה�ח�טה, ��ר �ג�� נבלעת ה�בלה ��מצית מ�ני ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָנאסר,

ה�ע�ר על ולא ה�ע� על לא �א� לעמד אפ�ר וכ�ואי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֹֹ
מ�ני נאסר טה�ר, �פל �ג ע�� ��בלל מליח טמא �ג ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ר
לא � טמא �ג וה�פל טה�ר ה�ליח היה א� אבל ְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹציר�;
��ב�� טמא �ג ה�ליח. מ� ��לע �ה�פל ה�ליח, ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנאסר
ה�מא היה �� א� א�א אס�ר, ה�ל ציר � טה�ר �ג ִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹע�

ה�ה�ר. מ� מ�אתי� ִִִֶַַָָָאחד

טז ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

האס�ר‡. ��בר חכמי� ��תנ� הא�� ה�ע�רי� ְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ�ל
מח�� האס�ר ה�בר היה ���א � ה��ר �מינ� ְְֵֶַַָָָָָָָֹ�ְְִִֵֶַָ��תערב
ולא �ה�א �מ�ת ע�מד �ה�א ח��ב �בר א� מת�ל, ְְְֵֵֶֶַָָָֹא�
מת�ל א� מח�� היה א� אבל ה��ר; ��בר ונדמע ְְֲִֵֵַַָָָָ�ְְְִִֵַַַָָָנתערב

�ב �ה�אא� �כל א�סר � ח��ב .ר ְֵֶָָָָ

- h"qyz'd lel` 'f iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ע�ת·. לת�� ��פל �ר�מה �ל ח�י� �ל �א�ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
��� הע�ה ז� הרי � לח�� �די �� וי� ח�י�, �ל ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵַָָ�ִִֶח�י�
וי� ח�י�, לקדרת ��פל� �ר�מה �ל �בלי� וכ� ְִֵ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְמד�ע;
על וא� מד�ע, ה�ל � הח�י� מ�י� וה� לת�ל, �די ְַַָ�ְִַֹ�ְְְִִֵֵֵֶַַָ�ה�
�לאי �ל �א�ר וכ� מאל�. אחד ה�בלי� א� �ה�א�ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�י
� ה�דרה לת�� ערלה �ל �בלי� א� הע�ה, לת�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ר�

�הניה אס�ר .ה�ל ֲַַָָָֹ

�בעה‚. � �ה�א �כל �מינ� א�סר �ה�א ח��ב ְְְִִֵֶֶָָָָָ�בר
בד� ור��ני פר�, אג�זי ה�: וא�� מקומות]דברי�; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�רדי� וחלפ�ת סת�מ�ת, א�ר�ב,[סלק]וחב��ת וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
ה�ית. �על �ל וכ�ר�ת יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָ�דלעת

ונתערב„. ערלה, �היה בד� מר��ני אחד ר��� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�יצד?
חבית וכ� �הניה; אס�ר ה�ל � ר��ני� אלפי� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�כ�ה
�כ�ה ��תערבה ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסת�מה

�הניה אס�רי� ה�ל � סת�מ�ת חב��ת �אראלפי� וכ� . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברי�. ְְִִַָָה�בעה

א�‰. ח�ה א� �המה ��ר �ל א� נבלה, �ל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
� חתיכ�ת אלפי� �כ�ה ��תערבה ה�מאי�, �ג א� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָע��
י�ער �� ואחר חתיכה, א�ת� ��ג�י� עד אס�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�ל
האס�ר ה�בר הרי הג�יה�, לא �א� ���י�; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�אר

נ���ה ולא מת��דע�מד �הרי אצל�, ח��בה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הא�רחי� לפני ��. ְְִִֵָָ

.Â�ח�י �ל א� �חלב, ��ר �ל �חתיכה ה�י� ִ�ְְֲִִֶֶַַָָָָָוה�א
�מ� �הניה, מ�בריה� אס�רי� ה� �הרי �עזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���חט�

�חיטה �הלכ�ת ��ג�י���ת�אר עד �ה�, �כל א�סרי� � ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
� ה��ר ע� א� ה�ידי� ע� ��ת��ל ה��ה �יד וכ� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�.
�נ�ת� ��ידי� �אי� מ�ר, וה�אר מג�יה� ���יר�, ְִִֵֵֶַָ�ְְְְִִִֶַַַַָ�זמ�
�פני �ר�ה �ה�א מ�ני אס�ר; ה�ל מ�יר�, אינ� וא� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטע�.

�ה�א. �כל וא�סר ח��ב ה�א הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמ�,

.Ê�ח�י �עלי �ל לפיכ�,וכ� �טלי�; ואינ� ה� ח��בי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
�אל� ער�פה ועגלה �ורי�, �אל� ��תערב ה�סקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��ר
א� צ��רי�, �אל� ה�ח�טה מצרע צ��ר א� ְְְְִִִֶֶֶַָָֹעגל�ת,
אבל �הניה. אס�רי� ��� � חמ�רי� �אל� חמ�ר ֲֲֲִַָָָָ�ְֲֲִֶֶֶֶ�טר
א�� הרי ל�נ�ת, ��ר�� �י על א� � ה�ברי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אר

��ע�ר�. ְִִָע�לי�

.Á�מאתי� ��תערבה ה�ר� מ�לאי ירק �ל אג�ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ֲֵַ�יצד?
� אתר�גי� �מאתי� ��תערב ערלה �ל אתר�ג א� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ֲאג��ת,

�זה ���צא �ל וכ� מ�ר. .ה�ל ַֹ�ְֵֵֶַָָֹ

.Ë��מק �ני אצל ח��ב �ה�א �בר ��ל לי, ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י �אר� בד� ור��ני פר� אג�זי �ג�� ה�ק�מ�ת, �ראלמ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ח�יב�ת� לפי �ה�א, �כל א�סר �ה�א � ה�מ�י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ�א�ת�
�ה� א�א א��, הז�ר� ולא זמ�; �בא�ת� מק�� ְְֵֵֶֶָ�ְְְְַָֹ�א�ת�
���צא לכל ה�י� וה�א מק��, �כל �ה� �כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָא�סרי�

מק�מ�ת ��אר א��רי��ה� ��ל ה�א �ר�ר ודבר . ְְְִִִֶֶָָָָָָ
מ�בריה�. ְִִֵֵֶָהא��

.È�אחרי ר��ני� ל�ני ה�את, ה�ערבת מ� אחד ר��� ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרי� לר��ני� אחד ר��� ה�ל�ה מ� ונפל בד�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמר��ני
�ערבת �ל הר��� �הרי מ�רי�, האחרי� א�� הרי �ֲֲִֵֵֵָ�ֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

ר��� הרא��נה ה�ערבת מ� נפל וא� �רב; �טל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהרא��נה
ספק לה�יר א�א �רב, �טל נאמר לא אס�רי�; ��� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ְֶֶלאל�,
אינ� אחר, למק�� ה�נ�ה ה�ערבת מ� י�ל �א� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק�

�זה ���צא �ל וכ� .א�סר. ְֵֵֵֶַָֹ

.‡Èערלה אג�ז מ�ני ��� ��אסר� א�� אג�זי� ְְֱִֵָָָ�ְְְֱִִֵֶֶֶַנת��ע�
החב��ת, ונת��ח� הר��ני�, נת�רד� א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ��יניה�,
� ��אסר� אחר ה��ר�ת ונת�רס� ה�ל�עי�, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונתח�כ�

�מאתי� �אחד יעל� א�� לחתיכתהרי ה�י� וה�א ; ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
�היא �מ�ה, ה�ל ונע�ה החתיכ�ת �כלל ��ד�כה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹנבלה

���י�. ְִִָע�לה

.·Èלפצע הר��ני�,[לרסק]ואס�ר �לפרד האג�זי�, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ
�מאתי� �אחד ��על� �די ��אסר�, אחר החב��ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפ�ח
ק�נסי� כ�, ע�ה וא� לכ�ח�ה; א��ר מב�לי� �אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

וא� ��ארנ�.א�ת� �מ� עליו סרי� ְְְְִֵֶַָָ

.‚È��לת ��פל� �ר�מה ו�ל ה�ר� �לאי �ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ�א�ר
�ב�ניה� לח��, �די �זה ולא לח�� �די �זה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהע�ה,
לי�ראל אס�רה ע�ה א�ת� � לח�� �די ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ���צטרפ�

ל�הני� ה�ר��מ�רת �לאי ו�ל �ר�מה �ל �בלי� וכ� . �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
�ב�ניה� לת�ל, �די מה� �אחד ולא ה�דרה, לת�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��פל�
�בר �הרי לי�ראל, אס�רה קדרה א�ת� � לת�ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�די

לכהני�. �מ�רת ��ל�; לה� ְֲִֶֶֹ�ְִֶָָָָהאס�ר

.„È�א אחד, מ�י� �מ�ת �ל�ה א� �ני� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בלי�
וכ� ולאסר, לת�ל מצטרפי� � אחד מ�� מיני� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ל�ה
ה�איל � �ע�רי� �ל ��א�ר ח�י� �ל �א�ר �יצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלח��.
הרי א�א מינ�, ו�אינ� �מי� אינ� ה�א, אחד �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָו��
�ל �ע�ה לח�� �די �ה� ל�ער �מצטרפי� אחד; �מי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�

לח��ח�י� �די א� ח�י�, טע� �ניה� טע� היה א� , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
�ע�רי�. טע� �ניה� טע� היה א� �ע�רי�, �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ע�ה

.ÂËל� �ר�ס �ג�� �יצד? אחד מ�י� �מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�ה
��כל �י על א� � ��ה �ל וכר�ס אפר �ל וכר�ס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהר�ת
אחד, מי� וה� ה�איל � עצמ� �פני �� מה� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחד

לת�ל. ְְְִִֵַָמצטרפי�

.ÊË�א �ר�מה �ל �א�ר לת�כ� ��פל מח�צת ְְְֶֶֶֶַָָָ�ְִָע�ה
לת�כ� ��פל� מת�לת קדרה וכ� ה�ר�, �לאי �ל ְְֶֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ�א�ר
א� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל א� �ר�מה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�בלי�
�ב�בלי� מ�ה, הע�ה היתה א�� לח�� �די ��א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�
אס�ר; ה�ל הרי � �פלה היתה א�� ה�דרה לת�ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ�די
�ר�מה ��ע�ר�, יעל� � �לח�� לת�ל �די �ה� אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָוא�

�מאתי� �אחד ה�ר� וכלאי וערלה �מאה, .�אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.ÊÈ?יצד� ה�ר�. �לאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�מה
�� ואחר ח�י�, ות�עי� לת�עה ��פלה �ר�מה ְִַַָ�ְְְְְְְִִִֶָָָָָסאה

ל�ל התערובת]נפל �ל[לכל א� ערלה �ל סאה חצי , ְְֲִֶֶַַָָָָֹ
�לאי א��ר ולא ערלה, א��ר �א� אי� � ה�ר� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�לאי
��קצת �י על וא� �מאתי�, �אחד עלה �הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�;

�ר�מה. ְִַַָָה�אתי�

.ÁÈ?יצד� ה�ר�מה. את מעלי� ה�ר� וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
לע�רי� ��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
�מאה; אל� ע�רי� ה�ערבת �ל נע�ת ח�י�, �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ֶֶֶאל�
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ע�ת·. לת�� ��פל �ר�מה �ל ח�י� �ל �א�ר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ�יצד?
��� הע�ה ז� הרי � לח�� �די �� וי� ח�י�, �ל ָ�ְְְֲִִֵֵֵֵַָָ�ִִֶח�י�
וי� ח�י�, לקדרת ��פל� �ר�מה �ל �בלי� וכ� ְִֵ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְמד�ע;
על וא� מד�ע, ה�ל � הח�י� מ�י� וה� לת�ל, �די ְַַָ�ְִַֹ�ְְְִִֵֵֵֶַַָ�ה�
�לאי �ל �א�ר וכ� מאל�. אחד ה�בלי� א� �ה�א�ר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ�י
� ה�דרה לת�� ערלה �ל �בלי� א� הע�ה, לת�� ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה�ר�

�הניה אס�ר .ה�ל ֲַַָָָֹ

�בעה‚. � �ה�א �כל �מינ� א�סר �ה�א ח��ב ְְְִִֵֶֶָָָָָ�בר
בד� ור��ני פר�, אג�זי ה�: וא�� מקומות]דברי�; ,[שמות ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶָָָ

�רדי� וחלפ�ת סת�מ�ת, א�ר�ב,[סלק]וחב��ת וקלסי , ְְְְְְְְִִִֵַַָָ
ה�ית. �על �ל וכ�ר�ת יונית, ְְְִִִֶַַַַַַָָ�דלעת

ונתערב„. ערלה, �היה בד� מר��ני אחד ר��� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ�יצד?
חבית וכ� �הניה; אס�ר ה�ל � ר��ני� אלפי� ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ�כ�ה
�כ�ה ��תערבה ה�ר�, �לאי א� ערלה יי� �ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָסת�מה

�הניה אס�רי� ה�ל � סת�מ�ת חב��ת �אראלפי� וכ� . ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹ
דברי�. ְְִִַָָה�בעה

א�‰. ח�ה א� �המה ��ר �ל א� נבלה, �ל חתיכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
� חתיכ�ת אלפי� �כ�ה ��תערבה ה�מאי�, �ג א� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָע��
י�ער �� ואחר חתיכה, א�ת� ��ג�י� עד אס�ר ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה�ל
האס�ר ה�בר הרי הג�יה�, לא �א� ���י�; ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹה�אר

נ���ה ולא מת��דע�מד �הרי אצל�, ח��בה והחתיכה ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הא�רחי� לפני ��. ְְִִֵָָ

.Â�ח�י �ל א� �חלב, ��ר �ל �חתיכה ה�י� ִ�ְְֲִִֶֶַַָָָָָוה�א
�מ� �הניה, מ�בריה� אס�רי� ה� �הרי �עזרה, ְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ���חט�

�חיטה �הלכ�ת ��ג�י���ת�אר עד �ה�, �כל א�סרי� � ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
� ה��ר ע� א� ה�ידי� ע� ��ת��ל ה��ה �יד וכ� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָא�ת�.
�נ�ת� ��ידי� �אי� מ�ר, וה�אר מג�יה� ���יר�, ְִִֵֵֶַָ�ְְְְִִִֶַַַַָ�זמ�
�פני �ר�ה �ה�א מ�ני אס�ר; ה�ל מ�יר�, אינ� וא� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹטע�.

�ה�א. �כל וא�סר ח��ב ה�א הרי ְְְֲֵֵֶַָָעצמ�,

.Ê�ח�י �עלי �ל לפיכ�,וכ� �טלי�; ואינ� ה� ח��בי� , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
�אל� ער�פה ועגלה �ורי�, �אל� ��תערב ה�סקל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��ר
א� צ��רי�, �אל� ה�ח�טה מצרע צ��ר א� ְְְְִִִֶֶֶַָָֹעגל�ת,
אבל �הניה. אס�רי� ��� � חמ�רי� �אל� חמ�ר ֲֲֲִַָָָָ�ְֲֲִֶֶֶֶ�טר
א�� הרי ל�נ�ת, ��ר�� �י על א� � ה�ברי� ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ�אר

��ע�ר�. ְִִָע�לי�

.Á�מאתי� ��תערבה ה�ר� מ�לאי ירק �ל אג�ה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ֲֵַ�יצד?
� אתר�גי� �מאתי� ��תערב ערלה �ל אתר�ג א� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ�ֲאג��ת,

�זה ���צא �ל וכ� מ�ר. .ה�ל ַֹ�ְֵֵֶַָָֹ

.Ë��מק �ני אצל ח��ב �ה�א �בר ��ל לי, ְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָיראה
י �אר� בד� ור��ני פר� אג�זי �ג�� ה�ק�מ�ת, �ראלמ� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ח�יב�ת� לפי �ה�א, �כל א�סר �ה�א � ה�מ�י� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ�א�ת�
�ה� א�א א��, הז�ר� ולא זמ�; �בא�ת� מק�� ְְֵֵֶֶָ�ְְְְַָֹ�א�ת�
���צא לכל ה�י� וה�א מק��, �כל �ה� �כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָא�סרי�

מק�מ�ת ��אר א��רי��ה� ��ל ה�א �ר�ר ודבר . ְְְִִִֶֶָָָָָָ
מ�בריה�. ְִִֵֵֶָהא��

.È�אחרי ר��ני� ל�ני ה�את, ה�ערבת מ� אחד ר��� ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹנפל
אחרי� לר��ני� אחד ר��� ה�ל�ה מ� ונפל בד�, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹמר��ני
�ערבת �ל הר��� �הרי מ�רי�, האחרי� א�� הרי �ֲֲִֵֵֵָ�ֲֲִִֵֶֶֶַָָֹ

ר��� הרא��נה ה�ערבת מ� נפל וא� �רב; �טל ְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהרא��נה
ספק לה�יר א�א �רב, �טל נאמר לא אס�רי�; ��� ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�ְֶֶלאל�,
אינ� אחר, למק�� ה�נ�ה ה�ערבת מ� י�ל �א� � ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹספק�

�זה ���צא �ל וכ� .א�סר. ְֵֵֵֶַָֹ

.‡Èערלה אג�ז מ�ני ��� ��אסר� א�� אג�זי� ְְֱִֵָָָ�ְְְֱִִֵֶֶֶַנת��ע�
החב��ת, ונת��ח� הר��ני�, נת�רד� א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ��יניה�,
� ��אסר� אחר ה��ר�ת ונת�רס� ה�ל�עי�, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונתח�כ�

�מאתי� �אחד יעל� א�� לחתיכתהרי ה�י� וה�א ; ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָ
�היא �מ�ה, ה�ל ונע�ה החתיכ�ת �כלל ��ד�כה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹנבלה

���י�. ְִִָע�לה

.·Èלפצע הר��ני�,[לרסק]ואס�ר �לפרד האג�זי�, ְְְֱִִִִֵַָָָָֹ
�מאתי� �אחד ��על� �די ��אסר�, אחר החב��ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹולפ�ח
ק�נסי� כ�, ע�ה וא� לכ�ח�ה; א��ר מב�לי� �אי� �ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

וא� ��ארנ�.א�ת� �מ� עליו סרי� ְְְְִֵֶַָָ

.‚È��לת ��פל� �ר�מה ו�ל ה�ר� �לאי �ל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָ�א�ר
�ב�ניה� לח��, �די �זה ולא לח�� �די �זה לא ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהע�ה,
לי�ראל אס�רה ע�ה א�ת� � לח�� �די ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ���צטרפ�

ל�הני� ה�ר��מ�רת �לאי ו�ל �ר�מה �ל �בלי� וכ� . �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
�ב�ניה� לת�ל, �די מה� �אחד ולא ה�דרה, לת�� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ��פל�
�בר �הרי לי�ראל, אס�רה קדרה א�ת� � לת�ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ�די

לכהני�. �מ�רת ��ל�; לה� ְֲִֶֶֹ�ְִֶָָָָהאס�ר

.„È�א אחד, מ�י� �מ�ת �ל�ה א� �ני� �ה� ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�בלי�
וכ� ולאסר, לת�ל מצטרפי� � אחד מ�� מיני� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�ל�ה
ה�איל � �ע�רי� �ל ��א�ר ח�י� �ל �א�ר �יצד? ְְְְִִִִֵֵֶֶַַלח��.
הרי א�א מינ�, ו�אינ� �מי� אינ� ה�א, אחד �א�ר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָו��
�ל �ע�ה לח�� �די �ה� ל�ער �מצטרפי� אחד; �מי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָה�

לח��ח�י� �די א� ח�י�, טע� �ניה� טע� היה א� , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
�ע�רי�. טע� �ניה� טע� היה א� �ע�רי�, �ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ�ע�ה

.ÂËל� �ר�ס �ג�� �יצד? אחד מ�י� �מ�ת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�ה
��כל �י על א� � ��ה �ל וכר�ס אפר �ל וכר�ס ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנהר�ת
אחד, מי� וה� ה�איל � עצמ� �פני �� מה� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחד

לת�ל. ְְְִִֵַָמצטרפי�

.ÊË�א �ר�מה �ל �א�ר לת�כ� ��פל מח�צת ְְְֶֶֶֶַָָָ�ְִָע�ה
לת�כ� ��פל� מת�לת קדרה וכ� ה�ר�, �לאי �ל ְְֶֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ�א�ר
א� � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל א� �ר�מה �ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ�בלי�
�ב�בלי� מ�ה, הע�ה היתה א�� לח�� �די ��א�ר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָי�
אס�ר; ה�ל הרי � �פלה היתה א�� ה�דרה לת�ל ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹ�די
�ר�מה ��ע�ר�, יעל� � �לח�� לת�ל �די �ה� אי� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָוא�

�מאתי� �אחד ה�ר� וכלאי וערלה �מאה, .�אחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

.ÊÈ?יצד� ה�ר�. �לאי ואת הערלה את מעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�מה
�� ואחר ח�י�, ות�עי� לת�עה ��פלה �ר�מה ְִַַָ�ְְְְְְְִִִֶָָָָָסאה

ל�ל התערובת]נפל �ל[לכל א� ערלה �ל סאה חצי , ְְֲִֶֶַַָָָָֹ
�לאי א��ר ולא ערלה, א��ר �א� אי� � ה�ר� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ�לאי
��קצת �י על וא� �מאתי�, �אחד עלה �הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה�ר�;

�ר�מה. ְִַַָָה�אתי�

.ÁÈ?יצד� ה�ר�מה. את מעלי� ה�ר� וכלאי הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
לע�רי� ��פל� ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָמאה
�מאה; אל� ע�רי� ה�ערבת �ל נע�ת ח�י�, �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�ֶֶֶאל�
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הרי � �ר�מה �ל �סאה סאה מאתי� ל�ל, נפל �� ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹואחר
�י על וא� �מאה, �אחד ה�ר�מה ותעלה מ�ר: ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ�ַֹה�ל
ה�ר� �לאי א� ערלה א�ת� ה�עלי� ה�אה .��קצת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.ËÈאת ה�ר� וכלאי ה�ר�, �לאי את מעלה הערלה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוכ�
את והערלה ה�ר�, �לאי את ה�ר� וכלאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָהערלה,
ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל סאה מאתי� �יצד? ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהערלה.
מאתי� ל�ל, נפל �� ואחר ח�י�, אל� לאר�עי� ְִִַַַַַָָָֹ�ְְְִֶֶֶַָָ��פל�
מ�ר; ה�ל � ה�ר� �לאי �ל א� ערלה �ל �סאה ָ�ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹסאה

�ח�ה, ��פל הא��ר ��טל �ח�י���יו� ה�ל נע�ה ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ִ
.ה��רי� ַ�ִָ

.Î,�אחרי� נתערב י�ר�; ערלה, �קל�י ��בע� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�גד
�מאתי� �אחד �פתיעלה ערלה, �קל�י ���ל� �ב�יל . ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה�ב�יל י�ר� � ה�ר� �כלאי א� ערלה �קל�י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�אפי�
יעל� �אחרי�, נתערב� �ה�; נ�רת הנית� �הרי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוה�ת,

�מאתי�. ְִֶַָָ�אחד

.‡Îה�יט מלא �� �ארג �גד זרת]וכ� ��בע�[שישית ְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
�מאתי�. �אחד יעלה � ה�א איזה יד�ע ואי� ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�ערלה,
�מאתי�; �אחד יעל� � ה�ר �ס�ני ערלה ס�ני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנתערב�

�רב. י�טל � צבע �מי צבע ְְִֵֵֵֶֶַַָֹמי

.·Îחד����ר �י� ה�ר�, �בכלאי ערלה �קל�י �ה�יק� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ה�ר �עצי א�ת� יח� �� ואחר י�צ�, � י�� ��ל�י� וא� ; ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

�הניה; אס�ר זה הרי � �ב�יל �י� �ת �י� ���צ�, קד� ��ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
הא�, �ל את �ר� ��ב�יל. א� ��ת א��ר עצי �בח ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָי�
מ�ר, זה הרי � ���ר �ל �ח�� אפה א� ��ל �� ָ�ֲֵֶֶַ�ְְִֵַַָָָואחר

ה א��ר עצי לה�.�הרי לכ� ְֲֲִֵֵֶֶָָ

.‚Îה��צר ���ל� �צל�ח��ת �קדר�ת וכ�ס�ת ְְְְְִִֵֵֶַָָקער�ת
האס�ר �בר �הרי �הניה, אס�רי� א�� הרי � ערלה ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָ�קל�י

חר� א�ת� ע�ה .�הניה ֲֶֶַָָָָָ

.„Î;מ�רת ערלה, עצי �ל גחלי� ��י על ���ל� ֶֶ�ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ת
��ער�ת. �ה� �י על א� א��ר�, הל� � �חלי� ��ע�� ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�יו�
�בעצי ה�ר�, �כלאי א� ערלה �קל�י א�ת� ���ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקדרה
��ר�; וזה ��ה �י על וא� אס�ר, ה�ב�יל הרי � ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה�ר
עצי �א� לא עדי� א��ר, עצי מחמת ��ת��לה ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ���עה
�א��ר �מקצת� ה�ר �עצי ה���ל מקצת ונמצא .הה�ר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

.‰Îל� ער�גה וכ� �נטיע�ת, ��תערבה ערלה �ל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָנטיעה
ה�ל: מ� לכ�ח�ה ל�קט זה הרי � �ער�ג�ת ה�ר� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ�לאי
�מאתי� וער�גה נטיע�ת, �מאתי� נטיעה היתה ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָא�
הרי מ�ה, �פח�ת הי� וא� מ�ר; ה�לקט �ל הרי � ְְֲִִֵֶָָָ�ְֲֲִֵַָָער�ג�ת

אס�ר ה�לקט והיה�ל לכ�ח�ה, ללקט ל� ה�יר� ול�ה . ְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹ
ה�טיעה וי�ציא ��טריח עד ה�ל ל� �א�סרי� ה�י� ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָֹמ�
�רמ� א�סר אד� �אי� חזקה, �ה�בר האס�רה? ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוהער�גה

מ�ציא�. היה י�דע� היה וא�� אחת, ְְְִִִִַַָָָָָָָ�נטיעה

.ÂÎערלה ��י ��ר� �בינה �קרבתה�עמיד �קבת א� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
אס�רה ז� הרי � ��יי� �ל יי� �חמ� א� זרה, ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָֹעב�דה
�י על וא� מינ�, ��אינ� מי� �ה�א �י על א� ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ�הניה;

ה� האס�ר ה�בר �הרי � �ה�א �ל וה�א�ה�א ה��ר, א ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�בינה. א�ת� ְִֶָָָָ�ע�ה

.ÊÎ;�רפ��� ��ה� ה�ר�ת �י� ה�ר�, וכלאי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהערלה

ה��קי� ל�ר� אפ�ר �אי מ�ני י�בר�, ��ה� .וה��קי� ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

.ÁÎה�ל � ה�י� ע� ��תערב זרה לעב�דה ��תנ�� ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיי�
�ה�א �כל �הניה �ברי�אס�ר ��ה �אמרנ�. �מ� , ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

אבל נס�; יי� �ל ט�ה על ה��ר ה�י� ��ה�רק ֲִֵֶֶֶַָָָ�ְֲִִֶַַַַאמ�רי�?
מ�לצ�ל נס� יי� ערה �[כלי]א� יי� �ל ה��ר לת�� קט� ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

�טל. רא��� רא��� ,��� ה��� �ל ערה מ�אפ�� ערה ֲִֵַָָ�ִִִֵֵָָ
ל��ר האס�ר מ� א� לאס�ר, ה��ר מ� �ערה �י� � ָ�ִַָָָָָ�ִִֵֵֶֶַָָהחבית
�ד�ל. החבית מ�י ה��רד �הע��ד מ�ני אס�ר, ה�ל �ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.ËÎ,ה�א� �כל א�סר זה הרי � �יי� יינ� סת� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָנתערב
��� האס�ר ה�י� �מי ול�קח לג�יי�, ��� וי�כר ְְְִִֵֵֶַַַָָ�ְְִִִֵָָ��ת�ה;
א� וכ� ה�ע�ת. ��אר ויהנה ה�לח, לי� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�מ�ליכ�
אס�רי� ה�ל � החב��ת �י� נס� יי� �ל חבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנתערבה
לי� חבית א�ת� �מי וי�לי� �הניה; �מ�רי� ְְְֲִִִֵַָָָָָָ�ְִִָ��ת�ה,
יינ� סת� �ל �חבית וכ� לג�י. ה�ל ���מ�ר .ה�לח, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.Ïמ�ני טע�, �נ�ת� � �מי� יי� א� �יי�, ��תערב� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָמי�
���פל אמ�רי�? �ברי� ��ה מינ�. ��אינ� מי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ�ה�
נפל א� אבל האס�ר; ה��קה לת�� ה��ר ְְֲִֶַַַָָָָָ�ְֶַַַה��קה
רא��� רא��� � ה��ר ה��קה לת�� האס�ר ִִָ�ְְְֶֶַַַַַָָה��קה
מעט וי�רד מריק �היה קט�, מ�לצ�ל ���רק וה�א ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�טל;

א�מעט נעבדי�, �הי� �ג�� אס�רי�? ה�י� יהי� והיא� . ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
זרה. עב�דה ְֲִֶָָָֹ�קרבת

.‡Ïואחר �ח�ה, מי� �ל קית�� לת�כ� ��פל יי� �ל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ��ר
אינ�, �א�� הה�ר יי� את ר�אי� � נס� יי� לת�כ� נפל ��ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
לב�ל רא�יי� א� נס�: יי� ע� �ה� מ�ערי� ��פל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוה�י�
א�ת�, �מב�לי� עליו רבי� ה�י� הרי � נס� יי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָטע�

מ�ר ה�ל .והרי ֲֵַַֹ�ָ

.·Ïמ�ר�ת וה� ידיח�, � הענבי� על ��פל נס� ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיי�
�י� י��, ה�י� �היה �י� � מב�ע�ת הי� וא� ִֵֵֶַַָָָָָ�ְְֲִִַָָ�אכילה;

חד� אס�ר�ת�היה א�� הרי �ענבי�, טע� נת� א� � ֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
�אכילה. מ�ר�ת א�� הרי לאו, וא� ֲִַָָ�ְֲֲִֵֵַָָָ�הניה;

.‚Ï�ה�י� מ�ני מ�ר�ת, א�� הרי � תאני� ��י על ְִִֵֶַַָ�ְֲִֵֵֵֵַַַָנפל
ה�אני� �טע� .��ג� ְְִֵֵַַַ

.„Ï,אכילה� אס�ר�ת א�� הרי � הח�י� על ��פל נס� ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיי�
וימ�ר� יחזר ��א לג�י, ימ�ר� ולא �הניה. ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ��מ�ר�ת
�ת, מה� וע��ה א�ת�, ט�ח� ע��ה? �יצד א�א ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלי�ראל.
א�ת� י�ח� ��א �די י�ראל, �פני ��א ל��יי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ�מ�כר�

ה מ� ��ת�ארי�ראל �מ� אס�רה, ��יי� �ת �הרי � .��י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
�ה� מ�ני טע�? �נ�ת� הח�י� את ��דקי� אי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָול�ה

�ה�. נבלע וה�י� ְְֲִִֶַַָָ��אב�ת,

.‰Ïכל� א�סר � �כר חמ� לת�� ונפל �החמי�, נס� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹיי�
��תערב ויי� ה�. חמ� ��ניה� �מינ�; �ה�א מ�ני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ�ה�א,
� לחמ� יי� ��פל �י� ליי� חמ� ��פל �י� החמ�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹע�

טע� �נ�ת� א�ת� .מ�ערי� ְְֲִֵַַַ

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו�
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��ר‡. א� נבלה ��ר �� ��ת��ל חר� �ל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדרה
ה���. �א�ת� �ח�טה ��ר �� יב�ל לא � �רמ�י� ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹ�קצי�

- h"qyz'd lel` 'g iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מי� �� ��ל אס�ר; ה�ב�יל ��ר, מי� �� ��ל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָוא�
טע� �נ�ת� .אחר, ְֵֵַַַ

ה�איל·. �לבד, י�מ� �ת קדרה א�א ��רה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
ס�פרי�, �מ�ברי ��דרה; ��בלע ה��� נפ�� לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲִִַַַַֹועדי�
י�ני� חר� �לי ל�קחי� אי� לפיכ� לע�ל�. �� יב�ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
�קער�ת, קדר�ת �ג�� �ח�י�, �ה� ������� ה��יי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמ�

�אבר ��עי� הי� ואפ�� �ה�לע�ל�, �ב�ל לקח, וא� ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מ�ר. ה�ב�יל � והלאה �ני ָ�ְְִִִֵַַָָָמ���

מ�כ�ת‚. מ�לי ה��יי�, מ� סע�דה ת�מי� �לי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
מט�יל� � ע�ר �ל �ה� נ���� ��א �ברי� � זכ�כית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�כלי
ול���ת. �ה� לאכל מ�רי� יהי� �� ואחר מקוה, ְְֱִִֶֶָָֹ�ְְְְִִֵֶַַָ�מי
�צל�ח��ת ��ס�ת �ג�� צ�נ�, ידי על �ה� ������ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�דברי�
������ �דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, מדיח� � ְְִִִֵֶַָָ�ְְְְִִִֵַָָוקית�נ�ת
� ח�י� �מח�י וקמקמ�סי� י�ר�ת �ג�� ח�י�, ידי על ְְְִִֵַַ�ְְְִֵֶַַָ�ה�
על �ה� ������ �דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, ְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְְְִִֵַַָָמגעיל�
עד �א�ר מל�נ� � ואס�לא�ת ���די� �ג�� הא�ר, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מ�רי� וה� �מט�יל� קל�ת�, .����ר ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�ִָ

י�רה„. נ�ת� מגעיל�? י�רה[סיר]�יצד לת�� קט�ה ְְְִֵֵַַַָָָָ
ה�ט�ה, על ��צ�פ� עד מי� עליה �ממ�א ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ד�לה,
על מ�י� � �ד�לה י�רה היתה וא� יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ�מר�יח�
על ה�י� ��צ�פ� עד מי� �ממ�א� טיט, א� �צק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�פת�
א� הר�יח, ��א עד �ה� ������ וכ�� �מר�יח. ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ְְְִַַָָ�פת�,
מ�ר; � הט�יל ��א ועד הל�י�, ��א ועד הדיח, ��א ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעד
��ארנ�. �מ� ה�א, לפג� טע� נ�ת� ��ה� ה��� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ֶַָ��ל

ה��יי�,‰. מ� ה�לקחי� ה�ע�דה �לי ��ט�ילי� ז� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לעני� אינ� � ��ת�ה לאכילה י�ר� �� ְְֳָָָ�ְְְְֲִִִֵַַָָָ�ְַַָואחר
�א� יבא א�ר �בר "�ל � ל� ורמז ס�פרי�. מ�ברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹא�א

וטהר" �א� מד�ר�עביר� �אינ� למד�, ה�מ�עה �מ�י ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�אי� טמאה; מידי לא ג�יי�, גע�לי מידי �טהרת� ְֵֶָ�ְֳִִִִֵֵֵֶָָָָֹא�א
ה�מאי�, וכל הא�; ידי על א�א ע�לה �אינ� טמאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ְל�

�טבילה.�טביל �ה�יה מת, וטמאת מ�מאת�; ע�לי� ה ְִִִִָ�ְְָָ�ְְְִֵַַָָָ
��ת�ב וכיו� ג�יי�. �ע�לי לעני� א�א �לל א� �� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואי�
�א� עברת� אחר טהרה ל� 'ה�ס� חכמי�: אמר� ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

ג�יי�'. מ�ע�לי ְִִִִֵַלה�יר�

.Âסע�דה �ל מ�כ�ת �לי א�א ז�, �טבילה ח�ב� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא
����� א� ה��יי�, מ� ה��אל אבל ה��יי�; מ� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָה�לקחי�
ואינ� מל��, א� מר�יח א� מדיח � מ�כ�ת �לי אצל� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָה��י
מדיח � אבני� �לי א� ע� �לי לקח א� וכ� להט�יל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי�
החד�י�, חר� �לי וכ� להט�יל. צרי� ואינ� מר�יח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
�כלי ה� הרי �אבר, ה��עי� אבל להט�יל; צרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינ�

טבילה �צריכי� .מ�כ�ת ְְִִִַָָ

.Êא�ר� מל�נ� � ה��יי� מ� ס�י� א�[באש]ה��קח , ְְִִִֵַַַַַָָ
�� �אי� יפה ס�י� היתה וא� .��� �רחי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�חיז�
�עמי�, ע�רה ק�ה �קרקע נעצ� א� ל� �י � ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ�גימ�ת

צנ�� �� חרי�]וא�כל א�[דבר �גימ�ת, �� הי� וא� ; ְְְְִִֵָָָ
מל�נ� � �� ל�חט א� ח�י� �� לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ�היתה
מק�� מדיח ��טהר�ה, קד� �� �חט .��� מ�חיז� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְִַָא�

מ��ח. זה הרי קל�, וא� ָ�ְְְֲִִֵֶַַָָה�חיטה;

.Á,�דיח�� עד �� י�חט לא � טרפה �� ��חט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹס�י�
�גדי� �ל �בלי�ת מק�ח� א� �צ�נ�; .אפ�� ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ëעל וא� חכמי�; א�ת� אסר� אחרי�, �ברי� �� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָוי�
ה��רה מ� ע�ר לא��ר� �אי� להתרחק�י �די עליה� �זר� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי ויב�א� י�ראל, �ה� יתערב� ��א עד � ה��יי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�
�אי� �מק�� ואפ�� ע�ה�, ל���ת אסר� ה�: וא�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנ�ת;
ואפ�� ���ליה�, א� ��� לאכל ואסר� נס�; ליי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגע�ליה�. לחש �אי� ְְִִֵֵֶֶָֹ�מק��

.Èי� על וא� ��יי�, �ל �מס�ה אד� י��ה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�יצד?
מ�ליו ה��תה �היה א� נאסר, �אינ� מב�ל יי� ֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ְִֶַ�ה�א

�כרלב�� ��תי� ואי� מ�ר. י�ראל, ה�ס�ה רב היה וא� ; ְְְְִִִֵַַָָָָֹ�ְִֵֵָָ
ואינ� �ה�; וכ��צא וה�אני� ה�מרי� מ� �ע��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה�
לבית� ה�כר הביא א� אבל מכירת�, �מק�� א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאס�ר
אצל�. יסעד ��א ה�זרה, �ע�ר מ�ר; ,�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְָָָו�תה�

.‡È�ל���ת מ�ר �ה�, וכ��צא ר��ני� ויי� ���חי� ְִָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַָיי�
עליו �זר� לא � מצ�י �אינ� �בר מק��; צ��קי�,�כל יי� . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

�מתנ��. �יי� ה�א ְְֲִִֵֵַַהרי

.·È�ק�י�� מק�מ�ת י� ��יי�, �ת �אסר� �י על ְְְִִִִֵֶֶַַַָא�
�� �אי� �מק�� ה��י, ה�ח��� מ� �ת ול�קחי� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ��בר

ה�חק �עת �היא מ�ני �ב�דה, י�ראל; אבלנח��� . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�ע�ר להקל; �� ���רה מי �� אי� ב�י�, �עלי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ת
יב�א ב�י�, �עלי �ת יאכל וא� חתנ�ת, מ��� ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹה�זרה

אצל�. ְְִֶָֹלסעד

.‚Èהדליק� א� י�ראל, �� ואפה ה���ר את ה��י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
י�ראל �בא ה��י ואפה ה��י �הדליק א� ��י, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
�מלאכת ונ���� ה�איל � לא� �ב�� א� מעט הא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
ה���ר לת�� ע� א�א זרק לא ואפ�� מ�רת; ז� הרי ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ֲֵַַה�ת,
�ה�ת ה�ר להי�ת א�א ה�בר �אי� ,��� ה�ת �ל ה�יר �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אס�רה .��ה� ֲֶֶָָ

.„Èרי�י���י� א� �ב� א� חלב א� יי� לנ� [סוג���ל ְְִִִִֵֶַַָָָ
הריפרי] � חי �ה�א �מ�ת ה�אכל �בר מ�ל �א�� וכ��צא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

�מ�ת נאכל �אינ� �בר על א�א �זר� ולא מ�רי�. ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ֵא��
��ל� א� וירק�ת; �ביצה �פל ודג ��ר �ג�� חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ה�א
�ב��ל� ע�� י�ראל נ���� ולא ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹה��י

ג�יי�. ���לי מ��� אס�רי�, א�� הרי �ֲֲִִִִֵֵֵ

.ÂËלח���ה� על ע�לה �ה�א �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ְַ
וכ��צא ודגי� �ביצי� ��ר �ג�� ה�ת, את �� לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכי�
�� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� �בר אבל ְְֱִֶַָֹ�ֲֵֶֶֶַָָָָ�ה�;

��רמ�סי�את �ג�� �יה�ת, על א� � ��יי� א�ת� ��לק� ְְְִִִֶֶַַַַָָ
�ה�; ���צא �ל וכ� מ�רי�. א�� הרי ח�י�, נאכלי� ְִֵֵֶַָָֹ�ֱֲִִֵֵֵֶֶַָָ�אינ�
אצל� ה��י יז�נ� ��א חתנ�ת, מ��� ה�זרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�ע�ר
את �� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� ודבר ְְֱִֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָ�סע�דה,

עליו. חבר� את מז�� אד� אי� ְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�ת,

.ÊË�מ� ה� הרי ��י, א� י�ראל ��לח� קט�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ�גי�
וכל מ�רי�. ,�� אחר ��י צלי� וא� ���ל; מקצת ְִָֹ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ��ת��ל�
מ�ר; � ���� �י� ��ח�ה �י� ���ל�, מעט י�ראל ָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ���ל�
וה�� הא� ��י על קדרה א� ��ר ה��י ה�יח א� ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ�,
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מי� �� ��ל אס�ר; ה�ב�יל ��ר, מי� �� ��ל ְְִִִִִִֵֵַַָָָָָוא�
טע� �נ�ת� .אחר, ְֵֵַַַ

ה�איל·. �לבד, י�מ� �ת קדרה א�א ��רה אסרה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹולא
ס�פרי�, �מ�ברי ��דרה; ��בלע ה��� נפ�� לא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ�ְֲִִַַַַֹועדי�
י�ני� חר� �לי ל�קחי� אי� לפיכ� לע�ל�. �� יב�ל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלא
�קער�ת, קדר�ת �ג�� �ח�י�, �ה� ������� ה��יי� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמ�

�אבר ��עי� הי� ואפ�� �ה�לע�ל�, �ב�ל לקח, וא� ; ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מ�ר. ה�ב�יל � והלאה �ני ָ�ְְִִִֵַַָָָמ���

מ�כ�ת‚. מ�לי ה��יי�, מ� סע�דה ת�מי� �לי ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָה��קח
מט�יל� � ע�ר �ל �ה� נ���� ��א �ברי� � זכ�כית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�כלי
ול���ת. �ה� לאכל מ�רי� יהי� �� ואחר מקוה, ְְֱִִֶֶָָֹ�ְְְְִִֵֶַַָ�מי
�צל�ח��ת ��ס�ת �ג�� צ�נ�, ידי על �ה� ������ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ�דברי�
������ �דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, מדיח� � ְְִִִֵֶַָָ�ְְְְִִִֵַָָוקית�נ�ת
� ח�י� �מח�י וקמקמ�סי� י�ר�ת �ג�� ח�י�, ידי על ְְְִִֵַַ�ְְְִֵֶַַָ�ה�
על �ה� ������ �דברי� מ�רי�. וה� �מט�יל�, ְְִִִֵֶֶַַָָָ�ְְְִִֵַַָָמגעיל�
עד �א�ר מל�נ� � ואס�לא�ת ���די� �ג�� הא�ר, ְְְְְְְִֵַַַַָָָָידי

מ�רי� וה� �מט�יל� קל�ת�, .����ר ְְְִִִֵֵֶַָָָָ�ִָ

י�רה„. נ�ת� מגעיל�? י�רה[סיר]�יצד לת�� קט�ה ְְְִֵֵַַַָָָָ
ה�ט�ה, על ��צ�פ� עד מי� עליה �ממ�א ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ד�לה,
על מ�י� � �ד�לה י�רה היתה וא� יפה; יפה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ�מר�יח�
על ה�י� ��צ�פ� עד מי� �ממ�א� טיט, א� �צק ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ�פת�
א� הר�יח, ��א עד �ה� ������ וכ�� �מר�יח. ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ�ְְְִַַָָ�פת�,
מ�ר; � הט�יל ��א ועד הל�י�, ��א ועד הדיח, ��א ָ�ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹעד
��ארנ�. �מ� ה�א, לפג� טע� נ�ת� ��ה� ה��� ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ֶַָ��ל

ה��יי�,‰. מ� ה�לקחי� ה�ע�דה �לי ��ט�ילי� ז� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָטבילה
וטהרה, טמאה לעני� אינ� � ��ת�ה לאכילה י�ר� �� ְְֳָָָ�ְְְְֲִִִֵַַָָָ�ְַַָואחר
�א� יבא א�ר �בר "�ל � ל� ורמז ס�פרי�. מ�ברי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹא�א

וטהר" �א� מד�ר�עביר� �אינ� למד�, ה�מ�עה �מ�י ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�אי� טמאה; מידי לא ג�יי�, גע�לי מידי �טהרת� ְֵֶָ�ְֳִִִִֵֵֵֶָָָָֹא�א
ה�מאי�, וכל הא�; ידי על א�א ע�לה �אינ� טמאה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ְל�

�טבילה.�טביל �ה�יה מת, וטמאת מ�מאת�; ע�לי� ה ְִִִִָ�ְְָָ�ְְְִֵַַָָָ
��ת�ב וכיו� ג�יי�. �ע�לי לעני� א�א �לל א� �� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָואי�
�א� עברת� אחר טהרה ל� 'ה�ס� חכמי�: אמר� ְְֲֲֳִֵֵֵַַָָָָָָָָ"וטהר",

ג�יי�'. מ�ע�לי ְִִִִֵַלה�יר�

.Âסע�דה �ל מ�כ�ת �לי א�א ז�, �טבילה ח�ב� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא
����� א� ה��יי�, מ� ה��אל אבל ה��יי�; מ� ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָה�לקחי�
ואינ� מל��, א� מר�יח א� מדיח � מ�כ�ת �לי אצל� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָה��י
מדיח � אבני� �לי א� ע� �לי לקח א� וכ� להט�יל. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָצרי�
החד�י�, חר� �לי וכ� להט�יל. צרי� ואינ� מר�יח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָא�
�כלי ה� הרי �אבר, ה��עי� אבל להט�יל; צרי� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָאינ�

טבילה �צריכי� .מ�כ�ת ְְִִִַָָ

.Êא�ר� מל�נ� � ה��יי� מ� ס�י� א�[באש]ה��קח , ְְִִִֵַַַַַָָ
�� �אי� יפה ס�י� היתה וא� .��� �רחי� ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמ�חיז�
�עמי�, ע�רה ק�ה �קרקע נעצ� א� ל� �י � ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ�גימ�ת

צנ�� �� חרי�]וא�כל א�[דבר �גימ�ת, �� הי� וא� ; ְְְְִִֵָָָ
מל�נ� � �� ל�חט א� ח�י� �� לאכל ורצה יפה ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ�היתה
מק�� מדיח ��טהר�ה, קד� �� �חט .��� מ�חיז� ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ�ְִַָא�

מ��ח. זה הרי קל�, וא� ָ�ְְְֲִִֵֶַַָָה�חיטה;

.Á,�דיח�� עד �� י�חט לא � טרפה �� ��חט ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹס�י�
�גדי� �ל �בלי�ת מק�ח� א� �צ�נ�; .אפ�� ְְְְְֲִִִֵֶַָָָ

.Ëעל וא� חכמי�; א�ת� אסר� אחרי�, �ברי� �� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָוי�
ה��רה מ� ע�ר לא��ר� �אי� להתרחק�י �די עליה� �זר� , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

לידי ויב�א� י�ראל, �ה� יתערב� ��א עד � ה��יי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמ�
�אי� �מק�� ואפ�� ע�ה�, ל���ת אסר� ה�: וא�� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָחתנ�ת;
ואפ�� ���ליה�, א� ��� לאכל ואסר� נס�; ליי� ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלחש

לגע�ליה�. לחש �אי� ְְִִֵֵֶֶָֹ�מק��

.Èי� על וא� ��יי�, �ל �מס�ה אד� י��ה לא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ�יצד?
מ�ליו ה��תה �היה א� נאסר, �אינ� מב�ל יי� ֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ְִֶַ�ה�א

�כרלב�� ��תי� ואי� מ�ר. י�ראל, ה�ס�ה רב היה וא� ; ְְְְִִִֵַַָָָָֹ�ְִֵֵָָ
ואינ� �ה�; וכ��צא וה�אני� ה�מרי� מ� �ע��י� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��ה�
לבית� ה�כר הביא א� אבל מכירת�, �מק�� א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאס�ר
אצל�. יסעד ��א ה�זרה, �ע�ר מ�ר; ,�� ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְָָָו�תה�

.‡È�ל���ת מ�ר �ה�, וכ��צא ר��ני� ויי� ���חי� ְִָָ�ְְִִִֵֵֵֶַַָיי�
עליו �זר� לא � מצ�י �אינ� �בר מק��; צ��קי�,�כל יי� . ְְִִֵֵֶָָָָָָָָֹ

�מתנ��. �יי� ה�א ְְֲִִֵֵַַהרי

.·È�ק�י�� מק�מ�ת י� ��יי�, �ת �אסר� �י על ְְְִִִִֵֶֶַַַָא�
�� �אי� �מק�� ה��י, ה�ח��� מ� �ת ול�קחי� ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ��בר

ה�חק �עת �היא מ�ני �ב�דה, י�ראל; אבלנח��� . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�ע�ר להקל; �� ���רה מי �� אי� ב�י�, �עלי ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ת
יב�א ב�י�, �עלי �ת יאכל וא� חתנ�ת, מ��� ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹה�זרה

אצל�. ְְִֶָֹלסעד

.‚Èהדליק� א� י�ראל, �� ואפה ה���ר את ה��י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָהדליק
י�ראל �בא ה��י ואפה ה��י �הדליק א� ��י, ואפה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָי�ראל
�מלאכת ונ���� ה�איל � לא� �ב�� א� מעט הא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונער
ה���ר לת�� ע� א�א זרק לא ואפ�� מ�רת; ז� הרי ְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ�ֲֵַַה�ת,
�ה�ת ה�ר להי�ת א�א ה�בר �אי� ,��� ה�ת �ל ה�יר �ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

אס�רה .��ה� ֲֶֶָָ

.„Èרי�י���י� א� �ב� א� חלב א� יי� לנ� [סוג���ל ְְִִִִֵֶַַָָָ
הריפרי] � חי �ה�א �מ�ת ה�אכל �בר מ�ל �א�� וכ��צא ,ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

�מ�ת נאכל �אינ� �בר על א�א �זר� ולא מ�רי�. ְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ֵא��
��ל� א� וירק�ת; �ביצה �פל ודג ��ר �ג�� חי, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ה�א
�ב��ל� ע�� י�ראל נ���� ולא ס��, ועד מ�ח�ה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹה��י

ג�יי�. ���לי מ��� אס�רי�, א�� הרי �ֲֲִִִִֵֵֵ

.ÂËלח���ה� על ע�לה �ה�א �דבר אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִֶֶֶַַָָָ�ְַ
וכ��צא ודגי� �ביצי� ��ר �ג�� ה�ת, את �� לאכל ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמלכי�
�� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� �בר אבל ְְֱִֶַָֹ�ֲֵֶֶֶַָָָָ�ה�;

��רמ�סי�את �ג�� �יה�ת, על א� � ��יי� א�ת� ��לק� ְְְִִִֶֶַַַַָָ
�ה�; ���צא �ל וכ� מ�רי�. א�� הרי ח�י�, נאכלי� ְִֵֵֶַָָֹ�ֱֲִִֵֵֵֶֶַָָ�אינ�
אצל� ה��י יז�נ� ��א חתנ�ת, מ��� ה�זרה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ�ע�ר
את �� לאכל מלכי� �לח� על ע�לה �אינ� ודבר ְְֱִֶֶַָֹ�ְְִֵֶֶַָָָ�סע�דה,

עליו. חבר� את מז�� אד� אי� ְֲֵֵֵֶַַַָָָָה�ת,

.ÊË�מ� ה� הרי ��י, א� י�ראל ��לח� קט�י� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ�גי�
וכל מ�רי�. ,�� אחר ��י צלי� וא� ���ל; מקצת ְִָֹ�ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ��ת��ל�
מ�ר; � ���� �י� ��ח�ה �י� ���ל�, מעט י�ראל ָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ���ל�
וה�� הא� ��י על קדרה א� ��ר ה��י ה�יח א� ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלפיכ�,
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ה��י וגמר י�ראל �ה�יח א� ��דרה, והגיס ���ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָי�ראל
מ�ר זה הרי �. ֲֵֶ�ָ

.ÊÈ�ע�נ� �פר�ת ��י, ��לח� לאכילה�ג �הכ�יר� עד , ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
והמע�� ז�, �גזרה �ר�תח אינ� מליח מ�רי�; א�� הרי �ֲֵֵ�ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ�ָ
�זר� ולא מ�רי�, � ��יי� �ל קלי�ת וכ� �מב�ל. ְְִָָֹ�ְְִֵֶָָ�ְִֵאינ�

ה�לי�ת. על חבר� מז�� אד� �אי� ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָעליה�;

.ÁÈ�א�ת ���לקי� �ה�, וכ��צא ועד�י� ואפ�ני� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ��לי�
�מק�� ג�יי�, ���לי מ��� אס�רי� � א�ת� �מ�כרי� ְְֲִִִִִִֵַָָה��יי�
�ע�לי �מ��� �ר�רת; מ��� מלכי� �לח� על ְְְִִִִֵֶֶַַָ�ִֶַ�ע�לי�
א� ה��ר, ע� א�ת� יב�ל� ��א מק��, �כל ְְְִִֶַַָָָָָָג�יי�,
א�ת� ���לי� ה�פ�ני� וכ� ��ר. �� ���ל� ְִִֶָָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָ�קדרה

ג�יי�. �ע�לי מ��� א� אס�רי� ��מ�, ְֲִִִִִֵֶֶַַה��יי�

.ËÈ?יצד� מ�ר. זה הרי לב��ל, נת��� ולא ���ל ֵַָ�ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַֹ��י
�� ונת��ל� החציר, להעביר �די �אג� א�ר �ה�ית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ��י
על ע�לי� �ה� �מק�� ואפ�� מ�רי�, א�� הרי � ְֲִִִֵֶַַָָ�ֲֲִֵֵָחגבי�
להעביר הרא� חר� א� וכ� �ר�רת; מ��� מלכי� ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ��לח�
��צל� אזני� רא�י �מ� ה�ל��לי� מ� לאכל מ�ר � ְְְֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�ֵַָה�ער

חריכה .��עת ְֲִִַָ

.Î,�מ�ח�ת מת�קי� הי� א� � ��יי� א�ת� ��לק� ְְְְִִִִִִֶָָָָָָ�מרי�
א�� הרי ה���ל, �מתק� מרי� הי� וא� מ�רי�; א�� ְְֲִִִִִֵֵַָָָָ�ֲֵֵהרי

אס�רי� א�� הרי �ינ�נ�י�, הי� .אס�רי�; ֲֲֲִִִִֵֵֵָ

.‡Îזה הרי �חמ�, �י� �מי� �י� ���� עד�י� �ל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹקלי
��י�, א�ת� ���י� ��ע�רי� ח�י� �ל קלי אבל ְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאס�ר;

מ�ר זה .הרי ֲֵֶ�ָ

.·Îמ�ר ��יי�, �ל ע�מד�מ� זה הרי � �א�סר� �מי ; ִֶֶֶ�ְֲִֵֵֶֶָ
�ה�יר�ה�; �י� �ית �י על �המרה מ�ני �ד�ל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ�חטא
מ�ני לא נאסר ואינ� מ�ר; זה הרי ה�מ�, נת��ל ְְֱִֵֵֶָָֹ�ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַואפ��
מ�ני ולא חי, �ה�א �מ�ת ��אכל מ�ני ג�יי�, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ���לי
�מסריח�. ה�מ� את ��ג� �ה��ר מ�ני ג�יי�, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�ע�לי

.‚Îמתיקה מיני מ��� וע�� ��ת��ל, ��יי� �ל �ב� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכ�
זה מ�ע� מ�ר �. �ִֶַַָ

.„Î��תמרי�]�ס �י�[פסולת ח�י�, �ה�ח�� ��יי� �ל �ְִִֵֶֶַַָ
טע� ���ת� מ�ני מ�ר, � קט�ה �י�רה �י� �ד�לה ְִֵֵֶַַָ�ְְְְֵַָָָָ�י�רה
א� חמ� לת�כ� לתת �ר�� �אי� �ב�י� וכ� ה�א. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלפג�
מ� ��אי� ה�ב��י� וחגבי� ה�ב��י�, זיתי� א� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָיי�,
יי�, עליה� ��ז�פי� �כב�י� חגבי� אבל מ�רי�. � ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ�ָָהא�צר
�כר חמ� ואפ�� חמ�, עליה� מז�פי� הי� א� וכ� ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאס�רי�;

אס�רי�. �ֲִ

.‰Îמ�ני ��יי�? �ל �כר חמ� אסר� מה ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֹ�מ�ני
מ� ה�לקח לפיכ� יי�; �מרי לת�כ� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָ���ליכי�

מ�ר .הא�צר, ָָ�ָ

.ÂÎדג]ה��ריס יי�,[שמ� לת�כ� לתת ��ר�� �מק�� � ְְְְִֵֶַַַָָָָ
מ�רי� וכזה מ�ר. ה��ריס, מ� יקר ה�י� היה וא� ְִֶָָ�ְְִִִַַַָָָָָָאס�ר;
אס�ר �בר ה��יי� �� ערב� ��א ל� �ח���י� �בר ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ�כל
מערב אבל מפסיד; �הרי ���ל, ה�קר מערב אד� �אי� �ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

לה���ר. �די ��קר, ְְְִֵֵַַַָָה��ל

.ÊÎע�ה� א� אס�ר�ת, מ�אכל�ת אחד �אכל ֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָקט�
לפי להפרי��, עליו מצ�י� �י� �ית אי� � ���ת ְְְִִִַָָ�ְְְִֵֵַָָָמלאכה

�עת �� מעצמ�;�אינ� ��ע�ה אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
�א��ר� דברי� ואפ�� אס�ר, � ��די� להאכיל� ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָאבל

ס�פרי� �מ�עד,מ�ברי ��ת �ח��ל להר�יל� אס�ר וכ� . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
�ב�ת. מ��� �ה� �דברי� ְְֲִִִִֵֶַָואפ��

.ÁÎ,�ה�ט את להפרי� מצ�י� �י� �ית �אי� �י על ְְִִֶַַָָ�ְִִֵֵֶַַא�
�להפרי�� �� לגער אביו על �קד�המצוה לח�כ� �די � ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹ�ָ

וג�'. �ר��" �י על ל�ער "חנ� ��אמר: ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָֹ�פרי�ה,

.ËÎ�אד �ני רב ��פ� �מ�קי� מאכל�ת חכמי� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹואסר�
א� קיא �ה� ��תערב �מ�קי� מאכל�ת �ג�� מה�, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקהה
ול���ת לאכל אסר� וכ� �ה�; וכ��צא סר�חה ולחה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹצ�אה
�לי �ג�� מה�, מתא�ננת אד� �ל ��פ�� ה��אי� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ�כלי�

זכ�כית �כלי ה��א ס�רי�בית ד�]�ל �ה�[מקיזי ���רעי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
�ה�; וכ��צא ה�� ְֵֶֶַַָָאת

.Ïמזהמ�ת �ידי� לאכל אסר� כלי�וכ� ��י ועל , ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
את ���צ� "אל �כלל א��, �ברי� ��ל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ�ְמלכלכי�;
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� א��, מאכל�ת והא�כל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנפ�תיכ�".

.‡Ï�ד�לי� �י� �לל, נקביו את ���הה לאד� אס�ר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָוכ�
מ��� �כלל זה הרי � נקביו ה��הה וכל קט�י�; ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�י�

יתר עצמ�נפ��, על ��ביא רעי� חלאי� ויתח�בעל , ְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
�די מז�ני�, �ע�י� עצמ� להר�יל ל� רא�י א�א ְִֵָ�ְְְְְְְִִִֶַַַָָ�נפ��.

נפ��. י��� ולא אד�, בני �פני יתרחק ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ��א

.·Ïיתרה וטהרה קד�ה מביא � א�� �דברי� ה�זהר ְְֳֵָָָָ�ְְְְִִִִֵֵַָָָוכל
��אמר: ה�א, �ר�� ה�ד�� ל�� נפ�� �ממרק ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָלנפ��,

אני". קד�� �י קד�י�, והיית� ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָֹ"והתק����
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���י� ע�ה, מצו�ת �ל� � מצו�ת חמ� �כלל� ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹי�

(א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא ��מצו�ת ואחר ל�חט ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
(ב) אחד;יאכל; �י�� �נ� ואת א�ת� ל�חט ��א ְְְְִֶֶֶַָֹֹֹ

(ד)(ג) וע��; ח�ה �� ה�ני�;לכ��ת על הא� ל�ח ��א ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
א��(ה) מצו�ת �בא�ר ה�ני�. על לקח� א� הא�, ְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָל��ח

א��. ְִִֵָ�פרקי�

א ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

���חטמצות‡. ח�הע�ה �המה ��ר לאכל �רצה מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
�מ�אנ�", מ�קר� "וזבח� ��אמר: יאכל, �� ואחר ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוע��,
ואת ה�בי את יאכל �א�ר "א� מ��: �על �בכ�ר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָונאמר
לעני� �בהמה �ח�ה למד�, הא � �אכל��" �� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹהא�ל,
ע�� א� ח�ה ציד יצ�ד "א�ר א�מר: ה�א �בע�� ְְֲִֵֵֶַָָָ�חיטה;
הע�� �� ��פיכת מל�ד �מ�", את ו�פ� � יאכל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�ר

הח�ה. �� ְִִַַַַָ��פיכת

ה��חט·. לפיכ�, היא. אחת �כ��, �חיטה ְִִֵַַַָָ�ְְְְִִָוהלכ�ת
�ח�ה מבר� ע�� א� ח�ה א� ק��נ��המה 'א�ר : ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

���גג �י� �ר�, לא וא� ה�חיטה'; על וצ�נ� ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ�מצו�תיו
�ל ה�ח�טה, מ� לאכל ואס�ר מ�ר. ה��ר � �מזיד ְְֱִֶַָָָָֹ�ְִֵֵַָָ�י�
� נפ�� ��צא קד� מ��ה והא�כל מפר�סת. �היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹזמ�
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ה��"; על תאכל� "לא �כלל ה�א והרי תע�ה, �לא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹע�בר
��צא קד� �חיטה אחר מ��ה לח�� �מ�ר ל�קה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְֵֶואינ�
עד �מ�יח� יפה, יפה �מדיח� יפה יפה �מ�לח� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפ��,

יאכל��. �� ואחר ְְֶֶַַָָֹ��מ�ת;

היא‚. אספת� א�א �חיטה, צריכי� אינ� � וחגבי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�גי�
א�ת� לה�,ה��רת י�חט �בקר "הצא� א�מר: ה�א הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לה�" �מצא לה�, יאס� ה�� �גי �ל את א� לה�; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מצא
"אס� נאמר: �בחגבי� וצא�; �קר ��חיטת �גי� אספת �ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�ת�� מאליה� מת� א� לפיכ� לב��. �אספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

ח�י�. לאכל� �מ�ר מ�רי�; ְְִַָָָ�ִָ�ִַַה�י�,

א�ת�,„. לפר� צרי� � סת� ���רה האמ�רה ז� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה
�ע�ר ה�א וכ�ה ��חטי�, ה�המה מ� מק�� �איזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לידע
והיכ� ��חטי�, �מתי ��חטי�, �בר �באיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָה�חיטה,
את ה�פסידי� ה�ברי� ה� �מה ��חטי�, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ��חטי�,
צ�נ� הא��, ה�רכי� �ל ועל ה��חט. ה�א �מי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָה�חיטה,
� צ�ית� �א�ר �מ�אנ� מ�קר� "וזבח� ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ���רה
�ה�, צ�ה �ה על הא�� ה�ברי� ��ל ��ערי�", ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכל�
�מ� 'מצוה', ה�קראת �היא �ה, ��על ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ��אר

זה. ח��ר �תח�ת ְְִִִֵֶֶַַ��ארנ�

ה��אר‰. ה�א � החי מ� ה�חיטה ה��ארמק�� וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ
ה�ק�� מ�ח�ת � ���ט �יצד? ל�חיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ר
ויתחיל ���עיר מק�� עד מתק��, א�ת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ���ח�תכי�

�רצי� �רצי� מק��[מחוספס]להי�ת ה�א זה � �כר� ְְְְְִִִֵֶָָָ
���ט. ְִֵֶַַָה�חיטה

.Â��ר�' ה�קרא ה�א וזה זה, מ�ק�� למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�חט
� מעי� �ני מ�ח�ת וה�א זה, מ�ק�� למ�ה א� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��ט',
ל�חיטה רא�י �אינ� ה��ט �ר�� ו�ע�ר �ס�לה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�חיטת�
אצ�ע�תיו ���י ��אחז �די וח�ה, �בהמה � ;למעלה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וקטנ�. �דל� לפי ה�ל ְְְְְִַָָֹ�בע��,

.Êלמ�ה� ��בע מ���י ��נה? �חיטה מק�� ה�א ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה � לרע�ת צ�אר� ה�המה ���מ�� הראה �נ� רא� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
ה�ה ה�ק�� ��נגד וכל ��נה. ה�חיטה מק�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�א

'צ�אר'. נקרא ְִִַַָָמ�ח��,

.Á�א הר�ה, צ�אר� �מ�כה עצמ� ה�המה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָאנסה
ו�חט למעלה, �מ�כ� ה�ימני� את ה��חט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�א�ס
א� ��נה ה�חיטה ונמצאת ���אר, �חיטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מק��
נבלה ספק ז� הרי � �חיטה �מק�� ��א .���ט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

.Ëחט� וא� ה��אר; �אמצע ���חט ה��חט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי�
��רה �חיטת� ה�דדי�, ה�חיטה?מ� �ע�ר ה�א וכ�ה . ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

המע�ה ה�חיטה � וה��ט ה�נה �ה� ה�ימני� ָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני
ית��� ולזה �ע��, �י� �בהמה �י� �ניה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��חתכ�
ה�ני� ורב �ע��, מה� אחד רב �חט וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹה��חט;

��רה. �חיטת� � �בח�ה ְְְְִִֵֵַָָָָ�בהמה

.È�חיטת� � �בהמה ה�ני, וחצי ��� האחד ְְֲִִִִֵֵַַָָ�ֶַָָָ�חט
�חט�ס�לה ��א �י על א� � זה �ל ור�� זה �ל ר�� . ְָ�ְֶֶ�ִֶֶֶַַַָֹ

ז� הרי ה�ערה, �ח�ט חצי� על יתר א�א מה� אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ל
ה�א. ר�� �מ�ה�, חצי� על יתר ��חט �יו� �ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה;

.‡È,��ע� אפ�� � זה �ל וחצי� זה �ל חצי� ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָ�חט

�ס�לה �ס�ק�חיטת� חצי� �היה קנה על[פגו�]. ו�חט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�חט �התחיל �י� � לרב וה�לימ� מעט החת�� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמק��
�חת� ה��י� את �הכניס �י� �חת�, �פגע ה�ל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��ק��

��רה. �חיטת� � לרב ְְְְְִִִֵָָֹוה�לימ�

.·Èה�חיטה לאחר ה�ימני� לב�ק צרי� ה��חט, ;�ל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
נבלה, ז� הרי � ��ב�ק קד� הרא� ונח�� �דק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹוא�

�מהיר; זריז ה��חט היה ֲִִִֵַַָָָָואפ��

.‚Èחטה��� �ו�אי ���דע עד אס�רה, �ח�יה �המה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ל
��רה .�חיטה ְְִֵָָ

.„È�י� מ�כת, �ל �ס�י� �י� ��ל, ��חטי�? �בר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�באיזה
מחודדת]�צר �קר�מית[אב� �י� �זכ�כית, �י� �ל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

��היה וה�א, הח�תכי�; מ�ברי� �ה� וכ��צא האג�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
�ל� �מ� היה א� אבל �ג�; ב� יהיה ולא חד [שקע]�יה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

�י�תר קט� ה�ל� היה ואפ�� ,�� ���חטי� �בר �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ְ�ח��
�ס�לה. �חיטת� �ְְִָָ

.ÂË�ר� �חט וא� ;�� י�חט לא אחת, מר�ח ה�ל� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
��רה �חיטת� ,�� נ�רת ה�גימה �אי� .הר�ח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊË�� ��� תר�י� ולא �ה�לכה, ���דק ס�י� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�יצד?
א� � �ג� �� ��� �ר�י� �הבאה, א�ת� �כ��חזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ג�,
וא� ��רה; �חיטת� הביא, ולא ה�לכה �ר� �� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�חט

�ס�לה �חיטת� .הביא, ְְִִֵָָ

.ÊÈ� �ג� �� ואי� �נח�, וי�רדת ע�לה �היא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָס�י�
לכ�ח�ה �� ���חטי� ח�ה ואינ� חלק, ��יה וס�י� . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��חט �ג�, �� ואי� �ה�לי�ה�איל �י על וא� ;�� י� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
��רה. �חיטת� � ��חטה עד ה��� �ל �� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא

.ÁÈ�מ�ע א�א חלקה אינ� והרי �ה�חזה, ח�ה ְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ�ְִֶַַָוס�י�
ואי� ה�איל � �אצ�ע מס��� �ה�א ה��לת רא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�ע

�� ��חטי� �ג�, ��. ְֲִָָָ

.ËÈ�ה והרי צ�ר�, א� צר, ��צ� א� ,�� א� קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה��ל�
לא ��רקע, נעצ� וא� �ה�. ��חטי� � �ג� �ה� ואי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹח�י�
��רה �חיטת� �חט, וא� נע�צי�; ��ה� �ה� .י�חט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îעקר�� קד� �ר�ת�, מ�ח�ת מח�רי� ��ה� �ה� ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ�ְְֵֶֶַָָ�חט
�ג� �ה� �אי� �י על וא� �ס�לה, �חיטת� � .א�ת� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î� �ה� ו�חט ח�י�, ��י� �� ��� �המה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת ��� אבל �מ�ל; �ה� מ�ני �ס�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�חיטת�
�היא �י על וא� לכ�ח�ה, �� ��חט � ��חי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה�ב�עה

�� .קב�עה ְָ

.·Îרה�� �חיטת� � �� ו�חט �א�ר, ה��י� ס�י�ל�� . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ה�פה ��ד י�חט לא � יפה ה�ני וצ�� מ�ל, אחד ����ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
� �חט וא� האחר. ��ד י�חט ��א �זרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכ�ח�ה;

��רה. �חיטת� �חט, ה�פה �ב�ד ְְִִֵֶַַַַָָָָה�איל

.‚Îמ�ד� זה �מ�ד �ח��, ה��י� ��ב�ק צרי� ִִֶַַָ�ְְִִִֵֶַַַָֹה��חט
ו אצ�ע�,זה. ��ר על �מביא� מ�ליכ� ��דק�? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

�יה �ה� ר�ח�תיה, מ�ל� צ�רנ�, על �מביא� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�מ�ליכ�
�� ואחר �לל; �ג� �� יהיה ��א �די � צדדי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ני

�� .י�חט ְִָֹ

.„Î�ג� �� מצא �א� � ה�חיטה אחר �� לב�ק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי�
נפ�מה, �ע�ר ��א נבלה; ספק ז� הרי ה�חיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
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ה��"; על תאכל� "לא �כלל ה�א והרי תע�ה, �לא ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָֹֹֹע�בר
��צא קד� �חיטה אחר מ��ה לח�� �מ�ר ל�קה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ�ְֵֶואינ�
עד �מ�יח� יפה, יפה �מדיח� יפה יפה �מ�לח� ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָנפ��,

יאכל��. �� ואחר ְְֶֶַַָָֹ��מ�ת;

היא‚. אספת� א�א �חיטה, צריכי� אינ� � וחגבי� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�גי�
א�ת� לה�,ה��רת י�חט �בקר "הצא� א�מר: ה�א הרי ; ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

לה�" �מצא לה�, יאס� ה�� �גי �ל את א� לה�; ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָ�מצא
"אס� נאמר: �בחגבי� וצא�; �קר ��חיטת �גי� אספת �ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
�ת�� מאליה� מת� א� לפיכ� לב��. �אספה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהחסיל",

ח�י�. לאכל� �מ�ר מ�רי�; ְְִַָָָ�ִָ�ִַַה�י�,

א�ת�,„. לפר� צרי� � סת� ���רה האמ�רה ז� ְְְֲִִֵַָָָָָָָָזביחה
�ע�ר ה�א וכ�ה ��חטי�, ה�המה מ� מק�� �איזה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ�לידע
והיכ� ��חטי�, �מתי ��חטי�, �בר �באיזה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָה�חיטה,
את ה�פסידי� ה�ברי� ה� �מה ��חטי�, וכיצד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ��חטי�,
צ�נ� הא��, ה�רכי� �ל ועל ה��חט. ה�א �מי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָה�חיטה,
� צ�ית� �א�ר �מ�אנ� מ�קר� "וזבח� ואמר: ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹ���רה
�ה�, צ�ה �ה על הא�� ה�ברי� ��ל ��ערי�", ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָואכל�
�מ� 'מצוה', ה�קראת �היא �ה, ��על ��רה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ��אר

זה. ח��ר �תח�ת ְְִִִֵֶֶַַ��ארנ�

ה��אר‰. ה�א � החי מ� ה�חיטה ה��ארמק�� וכל , ְְְִִַַַַַַַָָָָ
ה�ק�� מ�ח�ת � ���ט �יצד? ל�חיטה. ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ��ר
ויתחיל ���עיר מק�� עד מתק��, א�ת� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָ���ח�תכי�

�רצי� �רצי� מק��[מחוספס]להי�ת ה�א זה � �כר� ְְְְְִִִֵֶָָָ
���ט. ְִֵֶַַָה�חיטה

.Â��ר�' ה�קרא ה�א וזה זה, מ�ק�� למעלה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ�חט
� מעי� �ני מ�ח�ת וה�א זה, מ�ק�� למ�ה א� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָה��ט',
ל�חיטה רא�י �אינ� ה��ט �ר�� ו�ע�ר �ס�לה. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�חיטת�
אצ�ע�תיו ���י ��אחז �די וח�ה, �בהמה � ;למעלה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

וקטנ�. �דל� לפי ה�ל ְְְְְִַָָֹ�בע��,

.Êלמ�ה� ��בע מ���י ��נה? �חיטה מק�� ה�א ,ואיזה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
זה � לרע�ת צ�אר� ה�המה ���מ�� הראה �נ� רא� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעד
ה�ה ה�ק�� ��נגד וכל ��נה. ה�חיטה מק�� ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹה�א

'צ�אר'. נקרא ְִִַַָָמ�ח��,

.Á�א הר�ה, צ�אר� �מ�כה עצמ� ה�המה ְְְְְֵֵַַַַָָָָָָָָאנסה
ו�חט למעלה, �מ�כ� ה�ימני� את ה��חט ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�א�ס
א� ��נה ה�חיטה ונמצאת ���אר, �חיטה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�מק��
נבלה ספק ז� הרי � �חיטה �מק�� ��א .���ט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

.Ëחט� וא� ה��אר; �אמצע ���חט ה��חט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוצרי�
��רה �חיטת� ה�דדי�, ה�חיטה?מ� �ע�ר ה�א וכ�ה . ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָ

המע�ה ה�חיטה � וה��ט ה�נה �ה� ה�ימני� ָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני
ית��� ולזה �ע��, �י� �בהמה �י� �ניה� ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ��חתכ�
ה�ני� ורב �ע��, מה� אחד רב �חט וא� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹה��חט;

��רה. �חיטת� � �בח�ה ְְְְִִֵֵַָָָָ�בהמה

.È�חיטת� � �בהמה ה�ני, וחצי ��� האחד ְְֲִִִִֵֵַַָָ�ֶַָָָ�חט
�חט�ס�לה ��א �י על א� � זה �ל ור�� זה �ל ר�� . ְָ�ְֶֶ�ִֶֶֶַַַָֹ

ז� הרי ה�ערה, �ח�ט חצי� על יתר א�א מה� אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמ�ל
ה�א. ר�� �מ�ה�, חצי� על יתר ��חט �יו� �ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��רה;

.‡È,��ע� אפ�� � זה �ל וחצי� זה �ל חצי� ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָ�חט

�ס�לה �ס�ק�חיטת� חצי� �היה קנה על[פגו�]. ו�חט , ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
ל�חט �התחיל �י� � לרב וה�לימ� מעט החת�� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹמק��
�חת� ה��י� את �הכניס �י� �חת�, �פגע ה�ל� ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ��ק��

��רה. �חיטת� � לרב ְְְְְִִִֵָָֹוה�לימ�

.·Èה�חיטה לאחר ה�ימני� לב�ק צרי� ה��חט, ;�ל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹ
נבלה, ז� הרי � ��ב�ק קד� הרא� ונח�� �דק, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹוא�

�מהיר; זריז ה��חט היה ֲִִִֵַַָָָָואפ��

.‚Èחטה��� �ו�אי ���דע עד אס�רה, �ח�יה �המה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ��ל
��רה .�חיטה ְְִֵָָ

.„È�י� מ�כת, �ל �ס�י� �י� ��ל, ��חטי�? �בר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ�באיזה
מחודדת]�צר �קר�מית[אב� �י� �זכ�כית, �י� �ל[צדו], ְְְִִִִֵֵֶֹ

��היה וה�א, הח�תכי�; מ�ברי� �ה� וכ��צא האג�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָקנה
�ל� �מ� היה א� אבל �ג�; ב� יהיה ולא חד [שקע]�יה ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

�י�תר קט� ה�ל� היה ואפ�� ,�� ���חטי� �בר �ל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ְ�ח��
�ס�לה. �חיטת� �ְְִָָ

.ÂË�ר� �חט וא� ;�� י�חט לא אחת, מר�ח ה�ל� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיה
��רה �חיטת� ,�� נ�רת ה�גימה �אי� .הר�ח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

.ÊË�� ��� תר�י� ולא �ה�לכה, ���דק ס�י� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�יצד?
א� � �ג� �� ��� �ר�י� �הבאה, א�ת� �כ��חזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ג�,
וא� ��רה; �חיטת� הביא, ולא ה�לכה �ר� �� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ�חט

�ס�לה �חיטת� .הביא, ְְִִֵָָ

.ÊÈ� �ג� �� ואי� �נח�, וי�רדת ע�לה �היא ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָס�י�
לכ�ח�ה �� ���חטי� ח�ה ואינ� חלק, ��יה וס�י� . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

��חט �ג�, �� ואי� �ה�לי�ה�איל �י על וא� ;�� י� ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
��רה. �חיטת� � ��חטה עד ה��� �ל �� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָוהביא

.ÁÈ�מ�ע א�א חלקה אינ� והרי �ה�חזה, ח�ה ְֲֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ�ְִֶַַָוס�י�
ואי� ה�איל � �אצ�ע מס��� �ה�א ה��לת רא� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ�מ�ע

�� ��חטי� �ג�, ��. ְֲִָָָ

.ËÈ�ה והרי צ�ר�, א� צר, ��צ� א� ,�� א� קנה, ֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹה��ל�
לא ��רקע, נעצ� וא� �ה�. ��חטי� � �ג� �ה� ואי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹח�י�
��רה �חיטת� �חט, וא� נע�צי�; ��ה� �ה� .י�חט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Îעקר�� קד� �ר�ת�, מ�ח�ת מח�רי� ��ה� �ה� ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹֹ�ְְֵֶֶַָָ�חט
�ג� �ה� �אי� �י על וא� �ס�לה, �חיטת� � .א�ת� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

.‡Î� �ה� ו�חט ח�י�, ��י� �� ��� �המה לחי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקח
אחת ��� אבל �מ�ל; �ה� מ�ני �ס�לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ�חיטת�
�היא �י על וא� לכ�ח�ה, �� ��חט � ��חי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָה�ב�עה

�� .קב�עה ְָ

.·Îרה�� �חיטת� � �� ו�חט �א�ר, ה��י� ס�י�ל�� . ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ה�פה ��ד י�חט לא � יפה ה�ני וצ�� מ�ל, אחד ����ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
� �חט וא� האחר. ��ד י�חט ��א �זרה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹלכ�ח�ה;

��רה. �חיטת� �חט, ה�פה �ב�ד ְְִִֵֶַַַַָָָָה�איל

.‚Îמ�ד� זה �מ�ד �ח��, ה��י� ��ב�ק צרי� ִִֶַַָ�ְְִִִֵֶַַַָֹה��חט
ו אצ�ע�,זה. ��ר על �מביא� מ�ליכ� ��דק�? כיצד ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

�יה �ה� ר�ח�תיה, מ�ל� צ�רנ�, על �מביא� ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�מ�ליכ�
�� ואחר �לל; �ג� �� יהיה ��א �די � צדדי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ני

�� .י�חט ְִָֹ

.„Î�ג� �� מצא �א� � ה�חיטה אחר �� לב�ק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹוצרי�
נפ�מה, �ע�ר ��א נבלה; ספק ז� הרי ה�חיטה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאחר
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ה��חט לפיכ�, �חט. �ג�מה �ס�י� ה�ימני� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�כ��חט
אחת �ל �י� לב�ק צרי� ר�י�, ע�פ�ת א� ר��ת ְְִִִֵֵַַַַָָֹ�המ�ת

ה��י�ואחת ונמצאת �אחר�נה �בדק �דק, לא �א� ; ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
הרא��נה. ואפ�� נבל�ת, ספק ה�ל � ְְְֲִִֵֵַַָָָֹ�ג�מה

.‰Î,חיטה� אחר �דק� ולא ,�� ו�חט ה��י� ְְְְִִַַַַַַָָָָָָֹ�דק
�מצא� �דק� �� ואחר �ה�, וכ��צא ע� א� עצ� �� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָו��ר
�דבר ��פ�מה ה��י� �חזקת ��רה, �חיטת� � ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ג�מה
�אבדה א� �דק�, ולא �� ��ע א� וכ� ;�� ���ר ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹק�ה

��רה �חיטת� � יב�ק ��א עד .ה��י� ְְְִִִֵֶַַַָָֹֹ

.ÂÎ,�חכ לפני �� ���חט ��� ה��י� �דק ��א ט�ח ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ל
יפה נמצאת א� א�ת�: ��דקי� � לעצמ� �� ְְְְְִִִֵַַָָָָָו�חט
אחרת, �ע� עצמ� על ���מ� לפי א�ת�, מנ�י� � ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָ�בד�קה
מעבירי� � �ג�מה נמצאת וא� ;�� וי�חט �ג�מה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹותהיה

טרפה �ה�א ��חט ��ר �ל על �מכריזי� .א�ת�, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

.ÊÎוה�א �ה�א; �ל ?�� ���חט ה��י� אר� ה�א ְִֵֶֶֶַַַָָָֹ��ה
האזמל רא� �מ� ��חט, ואינ� ���קב �ק �בר יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��א

�� וכ��צא .ה�ט� ְֵַַָָ

.ÁÎילה�� �י� ���� �י� זמ�, �כל ��חטי�? וה�א�מתי ; ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָ
�חט וא� �ע�ה; מה ��ראה �די ע��, אב�קה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��היה

��רה. �חיטת� ְְֲִֵֵָָָָ�אפלה,

.ËÎגג��� ���ת א� ה���רי� �י�� �יה��חט על א� � ְְְִִִֵֵַַַַַָ
מלק�ת מתח�ב א� �נפ�� מתח�ב היה מזיד, היה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�א��

��רה. �חיטת� � ה���רי� י�� ְְִִִֵַַָָעל

ב ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

��חטי�‡. �אי� העזרה; מ� ח�� ל�חט, מ�ר מק�� ְֲֲִִִֵֶָָָָֹ�ְָָ�כל
�לבד מז�ח קד�י א�א אס�ר�עזרה � הח�י� אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָ�ִָ

ה�א וכ� ע��. �י� ח�ה �י� �המה �י� �עזרה, ְְְֲֲֵֵֵֵֵַָָָָָָָל�חט�
ה'" יבחר א�ר ה�ק�� מ�� ירחק "�י �אוה: �ב�ר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָא�מר
ל�ק�� ח�� א�א �אוה, ��ר ��חטי� �אי� למד�, הא �ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ה'; �חר ֲֶַָא�ר

�כל·. לאכל� ���ר ה�א ל�ק��, ח�� ���חט ְְְָָָ�ְְִֶֶֶַַָוזה
טה�ר ה��ר א�ת� � �עזרה ח�י� ה��חט אבל ,ה�ערי�. ְֲִֵַַָָ�ֲִַָָָָָָ
א�ת�, וק�ברי� ;�� וכ��צא �חלב �ב�ר �הניה ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָואס�ר
א� ��יי�, לאכילת א� לרפ�אה, �חט אפ�� אס�ר; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָואפר�
וג�י והמע�ר, �עזרה, ה��חר אבל לכלבי�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָלהאכיל
ח�ה �המה וה��חט טרפה, ונמצאת וה��חט ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ��חט,
�הניה. מ�רי� ��� א�� הרי � �עזרה ה�מאי� ֲִַָָָ�ָ�ְֲֲִֵֵֵַָָָָוע��

אס�ר‚. � הח�י� �ל א�א �לבד, וח�ה �המה ִָ�ְְְְִֵֶַַַָָָָֹולא
�ר�ת א� �ח�טה ��ר אפ�� לעזרה, וכ��צאלהכניס� �פת ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

�דברי� ��הי�. �אכילה מ�רי� והכניס�, עבר א� ְְֲִִִֶַָָָָ�ְְִִִֶַָָָ�ה�;
א� �עזרה, ח�י� ה��חט וכל ה�. ק�לה �ברי ,��� ֲִָָָ�ְְִֵֵֵַַָָָָ�ֵא��
א�ת� מ�י� � �עזרה ���חט� ח�י� מ��ר ��ית ְֲֲִִִֶַָָָ�ְִִֵַַַָהא�כל

מר��ת. ְַַַמ�ת

נ�חטה„. א� � ח�י�' �ולד� �למי�, ז� '�המה ְֲִִִָ�ְְְִֵֵָָָָָהא�מר:
א�ת� ל�חט יכ�ל �אינ� לפי �אכילה, מ�ר ולד� ְְֲִִִֵֶַָָָָֹ�ְֲָָָָָ�עזרה,

מק�� .�רח�ק ְִָ

'ע�בד‰. יאמר�: ��א �נהר�ת, י�י� לת�� ��חטי� ְְְֲִִֵֵֶַָָֹאי�

מלא לכלי י�חט ולא ל�י�'; �מקריב ונראה זה, ה�א ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמי�
�חט'.מי� ה�י� �ת�� ��ראה 'ל��רה יאמר�: ��א , ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

י�חט �ר�ולא ��� � ה��ה לת�� ולא ה�לי�, לת�� לא ְְְְְִִֵַַֹֹֹֹ�ֵֶֶֶָ
��רה. �חיטת� �חט, וא� זרה. עב�דה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָע�בדי

.Â�עכ�רי מי� מלא לכלי נראית��חטי� ה��רה �אי� , ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לא �ב��ק ל��ה; י�רד וה�� ל��ה, ח�� ��חט וכ� ַָֹ�ְֵַַָָ�ְֵֵֶַָ�ה�.
���ק ל��ה �חט וא� ה�יני�; את יח�ה ��א ,�� ַָ�ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָיע�ה
מי� ��א אחריו, ��ב�ק� עד מ�חיטת� לאכל אס�ר �ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹ
ה�פ� על ��תת וה�� ה�פינה, �פ� על ל�חט �מ�ר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹ�ה�א.

ה�לי�. ��י על ל�חט �מ�ר ל�י�; ְִִֵֵַַַָֹ�ְִֵַַוי�רד

.Ê�מביא� ה��י� �מ�לי� ה��אר, מ�תח ��חטי�? ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ�יצד
���חט �היתהעד �י� רב�צה ה�המה �היתה �י� ; ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

הרי � ו�חט מ�מ�ה �יד� וה��י� �ער�� ואחז ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָע�מדת,
��רה. ְֵָז�

.Áעד עליה ה��אר והעביר ��תל ה��י� את ְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנע�
ה�המה צ�אר ��היה וה�א � ��רה �חיטת� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ���חט,
מ� למעלה �המה צ�אר היה �א� למעלה; וס�י� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָלמ�ה,
ותחת� ��פ�, �כבד ה�המה �רד ��א � ה�ע�צה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹה��י�

�חיטה ז� ואי� והבאה, ה�לכה ��ת�אר.�לא �מ� , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ה��י� מ� למעלה צ�אר� �היה �י� � ע�� היה א� ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלפיכ�,

��רה. �חיטת� מ��ה, למ�ה א� ְְְְִִֵֶַַָָָָָה�ע�צה,

.Ë��ה את וה�לי� ולאה��חט הביא� א� הביא�, ולא י� ְְְֱֱִִִִֵֶַַַָָֹֹ
עד והביא ה�לי� ��רה; �חיטת� � ��חט� ְְְְִִִִֵֵַָָָָָה�ליכ�,
הביא, ולא ה�לי� ��רה. �חיטת� � וה�יז� הרא� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹֹ�חת�
א� �לבד, �ה�לכה הרא� את וה�יז ה�לי�, ולא הביא ְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹא�
מ��ארי צ�ארי� �ני �מלא ���י� י� א� � �לבד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ�הבאה

לאו, וא� ��רה; �חיטת� �ס�להה��חט, �חט�חיטת� . ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ
��רה. �חיטת� �אחד, רא�י� ְְְְִִֵֵֶָָָָ�ני

.Èאחר מ�ד ו�ני זה מ�ד אחד אפ�� �ס�י�, �אחז� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ�ני�
�ני �אחז� �ני� וכ� ��רה. �חיטת� � ו�חט� ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�נג��,
�חיטת� � ���אר מק�מ�ת ��ני �אחד ו�חט� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָס�יני�,
�חט וה�ני ר��, א� �לבד ה��ט זה �חט ואפ�� ְִֵַַָ�ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ��רה;
וא� ��רה, ז� �חיטה הרי � ר�� א� ה�נה אחר ְְְֲִֵֵַָָ�ְֵֶַַָָ�מק��
�חיטה וכ� אחד. �מק�� ��� ה�חיטה �אי� �י ְְְִֵֶָָָָ�ְִִֵֶַַָעל

�מסרק הע��יה ��חיטה �ק�למ�ס, ��רה.הע��יה � ְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָָָ

.‡Èחט� אפ�� א�א ��נה; צריכה הח�י� �חיטת ְֲִִִֶַַָָָָָ�ְִֵַַאי�
��תל לנעצ� ס�י� ��רק א� �ח�ק, �ר� א� ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�מתע�ק,
�מק�מ� �רא�י וה�חיטה ה�איל � �הליכת� ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָו�חטה

��רה ז� הרי .ו�ע�ר�, ְְֲִֵֵָָ

.·Èת�ל�לה�� ���ר א� קט�, א� ��טה א� חר� ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָלפיכ�,
רעה�ע�� ר�ח �אחז�� �מי א�ת�, ר�אי� ואחרי� ��חט� , ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

��פלה ס�י� אבל ��רה. ז� הרי � �תקנ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה�חיטה
�ס�לה, ז� הרי �דר��, ��חטה �י על א� � ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָו�חטה
�י על וא� אד�, ה��בח ��היה עד � "וזבח�" ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ��אמר:

ל�חיטה. מת��� ְְִִִֵֵֶַָ�אינ�

.‚È,�� קב�עה ה��י� �היתה ע� �ל א� אב� �ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל�ל
�נג�� ה�המה א� הע�� צ�אר ו�� ה�ל�ל, את אד� ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוס�ב
ה�י� וא� ��רה. ז� הרי � ה�ל�ל �סביבת ���חט ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָעד

- h"qyz'd lel` 'h ycew zay mei - dhigW zFkld¦§§¦¨
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���ב ��עה �נג�� ה��אר ו�� ה�ל�ל, את המס�בי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה�
�טר וא� �ס�לה; ז� הרי � ה�י�[שיחרר]ונ�חט את אד� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ז� הרי � �סביבת� ו�חט ה�ל�ל, את וס�ב� ��א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמ�רי�? �ברי� ��ה �א. אד� מ�ח �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רה,
�נ�ה מ�ביבה אבל אד�; �� מ�ח �היא רא��נה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ�סביבה
�הליכת�. ה�י� מ�ח א�א האד� מ�ח אינ� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ�לאחריה,

.„È��ל י�י�, ל�� �בע�ת, ל�� הרי�, ל�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָה��חט
א�א לעבד� נת��� ��א �י על א� � מד�ר�ת ל�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהר�ת,
הרי ה��יי�, �א�מרי� הבאי מ�ברי �� וכ��צא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפ�אה
מ�ל א� ה��, מ�ל ל�� �חט א� אבל �ס�לה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ�חיטת�
אס�רה ז� הרי � �ה� וכ��צא �למ�ל�ת לכ�כבי� א� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה עב�דה �קרבת �כל .�הניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ

.ÂË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ה�המה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹה��חט
���מדי� אס�רה; ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר

� ה�ד�י� מ�ח�בת �ח�י�, �ח�� פני�,מח�בה ְֲַַָָ�ְֲֳִִִִִֶֶַַָ
�ה� ��סלת �ז� �הלכ�ת��ח�בה ��ת�אר �מ� , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה�ק��י�. ְִָ�ְֵַ�ס�לי

.ÊË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ח�ב �� ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹ�חט�
��א מ�פק, אס�רה ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

�חט �ז� �במח�בה �ח�ת� על ה�כיח .ס�פ� ְְֲִִַַַַָָָָָ

.ÊÈ� �מ�ת� ונ�דרי� ��תנ�בי� קד�י� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה��חט
ל�� �חט �ח��; קד�י� ���חט ��ה �ס�לה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�חיטת�

��רה �חיטת� �נדבה, �נדר �אי� �אינ� .קד�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ��ל �למי�, ל�� ע�לה, ל�� ה��חט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ�יצד?
וה�סח ה�איל �ס�לה; �חיטת� � �סח ל�� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ��דה,
��מה ה�א הרי ��רצה, עת �כל ה�נה �כל א�ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמפרי�

וה��ב ה��ר ו�אי,לדבר א�� ל�� ח�את, ל�� �חט . ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
�מ�רה ל�� מע�ר, ל�� �כ�ר, ל�� �ל�י, א�� ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָל��

��רה. �חיטת� �ְְִֵָָ

.ËÈ�חיטת� � 'לח�אתי' ואמר: ו�חט ח�את, מח�ב ְְְְִִַַַַָָָָָָ�ְָָהיה
'ל�� ואמר: ו�חט �ית�, �ת�� קר�� ל� היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ�ס�לה;

�ס�לה �חיטת� � זבחי' ��.�מ�רת המיר �הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Î�ז' ואמרה: י�לדת, ע�לת ל�� ��חטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהא�ה
�חיט � �נדרלע�לתי' �אה י�לדת ע�לת �אי� ��רה; ת� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ח���י� ואי� �ע�לה; ��תח�בה י�לדת אינ� והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�נדבה,
ה��חט אבל ל�. י� ק�ל ה��לת ��ל ה�ילה, ��א ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל�
�ס�לה, �חיטת� � נזיר �אינ� �י על א� � נזיר ע�לת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָל��

ה�דרי� מ� נדר ה�זיר�ת .�ע�ר ְְִִִִֶֶֶַַַָ

.‡Îבר� ל�� נת��� אחד ו��חטי�, ���י� א�חזי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ני�
��נה ל� היתה לא וה�ני אס�רה, �חיטת� ל� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ה��חט
ז� הרי � ל� להת��� ה��ר �בר ל�� נת��� ואפ�� ְְֲִֵֵַָ�ְְְֲִִֵֵַַַָָָ�לל,
מה� האחד והת��� זה, אחר זה �חט א� וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ס�לה;

��סל � ה�ס�ל �בר ��היהל�� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינ� � ��פ�ת �� ל� אי� א� אבל ��פ�ת; �� ֵָָ�ֲִֵָָָ�ָל�
�אי� ,��� �אינ� �בר א�סר מ��ראל אד� �אי� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאס�רה,

לצער�. א�א ְֲֶַַָָָ��נת�

.·Îלכל מת��� �ה�כרי �י על א� � לנכרי ��חט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָי�ראל
למח�בת א�א ח���י� �אי� ��רה; �חיטת� ��רצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה

ה�המה �על למח�בת לא ��חטה��בח, נכרי לפיכ�, . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
��ת�אר. �מ� נבלה, �חיטת� � קט� היה אפ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָלי�ראל,

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת יו�

ג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הלכ�ת‡. וע�ר ה�חיטה, את מפסידי� דברי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמ�ה
חלדה, �ה�ה, ה�: וא�� מה�; אחת מ�ל לה�הר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�חיטה

וע��ר הגרמה, .�רסה, ְְְִַָָָָ

קד�·. יד� והג�י� ל�חט, �התחיל הרי �יצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�ה�ה
�אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� ו�הה, ה�חיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ��גמר
א� � ה�חיטה את וגמר אחר א� ה�א וחזר �רצ��, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�חיטת� וי�חט, ויר�יצ�ה ה�המה את ��ג�י� �די ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�הה

��רה �חיטת� זה, מ�די �ח�ת �הה וא� .�ס�לה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

��ה‚. �המה ��ג�י� �די �ה�ה �ע�ר ��ה, �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
��ג�יה�ה �די ��ה, היתה וא� וי�חט; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹויר�יצ�ה
��ה �המה ��ג�י� �די �בע��, וי�חט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויר�יצ�ה

וי�חט .ויר�יצ�ה ְְְְִִֶַָֹ

מעט,„. ו�הה מעט ו�חט וחזר מעט, ו�הה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָ�חט
ה�ה�ה, �ע�ר אחת �פע� �הה ולא ה�חיטה, ��מר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
�ה�ה �ע�ר מ��� יצטר� ה�ה��ת זמ� �ל ���ח�ב ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאבל
ויר�יצ�ה ��ג�יה�ה �די �הה א� וכ� נבלה. ספק ז� הרי �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
���חט �די לא �לבד, ה�ימני� מע�ט �מ� ���חט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�כדי

נבלה ספק ז� הרי � �מ�רה .�חיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ

על‰. א� � �בהמה ה�ני� רב א� �ע��, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�חט
חתיכ וגמר וחזר ה���, חצי ��הה הרי�י � ה�ימני� ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

�מח�� זה הרי ��ע�ר, �� ���חט מאחר מ�רת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�ז�
ה�ח�טה .��ר ְְַַָ

.Âנה�� ��חט מר�ה זמ� ו�הה מע�ט�, א� חצי� לב�� ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ�ֶ
א� אבל �ל��. �כ� ואי� ה�חיטה, וג�מר ח�זר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
��ע�ר ו�הה �ה�א, �ל ���ט ���ב א� ה�נה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חט
�חיטה ��חט �י� �התחיל, ה�חיטה וגמר �חזר �י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
א� �הע�� מ�ני �ס�לה; ז� הרי � אחר �מק�� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�מ�רה
�מ�ה� ה��ט ���ב א� ,��� ה�נה רב ��פסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המה

�� מ�עלת ה�חיטה ואי� נבלה, ��ת�אר.� �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê�א� � �לל �ע�� ��נה �ה�ה �אי� ל�, נת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�ה
�כ�חזר �חיטת�, נגמרה �בר ו�הה, ה�נה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חט
ו�הה, ה�נה מע�ט �חט וא� ה�א; ��ר מח�� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מ��� נאסרת �אינ� ��רצה, זמ� �ל ו��חט ח�זר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

ה�נה רב ���סק עד .נבלה ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

.Á�א ה��ט נ�ב א� י�דע ואינ� ,�� ו�הה הע�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�חט
�מ�יח� אחר, �מק�� לב�� ה�נה ו��חט ח�זר � נ�ב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
ט�ת �� נמצאת לא א� מ�פני�: ה��ט �ב�דק ��מ�ת, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

�כ�רה נ�ב, ��א �יד�ע ,��. ְְִֵֶַַָָָֹ

.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת �הכניס[הסכי� �ג�� �יצד? ְְֲִִֵֶַָָ
העלי�� ה�ימ� ��סק �י� � לסימ� סימ� �י� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י�
� �חיטה �ר� �ה�א למ�ה ה�ח��� ��חט �י� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

�ס�לה.הר ז� י ְֲֵָ

.È�ה�ימני �ני ו�חט הע�ר, �חת ה��י� את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
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���ב ��עה �נג�� ה��אר ו�� ה�ל�ל, את המס�בי� ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָה�
�טר וא� �ס�לה; ז� הרי � ה�י�[שיחרר]ונ�חט את אד� ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ז� הרי � �סביבת� ו�חט ה�ל�ל, את וס�ב� ��א� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
אמ�רי�? �ברי� ��ה �א. אד� מ�ח �הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ��רה,
�נ�ה מ�ביבה אבל אד�; �� מ�ח �היא רא��נה ְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ�סביבה
�הליכת�. ה�י� מ�ח א�א האד� מ�ח אינ� ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ�לאחריה,

.„È��ל י�י�, ל�� �בע�ת, ל�� הרי�, ל�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָה��חט
א�א לעבד� נת��� ��א �י על א� � מד�ר�ת ל�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנהר�ת,
הרי ה��יי�, �א�מרי� הבאי מ�ברי �� וכ��צא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלרפ�אה
מ�ל א� ה��, מ�ל ל�� �חט א� אבל �ס�לה; ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָ�חיטת�
אס�רה ז� הרי � �ה� וכ��צא �למ�ל�ת לכ�כבי� א� ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָההר,

זרה עב�דה �קרבת �כל .�הניה, ְְֲֲִֶַָָָָָָֹ

.ÂË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ה�המה את ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹה��חט
���מדי� אס�רה; ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָלהקטיר

� ה�ד�י� מ�ח�בת �ח�י�, �ח�� פני�,מח�בה ְֲַַָָ�ְֲֳִִִִִֶֶַַָ
�ה� ��סלת �ז� �הלכ�ת��ח�בה ��ת�אר �מ� , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ה�ק��י�. ְִָ�ְֵַ�ס�לי

.ÊË�א זרה, לעב�דה �מ� לזרק ח�ב �� ואחר ְְְֲִַַַַָָָָָָָָָֹ�חט�
��א מ�פק, אס�רה ז� הרי � זרה לעב�דה חל�� ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָלהקטיר

�חט �ז� �במח�בה �ח�ת� על ה�כיח .ס�פ� ְְֲִִַַַַָָָָָ

.ÊÈ� �מ�ת� ונ�דרי� ��תנ�בי� קד�י� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָה��חט
ל�� �חט �ח��; קד�י� ���חט ��ה �ס�לה, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ�חיטת�

��רה �חיטת� �נדבה, �נדר �אי� �אינ� .קד�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ

.ÁÈ��ל �למי�, ל�� ע�לה, ל�� ה��חט ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָ�יצד?
וה�סח ה�איל �ס�לה; �חיטת� � �סח ל�� ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ��דה,
��מה ה�א הרי ��רצה, עת �כל ה�נה �כל א�ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמפרי�

וה��ב ה��ר ו�אי,לדבר א�� ל�� ח�את, ל�� �חט . ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
�מ�רה ל�� מע�ר, ל�� �כ�ר, ל�� �ל�י, א�� ְְְְְְֲֵֵֵֵֵַָָָָל��

��רה. �חיטת� �ְְִֵָָ

.ËÈ�חיטת� � 'לח�אתי' ואמר: ו�חט ח�את, מח�ב ְְְְִִַַַַָָָָָָ�ְָָהיה
'ל�� ואמר: ו�חט �ית�, �ת�� קר�� ל� היה ְְְְְְֵֵַַָָָָָָָ�ס�לה;

�ס�לה �חיטת� � זבחי' ��.�מ�רת המיר �הרי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָ

.Î�ז' ואמרה: י�לדת, ע�לת ל�� ��חטה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָהא�ה
�חיט � �נדרלע�לתי' �אה י�לדת ע�לת �אי� ��רה; ת� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ח���י� ואי� �ע�לה; ��תח�בה י�לדת אינ� והרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�נדבה,
ה��חט אבל ל�. י� ק�ל ה��לת ��ל ה�ילה, ��א ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָל�
�ס�לה, �חיטת� � נזיר �אינ� �י על א� � נזיר ע�לת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָל��

ה�דרי� מ� נדר ה�זיר�ת .�ע�ר ְְִִִִֶֶֶַַַָ

.‡Îבר� ל�� נת��� אחד ו��חטי�, ���י� א�חזי� ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ני�
��נה ל� היתה לא וה�ני אס�רה, �חיטת� ל� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ה��חט
ז� הרי � ל� להת��� ה��ר �בר ל�� נת��� ואפ�� ְְֲִֵֵַָ�ְְְֲִִֵֵַַַָָָ�לל,
מה� האחד והת��� זה, אחר זה �חט א� וכ� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ס�לה;

��סל � ה�ס�ל �בר ��היהל�� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אינ� � ��פ�ת �� ל� אי� א� אבל ��פ�ת; �� ֵָָ�ֲִֵָָָ�ָל�
�אי� ,��� �אינ� �בר א�סר מ��ראל אד� �אי� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאס�רה,

לצער�. א�א ְֲֶַַָָָ��נת�

.·Îלכל מת��� �ה�כרי �י על א� � לנכרי ��חט ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָי�ראל
למח�בת א�א ח���י� �אי� ��רה; �חיטת� ��רצה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמה

ה�המה �על למח�בת לא ��חטה��בח, נכרי לפיכ�, . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
��ת�אר. �מ� נבלה, �חיטת� � קט� היה אפ�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָלי�ראל,

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת יו�

ג ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

הלכ�ת‡. וע�ר ה�חיטה, את מפסידי� דברי� ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָחמ�ה
חלדה, �ה�ה, ה�: וא�� מה�; אחת מ�ל לה�הר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ�חיטה

וע��ר הגרמה, .�רסה, ְְְִַָָָָ

קד�·. יד� והג�י� ל�חט, �התחיל הרי �יצד? ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ�ה�ה
�אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� ו�הה, ה�חיטה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹ��גמר
א� � ה�חיטה את וגמר אחר א� ה�א וחזר �רצ��, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ�י�
�חיטת� וי�חט, ויר�יצ�ה ה�המה את ��ג�י� �די ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�הה

��רה �חיטת� זה, מ�די �ח�ת �הה וא� .�ס�לה; ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

��ה‚. �המה ��ג�י� �די �ה�ה �ע�ר ��ה, �המה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
��ג�יה�ה �די ��ה, היתה וא� וי�חט; ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹויר�יצ�ה
��ה �המה ��ג�י� �די �בע��, וי�חט. ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹויר�יצ�ה

וי�חט .ויר�יצ�ה ְְְְִִֶַָֹ

מעט,„. ו�הה מעט ו�חט וחזר מעט, ו�הה מעט ְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָ�חט
ה�ה�ה, �ע�ר אחת �פע� �הה ולא ה�חיטה, ��מר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
�ה�ה �ע�ר מ��� יצטר� ה�ה��ת זמ� �ל ���ח�ב ְִִָָ�ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹאבל
ויר�יצ�ה ��ג�יה�ה �די �הה א� וכ� נבלה. ספק ז� הרי �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
���חט �די לא �לבד, ה�ימני� מע�ט �מ� ���חט ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ�כדי

נבלה ספק ז� הרי � �מ�רה .�חיטה ְְְְֲִֵֵֵָָָ

על‰. א� � �בהמה ה�ני� רב א� �ע��, אחד רב ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ�חט
חתיכ וגמר וחזר ה���, חצי ��הה הרי�י � ה�ימני� ת ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

�מח�� זה הרי ��ע�ר, �� ���חט מאחר מ�רת; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ�ז�
ה�ח�טה .��ר ְְַַָ

.Âנה�� ��חט מר�ה זמ� ו�הה מע�ט�, א� חצי� לב�� ְְְְְִֶֶַַַַָָָָ�ֶ
א� אבל �ל��. �כ� ואי� ה�חיטה, וג�מר ח�זר זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָהרי
��ע�ר ו�הה �ה�א, �ל ���ט ���ב א� ה�נה, רב ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�חט
�חיטה ��חט �י� �התחיל, ה�חיטה וגמר �חזר �י� �ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
א� �הע�� מ�ני �ס�לה; ז� הרי � אחר �מק�� ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ�מ�רה
�מ�ה� ה��ט ���ב א� ,��� ה�נה רב ��פסק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה�המה

�� מ�עלת ה�חיטה ואי� נבלה, ��ת�אר.� �מ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

.Ê�א� � �לל �ע�� ��נה �ה�ה �אי� ל�, נת�אר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָה�ה
�כ�חזר �חיטת�, נגמרה �בר ו�הה, ה�נה רב ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ�חט
ו�הה, ה�נה מע�ט �חט וא� ה�א; ��ר מח�� ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָוגמר,
מ��� נאסרת �אינ� ��רצה, זמ� �ל ו��חט ח�זר זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָהרי

ה�נה רב ���סק עד .נבלה ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

.Á�א ה��ט נ�ב א� י�דע ואינ� ,�� ו�הה הע�� ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ�חט
�מ�יח� אחר, �מק�� לב�� ה�נה ו��חט ח�זר � נ�ב ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלא
ט�ת �� נמצאת לא א� מ�פני�: ה��ט �ב�דק ��מ�ת, ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעד

�כ�רה נ�ב, ��א �יד�ע ,��. ְְִֵֶַַָָָֹ

.Ëכחולדה]חלדה מסתתרת �הכניס[הסכי� �ג�� �יצד? ְְֲִִֵֶַָָ
העלי�� ה�ימ� ��סק �י� � לסימ� סימ� �י� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה��י�
� �חיטה �ר� �ה�א למ�ה ה�ח��� ��חט �י� ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלמעלה,

�ס�לה.הר ז� י ְֲֵָ

.È�ה�ימני �ני ו�חט הע�ר, �חת ה��י� את ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָהכניס
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��רס א� מס��, צמר �חת ה��י� את �החליד א� ֶַָָ�ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ�דר��,
� ה�טלית �חת ו�חט ה��אר ועל ה��י� על ְְְְִִִַַַַַַַַַַַַָָמטלית
�חט א� וכ� נבלה; ספק ז� הרי �ל�יה, ה��י� ואי� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָה�איל
� �החלדה ��א ה�חיטה וגמר �החלדה, ה�ימני� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמע�ט

נבלה ספק ז� .הרי ְְֲֵֵֵָ

.‡Èלח�]�רסה על[הפעלת �ס�י� �ה�ה �ג�� �יצד? ְְְִִֵֶַַַָָָ
�לא אחת �בת ה�ימני� וחת� �סי�, ���י� �דר� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹה��אר
למ�ה ודחק ה��אר, על ה��י� �ה�יח א� והבאה, ְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָָה�לכה
�ס�לה. ז� הרי � ה�ימני� �חת� עד ק��ת א� צנ�� ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ�ח�ת�

.·Èלמעלה,[גלישה]הגרמה ��נה ה��חט זה �יצד? ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָ
�ס�� י� ח�י� �ני �כמ� ל�חיטה; רא�י �אינ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ�מק��
א� � הח�י� �ת�� �חט �ד�לה. �ט�עת למעלה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָה�נה
�חט �הרי ��רה, ז� הרי למעלה, �ה�א �ל מה� ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר
ל�חיטה; הרא�י ה�ק�� מ� וה�א �למ�ה, ��בע ְְְִִִִִַַַָָָָָמ���י
ז� הרי מה�, למעלה �חט א�א �ל�� מה� ��ר לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוא�

�פס�לה. ְְֶֶָ�מגרמת

.‚È�א �דרסה וה�לי� ה�ני�, רב א� האחד רב ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹ�חט
��רה ז� הרי � �רא�י�הגרמה ה�ע�ר נ�חט �הרי ,. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ז� הרי � �לי�י� �ני ו�חט �לי�, ��ח�ה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָהגרי�
�לי� ו�חט וחזר �לי�, והגרי� �לי�, �חט ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ��רה;
וחזר �לי�, ו�חט �לי�, הגרי� ��רה. � ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָהאחר��
א� �רס וא� �ס�לה. ז� הרי � האחר�� �לי� ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָוהגרי�
הרי � האמצעי ��לי� �י� הרא��� ��לי� �י� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהחליד,

�ס�לה. ְָז�

.„Èא��יצדע��ר ה�נה, והיא ה�ר�רת, ��עקרה �ג�� ? ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
� �חיטה �מר קד� �ניה� א� מה� אחד ונ�מט ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה��ט,
ואחר ר��, א� �ע�� אחד �חט א� אבל נבלה; ז� ְַַ�ְְֲֲִֵֵֶַָָָָהרי

��רה. �חיטת� � ה�ני ה�ימ� נ�מט ��.ÂËאחד נ�מט ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
�חט �ס�לה; �חיטת� � ה�ני את �חט �� ואחר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמה�,
קד� א� יד�ע ואי� �מ�ט, ה�ני ונמצא מה�, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאחד
נבלה ספק ז� הרי � �חיטה אחר א� נ�מט, .�חיטה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

.ÊËאי��� ��רה, ז� הרי � �מ�ט ה�ח�ט ה�ימ� ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָנמצא
מ�ל�ל היה �חיטה, קד� נעקר �א�� נעקר; �חיטה ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחר

י�חט .ולא ְִֵָֹ

.ÊÈ�יד� ה�ימני� �פס ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹ��ה
אחר ���חט אפ�ר ו�חט, �פס� א� אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ���חט;
ז� הרי ��ח�טה, �מ�טה נמצאת א� �לפיכ� ְְְְֲִִִִֵֵָָָָהע��ר,

נבלה .ספק ְְֵֵָ

.ÁÈנבלה,�ל ז� הרי � '�ס�לה' ��חיטה �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ
�אי� נבלה; א�כל מ��� ל�קה ��ית, מ��ה אכל ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוא�

צ�ה �א�ר ��רה �חיטה א�א נבלה מידי �מ�מ�ציא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ספק ה�א הרי ��חיטה, ��ס��ק ספק וכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��ארנ�.

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� מ��ה, והא�כל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנבלה;

.ËÈראה�המה�� עד ע��, וחלל� ��� יר� ���ל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
חצי� ��ח�� �מי נבלה ז� הרי � ���ר�� ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחסרה
א� וכ� .�� מ�עלת ה�חיטה ואי� ��פ�ת, ל�ני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָונחלקה

ע�� ��ר ורב מפרקת �דג,נ��רה מ��� ��קרעה א� , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
�ה�א �כל ה��ט ���ב א� ה�נה, רב ��פסק ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹא�

ואי� מח�י�, נבלה ז� הרי � ל�חיטה הרא�י ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ�מק��
�כל הע��, ואחד ה�המה ואחד .�� מ�עלת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָה�חיטה

הא��. ְִֵַָָה�ברי�

.Î;�לב וה�נימי אד�, החיצ�� � ל��ט ל� י� ע�ר�ת ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ�ני
�ה�א �כל �ניה� נ�ב� ��רה. �לבד, מה� האחד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנ�ב
���חטה �בי� נבלה; ז� הרי ל�חיטה, הרא�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ�מק��
ה�חיטה אי� � אחר �מק�� ���חטה �י� ה�קב, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�מק��

נבלה זה, �נגד ��א זה �ניה� נ�ב� ;�� .מ�עלת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

.‡Î��ה�ר אי� � �סתמ� קר�� �� ועלה ה��ט, ְְְְִֵֵֶַַַָָָנ�ב
� ���ט ע�מד ק�� נמצא ��היה. נק�ב ה�א והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ל��,

נבלה ספק ז� �מק��הרי קר�� ועלה ה��ט נ�ב ��א , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
� ���ט לאר�� ה��� נמצא א� אבל נראה; ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָה�קב,
א�כל�ת ה�ד�ר��ת ה�המ�ת �רב ל�, ח���י� ְְְְִִִֵֵֶַַָֹאי�

�מיד. ִִַָה��צי�

.·Î.�מ�פני א�א מ�ח��, �דיקה ל� אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַָָו�ט
�יד�ע ,�� ט�ת עליו נמצא א� �ב�דק: ה�פכ� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָ�יצד?

נק�ב .�היה ֶָָָ

.‚Îהרי ל�חיטה, הרא�י �מק�� חלל� רב ��פסק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�ר�רת
נבלה א�ז� � קט�י� נקבי� נ�בה �א�ר. נ�בה א� וכ� ; ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָָָ

נקבי� וא� לר��; מצטרפי� � ה� ח�ר�� �ה� �אי� ְְִִָָ�ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָנקבי�
נ�לה א� וכ� לכא�ר. מצטרפי� � ה� ח�ר�� �ה� ���ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
מק�ל �א�� �ל � �בע�� לכא�ר. מצטרפת רצ�עה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹמ��ה
ה�נה �י על �מ�יח� ח�ר��, �ה� ��� ה�קבי� א� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהרצ�עה

��רה לאו, וא� נבלה; ר��, את ח�פה א� �. ִֶֶ�ְְְִֵֵָָָ

.„Îנס��� �די צדדיה מ�ני מפ�� נקב ה�ר�רת ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ�ְְְִֶֶֶֶַַָנ�בה
נבלה � לרח�� נ���רא�ר לא אפ�� � לאר�� נס�קה ; ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ

�מ�ה� למעלה מ�ה� א�א ל�חיטה �� הרא�י ה�ק�� ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמ�
��רה. ְְֵַָָלמ�ה,

.‰Î�א נ�בה �חיטה קד� א� יד�ע ואי� ���בה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ר�רת
�מד�י� אחר, �מק�� ע�ה א�ת� נ�קבי� � �חיטה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר
א�א מד�י� ואי� מ�רת. ל�, נדמה א� ל�קב: ְְִֵֶֶֶַָ�ְִִֶֶֶֶֶַַה�קב
לא אבל לקט�ה; מ�ט�ה א� �ד�לה, לחליה �ד�לה ְְְְֲִִַַָָָָָֹ�ְְְָָ�ֵמחליה
חלי�ת ה�נה ��ל לקט�ה; מ�ד�לה ולא לגד�לה ְ�ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמ�ט�ה
קט�ה אחת חליה וחליה חליה �ל �בי� ה�א, ְְַַַָָ�ְָ�ְְָ�ְֵָ�חלי�ת

ור�ה .מ��יה� ְְִֵֶַָ

ד ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

את‡. ה�פסידי� דברי� חמ�ה י�דע �אינ� ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי�ראלי
��ארנ� �חיטה מהלכ�ת �ה� וכ��צא ו�חטה�חיטה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ולא ה�א לא מ�חיטת�, לאכל אס�ר � עצמ� לבי� ְְְְֱִִֵֵֶַָָֹֹֹ�ינ�
��ית, מ��ה והא�כל נבלה; לספק קר�בה ז� והרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאחרי�.

מר��ת. מ�ת א�ת� ְִַַַַמ�י�

.·� �חט �חיטהואפ�� �עמי� וחמ�ה אר�עה פנינ� ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָ
נכ�נה עצמ� לבי� �ינ� ��חט ז� �חיטה והרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ��רה,
�ברי� י�דע ואינ� ה�איל מ��ה; לאכל אס�ר � ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�גמ�רה
�ג�� י�דע, אינ� וה�א ה�חיטה ��פסיד אפ�ר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָה�פסידי�,
�א��, וכ��צא �ג�מה �ס�י� י�חט א� ידרס א� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ���הה

��נת� .�לא ְַָָֹ

- h"qyz'd lel` 'h ycew zay mei - dhigW zFkld¦§§¦¨
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�ינ�‚. י�חט לא זה הרי � �חיטה הלכ�ת ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹי�ראל
ר��ת �עמי� חכ� �פני ���חט עד לכ�ח�ה, עצמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבי�
עצמ�, לבי� �ינ� �ח�ה �חט וא� וזריז; רגיל ��היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

��רה .�חיטת� ְְִֵָָ

��ע�ה„. עד חכ� �פני ו�חט �חיטה, הלכ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��דע
��חטי� ה�מחי� וכל 'ממחה'; ה�קרא ה�א � ְֲִִ�ְְֶַָ�ְִִַָָרגיל

א��לכ�ח�ה הרי ממחי�, הי� א� � ועבדי� נ�י� ואפ�� . ְְֲֲִִִִִַַַָָָָ�ְֲִֵֵ
לכ�ח�ה. ְְֲִִַָ��חטי�

וקט�‰. ��טה �חר� ��חט� �ע�� ��ת�ל�לה ו���ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יקלקל� ��א �עת, �ה� �אי� מ�ני �ס�לה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�חיטת�
א�ת� וראה ה��דע, �פני �חט� א� לפיכ� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָ��חיטת�;

��רה. �חיטת� � �הג� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹ��חט�

.Â� עצמ� לבי� �ינ� ��חט אצלנ� יד�ע �אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
�חיטה, הלכ�ת ע�רי י�דע נמצא א� א�ת�; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ��אלי�

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.Êי�ר �ראינ� ידענ�הרי ולא ל�, והל� ��חט מרח�ק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מ�רת ז� הרי � י�דע אינ� א� י�דע הא�מרא� וכ� ; ֲִֵֵֵֵַַ�ְֵֵֶֶָ

ואי� �ח�טה, ה�המה �מצא לי', ��חט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹל�ל�ח�:
�רב מ�רת; ז� הרי � אחר א� �חט� �ל�ח� א� ֶֶֶֹ�ְְֲִֵֵַַָָָיד�ע

ה�. ממחי� �חיטה, אצל ְִֵ�ְְִִֵֶַָה�צ�יי�

.Á,מ�ר � ��ית � �ח�ט �מצא� �רנג�ל, א� �די ל� ָ�ְְְְִִַַַַָָָאבד
� ���ק מצא� ה�; ממחי� �חיטה, אצל ה�צ�יי� ְְִֵַָ�ְְִִֵֶֶַָֹ�רב
�א��ה מצא� א� וכ� ה�ל�. �לפיכ� נתנ�ל ��א ְְְְִֵַַָָָ�ְְִִֵֶַָָָאס�ר,

אס�ר .���ית, ִֶַַָ

.Ëנכ�נה ודע�� ו��מע, מבי� ה�א והרי �����ק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ממחה
זה הרי ��מע, �אינ� מי וכ� לכ�ח�ה; ��חט זה הרי �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

.��חט ֵ

.Èלכ�ח�ה י�חט לא � ר�אי�ה��מה אחרי� �� א� א�א , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
��רה. �חיטת� �חט, וא� ְְְִִֵַָָָא�ת�;

.‡È�ס�י� י�ראל �פני ��חט �י על א� � ��חט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילת� על ול�קה נבלה; �חיטת� � קט� היה ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מ�בח�" ואכל� ל�, "וקרא ��אמר: ה��רה, מאחרמ� ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינ� אס�ר; ��בח� למד א�ה מ�בח�, יאכל ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הזהיר

�חיטה. הלכ�ת י�דע �אינ� לי�ראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ��מה

.·Èע�בד �אינ� ��י �אפ�� � ��בר �דר� �ד�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה �חיטת� זרה, .עב�דה ְְֲִֵָָָָָ

.‚È�א י�ראל, וגמר ה�ימני�, מע�ט ל�חט ה��י ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
�ס�לה � ה��י וגמר י�ראל, ל�חיטה�התחיל י�נ� ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

א�ת� ע��ה �אינ� �בר ה��י �חט אבל ס��. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמ�ח�ה
הרי � י�ראל וגמר �לבד, ה�ר�רת חצי ��חט �ג�� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

��רה. ְֵָז�

.„È� ממחה �היה העבר�ת, מ� לעברה מ��ד ְֶ�ֲֲִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֵָי�ראל
את לב�ק ��ר י�ראל וצרי� לכ�ח�ה; ��חט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מ�ני � �� ל�חט זה למ��ד י�נ�ה �� ואחר ְְִִֵֶָָֹ�ְְְִִִֶַַַַָָה��י�,

לב�ק ט�רח �אינ� לעב�דה�חזקת� מ��ד היה וא� . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ֲַָָ
ה��פר וה�א מי�, א� �פרהסיא, ��ת מח�ל א� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי � ���בה �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ר�נ� �במ�ה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה

נבלה. ��חיטת� �ג�י, ְְְִֵָָה�א

.ÂËרהמי�� �ל העבר�ת מ� �עברה לעד�ת �ס�ל �ה�א ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�אינ� ממחה; היה א� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט זה הרי �ְְֲִֵֵֵֵֶַָָ�ְֵֶֶ
�ל על היא חזקה ��� � אס�ר �בר וא�כל מ�ר �בר ְֲִֵֶַָָָָָָָ�ִַַָָמ�יח

מה� הר�עי� ואפ�� .י�ראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.ÊË�וה�י��סי ה�ד�קי� המתיוני�א�� שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריה�שכופרי� ה��עי� וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיה�,

וא� אס�רה. �חיטת� � �ה ��על ���רה מאמיני� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
א�א �חיטת� א��ר �אי� מ�רת; ז� הרי �פנינ�, ְִִֵֶֶֶֶָָָ�ְֲֲֵֵָָ�חט�
�ת�רת מאמיני� אינ� וה� ��חיטת�, יקלקל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��א

קלקלנ�'. 'לא ל�מר נאמני� אינ� לפיכ� ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹ�חיטה;

.ÊÈ,�הח�י ��חיטת נצט�� לא ��ד�ר, י�ראל ִ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��הי�
נ�חרי� הי� בידי�]א�א וא�כלי�,[קורעי� ��חטי� א� ְְֲֲִִִֶָָ

לא ל�חט, הר�צה ��ל ��ד�ר, ונצט�� ה��יי�. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��אר
י�ראל, מ�ית אי� "אי� ��אמר: �למי�, א�א ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹי�חט
א�ר למע� וג�', מ�עד אהל �תח ואל וג�' ��ר י�חט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹא�ר
הר�צה אבל וג�'; לה'" �למי� זבחי וזבח� וג�' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביא�

וא�כל. נ�חר היה ��ד�ר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר

.ÁÈלבד� ��ד�ר א�א לד�ר�ת, נ�הגת אינ� ז� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�מצוה
�אסר לאר�, �����נס� ,�� ונצט�� ה�חירה. ה�ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�עת
וי�חט� ��חיטה; א�א ח�י� יאכל� ולא ה�חירה, ְְְֲִִִִֶָָ�ְְְֲִֵֶַָֹֹעליה�
ה' ירחיב "�י ��אמר: לעזרה, ח�� לע�ל� מק�� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ�כל
ה' נת� א�ר �מ�אנ� מ�קר� וזבח� וג�', �בל� את ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְֱֶֶֹאלהי�

וג�' ואחרל�" ל�חט לד�ר�ת, ה��הגת ה�צוה היא וז� . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
יאכל. ��ַָֹ

ה ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�ה�רפה‡. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�בר
"טרפה", נאמר ולא למ�ת; ה��טה היא ���רה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמ�רה
�� וכ��צא ארי ��רפ� �ג�� � �הוה ה�ת�ב ���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

מתה לא ועדי� .��בר�, ְֲִֵַַָָָֹ

טרפה,·. �ח�ב ל� יארע� �א� אחרי�, חלאי� �� ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוי�
ל� נאמר� טרפ�ת מיני ��מ�נה מ�יני; למ�ה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוה�

�סיני נט�לה,למ�ה חסרה, נק�בה, �ר�סה, ה�: וא�� , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
��ב�רה. נפ�לה, קר�עה, ְְְְָָָָ�ס�קה,

���רהא�‚. �פר�� ל� ואי� ה�איל הלכה, ���� �י על ִֶַַ�ְְְֲִֵֵַָָָָ
� �דר�סה ��ס��ק ספק וכל ,�� החמיר� �ר�סה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�א
מ�רי�, ספק�ת �ה� י� טרפ�ת, מיני �בעה ��אר ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָאס�ר;

��ת�אר .�מ� ְְִֵֶָ

ה�המה„. �� וכ��צא הארי ��טר� ה�א � ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹה�ר�סה
על �ה� וכ��צא וה��ר ה�� ידרס א� �יד�, עליה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוידרס
לארי א�א ��ה, �בח�ה ��ה �בהמה �ריסה ואי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהע��.
�למעלה ה�אב מ� ��ה, �בח�ה ��ה �בבהמה .�לבד; ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
וכ��צא �נמ�ה ו��על חת�ל אפ�� � �טלאי� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ�בגדיי�

�ריסה. לה� י� ְִֵֶֶָָָ�ה�,

�ד�ל‰. �ע�� ואפ�� �ריסה, ל� י� � �ארה�� אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ל� ואי� ��מ�ה�, �ע�� �ריסה ל� י� � ה��רסי� ְְְְִִֵֵֶַָָע�פ�ת

מ���. גד�ל �ה�א �ע�� ְְִִֶֶָָ�ריסה

.Âל� �ריסה ל� אי� � וכלב �ע�פ�ת; �ריסה לחל�ה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ�ְְֵוי�
�ריסה ל� י� � וה�� וח�ה. �בהמה ולא �ע�� לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹע�ר,
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�ינ�‚. י�חט לא זה הרי � �חיטה הלכ�ת ���דע ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹי�ראל
ר��ת �עמי� חכ� �פני ���חט עד לכ�ח�ה, עצמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלבי�
עצמ�, לבי� �ינ� �ח�ה �חט וא� וזריז; רגיל ��היה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָעד

��רה .�חיטת� ְְִֵָָ

��ע�ה„. עד חכ� �פני ו�חט �חיטה, הלכ�ת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָה��דע
��חטי� ה�מחי� וכל 'ממחה'; ה�קרא ה�א � ְֲִִ�ְְֶַָ�ְִִַָָרגיל

א��לכ�ח�ה הרי ממחי�, הי� א� � ועבדי� נ�י� ואפ�� . ְְֲֲִִִִִַַַָָָָ�ְֲִֵֵ
לכ�ח�ה. ְְֲִִַָ��חטי�

וקט�‰. ��טה �חר� ��חט� �ע�� ��ת�ל�לה ו���ר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יקלקל� ��א �עת, �ה� �אי� מ�ני �ס�לה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�חיטת�
א�ת� וראה ה��דע, �פני �חט� א� לפיכ� ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָ��חיטת�;

��רה. �חיטת� � �הג� ְְֲִֵֶֶַָָָָֹ��חט�

.Â� עצמ� לבי� �ינ� ��חט אצלנ� יד�ע �אינ� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
�חיטה, הלכ�ת ע�רי י�דע נמצא א� א�ת�; ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָ��אלי�

��רה. ְְִֵָָ�חיטת�

.Êי�ר �ראינ� ידענ�הרי ולא ל�, והל� ��חט מרח�ק אלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מ�רת ז� הרי � י�דע אינ� א� י�דע הא�מרא� וכ� ; ֲִֵֵֵֵַַ�ְֵֵֶֶָ

ואי� �ח�טה, ה�המה �מצא לי', ��חט 'צא ְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹל�ל�ח�:
�רב מ�רת; ז� הרי � אחר א� �חט� �ל�ח� א� ֶֶֶֹ�ְְֲִֵֵַַָָָיד�ע

ה�. ממחי� �חיטה, אצל ְִֵ�ְְִִֵֶַָה�צ�יי�

.Á,מ�ר � ��ית � �ח�ט �מצא� �רנג�ל, א� �די ל� ָ�ְְְְִִַַַַָָָאבד
� ���ק מצא� ה�; ממחי� �חיטה, אצל ה�צ�יי� ְְִֵַָ�ְְִִֵֶֶַָֹ�רב
�א��ה מצא� א� וכ� ה�ל�. �לפיכ� נתנ�ל ��א ְְְְִֵַַָָָ�ְְִִֵֶַָָָאס�ר,

אס�ר .���ית, ִֶַַָ

.Ëנכ�נה ודע�� ו��מע, מבי� ה�א והרי �����ק, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�ממחה
זה הרי ��מע, �אינ� מי וכ� לכ�ח�ה; ��חט זה הרי �ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

.��חט ֵ

.Èלכ�ח�ה י�חט לא � ר�אי�ה��מה אחרי� �� א� א�א , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
��רה. �חיטת� �חט, וא� ְְְִִֵַָָָא�ת�;

.‡È�ס�י� י�ראל �פני ��חט �י על א� � ��חט ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָנכרי
אכילת� על ול�קה נבלה; �חיטת� � קט� היה ואפ�� ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָיפה,

מ�בח�" ואכל� ל�, "וקרא ��אמר: ה��רה, מאחרמ� ; ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואינ� אס�ר; ��בח� למד א�ה מ�בח�, יאכל ��א ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�הזהיר

�חיטה. הלכ�ת י�דע �אינ� לי�ראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ��מה

.·Èע�בד �אינ� ��י �אפ�� � ��בר �דר� �ד�ל ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָוגדר
נבלה �חיטת� זרה, .עב�דה ְְֲִֵָָָָָ

.‚È�א י�ראל, וגמר ה�ימני�, מע�ט ל�חט ה��י ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָֹהתחיל
�ס�לה � ה��י וגמר י�ראל, ל�חיטה�התחיל י�נ� ; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

א�ת� ע��ה �אינ� �בר ה��י �חט אבל ס��. ועד ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמ�ח�ה
הרי � י�ראל וגמר �לבד, ה�ר�רת חצי ��חט �ג�� ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנבלה,

��רה. ְֵָז�

.„È� ממחה �היה העבר�ת, מ� לעברה מ��ד ְֶ�ֲֲִֵֵֶַָָָָָ�ְְִֵָי�ראל
את לב�ק ��ר י�ראל וצרי� לכ�ח�ה; ��חט זה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהרי
מ�ני � �� ל�חט זה למ��ד י�נ�ה �� ואחר ְְִִֵֶָָֹ�ְְְִִִֶַַַַָָה��י�,

לב�ק ט�רח �אינ� לעב�דה�חזקת� מ��ד היה וא� . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�ֲַָָ
ה��פר וה�א מי�, א� �פרהסיא, ��ת מח�ל א� ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָזרה,
הרי � ���בה �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ר�נ� �במ�ה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ���רה

נבלה. ��חיטת� �ג�י, ְְְִֵָָה�א

.ÂËרהמי�� �ל העבר�ת מ� �עברה לעד�ת �ס�ל �ה�א ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
�אינ� ממחה; היה א� עצמ�, לבי� �ינ� ��חט זה הרי �ְְֲִֵֵֵֵֶַָָ�ְֵֶֶ
�ל על היא חזקה ��� � אס�ר �בר וא�כל מ�ר �בר ְֲִֵֶַָָָָָָָ�ִַַָָמ�יח

מה� הר�עי� ואפ�� .י�ראל, ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.ÊË�וה�י��סי ה�ד�קי� המתיוני�א�� שייסדו [כיתות ְְְִִֵַַַ
בתושבע"פ] אחריה�שכופרי� ה��עי� וכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָותלמידיה�,

וא� אס�רה. �חיטת� � �ה ��על ���רה מאמיני� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�אינ�
א�א �חיטת� א��ר �אי� מ�רת; ז� הרי �פנינ�, ְִִֵֶֶֶֶָָָ�ְֲֲֵֵָָ�חט�
�ת�רת מאמיני� אינ� וה� ��חיטת�, יקלקל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��א

קלקלנ�'. 'לא ל�מר נאמני� אינ� לפיכ� ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹ�חיטה;

.ÊÈ,�הח�י ��חיטת נצט�� לא ��ד�ר, י�ראל ִ�ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ��הי�
נ�חרי� הי� בידי�]א�א וא�כלי�,[קורעי� ��חטי� א� ְְֲֲִִִֶָָ

לא ל�חט, הר�צה ��ל ��ד�ר, ונצט�� ה��יי�. ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ��אר
י�ראל, מ�ית אי� "אי� ��אמר: �למי�, א�א ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹי�חט
א�ר למע� וג�', מ�עד אהל �תח ואל וג�' ��ר י�חט ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹא�ר
הר�צה אבל וג�'; לה'" �למי� זבחי וזבח� וג�' ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיביא�

וא�כל. נ�חר היה ��ד�ר, ולאכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָֹֹלנחר

.ÁÈלבד� ��ד�ר א�א לד�ר�ת, נ�הגת אינ� ז� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�מצוה
�אסר לאר�, �����נס� ,�� ונצט�� ה�חירה. ה�ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�עת
וי�חט� ��חיטה; א�א ח�י� יאכל� ולא ה�חירה, ְְְֲִִִִֶָָ�ְְְֲִֵֶַָֹֹעליה�
ה' ירחיב "�י ��אמר: לעזרה, ח�� לע�ל� מק�� ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָ�כל
ה' נת� א�ר �מ�אנ� מ�קר� וזבח� וג�', �בל� את ְְְְְְְֲִִֶַַָָָָֹ�ְֱֶֶֹאלהי�

וג�' ואחרל�" ל�חט לד�ר�ת, ה��הגת ה�צוה היא וז� . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ
יאכל. ��ַָֹ

ה ּפרק ׁשחיטה ¤¤¨¦§§¦הלכֹות

�ה�רפה‡. מאכל�ת, א��רי �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ�בר
"טרפה", נאמר ולא למ�ת; ה��טה היא ���רה ְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָֹהאמ�רה
�� וכ��צא ארי ��רפ� �ג�� � �הוה ה�ת�ב ���ר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹא�א

מתה לא ועדי� .��בר�, ְֲִֵַַָָָֹ

טרפה,·. �ח�ב ל� יארע� �א� אחרי�, חלאי� �� ְְְֱֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָוי�
ל� נאמר� טרפ�ת מיני ��מ�נה מ�יני; למ�ה הלכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוה�

�סיני נט�לה,למ�ה חסרה, נק�בה, �ר�סה, ה�: וא�� , ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
��ב�רה. נפ�לה, קר�עה, ְְְְָָָָ�ס�קה,

���רהא�‚. �פר�� ל� ואי� ה�איל הלכה, ���� �י על ִֶַַ�ְְְֲִֵֵַָָָָ
� �דר�סה ��ס��ק ספק וכל ,�� החמיר� �ר�סה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�א
מ�רי�, ספק�ת �ה� י� טרפ�ת, מיני �בעה ��אר ִָ�ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָאס�ר;

��ת�אר .�מ� ְְִֵֶָ

ה�המה„. �� וכ��צא הארי ��טר� ה�א � ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹה�ר�סה
על �ה� וכ��צא וה��ר ה�� ידרס א� �יד�, עליה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוידרס
לארי א�א ��ה, �בח�ה ��ה �בהמה �ריסה ואי� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהע��.
�למעלה ה�אב מ� ��ה, �בח�ה ��ה �בבהמה .�לבד; ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
וכ��צא �נמ�ה ו��על חת�ל אפ�� � �טלאי� ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ�בגדיי�

�ריסה. לה� י� ְִֵֶֶָָָ�ה�,

�ד�ל‰. �ע�� ואפ�� �ריסה, ל� י� � �ארה�� אבל ; ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָ
ל� ואי� ��מ�ה�, �ע�� �ריסה ל� י� � ה��רסי� ְְְְִִֵֵֶַָָע�פ�ת

מ���. גד�ל �ה�א �ע�� ְְִִֶֶָָ�ריסה

.Âל� �ריסה ל� אי� � וכלב �ע�פ�ת; �ריסה לחל�ה ְְְְְִִֵֶֶָָָָ�ְְֵוי�
�ריסה ל� י� � וה�� וח�ה. �בהמה ולא �ע�� לא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹע�ר,
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החלל לבית �צ�רניו ���ב וה�א �טלאי�, .�גדיי� ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹ

.Ê�ח���י אי� � �רגליו אבל ה��ר�, �יד א�א �ריסה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָאי�
ל�, ח���י� אי� � ��� אבל �צ�ר�, א�א �ריסה ואי� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹל�.
אחד נ�ב ��א �ב�דקי� החלל; �ית עד נ�ב �� א� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָא�א
�כ�נת א�א �ריסה ואי� �נקיבת�. ��טרפת האברי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמ�
אי� ��טר�, צ�רניו ונ���ע� ה��רס נפל א� אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָה��ר�,
ונהרג �רס א� אבל מח�י�, א�א �ריסה ואי� �ריסה. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָז�
אחר א�א מ��ה צ�רניו �מט ולא ��ר�סה, יד� ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועדי�

ל�. ח���י� אי� � ְִֵמ�ת�

.Á�ח���י' �אמרנ� מק�� �ל ה�ר�סה? �י� ל�'וכיצד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ה�ר� מ�� ��� החלל �ל �ב�דקי� ה�טר�, את ��חטי� �ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ולא טרפ�ת, מיני מ�ל �למה ��� נמצאת א� ה�דקד; ְְְִִֵֵֵָָָֹ�ְְִִֵַַָֹעד
�� נמצא וא� מ�רת; ז� הרי � ה�ריסה ר�� �� ְְִִֶֶָָ�ְְֲִִֵֶַָָָֹנמצא

ה��רה מ� ואס�רה טרפה, ז� הרי � ה�ריסה .ר�� ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

.Ëנגד� ה��ר ��אדי� ה�א ה�ריסה? ר�� ה�א ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאיזה
��ע�ה עד מעי�, �ני �נגד ה��ר נ��ק וא� מעי�; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ני
ה��ר א�ת� ר�אי� � הח��רה מ� ג�רד� �הר�פא ְִִֵֶַַַַָָָָָָ���ר

�טרפה חסר, .�א�� ְְִֵֵָָ

.È�דריסת� טרפה; � מ��אדימ� ��ימני�, �רס ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוא�
�ריסה, מחמת �ה�א �ל �ה� �האדי� �יו� ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מ�ה�:

.טרפה ְֵָ

.‡È.ו�אית �דר�סה ���דק, עד אס�רה �ר�סה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָספק
�ל �ג�� צ�ר� ונמצא �ורי�, לבי� ��כנס ארי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�יצד?
'��א א�מרי�: ואי� �רס�, ארי ��א ח���י� � מה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָאחד
הע�פ�ת, לבי� ��כנס נמ�ה א� ��על וכ� נתח��'. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ��תל
א� אבל �רס; ��א ח���י� � מקרקרי� וה� ��תק ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָוה�א
ה� מ�הימת� מ�ראת� מקרקרי�, וה� נ�ה� ה�א ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָהיה
וכ� רגז�; נח ה�ה מה�, אחד רא� קטע א� וכ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמקרקרי�.
הי� ה�יק, �א�� ח���י�; אי� וה�, ה�א �תק ְְִִִִִֵֵֶַָָא�

.מקרקרי� ְְְִַ

.·È�א לכא�, נכנס לא א� ט�ר� לכא� ��כנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹספק
אינ� א� ה��רפי� מ� זה א� נ�דע ולא ��כנס ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַֹ�ראינ�ה�
לבי� ��כנס ע�� וכ� ל�; ח���י� אי� � ה��רפי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַמ�
צ�אר� א� ,�� מנ�� ורא�� ויצא ה�ני�, לבי� א� ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהעצי�,
'��א א�מרי�: א�א נטר�, ��א ל� ח���י� אי� �ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

נ�ק' .�עצי� ִִֵָָ

�

meil cg` wxt m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'hÎ'b -

ה'תשס"ט אלול ג' ראשו� יו�

ה ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

ה�ז��‡. �בר�ת ח�בי� ועבדי�, ��ברנ�י� י� וספק ; ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ
אינ� א� זמ�, ל� קב�ע �אי� לפי ה��רה, מ� ח�בי� ה� ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָא�
ידי ה�ד�לי� את מ�ציאי� אי� לפיכ�, ה��רה. מ� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָח�בי�
ס�פרי�, מ�ברי ה�ז�� �בר�ת ח�בי� ה�ט�י�, אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָח�בת�.

�מצו�ת. לח�כ� ְְְְְִֵַָ�די

�אחד·. �ת �אכל� ה�����ל�ה �ר�ת לבר� ח�בי� , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הי� א� ה����? �ר�ת היא ז� ואי ה�ז��. �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹקד�
וא�מר: מה�, האחד מבר� ע�רה, עד מ�ל�ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהא�כלי�
מ��� �אכלנ� '�ר�� ע�ני�: וה�ל מ���'; �אכלנ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� '�ר�� �מבר�: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ�בט�ב�

חיינ�'. ְִָ�בט�ב�

מל�‚. אלהינ� ה' א�ה '�ר�� וא�מר: מתחיל �� ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
'אמ�' ע�ני� וה� ה�רכ�ת; אר�ע ���מר עד ה��', ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהע�ל�,

�ברכה �רכה �ל .אחר ְְַַָָָָָ

.„��� מז�ני� �למעלה, מע�רה הא�כלי� �יצד?הי� . ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ע�ני�: וה� מ���', �אכלנ� לאלהינ� 'נבר� א�מר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר�
ח�זר וה�א חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹ'�ר��
חיינ�', �בט�ב� מ��� �אכלנ� אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹוא�מר:

ה�ז��. �ר�ת ְְִִַַַָ�מתחיל

�צרכי‰. להתע�ק מ��תחיל� � חתני� �בית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָה��עד
ה���אי� אחר י�� �ל�י� ועד ולהכינ�, נ��אי� �סע�דת ְְְְֲִִִִִִַַַַַַָֹ

וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה 'נבר� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר�:
�בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה '�ר�� ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָע�ני�:
�מע�נ� �ה�מחה '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א ְְְְִִִֵֵֶַָָָחיינ�',
מבר�: � ע�רה הי� וא� חיינ�'. �בט�ב� מ��� ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ�אכלנ�
וה� מ���', �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה לאלהינ� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ'נבר�
מ��� �אכלנ� �מע�נ� �ה�מחה אלהינ� '�ר�� ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹע�ני�:
אלהינ� '�ר�� וא�מר: ח�זר וה�א חיינ�', ְְְֱִֵֵֵָָֹ�בט�ב�
וכ� חיינ�'. �בט�ב� מ��� �אכלנ� �מע�נ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ�ה�מחה
עד ה���אי� מחמת ה���אי� אחר א�ת� �ע��י� ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָסע�דה

�מע�נ�'. '�ה�מחה מבר� חד�, ע�ר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ�ני�

.Â��ה�ז �בר�ת �ח�בי� �דר� ה����, �בר�ת ח�בי� ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹה�ל
�עזרה קד�י� קד�י �אכל� �הני� אפ�� �הני�� וכ� . ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ

וי�ראל �ר�מה ה�הני� ואכל� �אחד, �אכל� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹוי�ראלי�
�ז��� ח�בי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� �ז���. ח�בי� � ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָ�ח�י�

ה�ז��. �בר�ת ְְְִִַַָָ�ח��ב�

.Ê�עליה מז�ני� אי� � �קט�י� ועבדי� מצרפי�נ�י� [אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָ
נ�י�לזימו�] �ל חב�רה �הא ולא לעצמ�. מז�ני� אבל ,ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

א� לעצמ�, נ�י� א�א � ה�ריצ�ת מ�ני �קט�י�, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָועבדי�
יז�נ� ��א �בלבד לעצמ�; קט�י� א� לעצמ�, ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹעבדי�

אנ�ר�גינ�ס וזכרות]���. נקבות סימני בו מז��[שיש ְְְִֵֵַַַ
�ה�א מ�ני לאנ�י�, ולא לנ�י� לא מז�� ואינ� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹלמינ�,

וה�מט�� זכרות]ספק. ולא נקבות סימני לא בו אינ�[שאי� ְֵַָ�ְֵ
ה��דע קט� �לל. עליו,[מבי�]מז�� מז�ני� � מברכי� למי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ

�י� �מצטר� �מ�נה; �ב� א� �בע �ב� �ה�א �י על ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוא�
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אי� וה�כרי, עליו. לז�� ע�רה למני� �י� �ל�ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹלמני�
עליו. ְְִַָָמז�ני�

.Áומעלה �ת מ��ית �אכל מי על א�א מז�ני� .אי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ציר א� ירק ע�ה� אכל� ��ל�ה �ת, �אכל� [מי��בעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מבושלי�] ���;מאכלי� לז�� מצטרפי� � �זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
�ת, �אכל� ��ה אבל ה�ת. מא�כלי המבר� ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א,
רב ה�ת א�כלי ��ה�א עד מצטרפי�, אי� � ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואר�עה
� ��ל�ה אבל �ע�רה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹה��ר.
מז�ני�. �� ואחר �ת, ��ית מה� אחד �ל ��אכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי�

.Ë�א � ואכל �לי�י �בא מ�אכל, וגמר� �אכל� ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ני�
מצטר� אכלי�, מ�אר אפ�� �ה�א �ל ע�� לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכ�לי�

עלע�ה� א� לכ��, ��בר� ה�א � ���ס�י� �ד�ל וחכ� . ְְִֶֶַָָָָ�ְְִֵֶָ�ַַָ
�אחר�נה. א�א �א ��א ֲִֶֶַָָָָֹ�י

.Èלחלק ר�אי� אינ� �אחד, �אכל� אחד�ל�ה כל [לבר� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
י�בנפרד] ��ה, חמ�ה. וכ� אר�עה, וכ� לה�[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק ר�אי�[לשתי אינ� ע�רה ע�רה; עד , ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָ
�ר�תלחלק, ותהיה ��חלק� זמ� ��ל ע�רי�; ��הי� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לחלק. לה� י� ה�ל, �ז��� וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה����

.‡Èל�ה� �ל חב�ר�ת מ�ל� ��א� אד� �ני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ�ל�ה
לחלק ר�אי� אינ� יחד]�ל�ה, אכלו שלא א� ;[ומזמני� ְִֵֵֵַָָָָֹ

ר�אי� ,��� �חב�רה מה� ואחד אחד �ל ז�� �בר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
�ל�ה עליה�. ז�נ� ��בר �ז���, ח�בי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מ���, א�כל ואחד אחד ��ל �י על א� � לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ���ב�

לחלק. ר�אי� ִֵֵֵַָָָאינ�

.·È�זמ� � אחד �בית א�כל�ת �הי� חב�ר�ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ��י
וא� אחד; לז��� מצטרפי� א��, את א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��קצת�

לעצמ� מז�ני� וא�� לעצמ� מז�ני� א�� י�לאו, וא� . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ז� מחב�רה �מ��� ה�ל� �ה�א �יניה�, אחד ���ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מקצת �אי� �י על א� אחד, לז��� מצטרפי� � ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחב�רה
�ברי �ל ��יה� ���מע� וה�א, א��; מקצת ר�אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָא��

�בא�ר .[בבהירות]המבר� ְְֵֵַָ

.‚È,�ל ק�ראי� � ל��ק מה� אחד ויצא �אכל�, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
וה�א עליו �מז�ני� א�מרי�, �ה� מה ל�מע ��כ�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�די
�ר�ת יבר� למק�מ�, ולכ��חזר ח�בת�; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ���ק,
אי� � מה� אחד ויצא �אכל�, ע�רה אבל לעצמ�. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ז��

ע�ה� �מק�מ� וי�ב ��חזר עד עליו, .מז�ני� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.„È� לעצמ� �בר� מה� אחד וקד� �אחד, �אכל� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ה
יצא לא וה�א ז���; ח�בת ידי ה�ני� ויצא� עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמז�ני�

למפרע ז��� �אי� זה, ברהמ"ז]�ז��� .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה וא� לעצמ�; מבר� ואחד אחד �ל �אכל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�
ר�, �ק�ל מבר� ���דע זה י�דע, אינ� ואחד י�דע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ידי וי�צא �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�נה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוה�ני

מברכתח�בת� וא�ה לר��, מבר� ועבד לאביו, מבר� �ב� . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
'�ב�א חכמי�: אמר� אבל ח�בת�; ידי וי�צאי� ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעל�,

ל�'. מברכי� �בניו �א��� למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה

.ÊË�אכל� �זמ� ח�בת�? ידי ��צא� אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ה
�לפיכ� ס�פרי�, מ�ברי לבר� ח�בי� �ה� �בע�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
א� אבל ח�בת�. מידי א�ה א� עבד א� קט� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמ�ציאי�

א�ה אי� � ה��רה מ� ה�ז�� �בר�ת ��תח�ב ו�בע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הח�ב ��ל ח�בת�; מידי א�ת� מ�ציאי� עבד א� קט� ִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�
א�א ח�בת�, מידי א�ת� מ�ציאי� אי� � ה��רה מ� ְִִִִֵֵֶַָָָָָ�דבר

�מ�ת�. ה��רה מ� ה�בר �א�ת� ְְִַַַַָָָָהח�ב

.ÊÈ� ה���� �ר�ת מברכי� �מצא� אחרי�, אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�כנס
�מבר�'; '�ר�� ע�נה ה�א 'נבר�', א�מר המבר� מצא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹא�
ע�נה ה�א �אכלנ�', '�ר�� ע�ני� הא�כלי� מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָוא�

'אמ�' .אחריה� ֲֵֵֶַָ

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו�

ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

צרי�‡. � 'ה��ציא' עליה ��ברכי� ה�ת הא�כל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
וס�� �ח�ה ידי� וא�נטילת ח�י�; �ת �היא �י על וא� , ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ�ְִַ

לא � טמאה לה� י�דע ואינ� מלכלכ�ת, ידיו �אי� �י ְָֹ�ְְֵֵֶַָָ�ְִֵֶַָָעל
�מ�קי� ����ל� �בר �ל וכ� ידיו. ��י ���ל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

�ח�ה. ידי� נטילת צרי� �ְְִִִִַַָָָ

�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
עללתפ�ה וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מי� י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹל�מע
ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�

�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

.‚� ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� נ�טל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
נ�טל אינ� נטילתרצה צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת . ֵֵֵֶָָ�ְְִִִִֵַָ

הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,
הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ

�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני

ה�רק„. עד ידי�? נטילת היא היכ� הידעד כ� [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�די�.והזרוע] ��י לכל רביעית ה�י�? �ע�ר וכ�ה ;ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

וכל ידי�; �נטילת ח�צ� �טבילה, �ח�צ� [סוגוכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ה�קוה[המשלי�]הע�להמי�] סאה]למידת ע�לה[מ' , ְְִִֶֶֶַַָ

רביעית. ְְִִִל�ע�ר

מקוה,‰. �מי ידיו הט�יל א� � ידי� נטילת ה�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
�ע�ר �ה� �אי� �מי� הט�יל� וא� אחר; �בר צרי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
�אי� �ל��, ע�ה לא ���רקע, �א�בי� �מי� א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

�נטילה. א�א ה�די� את מטהרי� ה�א�בי� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�י�

.Â�י�� �ברי�: �אר�עה לה�הר צרי� ידיו, ה��טל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ל
��היה �ב�ע�ר, ידי�; לנטילת �ס�לי� יהי� ��א ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמ�,
���טלי� ה�י� ��ה� �ב�לי, ה�די�; ��י לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

�כלי נ�ת�.�ה� מ�ח �אי� ה�י� ��ה� �ב��טל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Ê,וג��י מראה, ���י � ה�י� את ��סלי� �ברי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאר�עה
מ����ת ה�המה את ���נע והפסד �ה�, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע��ת
�י� �כלי� �י� � מראיה� ������ מי� �יצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
מק�מ� מחמת �י� לת�כ� ��פל �בר מחמת �י� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�קרקע�ת,
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אי� וה�כרי, עליו. לז�� ע�רה למני� �י� �ל�ה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹלמני�
עליו. ְְִַָָמז�ני�

.Áומעלה �ת מ��ית �אכל מי על א�א מז�ני� .אי� ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ציר א� ירק ע�ה� אכל� ��ל�ה �ת, �אכל� [מי��בעה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹ

מבושלי�] ���;מאכלי� לז�� מצטרפי� � �זה ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָוכ��צא
�ת, �אכל� ��ה אבל ה�ת. מא�כלי המבר� ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוה�א,
רב ה�ת א�כלי ��ה�א עד מצטרפי�, אי� � ירק ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואר�עה
� ��ל�ה אבל �ע�רה; אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹה��ר.
מז�ני�. �� ואחר �ת, ��ית מה� אחד �ל ��אכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹצרי�

.Ë�א � ואכל �לי�י �בא מ�אכל, וגמר� �אכל� ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ני�
מצטר� אכלי�, מ�אר אפ�� �ה�א �ל ע�� לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכ�לי�

עלע�ה� א� לכ��, ��בר� ה�א � ���ס�י� �ד�ל וחכ� . ְְִֶֶַָָָָ�ְְִֵֶָ�ַַָ
�אחר�נה. א�א �א ��א ֲִֶֶַָָָָֹ�י

.Èלחלק ר�אי� אינ� �אחד, �אכל� אחד�ל�ה כל [לבר� ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
י�בנפרד] ��ה, חמ�ה. וכ� אר�עה, וכ� לה�[מותר]; ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
קבוצות]לחלק ר�אי�[לשתי אינ� ע�רה ע�רה; עד , ֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָ
�ר�תלחלק, ותהיה ��חלק� זמ� ��ל ע�רי�; ��הי� עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לחלק. לה� י� ה�ל, �ז��� וחלק חלק לכל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה����

.‡Èל�ה� �ל חב�ר�ת מ�ל� ��א� אד� �ני ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹֹֹ�ל�ה
לחלק ר�אי� אינ� יחד]�ל�ה, אכלו שלא א� ;[ומזמני� ְִֵֵֵַָָָָֹ

ר�אי� ,��� �חב�רה מה� ואחד אחד �ל ז�� �בר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוא�
�ל�ה עליה�. ז�נ� ��בר �ז���, ח�בי� ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹלחלק,
מ���, א�כל ואחד אחד ��ל �י על א� � לאכל ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ���ב�

לחלק. ר�אי� ִֵֵֵַָָָאינ�

.·È�זמ� � אחד �בית א�כל�ת �הי� חב�ר�ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ��י
וא� אחד; לז��� מצטרפי� א��, את א�� ר�אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ��קצת�

לעצמ� מז�ני� וא�� לעצמ� מז�ני� א�� י�לאו, וא� . ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ז� מחב�רה �מ��� ה�ל� �ה�א �יניה�, אחד ���ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מקצת �אי� �י על א� אחד, לז��� מצטרפי� � ז� ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָלחב�רה
�ברי �ל ��יה� ���מע� וה�א, א��; מקצת ר�אי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָא��

�בא�ר .[בבהירות]המבר� ְְֵֵַָ

.‚È,�ל ק�ראי� � ל��ק מה� אחד ויצא �אכל�, ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל�ה
וה�א עליו �מז�ני� א�מרי�, �ה� מה ל�מע ��כ�� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ�די
�ר�ת יבר� למק�מ�, ולכ��חזר ח�בת�; ידי ויצא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹ���ק,
אי� � מה� אחד ויצא �אכל�, ע�רה אבל לעצמ�. ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָה�ז��

ע�ה� �מק�מ� וי�ב ��חזר עד עליו, .מז�ני� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.„È� לעצמ� �בר� מה� אחד וקד� �אחד, �אכל� ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�ל�ה
יצא לא וה�א ז���; ח�בת ידי ה�ני� ויצא� עליו, ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמז�ני�

למפרע ז��� �אי� זה, ברהמ"ז]�ז��� .[אחר ְְְִִֵֵֶֶַַ

.ÂËהיה וא� לעצמ�; מבר� ואחד אחד �ל �אכל�, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ני�
ר�, �ק�ל מבר� ���דע זה י�דע, אינ� ואחד י�דע ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד
ידי וי�צא �ברכה, �רכה �ל אחר 'אמ�' ע�נה ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוה�ני

מברכתח�בת� וא�ה לר��, מבר� ועבד לאביו, מבר� �ב� . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
'�ב�א חכמי�: אמר� אבל ח�בת�; ידי וי�צאי� ְְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָָָלבעל�,

ל�'. מברכי� �בניו �א��� למי ְְְְְִִִֵֶָָָָמארה

.ÊË�אכל� �זמ� ח�בת�? ידי ��צא� אמ�רי� �ברי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ��ה
�לפיכ� ס�פרי�, מ�ברי לבר� ח�בי� �ה� �בע�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
א� אבל ח�בת�. מידי א�ה א� עבד א� קט� א�ת� ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמ�ציאי�

א�ה אי� � ה��רה מ� ה�ז�� �בר�ת ��תח�ב ו�בע, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאכל
הח�ב ��ל ח�בת�; מידי א�ת� מ�ציאי� עבד א� קט� ִִִֵֶֶֶַַָָָָָא�
א�א ח�בת�, מידי א�ת� מ�ציאי� אי� � ה��רה מ� ְִִִִֵֵֶַָָָָָ�דבר

�מ�ת�. ה��רה מ� ה�בר �א�ת� ְְִַַַַָָָָהח�ב

.ÊÈ� ה���� �ר�ת מברכי� �מצא� אחרי�, אצל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָה�כנס
�מבר�'; '�ר�� ע�נה ה�א 'נבר�', א�מר המבר� מצא ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹא�
ע�נה ה�א �אכלנ�', '�ר�� ע�ני� הא�כלי� מצא ְְְִִִֶֶַָָָָָוא�

'אמ�' .אחריה� ֲֵֵֶַָ

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו�

ו ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

צרי�‡. � 'ה��ציא' עליה ��ברכי� ה�ת הא�כל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�ל
וס�� �ח�ה ידי� וא�נטילת ח�י�; �ת �היא �י על וא� , ְְְִִִִִֶַַַַַָָָ�ְִַ

לא � טמאה לה� י�דע ואינ� מלכלכ�ת, ידיו �אי� �י ְָֹ�ְְֵֵֶַָָ�ְִֵֶַָָעל
�מ�קי� ����ל� �בר �ל וכ� ידיו. ��י ���ל עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיאכל,

�ח�ה. ידי� נטילת צרי� �ְְִִִִַַָָָ

�י�·. �מע, לקר�ת �י� לאכילה, �י� � ידיו ה��טל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ�ל
עללתפ�ה וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ��ח�ה מבר� � ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָ

���רה ��צט�ינ� היא, חכמי� מצות ��� ידי�'; ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָנטילת
�מי� י�ר��". א�ר ה��רה �י "על ��אמר: מה�, ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹל�מע
ה��נה; מ�ני א�א �אינ� עליה�, מברכי� אי� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר�ני�

�י�תר. �ה� לה�הר אד� ח�ב ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ�לפיכ�

.‚� ר��ת לתב�יל, �ב�יל �י� ידי� נ�טל,נטילת רצה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ
נ�טל אינ� נטילתרצה צריכי� אינ� � ח�י� �ל �פר�ת . ֵֵֵֶָָ�ְְִִִִֵַָ

הרי לפר�ת, ידיו ה��טל וכל ;���� ולא ��ח�ה לא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹידי�,
הר�ח מ��י �ל[גאוותני�]זה (כל[מדד]. ה�לח, את ִֵֶֶֶַַַַָָ

�� י� ��א � �אחר�נה ידי� נטילת צרי� בו) ְֲִִִֵֶַַַָָָָָשהמלח
ויעביר סד�מית, מלח �טבע ��בע� מלח א� סד�מית ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַמלח
�ל �ס�� ידי� ל�ל ח�בי� זה מ�ני וי�מא; עיניו על ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹידיו
ידי� מ�טילת �ט�רי� �ב�חנה, ה�לח. מ�ני ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָסע�דה,
�אחר�נה, וח�בי� ��לחמה; טר�די� �ה� מ�ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ��ח�ה,

ה��נה. ְִֵַַָָמ�ני

ה�רק„. עד ידי�? נטילת היא היכ� הידעד כ� [חיבור ְִִִֵֶֶַַַַַָָ
ה�די�.והזרוע] ��י לכל רביעית ה�י�? �ע�ר וכ�ה ;ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ

וכל ידי�; �נטילת ח�צ� �טבילה, �ח�צ� [סוגוכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ה�קוה[המשלי�]הע�להמי�] סאה]למידת ע�לה[מ' , ְְִִֶֶֶַַָ

רביעית. ְְִִִל�ע�ר

מקוה,‰. �מי ידיו הט�יל א� � ידי� נטילת ה�רי� ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ�ל
�ע�ר �ה� �אי� �מי� הט�יל� וא� אחר; �בר צרי� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינ�
�אי� �ל��, ע�ה לא ���רקע, �א�בי� �מי� א� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹמקוה,

�נטילה. א�א ה�די� את מטהרי� ה�א�בי� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָה�י�

.Â�י�� �ברי�: �אר�עה לה�הר צרי� ידיו, ה��טל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ�ל
��היה �ב�ע�ר, ידי�; לנטילת �ס�לי� יהי� ��א ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמ�,
���טלי� ה�י� ��ה� �ב�לי, ה�די�; ��י לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ה�

�כלי נ�ת�.�ה� מ�ח �אי� ה�י� ��ה� �ב��טל, ; ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

.Ê,וג��י מראה, ���י � ה�י� את ��סלי� �ברי� ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָאר�עה
מ����ת ה�המה את ���נע והפסד �ה�, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוע��ת
�י� �כלי� �י� � מראיה� ������ מי� �יצד? ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמה�.
מק�מ� מחמת �י� לת�כ� ��פל �בר מחמת �י� ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ�קרקע�ת,
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מ� א�ת� הא�סר ���י נת��� א� וכ� �ס�לי�. א�� הרי �ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ידי� לנטילת נפסל� ארסו]ה�ת�ה, בה� נת� נחש .[שמא ְְְְִִִִִַַַָָ

.Á�פס�לי� ��פכי�, נע�� � מלאכה �ה� ��ע�ה מי� ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�ל
ידי� א�לנטילת �לי�, �ה� �הדיח �א�בי� מי� �יצד? . ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

� �קרקע�ת �י� �כלי� �י� �זה, וכ��צא ,��� �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��רה
ה ידי�. לנטילת חד�י�,�ס�לי� א� מ�דחי� �לי� �ה� דיח ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ה�עכי� את �ה� מט�ל �ה�ח��� מי� �סל�. [עוגותלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ח�פ�יבשות] ו�ה�א �ס�לי�; בכפו], ��עת[נוטל מה� ְְְִִֵֵֶֶַ

מלאכה, �ה� ��ע�� ה� ��חפניו, �ה�י� � ��רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלי�ה,
�כ�ר�ת�. ה� הרי מה�, �ח�פ� ה�י� ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאבל

.Ë�מרי �הי� �ג�� � ה�לב מ�ת�ת ��פסל� מי� ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָוכל
עכ�רי� א� מל�חי� א�ת�א� י��ה ��א עד רע, ריח� א� ְְֲִִִֵֶֶַַָָֹ

�בקרקע�ת, ידי�; לנטילת �ס�לי� �כלי�, � ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָה�לב
מט�ילי� �מק�מ�, � טבריה ח�י �ה�. להט�יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��רי�
�הפליג א� �כלי, מה� נטל א� אבל ה�די�; את ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ה�

א�ה תעלה]מה� מה� נ�טלי�[מש� אי� � אחר למק�� ְְִֵֵֵֶַַָָ
רא�יי� �אינ� מ�ני אחר�ני�, ולא רא��ני� לא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹמה�

ה�המה. ְְִִֵַַָל�ת�ת

.Èל��טל ����[לכתחילה]י� עד מעט, מעט ידיו על ל�� ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
��ר. אחת, ��טיפה ��� הרביעית נת� וא� ְִִֵַַָָָ�ְְִִִִַַָָ��ע�ר;

אר�עה אד�]חמ�ה[או]נ�טלי� יד[בני א� זה, �צד זה ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ידיה� ��ר�� �בלבד � אחת ��טיפה זה, יד ��י על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָזה

לזו] זו ידיה� ידחקו ויהיה[לא ה�י�, �יניה� ��ב�א �די ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ואחד. אחד לכל רביעית �די ה�טיפה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�א�ת�

.‡È�ה�לי �דפנ�ת לא ל�די� נ�תני� ולא[שנשברו]אי� , ְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹ
גדול]ה�ח�[תחתית]���לי חרס �חרסי�[כלי ולא , ְְֲִֵַַַַָֹ

חרס] �מג�פת[שברי ולא ���[מכסה], וא� החבית. ְְְִִִִֵֶַָֹ
החמת[הרחיב] וכ� ל�די�; מ��ה נ�תני� לנטילה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָה�ג�פה

על[נוד] א� � וק�ה �ק אבל ל�די�. �� נ�תני� ַַָ�ְְְֲִִִֶַַַָָָָ���נ�,
לחבר� י�� ולא ל�די�. מה� נ�תני� אי� ���נ�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ�י
�בירה ����ר� וכלי� �לי. חפניו �אי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ�חפניו,
ל�די�, �ה� נ�תני� אי� � טמאה מידי א�ת� ְְִִֵֶַַָָָ�ְִֵֶֶַַָהמטהרת

�לי�. �ברי �ה� ְְִִִֵֵֵֵֶמ�ני

.·Èכלי� �ללי� �לי אפ�� ל�די�, נ�טלי� ה�לי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ�כל
�למי� ��הי� וה�א, � רביעית,אדמה מחזיק �אינ� �לי . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָ

ל�די�. מ��� נ�תני� אי� � רביעית �� �אי� ְְִִִִִֵֵֶֶַַָא�

.‚È�א וקט�. ��טה חר� אפ�� ל�די�, ל�� ��רי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל
א� ידיו, על וצק �ר�יו, �י� ה�לי מ�יח � אחר �� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָאי�

על החבית עלי�ה �ז� וצק אחת יד� נ�טל א� וי�ל; ידיו, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ה�נ�ה על �רא��נה וצק וח�זר ל�די�.ז�, נ�טל וה���, . ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

.„Èחלולה]ה�קת האד�[אב� א�[מי�]���לה �יד� ְֶֶֶַָָָָֹ
וה�לכי� �א�ה מ��ה נמ�כי� וה�י� לת�כ�, ונ�ת� ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ�גל�ל
ועבר� ��קת, ידיו וה�יח ה�המה, א� ה�רק�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�מ�קי�
אי� �הרי נטילה, ל� עלתה לא � ידיו על ו�טפ� ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹה�י�
ה�לי, ל�פיכת קר�ב�ת ידיו הי� וא� ידיו; על נ�ת� ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ�א�
� האד� נתינת מ�ח ידיו על �טפ� ה�י� ��מצא� ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹעד

נטילה. ל� ְְִָָָעלתה

.ÂË,נע�ה לא א� מלאכה מה� נע�ה א� ל� ��ס��ק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמי�

א� טה�רי� ה� א� �ה�, �אי� א� ��ע�ר �ה� י� ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָא�
ידיו נטל לא ספק ידיו נטל ספק טה�ר;טמאי�, ספק� � ְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹ

ידי�, ��טהרת ספק טה�ר.��ל ְֳִֵֶֶַַָָָָָ

.ÊË�יצא ��א למעלה, ידיו ��ג�י� צרי� � רא��ני� ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹמי�
צרי� � ואחר�ני� ה�די�; את ויט�א� ויחזר� ל�רק ח�� ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָמי�
ידיו �על ה�לח �ח �ל ��צא �די למ�ה, ידיו .����יל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
קרקע; ��י על �י� �לי ��י על �י� נ�לי� רא��ני�, ְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָמי�

מי� קרקע. ��י על נ�לי� אינ� �י�ואחר�ני�, רא��ני�, ְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָ
הא�ר באש]�ח�י נ�לי�[שהוחמו אי� אחר�ני�, �צ�נ�. �י� ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ

וה�א � �אי��ח�י� מ�ני �ה�, ס�לדת �ה�ד ח�י� ��הי� , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
א� אבל �ה�; לפ��� יכ�ל �אינ� ה�המא, את ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָ�ֲִִֶַַמעבירי�

�אחר�נה. מה� נ�טלי� ���רי�, ְְֲִִֵֶַָָָהי�

.ÊÈמתנה� �חרית, ידיו אד� ה���,[מכוי�]נ�טל �ל עליה� ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
��א וה�א, ואכילה; אכילה לכל ידיו ל�ל צרי� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֹואינ�
ל�ל צרי� מה�, �ע�� ה�יח א� אבל מה�; �ע�� ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�יח

נטילה. ��רי� עת �כל ְְִִֵֶָָָָָידיו

.ÁÈבר� א� �ת �ה� וא�כל �מ�ה, ידיו את אד� ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט
ידיו נטל ��א �י על א� �מ�קה, ה�אכיל����ל� . ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

נטילת צרי� והא�כל, ידי�; נטילת צרי� אינ� ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלאחרי�,
ה�א אחר א�א ��אכל, נ�גע �אינ� �י על א� ֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָידי�,

�מגרפה לא�כל ה�י� וה�א מזלג]ה�אכיל�. ��רי�[כעי� , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
ידי�. ְִִַַָנטילת

.ËÈה�א� �י על א� ידיו, נטל ��א מי להאכיל ְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאס�ר
�יו לת�� הר�הנ�ת� וצ��יי� ידי�; �נטילת לזלזל ואס�ר . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ

אי� אפ�� ה�בר. על והזהיר� ידי�, נטילת על חכמי� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָָצ��
נ� ל���ת, �די א�א מי� ��ל� ואחר �מקצת�, ידיו טל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

מקצת�. ו��תה ְְִֵֶָָא�כל,

.Îהא�כל וכל יאכל; �� ואחר ידיו, את לנ�ב אד� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי�
טמא לח� �א�כל ידי�, נ��ב ידיו�לא ה��טל וכל . ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ידי�, לנטילת ותכ� מבר�. �� ואחר מנ�ב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�אחר�נה,
אפ�� אחר; �דבר �יניה� יפסיק לא � ה�ז�� ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ�ר�ת
��בר� עד אס�ר �אחר�נה, ידיו ��טל אחר מי� ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָל���ת

ה�ז��. ְִַַָ�ר�ת

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו�

ז ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ר�‡. וכ�� �סע�דה, י�ראל חכמי נהג� ר��ת ֶֶָ�ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָמנהג�ת
ידיו נ�טל ��כ�� �ד�ל לסע�דה, ���כנסי� ה�: וא�� ֵָָָ�ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָאר�;
מסב וגד�ל מס�י�. וי��בי� נכנסי�, �� ואחר ְִֵֵָ�ְְְְְְִִִִַַָָָ�ח�ה,
מסב �ד�ל מ��ת, �ל� הי� מ���; למ�ה ל� ו�ני ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ�רא�,
מ��� למ�ה ל� ��לי�י מ���, למעלה ל� ו�ני .�רא�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

�מ�לי�·. 'ה��ציא', מבר� ה�ית ה�רכה[מסיי�]�על ְְְִִִֵַַַַַַַָָָ
��בר� �די ה�ז��, �ר�ת מבר� והא�רח ��צע; �� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָואחר
��כ�� �ד�ל � ה�ית �עלי ��� הי� וא� ה�ית. ָ�ְֲִֵֶַַַָָ�ְְִִַַַַָלבעל

ה�ז��. �ר�ת מבר� וה�א ְְְִֵֵַַַָָ��צע,

ולפ��‚. מלח ��ביא� עד לבצע, ר�אי ה��צע [כלאי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ
הפת] ע� הנאכל ��דבר א� א�א ואחד, אחד �ל ְְִִֵֵֶֶֶָָָָלפני

חרבה �ת לאכל שהיא]נת��נ� לא[כמות ��צע ואינ� . ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַָֹֹ

- h"qyz'd lel` 'e iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

י�תר �ר�סה ולא עי�, �צר נראה �ה�א מ�ני קט�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ר�סה
לבצע ל� י� �ב��ת �רעבת�; ��ראה מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��יצה,

���ל מ�ק�� א�א ��צע, ואינ� �ד�לה. [נאפה]�ר�סה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
יפה. ֶֶָָיפה

.„�� היתה א� �למה; מ��ר לבצע ה�בחר, מ� ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ�ְִִַָמצוה
�ת�� �ר�סה מ�יח ח�י�, �ל �פר�סה �ע�רי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�למה
�מ�למה מח�י� ��בצע �די מ��יה�, �ב�צע .�למה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נ�טל ��ר�ת; ��י על לבצע ח�ב ט�בי�, �בימי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ���ת

מה�. אחת �ב�צע �יד�, ְְֵֵֵֶֶַַַָ��יה�

נ�טל‰. והאחד ואחד, אחד �ל לפני �ר�סה נ�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה��צע
הא�כל �יד נ�ת� ואינ� אבל.�יד�; היה �� א� א�א , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ה�ס�י� ואי� וא�כל; �ח�ה ידיו ���ט ה�א ִ�ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָוה��צע,
ר�אי ה��צע ואי� המבר�; ��טע� עד לטע�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹר�אי�
ה��צע רצה וא� ה�ס�י�. רב מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְִִֵַַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹלטע�,
�חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א למי א� לר��, �ב�ד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלחלק

�יד�. הר��ת � ל� קד� יד� לפ�ט ְְְְִִֶֶַָָָֹֹוי�יח��

.Âערה�� לזה זה ממ�יני� לצור��ני�, הפסיק אחד [א� ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] �מר�שתיה ממ�יני�. אי� �ל�ה, מה�[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אי� ה�ני� מה�, אחד �מר ע�ה�; מפסיק ה�לי�י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�,
אי� ���מרי�. עד וה�לכי�, א�כלי� א�א ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקי�
זה, �מ�ני ס�נה. לידי יב�א ��א �די �סע�דה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמ�יחי�
מבר� ואחד אחד �ל � ה�ז�� �ת�� יי� לה� �א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָא�
��עת 'אמ�' הע�נה ויענה אחד �ר� �א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�,
הא�כל, �פני מס��לי� ואי� ס�נה. לידי יב�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה�ליעה,

לב���. ��א �מנת�, ְְְְִֶַָֹֹולא

.Ê�ע�ה א�כל אינ� ה�ס�י�, לפני הע�מד ;ה��� ְְִֵֵַַַָָ�ִִֵֵֶָ
ותב�יל, �ב�יל מ�ל �יו לת�� ל�� היא רחמנ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָודר�
��ס �ל על מבר� יי�, ל� נתנ� וא� �ע��. לי�ב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ�די

�ת� �אי� מ�ני ל�, ���תני� �רצ�נ�,וכ�ס �ל�יה ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ
�רצ�נ�. ְִֶָָא�א

.Áאחת יד� נ�טל מי�, לה��י� ה�ס�י� מ� אחד ְְִִִֵַַַַָ�ְִֶַָָָיצא
שנגעה] והפליג[זו חבר� ע� ��ר נ�טל[שהה]ונכנס; , ְְְְֲִִִִִֵֵֵָ

וי��ב נכנס ל�ת�ה, מס�י� הי� וא� ונכנס. ידיו ְְְִִִִֵָָ�ְְְְְִִֵָָָָ��י
ול�ה לא�רחי�; �ניו מחזיר �� ואחר ידיו, ונ�טל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ�מק�מ�
�אי� מ�ני ידיו, נטל ��א יד�� ��א �מק�מ�? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנ�טל

אכילה. ��ֲִָָ

.Ëחי ��ר מ�יחי� מבושל]אי� ואי�[שאינו ה�ת, על ְִִֵֵַַַַַָָ
מלא ��ס את[משקי�]מעבירי� ס�מכי� ואי� ה�ת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

ולא החתיכ�ת; את ולא ה�ת, את ז�רקי� ואי� ��ת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹה�ערה
וענבי�, �תאני� ��תי� �ג�� קל�י�, לה� �אי� האכלי� ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמ�י� �מ�ר נמאסי�. �ה� �צ��ר�ת[להזרי�]מ�ני יי� ְְִִִֵֵֶָ�ְְְִִִַַָ
�ימ�ת ואג�זי� קלי�ת לפניה� וז�רקי� חתני�; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָ�ב�י
ואי� ��מאסי�. מ�ני ה��מי�, �ימ�ת לא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהח�ה,
�אר מפסידי� אי� וכ� מז�ג. �י� חי �י� �יי�, ידי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנ�טלי�

�בעיטה ���י �ר� �מ�קי�, .[זלזול]אכלי� ְְֳִִִִֶֶַָָ

.È�נ� �יד ול�� ��פניה�, מ�ה �ל�� ל�ל לא�רחי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאס�ר
�הרי ה�ע�דה, �על ית��� ��א � ה�ית �על �ל ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָא�
נ�טלי� ה�ט�י� ונמצא� לפניה�, �הביא מה א�א ל� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�

וה�לכי� צ�א�ת� ו�מ� יי�, חבית לחבר� אד� י�לח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ויד�ה �מ�, ���� חבית אד� ל� י�לח ��א � �ניה ִֶֶֶַָ�ְִִֶֶֶַַָָָָָָעל
א�רחי�, ויז�� �לבד, �ניה �על ה�א ו�מ� יי�, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�היא
���ה לידי ה�ביאי� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹוית���.

אס�רי�. � ה�ע�דה ְְֲִַַַָלבעל

.‡È�ה�לח את מס�קי� � מ�אכל �מכ�די��מר� ְְְֱִִֶֶַַָֹ�ְְְִַָ
את[מטאטאי�] נ�טלי� �� ואחר ,�� �אכל� ה�ק�� ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

�אס�ר ��ית, �ה� ��� �ר�רי� �� י�אר ��א ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיה�;
��ית, �ה� �אי� �ר�רי� אבל עליה�; ולרח� עליה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה��

��ד. לא�ד� ְְַַָָָ�מ�ר

.·È,��ה�ז �ר�ת ��בר� �ל � לנטילה מי� לה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביא�
מזהמ�ת, וידיו ה�ד�ל י�ב ��א �די �ח�ה, ידיו נ�טל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹה�א
אחר זה ���� יד� נ�טלי� ה��עדי�, ��אר אחר. ���ל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה �דבר מכ�די� ואי� לפני"]; מכ�די�["טול �אי� , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ג�רי� ולא �דרכי�, ולא מזהמ�ת, לגדול�ידי� [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] �ניסה.�"ל� �ב�עת למז�זה, הרא�י �פתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָא�א

.‚È�ידיה ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ה�ז��,�מר� �ר�ת �ברכ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�גמר את ה�ז��,[בשמי�]והביא� �ר�ת ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַ�ְְִֵֶַַַַָָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַָה�א

.„È�מביאי � ובשמי�) ברכה כוס (של יי� �� היה ְִִִִַָָָא�
רביעית מחזיק רביעית,��ס על יתר א� מי�{, �מביאי� ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

��מאל�,}��מי� ה��מי� ואת �ימינ�, ה�י� את א�חז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�� ואחר ה�י�, על מבר� �� ואחר ה�ז��; �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ�מבר�
וכ��צא ערב �מ� ה��מי� היה א� ה��מי�. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� שמשו]��, ראש על הבשמי� ריח ;[מנגב ְַַָָֹ
טח� חכמי�, �למיד ה��� היה �די[מנגבו]וא� ��תל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ל��ק. מב�� יצא ַָ�ְֵֵֶֹ��א

.ÂË�יי טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על עלא� �ר� א� , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו�

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ר��ת' נפ��ת '��רא �ב��� ה�יני�הע�', מחמ�ת ח�� ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וזיתי� �תאני� ור��ני� ענבי� וה� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה�ת�בי�
מעי� אחת �רכה ���� עליה� מבר� �ה�א � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תמרי�
��ח�ה עליה� מברכי� � והירק�ת האר� �ר�ת וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�.
�דברי� ר��ת'. נפ��ת '��רא �לב��� האדמה', �רי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'��רא
�ביצי� ודגי� �גבינה ��ר �ג�� האר�, מ� ���ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ�אי�
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � �ה� וכ��צא �דב� וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מי�
לר��ת ��א מי� וה��תה ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ�לב���

לאחריו. ולא לפניו לא �רכה, טע�� אינ� � ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמא�

עליה�·. מבר� � מ�קי� מה� וה�ציא �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָה��חט
נפ��ת' '��רא �לב��� '�ה�ל', הענבי���ח�ה מ� ח�� ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
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י�תר �ר�סה ולא עי�, �צר נראה �ה�א מ�ני קט�ה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ר�סה
לבצע ל� י� �ב��ת �רעבת�; ��ראה מ�ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��יצה,

���ל מ�ק�� א�א ��צע, ואינ� �ד�לה. [נאפה]�ר�סה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
יפה. ֶֶָָיפה

.„�� היתה א� �למה; מ��ר לבצע ה�בחר, מ� ְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ�ְִִַָמצוה
�ת�� �ר�סה מ�יח ח�י�, �ל �פר�סה �ע�רי� �ל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ�למה
�מ�למה מח�י� ��בצע �די מ��יה�, �ב�צע .�למה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
נ�טל ��ר�ת; ��י על לבצע ח�ב ט�בי�, �בימי� ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ���ת

מה�. אחת �ב�צע �יד�, ְְֵֵֵֶֶַַַָ��יה�

נ�טל‰. והאחד ואחד, אחד �ל לפני �ר�סה נ�ת� ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָה��צע
הא�כל �יד נ�ת� ואינ� אבל.�יד�; היה �� א� א�א , ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ה�ס�י� ואי� וא�כל; �ח�ה ידיו ���ט ה�א ִ�ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָוה��צע,
ר�אי ה��צע ואי� המבר�; ��טע� עד לטע�, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹר�אי�
ה��צע רצה וא� ה�ס�י�. רב מ�י 'אמ�' ��כלה עד ְִִֵַַָָ�ְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹלטע�,
�חכמה, מ��� �ד�ל �ה�א למי א� לר��, �ב�ד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹלחלק

�יד�. הר��ת � ל� קד� יד� לפ�ט ְְְְִִֶֶַָָָֹֹוי�יח��

.Âערה�� לזה זה ממ�יני� לצור��ני�, הפסיק אחד [א� ְְְִִִֶֶַַַָָָ
וכיו"ב] �מר�שתיה ממ�יני�. אי� �ל�ה, מה�[הפסיקו]; ְְְִִֵֵֶַָָֹ

אי� ה�ני� מה�, אחד �מר ע�ה�; מפסיק ה�לי�י ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�ני�,
אי� ���מרי�. עד וה�לכי�, א�כלי� א�א ל�, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָמפסיקי�
זה, �מ�ני ס�נה. לידי יב�א ��א �די �סע�דה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמ�יחי�
מבר� ואחד אחד �ל � ה�ז�� �ת�� יי� לה� �א ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָא�
��עת 'אמ�' הע�נה ויענה אחד �ר� �א� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלעצמ�,
הא�כל, �פני מס��לי� ואי� ס�נה. לידי יב�א ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָה�ליעה,

לב���. ��א �מנת�, ְְְְִֶַָֹֹולא

.Ê�ע�ה א�כל אינ� ה�ס�י�, לפני הע�מד ;ה��� ְְִֵֵַַַָָ�ִִֵֵֶָ
ותב�יל, �ב�יל מ�ל �יו לת�� ל�� היא רחמנ�ת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָודר�
��ס �ל על מבר� יי�, ל� נתנ� וא� �ע��. לי�ב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָ�די

�ת� �אי� מ�ני ל�, ���תני� �רצ�נ�,וכ�ס �ל�יה ת� ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ
�רצ�נ�. ְִֶָָא�א

.Áאחת יד� נ�טל מי�, לה��י� ה�ס�י� מ� אחד ְְִִִֵַַַַָ�ְִֶַָָָיצא
שנגעה] והפליג[זו חבר� ע� ��ר נ�טל[שהה]ונכנס; , ְְְְֲִִִִִֵֵֵָ

וי��ב נכנס ל�ת�ה, מס�י� הי� וא� ונכנס. ידיו ְְְִִִִֵָָ�ְְְְְִִֵָָָָ��י
ול�ה לא�רחי�; �ניו מחזיר �� ואחר ידיו, ונ�טל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָ�מק�מ�
�אי� מ�ני ידיו, נטל ��א יד�� ��א �מק�מ�? ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנ�טל

אכילה. ��ֲִָָ

.Ëחי ��ר מ�יחי� מבושל]אי� ואי�[שאינו ה�ת, על ְִִֵֵַַַַַָָ
מלא ��ס את[משקי�]מעבירי� ס�מכי� ואי� ה�ת, על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

ולא החתיכ�ת; את ולא ה�ת, את ז�רקי� ואי� ��ת. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹה�ערה
וענבי�, �תאני� ��תי� �ג�� קל�י�, לה� �אי� האכלי� ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאת

להמ�י� �מ�ר נמאסי�. �ה� �צ��ר�ת[להזרי�]מ�ני יי� ְְִִִֵֵֶָ�ְְְִִִַַָ
�ימ�ת ואג�זי� קלי�ת לפניה� וז�רקי� חתני�; ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶָָָ�ב�י
ואי� ��מאסי�. מ�ני ה��מי�, �ימ�ת לא אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהח�ה,
�אר מפסידי� אי� וכ� מז�ג. �י� חי �י� �יי�, ידי� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָנ�טלי�

�בעיטה ���י �ר� �מ�קי�, .[זלזול]אכלי� ְְֳִִִִֶֶַָָ

.È�נ� �יד ול�� ��פניה�, מ�ה �ל�� ל�ל לא�רחי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאס�ר
�הרי ה�ע�דה, �על ית��� ��א � ה�ית �על �ל ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָא�
נ�טלי� ה�ט�י� ונמצא� לפניה�, �הביא מה א�א ל� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאי�

וה�לכי� צ�א�ת� ו�מ� יי�, חבית לחבר� אד� י�לח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ויד�ה �מ�, ���� חבית אד� ל� י�לח ��א � �ניה ִֶֶֶַָ�ְִִֶֶֶַַָָָָָָעל
א�רחי�, ויז�� �לבד, �ניה �על ה�א ו�מ� יי�, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�היא
���ה לידי ה�ביאי� א��, �דברי� ���צא �ל וכ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹוית���.

אס�רי�. � ה�ע�דה ְְֲִַַַָלבעל

.‡È�ה�לח את מס�קי� � מ�אכל �מכ�די��מר� ְְְֱִִֶֶַַָֹ�ְְְִַָ
את[מטאטאי�] נ�טלי� �� ואחר ,�� �אכל� ה�ק�� ְְְִֶֶֶַַַָָָאת

�אס�ר ��ית, �ה� ��� �ר�רי� �� י�אר ��א ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָידיה�;
��ית, �ה� �אי� �ר�רי� אבל עליה�; ולרח� עליה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלה��

��ד. לא�ד� ְְַַָָָ�מ�ר

.·È,��ה�ז �ר�ת ��בר� �ל � לנטילה מי� לה� ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהביא�
מזהמ�ת, וידיו ה�ד�ל י�ב ��א �די �ח�ה, ידיו נ�טל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹה�א
אחר זה ���� יד� נ�טלי� ה��עדי�, ��אר אחר. ���ל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זהזה �דבר מכ�די� ואי� לפני"]; מכ�די�["טול �אי� , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ג�רי� ולא �דרכי�, ולא מזהמ�ת, לגדול�ידי� [לומר ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹ

לפני"] �ניסה.�"ל� �ב�עת למז�זה, הרא�י �פתח ְְְְִִִֶֶַַָָָָָא�א

.‚È�ידיה ונ�ב� ידיה�, את ל�ל ה�ז��,�מר� �ר�ת �ברכ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ה�גמר את ה�ז��,[בשמי�]והביא� �ר�ת ��ר� ה�ד�ל � ְִֵֶַ�ְְִֵֶַַַַָָָ

'אמ�'. ע�ני� וכ�� ה�גמר, על מבר� ִֵָָ�ְְָ�ְֵַַָה�א

.„È�מביאי � ובשמי�) ברכה כוס (של יי� �� היה ְִִִִַָָָא�
רביעית מחזיק רביעית,��ס על יתר א� מי�{, �מביאי� ְְְְִִִִִִִִֵַַָ

��מאל�,}��מי� ה��מי� ואת �ימינ�, ה�י� את א�חז ; ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
�� ואחר ה�י�, על מבר� �� ואחר ה�ז��; �ר�ת ְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָָָ�מבר�
וכ��צא ערב �מ� ה��מי� היה א� ה��מי�. על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמבר�

ה��� �רא� טח� שמשו]��, ראש על הבשמי� ריח ;[מנגב ְַַָָֹ
טח� חכמי�, �למיד ה��� היה �די[מנגבו]וא� ��תל, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ל��ק. מב�� יצא ַָ�ְֵֵֶֹ��א

.ÂË�יי טע�נה ה�ז�� �ר�ת �אי� �י על עלא� �ר� א� , ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
מ�פני�, �רכה �ל ��ס ��דיח צרי� �אמרנ�, ��נהג ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָה�י�
לבר�ת �ה�יע וכיו� חי, יי� וימ�א�� מ�ח��; א�ת� ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹוי�ט�
ל�ת�ה. ערב ��הא �די מי�, מעט לת�כ� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ'האר�',
��תקי�, ה�ל א�א ה�ז��, �ר�ת �ל ��ס על מ�יחי� ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹואי�

וי���. וה�י�, ה�ז�� �ר�ת ��כלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָעד

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו�

ח ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�רי‡. '��רא ��ח�ה עליה� מברכי� � האיל� �ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ל
ר��ת' נפ��ת '��רא �ב��� ה�יני�הע�', מחמ�ת ח�� ; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

וזיתי� �תאני� ור��ני� ענבי� וה� ���רה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה�ת�בי�
מעי� אחת �רכה ���� עליה� מבר� �ה�א � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�תמרי�
��ח�ה עליה� מברכי� � והירק�ת האר� �ר�ת וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�.
�דברי� ר��ת'. נפ��ת '��רא �לב��� האדמה', �רי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ'��רא
�ביצי� ודגי� �גבינה ��ר �ג�� האר�, מ� ���ל� ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ�אי�
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � �ה� וכ��צא �דב� וחלב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ�מי�
לר��ת ��א מי� וה��תה ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְִֵֶֶַַַַַָֹ�לב���

לאחריו. ולא לפניו לא �רכה, טע�� אינ� � ְְְְְֲֵַָָָָָָָֹֹצמא�

עליה�·. מבר� � מ�קי� מה� וה�ציא �ר�ת ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָה��חט
נפ��ת' '��רא �לב��� '�ה�ל', הענבי���ח�ה מ� ח�� ; ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
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ה�פ�', �רי '��רא ��ח�ה מבר� ה�א ה�י� �על � ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוה�יתי�
מבר� ה�א ה�מ� ועל �ל�, מעי� אחת �רכה ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ�לב���
�היה אמ�רי�? �ברי� ��ה הע�'. �רי '��רא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��ח�ה

ה�לק�ת מי ע� ה�מ� מ� ו�תה �גר�נ� [ירקותח��� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
א�מבושלי�] אבל ��ת�ת�; נהנה �הרי �ה�, ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ��צא

מבר� � �גר�נ� ח��� היה ��א א� לב��, ה�מ� ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�תה
ה�מ�. �טע� נהנה לא �הרי '�ה�ל', ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעליו

א�‚. ��ל� א� � ח�י� להאכל ��ר�� ירק�ת א� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ�ר�ת
ונימוחו]�לק� הרבה ��ח�ה[בישל� עליה� מבר� , ְְְֲִֵֵֶַָָָָ

להאכל ��ר�� וירק�ת נפ��ת'. '��רא �לב��� ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ה�ל',
ולפת �ר�ב �ג�� ירק]�ל�קי�, מבר�[מי� ח�י�, אכל� א� � ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ח�י� להאכל ��ר�� �דברי� '�ה�ל'. ��ח�ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה�
עליה� מבר� � מב�לי� �י� ח�י� �י� אכל� � ְֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵַָָָ�ְ�מב�לי�
מבר� ע�, �ר�ת הי� א� לה�: הרא�יה �רכה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ��ח�ה
מבר� ירק�ת, א� אדמה �ר�ת הי� וא� הע�'; �רי ְְְְֲִִֵֵֵֵָָָָָָ'��רא

האדמה'. �רי ְֲִֵָָָ'��רא

�לק„. מי על מבר� � ��לק� לה�לק ��ר�� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָירק�ת
ל���ת ��לק� וה�א, האדמה'; �רי '��רא ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָ��ה�
��ר�� �מק�� ��לק�ת, �לק�ת ��ימי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמימיה�,

'�ה�ל'ל���ת� �ח�ה עליו מברכי� �מרי�, �ב� אבל. . ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָֹ
�מ� וע�י� ��ה�, �רעיני� וה�ציא �יד�, ��עכ� ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ�מרי�
�לב��� הע�', �רי '��רא ��ח�ה עליה� מבר� � ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָע�ה

�ל�. מעי� אחת ְֵֵַַָָָֹ�רכה

עד‰. מימיה� �מב�לי� א�ת�, ���חטי� ה�ת�קי� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָה�ני�
גושי]��ק�א אמר�,[ייעשה ה�א�ני� �ל � למלח וידמה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

'��רא אמר�, �מ�צת� האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָ��ברכי�
'��רא מבר� קני�, א�ת� �ה��צ� אמר�, וכ� הע�'; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ�רי
עליו מברכי� ואי� �רי, זה �אי� א�מר ואני האדמה'. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�רי
על �����ה ה�ני� א�� �ב� יהיה ��א '�ה�ל'; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹא�א

הא�ר באש]ידי בישול ��א[ע"י �מרי� מ�ב� �ד�ל , ְְְִִֵֶַָָָֹ
'�ה�ל'. עליו �מברכי� ְְְִִֶַַָָָָֹנ���ה,

.Â�מבר � לב� ע� �מ� �ה�א ה�קל רא� וה�א ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹה��ר,
קפרס '�ה�ל'. ��ח�ה צל�[עלי�]עליו איל�]�ל �[מי� ְְִֶֶַַַָָָָָָֹ

�רי; �אינ� מ�ני האדמה', �רי '��רא עליו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָמבר�
�צ�רת[גרגירי�]והאב��נ�ת �ה� ה�רי ה� צל�, �ל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הע�'. �רי '��רא עליה� �מבר� � קט�י� ��י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מרי�

.Êוה�נ�ביל קינמו�]ה�ל�לי� רט�י�,[מי� �ה� �זמ� � ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַ�ִ
אינ� יב�י�, אבל האדמה'; �רי '��רא �ח�ה עליה� ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָמבר�
�ה� מ�ני � לאחריה� ולא לפניה� לא �רכה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹטע�ני�
לאכילה, רא�יי� �אינ� אכלי� וכ� אכל. ואינ� ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בלי�,
לא �רכה, טע�ני� אינ� � ל�ת�ה רא�יי� �אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�מ�קי�

לאחריה�. ולא ְְְֲִֵֵֶֶַֹלפניה�

.Áהקריס� וה�י� �ע��ה, ותב�יל[החמי�]ה�ת , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
וה��בל�ת צ�רת�, מהע�]�עברה שנשרו ��י�[פירות �ה� ְְְִֵֶֶַַָָָ

שהתבשלו] וה��באי[קוד� והחמ�, וה�כר, חגב], ,[מי� ְְְֵֶַַַַָֹ
וה�מהי� פטריות]וה�לח, ה�א[מי� ��� על � וה�טר��ת , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ�ָ

'�ה�ל', לפניו ��ברכי� וכל '�ה�ל'. �ח�ה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹמבר�
חי ��רא, מה �ל על ר��ת נפ��ת '��רא לאחריו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָמברכי�

לפניו. �רכה טע�� לאחריו, �רכה ה�ע�� וכל ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָָָָהע�למי�'.

.Ë�יי�]�מרי �ל�ה[של עליה� מי�,[מדות]��ת� ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ
יי� ��ה ה�פ�', �רי '��רא עליה� מבר� � אר�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוה�ציא
�ה� ��� �י על א� � מאר�עה �ח�ת ה�ציא ה�א; ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָמז�ג

'�ה�ל'. �ח�ה עליה� מבר� יי�, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹטע�

.Èועל יצא; � האדמה' �רי '��רא האיל� �ר�ת על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָ�ר�
א� ה�ל, ועל יצא. לא � הע�' �רי '��רא האר� ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�ר�ת

יצא � '�ה�ל' ה�י�.�ר� ועל ה�ת על ואפ�� , ְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָֹ

.‡Èמנת על ה�רכה והתחיל �יד�, �כר �ל ��ס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
אי� � ה�פ�' �רי '��רא ואמר וטעה '�ה�ל', ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹל�מר
והתחיל האר�, �ר�ת לפניו הי� א� וכ� א�ת�. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמחזירי�
ואמר וטעה האדמה', �רי '��רא ל�מר מנת על ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָה�רכה
לפניו היה א� וכ� א�ת�. מחזירי� אי� � הע�' �רי ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָ'��רא
מיני '��רא ל�מר מנת על �בר� �פתח �ג�, �ל ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ�ב�יל
���עה מ�ני יצא; � לח�' 'ה��ציא ואמר וטעה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָמז�נ�ת',
א�א נת��� לא ה�רכה, ע�ר �ה� וה�לכ�ת, ה�� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�הז�יר
�ע�ר היה ולא וה�איל ה�י�, לא�ת� הרא�יה ְְְְְְִִִַַַָָָָָָֹל�רכה
ואי� יצא, � �ס�פ� ��עה �י על א� טע�ת, ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָה�רכה

א�ת�. ֲִִַמחזירי�

.·Èלא א� �ר� א� �ה� ל� ��ס��ק הא�� ה�רכ�ת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�ל
מ�ני ;���� ולא ��ח�ה לא �מבר�, ח�זר אינ� � ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹֹ�ר�

ס�פרי� מ�ברי �לא�ה� �יו לת�� אכלי� והכניס �כח . ְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֶַָָֹ
הי� וא� ;���� �מבר� ��לע�, � מ�קי� הי� א� � ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ�רכה
מס�ק� � וענבי� ��תי� �ג�� י�אס�, זרק� �א� ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ�ר�ת
נמאסי�, אינ� וא� ��לע�; �� ואחר �מבר�, אחד ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלצד
�נ�י, �פיו ��בר� עד מ�יו ��לט� � ואפ�ני� ��לי� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ�ג��

א�כל. �� ְֵַַָואחר

.‚Èלפנ �הי� �ו�ת �רכ�תיה� הי� א� � הר�ה מיני� יו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
אי� וא� ה�אר; את �פ�טר ��רצה, מה� איזה על ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמבר�
הרא�יה �רכה מה� אחד �ל על מבר� � �ו�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�רכ�תיה�
ר�צה אינ� וא� מק�י�. להק�י� ��רצה מי� זה ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַל�,
ה�יני�, מ�בעת אחד �יניה� י� א� � מ�ה י�תר ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�זה
ק�ד� ��ס�ק, ה��ד� וכל �ח�ה; מבר� ה�א ְְְִֵֵֵַַָָָָָָעליו

ח�הל�רכה "אר� זה: �פס�ק האמ�רי� ה� וה�בעה, . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�דב�". �מ�, זית אר� ור���; �תאנה וגפ� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ��ערה,
� לענבי� ק�דמי� וה�מרי� ה�מרי�; ה� זה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ�דב�

ל'אר�' �ני שבפסוק]�ה�מרי� �לי�י[השני והענבי� , ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ
.[הראשו�]ל'אר�' ְֶֶ

.„Èו�ל ה�ר�ת מיני חמ�ת �ל �ל� ��עי� אחת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ�רכה
'על א�מר: ה�א ה�ר�ת �על א�א ה�ג�; מיני �ל היא ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיי�,
חמ�ה אר� ועל ה�דה �נ�בת ועל הע� �רי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהע�
ה�פ�' �רי ועל ה�פ� 'על א�מר: ה�א ה�י� ועל .וכ�''; ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
�אר� היה וא� ה�ר�ת'; ועל האר� 'על ���יה�: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוח�ת�
מי וי� �ר�תיה'. ועל האר� 'על �ה�: ח�ת� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָי�ראל,
ט�ב אל '�י חתימה: קד� �ל�, ��עי� ��רכה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ���סי�
�א�מר מי וי� רביעית; �רכה מעי� �ה�א א�ה', ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�מטיב
�לבד. ה�ז�� �בר�ת א�א רביעית �רכה ��נ� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ��א

.ÂËמיני חמ�ת �ל �ב�יל ואכל �מרי� ואכל יי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�תה

- h"qyz'd lel` 'gÎ'f iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �כה: �אחר�נה מבר� ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ג�,
�רי ועל ה�פ� ועל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהע�ל�,
ועל ה�דה, �נ�בת ועל הע�, �רי ועל הע� ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�פ�,
ועל האר�, על ה', א�ה '�ר�� וח�ת�: וכ�''; חמ�ה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָאר�

ה�ר�ת' ועל .ה�חיה, ְְִֵַַַָ

.ÊËזה על ���� מבר� � יי� ו�תה ��ר אכל א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבי�, א� �אני� אכל עצמ�. �פני זה ועל עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�פני
אחת �רכה ���� מבר� � �ה� וכ��צא וא�סי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָות��חי�
ה�. הע� �ר�ת ���� מ�ני ה�ל, ��ללת והיא �ל�, ֵֵֵָָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעי�

�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

ה'תשס"ט אלול ז' חמישי יו�

ט ּפרק ּברכֹות יו�חמישֿישישיז'ֿח'אלולהלכֹות ¦§§¨¤¤

קד�‡. �מ�קה א� �מאכל להנ�ת לאד� ל� �אס�ר ���ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וכיצד�רכה �רכה. קד� ט�ב ריח להריח ל� אס�ר �� � ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

א� ע� הריח ל� ��� זה היה א� ט�ב? ריח על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכי�
ע�ב היה וא� ב�מי�'; עצי '��רא עליו מבר� ע�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָמי�
לא היה וא� ב�מי�'; ע�בי '��רא מבר� הע�ב, מי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹא�

מ� �ה�א ה��ר �ג�� מאדמה, ולא של]מע� הח�ה[הד� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הרא�י �רי היה וא� ב�מי�'; מיני '��רא מבר� �ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ

אתר� �ג�� ט�בלאכילה, ריח '��ת� מבר� � ות��ח ג ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
יצא. ב�מי�', מיני '��רא אמר א� � ה�ל ועל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ��ר�ת'.

ה�גמר·. על מברכי� גחלי�אי� על המונחי� [בשמי� ְְִֵַַָ�ְָ
ריח�] להדי� �ימ�רת�בוערות ��עלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

ע�, ריח ��ת� ה��ר� זה היה א� עליו? ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
'ע�בי מברכי� ע�ב, היה וא� ב�מי�'; 'עצי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָמברכי�
'��רא מברכי� ,�� וכ��צא ח�ה מ�י� היה וא� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָב�מי�';

ב�מי�'. ְִִֵָמיני

'��רא‚. עליו מבר� ,�� וכ��צא אפרסמ�� �ל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�
�חזר עד ��חנ� א� ��ב�� זית �מ� אבל ערב'; ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מ�
�מ� ב�מי�'. עצי '��רא עליו מבר� נ�ד�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָריח�

בשמי�]���מ� ע� מבר�[ערבו ה��חה, �מ� �עי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
והדס, �מ� לפניו הביא� ב�מי�'. מיני '��רא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו
אחת ��רכה מ�ני ה�מ�, את �פ�טר ההדס על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמבר�

ב�מי�'. 'עצי והיא ְְְֲִִִֵֵֶָל�ניה�,

אי�„. ע�ב, �ה�א �ב�� ע� �ה�א ��� לפניו ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹהי�
זה על מבר� א�א חבר�, את ��טרת מה� אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�ת
יי� א�חז � ו�מ� יי� לפניו הביא� לעצמ�. זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�,
וח�זר ו��תה�, ה�י� על �מבר� ��מאל�; ו�מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ימינ�,

�ר וטח� ,�� �מריח ה�מ� על ה����מבר� [שלאא� ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מבושמות] בידי� לשוק �למידיצא ה��� היה וא� ;ְְִִַַַָָָ

��תל. טח� ֲִֶַָָֹחכמי�,

מבר�‰. האדמה, מ� א� הע� מ� א� ספק �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�בר
ב�מי�' מיני '��רא מ�יני�עליו הר�כל �ערב� ��� ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

�ל לחנ�ת� נכנס ב�מי�'. מיני '��רא עליו מבר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהר�ה,
מיני '��רא מבר� הר�ה, מיני� �� ��� ב�מי�'.���� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

נכנס אחת; א�א מבר� אינ� ,��� ה��� �ל �� י�ב ְְִֵֵֶַַַָָ�ִַַָָָא�
�פע�. �ע� �ל על מבר� ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא

.Â��ה וחלפי הי�]ה����ה שבשפת מברכי�[צמחי� , ְְְְִִֵַַַָָָ
נר�ס ב�מי�'. עצי '��רא צמח]עליה� '��רא[מי� ��ה, �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

�מי ה�רד, ב�מי�'. ע�בי '��רא �דה, ו�ל ב�מי�'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
וה�צט�י וה�ב�נה, שר�]ה�רד, הנקרא מע� היוצא ,[נוזל ְְְְִֶֶַַַַַָ

ב�מי�'. עצי '��רא � �ה� ְְֲִֵֵֵֶַָָוכ��צא

.Êריח ה�: וא�� עליה�; מברכי� אי� ט�ב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
רע ריח להעביר הע��י ט�ב וריח ,�� להריח �אס�ר ,ט�ב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

זה. ריח �ל �עצמ� להריח נע�ה ��א ט�ב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áזרה עב�דה �ל ��מי� מ��יצד? ערוה �על �ב�מי� , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�ה�. להריח �אס�ר לפי עליה�, מברכי� אי� � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהערי�ת
הע��י ו�מ� ה��א, �ית �ל �ב�מי� מתי�, �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��מי�
��ע�� לפי עליה�, מברכי� אי� � ה�המה את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְֲִֶַַלהעביר
ואת ה�לי� את �� ��ג�רי� מגמר רע. ריח ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲִֵַַַלהעביר
להריח נע�ה ��א לפי עליו, מברכי� אי� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�גדי�
אינ� ה�גמרי�, �בגדי� ה�ריח וכ� מגמר. �ל ְִֵָ�ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְֶַ�עצמ�
ע�ר. �לא ריח א�א ,��� ע�ר �� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר�,

.Ëמס�ה �ל מברכי�[סעודה]��מי� אי� � ��י� �ל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ח�� מה�� היה זרה. לעב�דה ��י�, מס�ת ��ת� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליה�;
מבר�; אינ� ��י�, העיר רב א� � ט�ב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹל�ר�
�ריח עליו, ��ברכי� ריח נתערב מבר�. י�ראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא�

הרב. אחר ה�לכי� � עליו מברכי� ְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו�

י ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�תיחה‡. �ה� �אי� הר�ה אחרי� �דברי� אחר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�רכ�ת
חתימהו�][בבר �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�החינ�';
ה�תי�' מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה .'�ר�� ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ה�תח�� �רי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהר�אה

'�החינ�'. ְֱֵֶֶָָמבר�

מבר�:‚. ט�בה, �מ�עה מל��מע אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
'�ר�� מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהע�ל�,
�דר� נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ���ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ה' את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��בר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלהי�,
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
�גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� מבר��י � רעה ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
ז� �רעה מראי�, �ה�ברי� �י על א� � רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מ�עה
על מברכי� �אי� האמת'; ���' מבר� � ט�בה ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��רמת

ע�ה �ארע מה על א�א להי�ת, .העתיד ְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� �כה: �אחר�נה מבר� ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ג�,
�רי ועל ה�פ� ועל ה�ל�לה, ועל ה�חיה על ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהע�ל�,
ועל ה�דה, �נ�בת ועל הע�, �רי ועל הע� ועל ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�פ�,
ועל האר�, על ה', א�ה '�ר�� וח�ת�: וכ�''; חמ�ה ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָאר�

ה�ר�ת' ועל .ה�חיה, ְְִֵַַַָ

.ÊËזה על ���� מבר� � יי� ו�תה ��ר אכל א� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבי�, א� �אני� אכל עצמ�. �פני זה ועל עצמ�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�פני
אחת �רכה ���� מבר� � �ה� וכ��צא וא�סי� ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָות��חי�
ה�. הע� �ר�ת ���� מ�ני ה�ל, ��ללת והיא �ל�, ֵֵֵָָ�ְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹמעי�

�זה ���צא �ל .וכ� ְֵֵֶַָֹ

ה'תשס"ט אלול ז' חמישי יו�

ט ּפרק ּברכֹות יו�חמישֿישישיז'ֿח'אלולהלכֹות ¦§§¨¤¤

קד�‡. �מ�קה א� �מאכל להנ�ת לאד� ל� �אס�ר ���ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וכיצד�רכה �רכה. קד� ט�ב ריח להריח ל� אס�ר �� � ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

א� ע� הריח ל� ��� זה היה א� ט�ב? ריח על ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמברכי�
ע�ב היה וא� ב�מי�'; עצי '��רא עליו מבר� ע�, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָמי�
לא היה וא� ב�מי�'; ע�בי '��רא מבר� הע�ב, מי� ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹא�

מ� �ה�א ה��ר �ג�� מאדמה, ולא של]מע� הח�ה[הד� ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
הרא�י �רי היה וא� ב�מי�'; מיני '��רא מבר� �ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ

אתר� �ג�� ט�בלאכילה, ריח '��ת� מבר� � ות��ח ג ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
יצא. ב�מי�', מיני '��רא אמר א� � ה�ל ועל ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ��ר�ת'.

ה�גמר·. על מברכי� גחלי�אי� על המונחי� [בשמי� ְְִֵַַָ�ְָ
ריח�] להדי� �ימ�רת�בוערות ��עלה עד וכיצד[עשנו], . ְֲִֵֶֶַַַָ

ע�, ריח ��ת� ה��ר� זה היה א� עליו? ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכי�
'ע�בי מברכי� ע�ב, היה וא� ב�מי�'; 'עצי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָמברכי�
'��רא מברכי� ,�� וכ��צא ח�ה מ�י� היה וא� ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָב�מי�';

ב�מי�'. ְִִֵָמיני

'��רא‚. עליו מבר� ,�� וכ��צא אפרסמ�� �ל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָ�מ�
�חזר עד ��חנ� א� ��ב�� זית �מ� אבל ערב'; ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�מ�
�מ� ב�מי�'. עצי '��רא עליו מבר� נ�ד�, ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָריח�

בשמי�]���מ� ע� מבר�[ערבו ה��חה, �מ� �עי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
והדס, �מ� לפניו הביא� ב�מי�'. מיני '��רא ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו
אחת ��רכה מ�ני ה�מ�, את �פ�טר ההדס על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמבר�

ב�מי�'. 'עצי והיא ְְְֲִִִֵֵֶָל�ניה�,

אי�„. ע�ב, �ה�א �ב�� ע� �ה�א ��� לפניו ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹהי�
זה על מבר� א�א חבר�, את ��טרת מה� אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�ת
יי� א�חז � ו�מ� יי� לפניו הביא� לעצמ�. זה ועל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�,
וח�זר ו��תה�, ה�י� על �מבר� ��מאל�; ו�מ� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�ימינ�,

�ר וטח� ,�� �מריח ה�מ� על ה����מבר� [שלאא� ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
מבושמות] בידי� לשוק �למידיצא ה��� היה וא� ;ְְִִַַַָָָ

��תל. טח� ֲִֶַָָֹחכמי�,

מבר�‰. האדמה, מ� א� הע� מ� א� ספק �ה�א ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�בר
ב�מי�' מיני '��רא מ�יני�עליו הר�כל �ערב� ��� ; ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

�ל לחנ�ת� נכנס ב�מי�'. מיני '��רא עליו מבר� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהר�ה,
מיני '��רא מבר� הר�ה, מיני� �� ��� ב�מי�'.���� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

נכנס אחת; א�א מבר� אינ� ,��� ה��� �ל �� י�ב ְְִֵֵֶַַַָָ�ִַַָָָא�
�פע�. �ע� �ל על מבר� ויצא, נכנס ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָויצא

.Â��ה וחלפי הי�]ה����ה שבשפת מברכי�[צמחי� , ְְְְִִֵַַַָָָ
נר�ס ב�מי�'. עצי '��רא צמח]עליה� '��רא[מי� ��ה, �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

�מי ה�רד, ב�מי�'. ע�בי '��רא �דה, ו�ל ב�מי�'; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָעצי
וה�צט�י וה�ב�נה, שר�]ה�רד, הנקרא מע� היוצא ,[נוזל ְְְְִֶֶַַַַַָ

ב�מי�'. עצי '��רא � �ה� ְְֲִֵֵֵֶַָָוכ��צא

.Êריח ה�: וא�� עליה�; מברכי� אי� ט�ב, ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�ל�ה
רע ריח להעביר הע��י ט�ב וריח ,�� להריח �אס�ר ,ט�ב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

זה. ריח �ל �עצמ� להריח נע�ה ��א ט�ב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áזרה עב�דה �ל ��מי� מ��יצד? ערוה �על �ב�מי� , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
�ה�. להריח �אס�ר לפי עליה�, מברכי� אי� � ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהערי�ת
הע��י ו�מ� ה��א, �ית �ל �ב�מי� מתי�, �ל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ��מי�
��ע�� לפי עליה�, מברכי� אי� � ה�המה את ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָ�ְֲִֶַַלהעביר
ואת ה�לי� את �� ��ג�רי� מגמר רע. ריח ְְְְִִֵֶֶֶַַָ�ְֲִֵַַַלהעביר
להריח נע�ה ��א לפי עליו, מברכי� אי� � ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹה�גדי�
אינ� ה�גמרי�, �בגדי� ה�ריח וכ� מגמר. �ל ְִֵָ�ְְְִִִֵֵַַַָָ�ְְֶַ�עצמ�
ע�ר. �לא ריח א�א ,��� ע�ר �� �אי� לפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר�,

.Ëמס�ה �ל מברכי�[סעודה]��מי� אי� � ��י� �ל ְְְְִִִִֵֶֶָָָ
ח�� מה�� היה זרה. לעב�דה ��י�, מס�ת ��ת� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעליה�;
מבר�; אינ� ��י�, העיר רב א� � ט�ב ריח והריח ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹל�ר�
�ריח עליו, ��ברכי� ריח נתערב מבר�. י�ראל, רב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא�

הרב. אחר ה�לכי� � עליו מברכי� ְְְִִֵֶַַָָָָֹ�אי�

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו�

י ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�תיחה‡. �ה� �אי� הר�ה אחרי� �דברי� אחר�ת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�רכ�ת
חתימהו�][בבר �בח[בברו�]ולא �ר� חכמי� ��נ� , ְְֲֲִִִֶֶֶַָָֹ

��בר ה�פ�ה �רכ�ת �מ� ה�א, �ר�� לה�ד�� ְְְְְְִִֶַַָָָָָָוה�דיה
חד�י� �לי� וה��נה חד�, �ית ה��נה א��: וה� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�תבנ��;
ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ל� אי� �י� �ה� ���צא ל� י� ְֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ�י�
ה�ה'. ל�מ� וה�יענ� וק�מנ� �החינ� הע�ל�, מל� ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינ�

מבר�·. י��, �ל�י� לאחר חבר� את הר�אה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
מבר�: חד�, ע�ר �ני� לאחר ראה� וא� ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�החינ�';
ה�תי�' מח�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה .'�ר�� ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
רא�ת� �תח�ת ל�נה, מ�נה ה�תח�� �רי ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָהר�אה

'�החינ�'. ְֱֵֶֶָָמבר�

מבר�:‚. ט�בה, �מ�עה מל��מע אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
'�ר�� מבר�: רעה, �מ�עה �מע וה�טיב'; ה��ב ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָהע�ל�,
�דר� נפ�, �ט�בת הרעה על לבר� אד� וח�ב האמת'. ���ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ה' את "ואהב� ��אמר: � ��מחה ה��בה על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ��בר�
�בכלל מאד�", �בכל נפ�� �בכל לבב� �כל ְְְְְְְְְֱִֶֶַַָָָָֹֹאלהי�,
ל�, ��צר �עת �אפ�� ,�� ��צט�ינ� היתרה ז� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאהבה

��מחה. וי��ח ְְִִֵֶַַָי�דה

על„. א� � ט�בה �מ�עה ��מע א� ט�בה, אליו ְִִֵֶַַַָָָָָָה�יעה
�גר� ז� ���בה מראי�, �ה�ברי� מבר��י � רעה ל� ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

��מע א� רעה, אליו נגעה א� וכ� וה�טיב'; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ה��ב
ז� �רעה מראי�, �ה�ברי� �י על א� � רעה ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ�מ�עה
על מברכי� �אי� האמת'; ���' מבר� � ט�בה ל� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ��רמת

ע�ה �ארע מה על א�א להי�ת, .העתיד ְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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'�החינ�'‰. מבר� �דה, ל� י� א� � ר�י� ��מי� ;ירד� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
וא� וה�טיב'. 'ה��ב מבר� אחרי�, ו�ל ��� היתה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוא�
�ל על אלהינ�, ה' ל� אנחנ� 'מ�די� מבר�: �דה, ל� ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָֹאי�
,��� �ירה מלא פינ� וא�� לנ�; �ה�רד� וט�ה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָט�ה
�מרחבי �בח ו�פת�תינ� ��יו, �המ�� ר�ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ל��ננ�
פר���ת וידינ� וכ�רח, ��מ� מאיר�ת ועינינ� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרקיע,
מס�יקי� אנ� אי� � �א�ל�ת ק��ת ורגלינ� �מי�, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ�נ�רי
על אפ�� מל�נ�, �מ� את �לבר� אלהינ�, ה' ל� ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָֹלה�ד�ת
ה��ב�ת �עמי� רבב�ת רבבי ורב אלפי� אלפי מאל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאחת
ה' �אל�נ� מ�צרי� � מ�פני� אב�תינ� וע� ע�נ� ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָ�ע�ית
�ב�בע זנ�נ�, �רעב �דיתנ�, עבדי� מ�ית ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָָָֹאלהינ�,
�מחלאי� מ�ט�נ�, �מ�בר ה�ל�נ�, �מחרב ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ל�ל�נ�,
ה' רחמי� עזר�נ� ה�ה ועד מל�נ�; ��יתנ� ר�י� ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָרעי�
�נ�, ���ג� אברי� ,�� על חסדי�. עזב�נ� ולא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאלהינ�,
�ינ� �ת�� �מ� א�ר ול��� �א�נ�, ��פח� �נ�מה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָור�ח
�ר�� מל�נ�. �מ�, את ויברכ� ל�, י�ד� �ר�ה ה� ה� �ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ה���ח�ת'. אל הה�די�ת רב ה', ְִֵַַַָָָֹא�ה

.Âעלמאימת ה�י� מ��ר�� ה��מי�? על מברכי� י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
וילכ� ה�י�, �ני על ה�טר מ� אבע��ע�ת ויעל� ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאר�,

זה לקראת זה .האבע��ע�ת ְְֲִֶֶַַָ

.Ê� אחי� ע�� י� א� � ויר���' אביו 'מת ל�: ְִִִִִֵֵַַָָָאמר�
וה�טיב'; 'ה��ב �� ואחר האמת', ���' ��ח�ה ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמבר�
� �בר �ל קצב� '�החינ�'. מבר� אחי�, ע�� אי� ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוא�
וה�טיב'; 'ה��ב מבר� ולאחרי�, ל� �היא ט�בה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��ל

'�החינ�' מבר� לב��, ל� �היא .וט�בה ְְְֱִֵֶֶֶַָָָ

.Áלה�ד�ת צריכי� וחב��אר�עה ��תר�א, ח�לה � ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
�רכי� וה�לכי ���על�, ה�� וי�רדי האס�רי�, מ�ית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��צא
מה� ��ני� ע�רה, �פני לה�ד�ת �צריכי� לי��ב; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ����יע�
זקני� �במ��ב ע�, �קהל "ויר�ממ�ה� ��אמר: ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָחכמי�,
א�ה '�ר�� �מבר�: �יניה� ע�מד מ�דה? וכיצד ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיהלל�ה�".
��מלני ט�ב�ת, לח�בי� ה��מל הע�ל�, מל� אלהינ� ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה'
ה�א ט�ב, '��מל� א�מרי�: ה��מעי� וכל ט�ב'; ְְְְְִִֶַָָָ�ל

סלה'. יו�שישיח'אלוליגמל�, ְְִֶָָ

.Ë��ס י� �ג�� לי�ראל, נ�י� �� ��ע�� מק�� ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָהר�אה
ה�ר�� יהושע]�מע�ר�ת בימי ישראל בו מבר�:[שעברו � ְְְְֵֵַַַָ

לאב�תינ� נ�י� �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ'�ר��
אבל לר�י�. נס �� ��ע�ה מק�� �ל וכ� ה�ה'; ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��ק��
�נ� �ב� �בנ� ה�חיד א�ת� � ל�חיד נס �� ��ע�ה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק��
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ה�ק��: א�ת� ���ראה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמבר�
לאבי נס '�ע�ה א�: ה�ה', ��ק�� נס לי �ע�ה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהע�ל�,

ארי�ת �ב הר�אה ה�ה'. דניאל]��ק�� בו וכב��[שהושל� , ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
ועזריה]הא� מישאל חנניה בו '�ר��[שהושלכו מבר�: � ְֵֵָָָ

��ק�� ל��יקי� נס �ע�ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא�ה
מבר�: � זרה עב�דה �� �ע�בדי� מק�� הר�אה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָה�ה'.
א�י� אר� ��ת� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ'�ר��
א� � זרה עב�דה מ��� ��עקרה מק�� רצ�נ�'. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָלע�ברי
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ה�א י�ראל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ�אר�
לאר� �ח�צה וא� מארצנ�'; זרה עב�דה �עקר ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,

�עקר הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�א
���' ���יה�: וא�מר ה�ה'; ה�ק�� מ� זרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעב�דה
ות�יב ה�ק�מ�ת, מ�ל �עקר �� ה�ה, ה�ק�� מ� ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ�עקר�

לעבד�'. ע�בדיה� ְְְֵֵֶֶָלב

.È�י��ב� י�ראל ��י '�הר�אה מבר�: ה'� א�ה ר�� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
� �חר�נ� אלמנה'; �ב�ל מ�יב הע�ל�, מל� ְָָ�ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאלהינ�
האמת'. ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמבר�:
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�ראל קברי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהר�אה
וכל�ל ��י�, אתכ� וז� ��י�, אתכ� יצר א�ר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהע�ל�,
וה�א ��י�, אתכ� והמית ��י�, אתכ� והחיה ��י�, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָאתכ�
א�ה �ר�� ��י�; ה�א הע�ל� לח�י אתכ� להקי� ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעתיד

ה�תי�'. מח�ה ְִֵֵַַה',

.‡È�ה ��י� א� � �אחד אד� �ני אל� מא�ת �� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהר�אה
אחרית ה�ה י�לד�כ�; חפרה מאד, א�כ� "���ה א�מר: �ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

וערבה" צ�ה מד�ר י�ראל��י�, �באר� ה�, י�ראל וא� ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הרזי�'. חכ� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: �ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ה' א�ה '�ר�� א�מר: � הע�ל� א��ת מחכמי ֵַָָָָ�ְֵֵֶַָהר�אה
חכמי וד�'; לב�ר מחכמת� ��ת� הע�ל�, מל� ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹאלהינ�
א��ת מלכי ליראיו'; מחכמת� '��ת� מבר�: �ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,
י�ראל, מלכי וד�'; לב�ר מ�ב�ד� '��ת� מבר�: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָהע�ל�,

ליראיו'. מ�ב�ד� '��ת� ְְִִֵֵֶַָָָמבר�:

.·È�א �ניה� �צ�רת המ��י� ואת ה���י, את ְְִֵֶַ�ְְִֶֶֶַַָהר�אה
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�אבריה�

ה�ר��ת' ק�עמ��ה א� ס�מה, הר�אה ברגליו]. או ,[בידיו ְְִִֵֶֶַַַָָ
�בהקני� �חי�, בהרות]�מ�י מבר�:[מלאי� � �ה� וכ��צא , �ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹ

א וא�'�ר�� האמת'; ��� הע�ל�, מל� אלהינ� ה' �ה ְֱֱִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
�יל הר�אה ה�ר��ת'. 'מ��ה מבר�: א��, מ�עי �� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנ�לד�

וק��� עו�]וק�� ה�ר��ת'.[מי� מ��ה '�ר�� מבר�: , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

.‚Èט�ב�ת ואילנ�ת �י�תר, �מת�נ�ת ט�ב�ת �ר��ת ְְִֵָָ�ְְִֶָהר�אה
�ע�למ�' ל� '��כה מבר�: �ימי� ול���ת ל�ד�ת ה��צא . ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ונ�ני� ��רח�ת אילנ�ת וראה �[פרחי�]ניס�, ע�לי� ְְְִִִִִָָָָָ
ח�ר ��א הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמבר�:
�די נא�ת, ט�ב�ת �ר��ת �� �ברא �ל��, ְְְְִֵָָָָ�ע�למ�

אד�'.}להתנא�ת{ �ני �ה� (ליהנות) ְְְִֵֶָָָָ

.„È�זע� ���ב� הר�ח�ת ועל[בסערה]על ה�רקי�, ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ
ההברה ק�ל ועל �מ�[רעש]הרעמי�, �אר� ���מע ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ

��כבי� ה� �א�� ��רא� ��אויר הא�ר ועל �ד�לי�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָרחי�
לה� ��� ��כבי� �מ� א� למק��, מ�ק�� ורצי� ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנ�פלי�
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � מא�� אחד �ל על � ְֱֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹזנב
'�ר�� מבר�: � רצה וא� ע�ל�'; מלא ��ח� הע�ל�, ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹמל�

�רא�ית'. ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' ְֱִֵֵֶֶֶַָָָֹא�ה

.ÂË�ה�ד�ר על ה�בע�ת, ועל ההרי�, ה��י�,ת,על ועל ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ
� י�� �ל�י� אחר מה� אחד ראה א� � ה�הר�ת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
ע��ה הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� ְֱֵֵֶֶֶַָָָָָֹמבר�:

ה�ד�ל ה�� את הר�אה י��[אוקינוס]�רא�ית'. מ�ל�י� ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � י�תר א� י�� ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹל�ל�י�

ה�ד�ל'. ה�� את הע��ה ֶֶַַָָָָָהע�ל�,

.ÊË�אלהינ ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ענ� ק�ת ְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹהר�אה

- h"qyz'd lel` 'h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�מאמר�' וק�� �ברית�, נאמ� ה�רית, ז�כר הע�ל�, .מל� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ח���� לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהר�אה
�ל �יו �בר�ח �חקי�, �רא �מאמר� א�ר הע�ל�, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
�פקידת�, את י��� ��א לה� נת� �זמ� חק ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹצבא�,
אמת ��עלי ק�ניה�, רצ�� לע��ת ��מחי� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָ��י�
עטרת להי�ת ��תח��, אמר ול�בנה אמת; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְֶ��ע�ת�
�מ�ת�, להתח�� עתידי� �ה� בט�, לעמ�סי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�פארת
מח�� ה', א�ה �ר�� מלכ�ת�; �ב�ד על לי�צר� ְְְְְְֵֵַַַַָָָָ�לפאר

ֳִָחד�י�'.

.ÊÈמע�ד ז� �רכה לבר� החד�וצרי� על המבר� ��ל ; ְְְְִֵָָָָ�ְֵֶֶַַַָָָֹ
��ילה עליו �ר� לא וא� �כינה. �ני הק�יל �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�זמ��,
�חד�, י�� ע�ר ��ה עד עליו לבר� ל� י� � ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרא���

�גימת� ���לא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ

.ÁÈח�ת� �ל ניס� �ק�פת �י�� הח�ה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהר�אה
ליל �תח�ת �ה�ק�פה וע�רי�, �מ�נה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�חז�ר
'ע��ה מבר� ��קר, רביעי �י�� א�ת� ��ר�אה � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
�תח�ת טלה מ�ל לתח�ת ה�בנה ���חזר וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רא�ית'.
וכ� ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה �היה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחד�,
ה��ארי� ה��כבי� מחמ�ת וכ�כב ��כב �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ���חזר�
ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה יהיה ולא טלה, מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתח�ת
על � ה�זרח מקצה ע�לה טלה מ�ל ��ראה עת �כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�

�רא�ית' 'ע��ה מבר� מא��, אחד .�ל ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ

.ËÈא�מר �י��ב�, הע�ל� א��ת ��י �אי�,הר�אה "�ית : ֵֶָָ�ְִִֵֵֵָָָ
נקמ�ת, אל ה', נקמ�ת, "אל א�מר: �חר�נ�, ה'"; ְְְֵֵֵָָָָ�ְִַי�ח
"���ה א�מר: הע�ל�, א��ת קברי ראה א� וכ� ֵָָָ�ְְִִִֵֵַָָה�פיע".

י�לד�כ�". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹא�כ�

.Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�רח� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�כנס
מ�ה ות�ילני ל�ל��; ות�ציאני ל�ל��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��כניסני

לב�א' לעתיד �זה, א�מר:�מ���צא ה�רח�, מ� �כ��צא . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הא�ר'. מ� �ה�ל�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מ�דה

.‡Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � �� לה�יז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה�כנס
א�ה' ח�� �ל ר�פא �י לרפ�אה, לי זה עסק ��הא ;אלהי, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ח�לי�'. ר�פא '�ר�� א�מר: ְִֵֵֶָָָ�כ��צא,

.·Î�רנ� את למד פירותיו]הה�ל� כמות א�מר:[למדוד � ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; �מע�ה �רכה ���לח אלהי, ה' מ�פני� רצ�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
ה�ה' ��רי �רכה ה��לח '�ר�� א�מר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

�וא;[ערימה] �פ�ת ז� הרי רחמי�, ��� �� ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�וא. �פ�ת ז� הרי ל�עבר, ה��עק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ה�דר� לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�כנס
טמא על אמר ��א הלכה, �דבר א��ל ��א ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מ�ר אס�ר ועל אס�ר, מ�ר על טמא, טה�ר ועל ;טה�ר, ְֵַַָָָ�ְַָָָ�ָ

�י וי�מח� הלכה, �דבר א��ל כשלוני]חבריואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
�ה�'. וא�מח חברי, י��ל� ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Î'ה לפני� אני 'מ�דה א�מר: ה�דר�, מ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ביציאת�
חלקי �מ� ולא ה�דר�, �ית מ���בי חלקי ��מ� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
אני � מ��ימי� וה� מ��י�, �אני קרנ�ת; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָמ���בי
אני �טלי�; לדברי� מ��ימי� וה� ת�רה, לדברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָמ��י�
עמלי� וה� �כר, �מק�ל עמל אני � עמלי� וה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמל,

לח�י ר� אני � רצי� וה� ר�, אני �כר; מק�לי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָואינ�
�חת' לבאר רצי� וה� ה�א, .הע�ל� ְְִִֵֵַַַָָָָ

.‰Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�ר� ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹה�כנס
נכנ וא� ל�ל��'; זה לכר� א�מר:��כניסני � ��ל�� ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ל�ל��' �הכנס�ני אלהי, ה' לפני� אני �כ��ב��'מ�דה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
���ציאני אלהי, ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני� אני 'מ�דה א�מר: � ��ל�� יצא ל�ל��'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמ�ר�
�ה�צאתני �כ�� ל�ל��; זה מ�ר� �ה�צאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני ל�ל��, ותסמכני ל�ל��, ��ליכני �� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ��ל��,

��ר�'. וא�רב א�יב �ל מ�� ות�ילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�ל��,

.ÂÎ,לב�א העתיד על אד� יצעק לע�ל� �בר: �ל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ�לל�
�עבר על ה�דיה וי�� רחמי�; �פיויב�� וי��ח וי�דה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הרי �מיד, �ל��ח� ה' את לה�ד�ת ה�ר�ה וכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ�ח�.
מ��ח. ָ�ְֶזה

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת יו�

יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ה�‡. וח�ת� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ה�רכ�ת ְְֵֵֶֶַָָָָ�ְַָָ�ל
�ברכה �מע, קר�ת �ל אחר�נה מ�רכה ח�� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ�'בר��';
�בר�ת ל�, וה��מה ה�ר�ת �בר�ת לחבר��, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָה�מ�כה
�בח �ר� �ה� �אמרנ� ה�רכ�ת וא�� ה�צו�ת. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָע��ת
וי� ח�ת�, ואינ� �'בר��', ��תח �ה�א מה� י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוה�דיה
מ�רכ�ת מעט א�א ��תח, ואינ� �'בר��', ח�ת� �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה�
י�ראל קברי ר�אה �כג�� ��רה, ספר �ר�ת �ג�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָה�צו�ת,
ה�צו�ת �רכ�ת �אר אבל וה�דיה. �בח �ר� �ה� מא�� �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ח�ת� ואינ� �'בר��', �ה� ��תח � ���. �ְְֵֵֵֶַָָָ

עד·. ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי�
ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� א�ת�, ְְְֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַָ��ע�ה
לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי 'ח�בה', ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָה�קראי�
מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה �אינ� מצו�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָוי�

הח�ב[לגגו]�מעקה �בית ל��� ח�ב אד� �אי� � ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ימיו �ל ל��� רצה א� א�א מז�זה, ��ע�ה �די ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�מז�זה,
�די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� י�ב; �ספינה, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�אהל
�ר�� לה�ד�� אד� ��י� ע�ה מצות וכל מעקה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָלע��ת
� ח�בה �אינ� מצוה �י� ח�בה, �היא מצוה �י� ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָה�א,

לע��ת�. קד� עליה ְֲִֵֶֶַָָָָָֹמבר�

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
ק��נ� א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ע�ה".

���נ מא��, ל�מע �ה� ���ה �ל�מצו�תיו, נר להדליק � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲחנ�ה,

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי

�אחר�נה„. ידי� נטילת על מברכי� אי� [מי�ול�ה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
ה��נה,אחרוני�] מ�ני א�א זה �דבר ח�ב� ��א מ�ני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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�מאמר�' וק�� �ברית�, נאמ� ה�רית, ז�כר הע�ל�, .מל� ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אלהינ� ה' א�ה '�ר�� מבר�: � �ח���� לבנה ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹהר�אה
�ל �יו �בר�ח �חקי�, �רא �מאמר� א�ר הע�ל�, ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָמל�
�פקידת�, את י��� ��א לה� נת� �זמ� חק ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹצבא�,
אמת ��עלי ק�ניה�, רצ�� לע��ת ��מחי� ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָ��י�
עטרת להי�ת ��תח��, אמר ול�בנה אמת; ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ�ְֶ��ע�ת�
�מ�ת�, להתח�� עתידי� �ה� בט�, לעמ�סי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�פארת
מח�� ה', א�ה �ר�� מלכ�ת�; �ב�ד על לי�צר� ְְְְְְֵֵַַַַָָָָ�לפאר

ֳִָחד�י�'.

.ÊÈמע�ד ז� �רכה לבר� החד�וצרי� על המבר� ��ל ; ְְְְִֵָָָָ�ְֵֶֶַַַָָָֹ
��ילה עליו �ר� לא וא� �כינה. �ני הק�יל �א�� ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ�זמ��,
�חד�, י�� ע�ר ��ה עד עליו לבר� ל� י� � ְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹהרא���

�גימת� ���לא עיגולה]עד .[יתמלא ְִִֵֶַָָ

.ÁÈח�ת� �ל ניס� �ק�פת �י�� הח�ה את ְְְִִֶֶֶַַַַָָָהר�אה
ליל �תח�ת �ה�ק�פה וע�רי�, �מ�נה �ל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָה�חז�ר
'ע��ה מבר� ��קר, רביעי �י�� א�ת� ��ר�אה � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹרביעי
�תח�ת טלה מ�ל לתח�ת ה�בנה ���חזר וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�רא�ית'.
וכ� ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה �היה ולא ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹהחד�,
ה��ארי� ה��כבי� מחמ�ת וכ�כב ��כב �ל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ���חזר�
ל�ר��; ולא ל�פ�� לא נ�טה יהיה ולא טלה, מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתח�ת
על � ה�זרח מקצה ע�לה טלה מ�ל ��ראה עת �כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכ�

�רא�ית' 'ע��ה מבר� מא��, אחד .�ל ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ

.ËÈא�מר �י��ב�, הע�ל� א��ת ��י �אי�,הר�אה "�ית : ֵֶָָ�ְִִֵֵֵָָָ
נקמ�ת, אל ה', נקמ�ת, "אל א�מר: �חר�נ�, ה'"; ְְְֵֵֵָָָָ�ְִַי�ח
"���ה א�מר: הע�ל�, א��ת קברי ראה א� וכ� ֵָָָ�ְְִִִֵֵַָָה�פיע".

י�לד�כ�". חפרה מאד, ְְְְְִֶֶַָָֹא�כ�

.Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�רח� ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹה�כנס
מ�ה ות�ילני ל�ל��; ות�ציאני ל�ל��, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ��כניסני

לב�א' לעתיד �זה, א�מר:�מ���צא ה�רח�, מ� �כ��צא . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
הא�ר'. מ� �ה�ל�ני אלהי, ה' לפני� אני ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָֹ'מ�דה

.‡Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � �� לה�יז ְְְְִִִִֵֶַַָָָָה�כנס
א�ה' ח�� �ל ר�פא �י לרפ�אה, לי זה עסק ��הא ;אלהי, ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ח�לי�'. ר�פא '�ר�� א�מר: ְִֵֵֶָָָ�כ��צא,

.·Î�רנ� את למד פירותיו]הה�ל� כמות א�מר:[למדוד � ְֵֵֶַָָֹ
ידי'; �מע�ה �רכה ���לח אלהי, ה' מ�פני� רצ�� ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ'יהי
ה�ה' ��רי �רכה ה��לח '�ר�� א�מר: למד, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהתחיל

�וא;[ערימה] �פ�ת ז� הרי רחמי�, ��� �� ואחר מדד .ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
�וא. �פ�ת ז� הרי ל�עבר, ה��עק ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָוכל

.‚Î'ה מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ה�דר� לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָה�כנס
טמא על אמר ��א הלכה, �דבר א��ל ��א ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאלהי,
מ�ר אס�ר ועל אס�ר, מ�ר על טמא, טה�ר ועל ;טה�ר, ְֵַַָָָ�ְַָָָ�ָ

�י וי�מח� הלכה, �דבר א��ל כשלוני]חבריואל ;[על ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ
�ה�'. וא�מח חברי, י��ל� ְְְְֲִֵֶֶַַַָָואל

.„Î'ה לפני� אני 'מ�דה א�מר: ה�דר�, מ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָ�ביציאת�
חלקי �מ� ולא ה�דר�, �ית מ���בי חלקי ��מ� ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,
אני � מ��ימי� וה� מ��י�, �אני קרנ�ת; ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָמ���בי
אני �טלי�; לדברי� מ��ימי� וה� ת�רה, לדברי ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָמ��י�
עמלי� וה� �כר, �מק�ל עמל אני � עמלי� וה� ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמל,

לח�י ר� אני � רצי� וה� ר�, אני �כר; מק�לי� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָואינ�
�חת' לבאר רצי� וה� ה�א, .הע�ל� ְְִִֵֵַַַָָָָ

.‰Î,אלהי ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ל�ר� ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹה�כנס
נכנ וא� ל�ל��'; זה לכר� א�מר:��כניסני � ��ל�� ס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

ל�ל��' �הכנס�ני אלהי, ה' לפני� אני �כ��ב��'מ�דה . ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
���ציאני אלהי, ה' מ�פני� רצ�� 'יהי א�מר: � ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלצאת
לפני� אני 'מ�דה א�מר: � ��ל�� יצא ל�ל��'; זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָמ�ר�
�ה�צאתני �כ�� ל�ל��; זה מ�ר� �ה�צאתני אלהי, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹה'
ותצעידני ל�ל��, ותסמכני ל�ל��, ��ליכני �� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָ��ל��,

��ר�'. וא�רב א�יב �ל מ�� ות�ילני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָל�ל��,

.ÂÎ,לב�א העתיד על אד� יצעק לע�ל� �בר: �ל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ�לל�
�עבר על ה�דיה וי�� רחמי�; �פיויב�� וי��ח וי�דה , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

הרי �מיד, �ל��ח� ה' את לה�ד�ת ה�ר�ה וכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ�ח�.
מ��ח. ָ�ְֶזה

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת יו�

יא ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ה�‡. וח�ת� �'בר��', �ה� ��תח � ��� ה�רכ�ת ְְֵֵֶֶַָָָָ�ְַָָ�ל
�ברכה �מע, קר�ת �ל אחר�נה מ�רכה ח�� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָ�'בר��';
�בר�ת ל�, וה��מה ה�ר�ת �בר�ת לחבר��, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָה�מ�כה
�בח �ר� �ה� �אמרנ� ה�רכ�ת וא�� ה�צו�ת. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָע��ת
וי� ח�ת�, ואינ� �'בר��', ��תח �ה�א מה� י� � ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָוה�דיה
מ�רכ�ת מעט א�א ��תח, ואינ� �'בר��', ח�ת� �ה�א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָמה�
י�ראל קברי ר�אה �כג�� ��רה, ספר �ר�ת �ג�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָה�צו�ת,
ה�צו�ת �רכ�ת �אר אבל וה�דיה. �בח �ר� �ה� מא�� �ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ח�ת� ואינ� �'בר��', �ה� ��תח � ���. �ְְֵֵֵֶַָָָ

עד·. ולר�� לה���ל ח�ב �אד� ע�ה מצות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי�
ה� וא�� ו��פר; ול�לב וס�ה �פ�י� �ג�� א�ת�, ְְְֵֵָָָ�ְְְֲִִֶֶַָ��ע�ה
לע��ת�. �ני� �ל על ח�ב �אד� לפי 'ח�בה', ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָה�קראי�
מז�זה �ג�� לר��ת, ��מי� א�א ח�בה �אינ� מצו�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָוי�

הח�ב[לגגו]�מעקה �בית ל��� ח�ב אד� �אי� � ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ימיו �ל ל��� רצה א� א�א מז�זה, ��ע�ה �די ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ�מז�זה,
�די �ית, לבנ�ת ח�ב אינ� וכ� י�ב; �ספינה, א� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ�אהל
�ר�� לה�ד�� אד� ��י� ע�ה מצות וכל מעקה. ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָלע��ת
� ח�בה �אינ� מצוה �י� ח�בה, �היא מצוה �י� ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָה�א,

לע��ת�. קד� עליה ְֲִֵֶֶַָָָָָֹמבר�

�ה�‚. מצו�ת �י� � ס�פרי� מ�ברי �ה� ה�צו�ת �ל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָוכ�
מ�בריה� נר[מדרבנ�]ח�בה והדלקת מג�ה מקרא �ג�� , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

�ג�� ח�בה, �אינ� מצו�ת �י� חנ�ה, נר והדלקת ְְִֵֵֶָָָ�ְְֲֵַַַָָ��ת
תבשילי�]ער�ב ה�ל[חצירות; על מבר� � ידי� �נטילת ְְִִֵֵַַַַָָֹ

לע��ת'. וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר לע��ת�, ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹקד�
� ל� יאמר� "א�ר :�� ��ת�ב ���רה, צ�נ�? ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹוהיכ�
ק��נ� א�ר � ה�א �� וה�ע�, ה�ברי� עני� נמצא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ע�ה".

���נ מא��, ל�מע �ה� ���ה �ל�מצו�תיו, נר להדליק � ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ה�צו�ת �ל �אר וכ� ה�ג�ה; את לקר�ת א� ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ֲחנ�ה,

ס�פרי�. ְְִִִֵֶ���ברי

�אחר�נה„. ידי� נטילת על מברכי� אי� [מי�ול�ה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ
ה��נה,אחרוני�] מ�ני א�א זה �דבר ח�ב� ��א מ�ני ?ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
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הא ע��ת�. על מברכי� אי� ס�נה, מ��� �ה� ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ�דברי�
�תה �� ואחר ה�י� את ���� למי ��מה? זה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלמה

על�קה ס�נת מ�ני מסוכנת]��ילה, מי� �אינ�[תולעת , ְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
�זה. ���צא �ל וכ� ה�י�'; את לס�� 'וצ�נ� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמבר�

ע��ת�‰. �עדי� מצוה א� � �ר� ולא מצוה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהע��ה
אינ� ה�א, �עבר �בר וא� ע��ה; אחר מבר� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָק�מת,

א�מבר� �פ�י�, ��ב� א� �ציצית, ��תע�� הרי �יצד? . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
אחר �מבר� ח�זר � �ח�ה �ר� ולא �ס�ה, ְְְִֵֵֵַַַָָָֹ�ְֶַָ���ב
להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��תע��,
�פ�י�', 'להניח �פ�י�, ��ב� אחר מבר� וכ� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ציצית';
�א��. ���צא �ל וכ� ���ה'. 'לי�ב ���ה, ���ב ְֵֵֵַָָֹ�ֵֵַָ�ְֶַַַַָואחר

.Âחיטה� אחר ח�זר אינ� �רכה, �לא �חט א� ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
ה�חיטה' על וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר וכ��מבר�: ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

�מע�ר�ת, �ר�מה הפרי� א� �רכה, �לא ה�� ��ה ְְְְְִִִִַַַָָָָָֹא�
וכ� ע��ה. אחר �מבר� ח�זר אינ� � �ר� ולא ��בל, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹא�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Êא�א לע�ל�, ע��ת� אחר ��ברכי� מצוה ל� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאי�
�לבד ה�ר ק��נ�טבילת 'א�ר ל�מר יכ�ל �אינ� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

עד נצט�ה, ולא נתק�� לא ועדי� וצ�נ�', ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹֹ�מצו�תיו
ה�בילה, על מבר� ��ט�ל, אחר לפיכ�, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ��ט�ל;

מע�ר� �ח�י �היה הטבילה]מ�ני היה[מלפני ולא , ְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
לברכה. ְִָָָרא�י

.Áעת�� מבר� ח��ב�, �מר היא �ע��ת� מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ�ל
אינ� אחר, צ��י ע��ת� אחר ��� מצוה וכל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָע��ת�;

האחר�� ה���י �ע��ה ��עה א�א הע��המבר� �יצד? . ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מז�זה א� �פ�י�, א� ציצית, א� ��פר, א� ל�לב, א� ְְִִִִָָָָ�ס�ה,
וצ�נ� �מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ה ��עת מבר� אינ� �ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ
��� מ�ני �פ�י�'; 'לכ�ב א� 'ל�לב', א� ס�ה', ְְְִִִִֵֵֶָָֹ�ֲַלע��ת
���ב ��עה מבר�? ואימתי אחר. צ��י ע��ת� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר
א� ה��פר, ק�ל ����מע א� ה��לב, ���נענע א� ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�ַ���ה,
קביעת �ב�עת �פ�י�, לבי�ת �ב�עת ��יצית, ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַ���תע��
'א�ר ע��ה: ��עת מבר� � מעקה ע�ה א� אבל ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה.
�זה. ���צא �ל וכ� מעקה'; לע��ת וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹק��נ�

.Ëול�לב וס�ה ��פר �ג�� לזמ�, מ�מ� �היא מצוה ְָָ�ְְְְְִִִִֶַַָָָ�ל
�ג�� ל�, קני� �היא מצוה �ל וכ� חנ�ה, ונר מג�ה ְְְְִִִֵֶָָָָ�ְְְֲִִֵָָ�מקרא
�דירה �אינ� מצוה וכ� �מעקה, �מז�זה �תפ�י� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָציצית

�היאואינ� למצוה ��מה היא �הרי עת, �כל מצ�יה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
עליה מבר� � ה�� �פדי�� �נ� מילת �ג�� לזמ�, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמ�מ�
ול�לב ס�ה על �ר� לא וא� '�החינ�'. ע��ה ְָָ�ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹ��עת
'�החינ�' עליה� מבר� ע��ה, ��עת '�החינ�' �ה� ְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוכ��צא

�ה�. ���צא �ל וכ� �ה�; ח�בת� ידי ��צא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ��עה

.È�א�ת הע��ה ואחד לעצמ�, מצוה הע��ה ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָאחד

�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר ע��ת�, קד� מבר� � ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלאחרי�
לע��ת' מצוהוצ�נ� על א�א '�החינ�', מבר� אינ� אבל ; ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

'א�ר מבר� אינ� הר�ה, מצו�ת לפניו הי� לעצמ�. ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ע�ה
�ל על מבר� א�א � ה�צו�ת' על וצ�נ� �מצו�תיו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָק��נ�

עצמ�. �פני ואחת ְְְִֵַַַַַָאחת

.‡È�אינ� �י� עליו ח�בה �היתה �י� מצוה, הע��ה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָ�ל
א�ת� ע�ה 'לע��ת'; מבר� לעצמ�, א�ת� ע�ה א� �ְְְֲִֵַַָָָָָָָ

הע��ה'. 'על מבר� ְֲֲִִֵֵַַָָָלאחרי�,

.·È'�פ�י� 'להניח מבר� �פ�י�, לב� נתע���יצד? ; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
מבר� ���ה, י�ב ��יצית'; 'להתע�� מבר� ְֵָָ�ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָ��יצית,
��ת', �ל נר 'להדליק מבר� ה�א וכ� ���ה'. ְְְְִֵֵֵֶַַָָָ�ֵֵַ'לי�ב
'לק�ע מבר� לבית�, מז�זה קבע א� וכ� ה�ל'. את ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹו'לגמר
�מצו�תיו ק��נ� 'א�ר מבר� לג��, מעקה ע�ה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָמז�זה'.
לעצמ�, �מע�ר�ת �ר�מה הפרי� מעקה'; לע��ת ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָוצ�נ�
�חט ה��'; את 'למ�ל מבר� �נ�, את מל 'להפרי�'; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמבר�

'ל�חט'. מבר� וחגיגת�, ְְְֲִִִֵַָָֹ�סח�

.‚Èקביעת 'על מבר� לאחרי�, מז�זה קבע א� ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל
הפרי� מעקה'; ע��ת 'על מבר� מעקה, לה� ע�ה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמז�זה';
מל �ר�מה'; הפר�ת 'על מבר� �מע�ר�ת, �ר�מה ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָלה�

ה�ילה' 'על מבר� חבר�, �� �א��.את ���צא �ל וכ� . ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.„Èמצוה היתה א� � �אחד ולאחרי� ל� ה�צוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ה
'על מבר� ה�א לפיכ� הע��ה'; 'על מבר� ח�בה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�אינ�

ער�ב' מידימצות עצמ� לה�ציא ונת��� ח�בה היתה . ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
ה�א לפיכ� 'לע��ת'; מבר� � אחרי� �לה�ציא ְְְֲֲִִִֵֵַָָָח�בה,

��פר'. ק�ל 'ל�מע ְְִֵַָָֹמבר�

.ÂË'ל�לב נטילת 'על מבר� � ה��לב את ��יו�נטל ; ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
� ���ל קד� �ר� א� אבל ח�בת�. ידי יצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ�הג�יה�,
למד, א�ה �מ�א� ���ה'. 'לי�ב �מ� ל�לב', 'ל�ל ִֵַָָָָ�ְְִֵֵֵַָָֹמבר�
נטילת אבל הע��ה'. 'על מבר� �ע�ה, אחר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ�המבר�
�חט אפ�� � ה� הר��ת �כדברי ה�איל ��חיטה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָידי�

מבר � ו'עללעצמ� ה��', ���י ו'על ה�חיטה' 'על � ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
��דק �י� חמ�', �ע�ר 'על מבר� ה�א וכ� ידי�'. ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנטילת
לב�ל, �ל�� ��מר ��עת � לאחרי� ��דק �י� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלעצמ�
�מק�מ�. ��ת�אר �מ� ��ב�ק, קד� ה�ע�ר מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹנע�ת

.ÊË,ה�א נביאי� ��נהג �י על א� � מנהג �ה�א �בר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ�ל
מנהג ל�מר צרי� ואי� חג, �ל ��ביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ�ג��
�ל �בח�� חד�י� �רא�י הה�ל קריאת �ג�� ֶ�ְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָָחכמי�,

�סח �ל ��ס��קמ�עד �בר �ל וכ� עליו. מברכי� אי� � ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
�רכה. �לא א�ת� ע��י� לאו, א� �רכה טע�� א� ְְְְִִִָָָָָָֹל�
��רכ�ת ויר�ה צריכה, �אינ� מ�רכה אד� י�הר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�לע�ל�

אברכ�". י�� "�כל א�מר: �וד וכ� ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָה�ריכ�ת;

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

�

- h"qyz'd lel` 'b oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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� הק"� ��ה�צוה לב�ק ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהי� מ��� מיני� ��ה �רק וה�א הע��, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ס�ני
א�א מ�ֿה��רה נאמר� לא הע�� וס�ני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�רי�.
�כלֿ מת��נני� אנ� �א�ר �י �חקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָ�ה�ג�

א��ר� ��ת�אר zehxtae)ה�יני� ,dxeza)אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
א�ת� ה��ללי� �ברי� �ה� אנ� מ�צאי� ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

(mitzeyn mihxt Ð "deeyd cv")��ע ס�ני וה� ,ְִֵֵָ
טמא זה ול�מר: �ע�פ�ת לד�� ��צט�ינ� וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: �לש�� ע�ה. מצות ה�א � טה�ר ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

�אכל� טהרה i`)"�לֿצ��ר ,ci mixac)�ז � ְִֵָָֹֹ
�כבר עליו; מהֿ�רמזנ� נת�אר ה�ה ע�ה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

ח�י� �מ�כת ז� מצוה �יני .(hp.)נת�אר� ְְְֲִִִֵֶֶַָָ�ִ

� הקנ"א ��ה�צוה לב�ק ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ל� "א�ר ���רה: המפר�י� וה� חגבי�, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ס�ני

לרגליו" מ�על k`)כרעי� ,`i `xwie)�ז מצוה ועני� . ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
�� ��אמר וה�ס�ק ��פניה, ��צוה ��ארנ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�
�כבר הע��". �ר� מ�ל �אכל� "אתֿזה אמר�: ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹה�א

ח�י� מ��כת ג' �פרק ז� מצוה �יני .(fn)נת�אר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ�ִ

� הקנ"ב לב�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
אמר�: וה�א ���רה מפר�י� וה� �גי� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ�ס�ני

��י�" א�ר מ�ל �אכל� h)"אתֿזה ,my my) ְֲִִֶֶֶַָֹֹ
ח�י� �גמרא אמר� טמא(eq:)�בפר�� �ג �א�כל : ְְְִֵָָָ�ִֵֵֶָָ
ולאֿתע�ה �ע�ה 'זהע�בר �אמר מ�ה �י . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה�א ולאו �אכל, לא ���לת� אני ��מע ְֱֲִֵֶַַַָָָֹֹאכ�ל'
�אמר� נת�אר, ה�ה ע�ה. � ע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָמ�לל
�אמרנ� והעני� ע�ה. מצות � �אכל�" ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ"אתֿזה
�אנ� ל�, �הז�ר�י �מ� ה�א ע�ה מצות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ�היא
לאכל� מ�ר זה ונאמר: א�� �ס�ני� לד�� ְְָָ�ְְְִִִִֵֶַַָָֹנצט�ינ�
ואמר: ה�ת�ב ��אר �מ� מ�ר, אינ� ְְֵֵֶַַָָָ�ְֵֶוזה
וג�'" ל�מאה ה�הרה �י�ֿה�המה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ"והב�ל��

(dk ,k my)� ���ני� א�א הב�לה �הא ְְִִֵֶַַָָָָֹלא
ה��ני� מיני מאר�עת ומי� �לֿמי� יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלפיכ�
�המה ס�ני �ל�מר: עצמ�, �פני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהא�ה
�גי�. וס�ני חגבי�, וס�ני הע��, וס�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָוח�ה,

לב��. ע�ה לכלֿאחד ��רא� ל��נ�, �ארנ� ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ�כבר
ס�ני �ל�מר: ז�, מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�כבר

ח�י� מ��כת ג' �פרק .(my)�גי�, ְִִֶֶֶֶַָ�ִ

� הקע"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
אמר� וה�א טמאה, וח�ה טמאה ci,�המה mixac) ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

(eÎd'�וג ה�רה מ�עלי תאכל� לא אתֿזה "א� :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿה�פ� ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿה�מל
�פר��, לאו �ה� �א לא טמאה �המה �אר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
וג�', �רסה מפרסת "וכלֿ�המה �אמר: מ�ה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכל�" את� ��המה �רה e)מעלת ,ci my)�ידענ , ְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
על מזהרי� יחד ה�ימני� �ני �� �אי� ְִַָ�ְִִֵֵֶֶַַַַָָ��לֿמה
ע�ה מ�לל ה�א לאו �ה�א א�א ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָאכילת�,
ה�א לאו אצלנ�: ה�א �כלל ע�ה, �ה�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ת�אר
אבל עליו. ל�קי� ואי� ע�ה, � ע�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָמ�לל
על וח�בנ� טמאה וח�ה �המה �אר עלינ� ְַַ�ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָנאסרה
�מה א�מרי�: �אנ� וחמר, �קל מלק�ת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאכילת�
ל�קי� � אחד טהרה סימ� �ה� ��� וגמל ְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָחזיר
סימ� �ה� �אי� וח�ה �המה ל�אר וחמר קל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו,
ספרא ל��� ��מע עליה�. ���קי� � �לל ְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָטהרה

(ipiny zyxt)� תאכל�" "את� אמר�: ְְֵֶָָָֹֹ�כלֿזה,
טמאה �המה ואי� �אכילה ליא�ת� אי� �אכילה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? �לאֿתע�ה �ע�ה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹא�א
א�א לי אי� ה�רה", מ�עלי תאכל� לא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ"אתֿזה

ודי� מ�י�? טמאה �המה �אר �לבד, (lwא�� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
(xnegeהרי טהרה סימ� �ה� ��� א�� מה ֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָה�א:

טמאה �המה �אר אכילת�, על �לאֿתע�ה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹה�
�לאֿ ��הא �י� אינ� טהרה, סימ� �ה� ְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�אי�
והארנבת ה�מל נמצא�: אכילת�! על ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָתע�ה
טמאה �המה ��אר מ�ֿה�ת�ב, � והחזיר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוה�פ�
� ��ה� ע�ה מצות ונמצאת מ�לֿוחמר: �ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

dyr)מ�ֿה�ת�ב Ð dyr llkn `ad e`la)מצוה� , ְִִַָָ
זה ��לֿוחמר א�א מ�לֿוחמר. � ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�לאֿתע�ה

ה�א �עלמא מלתא xnege"לג��יי lw"d :xnelk) ְְְְִֵַָָָ
df ixde "zexeyd oia" dxe`kl mlrpd z` dlbn

(yxetna dxezd z`f dazk eli`k aygp�דר� ,ְֶֶ
�מק�מ� ��באר �מ� �ב��", dyrz�אמר� `l) ְְְְְִִֵֶֶָָ

(gt xeriy Ð elyמ��ר �זית �לֿהא�כל �לפיכ� .ְְְִִִֵַַָָָ



עי - h"qyz'd lel` 'b oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'hÎ'b -

ה'תשס"ט אלול ג' ראשו� יו�
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� הק"� ��ה�צוה לב�ק ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
יהי� מ��� מיני� ��ה �רק וה�א הע��, ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ�ס�ני
א�א מ�ֿה��רה נאמר� לא הע�� וס�ני ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�מ�רי�.
�כלֿ מת��נני� אנ� �א�ר �י �חקירה, ְְְְֲֲִִִִֶַַָָָ�ה�ג�

א��ר� ��ת�אר zehxtae)ה�יני� ,dxeza)אחד ְִִִִֵֶֶַָָָ
א�ת� ה��ללי� �ברי� �ה� אנ� מ�צאי� ְְְִִִֶֶַָָָָָאחד,

(mitzeyn mihxt Ð "deeyd cv")��ע ס�ני וה� ,ְִֵֵָ
טמא זה ול�מר: �ע�פ�ת לד�� ��צט�ינ� וזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָטמא
ספרי: �לש�� ע�ה. מצות ה�א � טה�ר ְְְְֲִִֵֵֶַָוזה

�אכל� טהרה i`)"�לֿצ��ר ,ci mixac)�ז � ְִֵָָֹֹ
�כבר עליו; מהֿ�רמזנ� נת�אר ה�ה ע�ה". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמצות

ח�י� �מ�כת ז� מצוה �יני .(hp.)נת�אר� ְְְֲִִִֵֶֶַָָ�ִ

� הקנ"א ��ה�צוה לב�ק ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַַָֹ
ל� "א�ר ���רה: המפר�י� וה� חגבי�, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ�ס�ני

לרגליו" מ�על k`)כרעי� ,`i `xwie)�ז מצוה ועני� . ְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
�� ��אמר וה�ס�ק ��פניה, ��צוה ��ארנ� ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�
�כבר הע��". �ר� מ�ל �אכל� "אתֿזה אמר�: ְְְִֶֶֶֶָָָֹֹה�א

ח�י� מ��כת ג' �פרק ז� מצוה �יני .(fn)נת�אר� ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ�ִ

� הקנ"ב לב�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
אמר�: וה�א ���רה מפר�י� וה� �גי� ְְְְְִִִֵֵַָָָָָֹ�ס�ני

��י�" א�ר מ�ל �אכל� h)"אתֿזה ,my my) ְֲִִֶֶֶַָֹֹ
ח�י� �גמרא אמר� טמא(eq:)�בפר�� �ג �א�כל : ְְְִֵָָָ�ִֵֵֶָָ
ולאֿתע�ה �ע�ה 'זהע�בר �אמר מ�ה �י . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ה�א ולאו �אכל, לא ���לת� אני ��מע ְֱֲִֵֶַַַָָָֹֹאכ�ל'
�אמר� נת�אר, ה�ה ע�ה. � ע�ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָמ�לל
�אמרנ� והעני� ע�ה. מצות � �אכל�" ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ"אתֿזה
�אנ� ל�, �הז�ר�י �מ� ה�א ע�ה מצות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ�היא
לאכל� מ�ר זה ונאמר: א�� �ס�ני� לד�� ְְָָ�ְְְִִִִֵֶַַָָֹנצט�ינ�
ואמר: ה�ת�ב ��אר �מ� מ�ר, אינ� ְְֵֵֶַַָָָ�ְֵֶוזה
וג�'" ל�מאה ה�הרה �י�ֿה�המה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹ"והב�ל��

(dk ,k my)� ���ני� א�א הב�לה �הא ְְִִֵֶַַָָָָֹלא
ה��ני� מיני מאר�עת ומי� �לֿמי� יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלפיכ�
�המה ס�ני �ל�מר: עצמ�, �פני מצוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהא�ה
�גי�. וס�ני חגבי�, וס�ני הע��, וס�ני ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָוח�ה,

לב��. ע�ה לכלֿאחד ��רא� ל��נ�, �ארנ� ְְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ�כבר
ס�ני �ל�מר: ז�, מצוה �יני �� נת�אר� ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�כבר

ח�י� מ��כת ג' �פרק .(my)�גי�, ְִִֶֶֶֶַָ�ִ

� הקע"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
אמר� וה�א טמאה, וח�ה טמאה ci,�המה mixac) ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

(eÎd'�וג ה�רה מ�עלי תאכל� לא אתֿזה "א� :ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ואתֿהחזיר". ואתֿה�פ� ואתֿהארנבת ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאתֿה�מל
�פר��, לאו �ה� �א לא טמאה �המה �אר ְְְְֲֵֵֵֶָָָָָָָֹאבל
וג�', �רסה מפרסת "וכלֿ�המה �אמר: מ�ה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָאבל

תאכל�" את� ��המה �רה e)מעלת ,ci my)�ידענ , ְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
על מזהרי� יחד ה�ימני� �ני �� �אי� ְִַָ�ְִִֵֵֶֶַַַַָָ��לֿמה
ע�ה מ�לל ה�א לאו �ה�א א�א ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָאכילת�,
ה�א לאו אצלנ�: ה�א �כלל ע�ה, �ה�א ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ת�אר
אבל עליו. ל�קי� ואי� ע�ה, � ע�ה ְְֲֲֲִִֵֵֵַָָָמ�לל
על וח�בנ� טמאה וח�ה �המה �אר עלינ� ְַַ�ְְְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָנאסרה
�מה א�מרי�: �אנ� וחמר, �קל מלק�ת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹאכילת�
ל�קי� � אחד טהרה סימ� �ה� ��� וגמל ְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָחזיר
סימ� �ה� �אי� וח�ה �המה ל�אר וחמר קל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו,
ספרא ל��� ��מע עליה�. ���קי� � �לל ְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָטהרה

(ipiny zyxt)� תאכל�" "את� אמר�: ְְֵֶָָָֹֹ�כלֿזה,
טמאה �המה ואי� �אכילה ליא�ת� אי� �אכילה. ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ

ל�מר: �למ�ד מ�י�? �לאֿתע�ה �ע�ה, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹא�א
א�א לי אי� ה�רה", מ�עלי תאכל� לא ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ"אתֿזה

ודי� מ�י�? טמאה �המה �אר �לבד, (lwא�� ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
(xnegeהרי טהרה סימ� �ה� ��� א�� מה ֲֳִֵֵֵֵֶַָָָָה�א:

טמאה �המה �אר אכילת�, על �לאֿתע�ה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹה�
�לאֿ ��הא �י� אינ� טהרה, סימ� �ה� ְְֳִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ�אי�
והארנבת ה�מל נמצא�: אכילת�! על ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָתע�ה
טמאה �המה ��אר מ�ֿה�ת�ב, � והחזיר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָוה�פ�
� ��ה� ע�ה מצות ונמצאת מ�לֿוחמר: �ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

dyr)מ�ֿה�ת�ב Ð dyr llkn `ad e`la)מצוה� , ְִִַָָ
זה ��לֿוחמר א�א מ�לֿוחמר. � ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�לאֿתע�ה

ה�א �עלמא מלתא xnege"לג��יי lw"d :xnelk) ְְְְִֵַָָָ
df ixde "zexeyd oia" dxe`kl mlrpd z` dlbn

(yxetna dxezd z`f dazk eli`k aygp�דר� ,ְֶֶ
�מק�מ� ��באר �מ� �ב��", dyrz�אמר� `l) ְְְְְִִֵֶֶָָ

(gt xeriy Ð elyמ��ר �זית �לֿהא�כל �לפיכ� .ְְְִִִֵַַָָָ



-עד h"qyz'd lel` 'dÎ'c iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

� ��היה מה� מי� מאיזה טמאה ח�ה א� ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�המה
זאת ודע מ�א�ריתא. xwiryל�קה oeik :xnelk) ְְְִֶַַָֹ

oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei ep` xeqi`d

(dwele Ð "oicd on oixidfn oi`"l dxizqa df.

� הקע"ד מ�אכלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַֹ
"ואתֿא�ה ה�יני�: �א�ת� אמר� וה�א טמא, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָע��

יאכל�" לא מ�ֿהע�� bi)���צ� ,`i `xwie)�וג . ְְְְִֵַַָָֹ
�כבר ל�קה. � מ��ר� �זית מה� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָהא�כל
�פרק ��פניה ה��י� ע� ז� מצוה �יני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנת�אר�

מח�י� .(hp.)ג' ֵ�ִ

ה'תשס"ט אלול ד' שני יו�

.‰Ú˜ .‚Ú˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÚ˜ .ÊÚ˜ .ÂÚ˜יו�שנֿישלישיד'ֿה'אלול

� הקע"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ה�גי�: מ� ה�יני� �א�ת� אמר� וה�א טמא, ְְְִִִִֵַַָָָָָ�ג
ואתֿנבלת� תאכל� לא מ��ר� לכ� יהי� ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ"ו�ק�

i`)���צ�" ,`i `xwie)זית� מ��ר� והא�כל . ְְְְִִֵֵַַָָָ
ל�קה. �ֶ

� הקע"ה מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
וה�רעי� וה�ב�רי� ה�ב�בי� �ג�� הע��, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָ�ר�
�מ�נה אמר� וה�א הא�ה, ה�יני� מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָוז�לת�
יאכל�" לא לכ� ה�א טמא הע�� �ר� "וכל ְֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ��רה:

(hi ,ci mixac)'�וכ הע�� �ר� "וכל ספרי: �ל��� .ְְְְִֵֶֶָֹ
ל�קה. � והא�כל� לאֿתע�ה", מצות �ְְְֲִֶֶַַָָֹ

� הקע"ו מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
וה��מה והח�����ת ה��לעי� �ג�� האר�, ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ�ר�
אמר� וה�א האר�, �ר� ה�קרא: וזה� ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָלה�,
ה�א �ק� עלֿהאר� ה�ר� "וכלֿה�ר� ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיתע�ה:

יאכל" n`)לא ,`i `xwie)�מ�ה מה� והא�כל .m`) ְֵֵֵֵֶֶַָָֹ
(dnly dixa ef dzid.מלק�ת ח�ב �ְַַָ

� הקע"ז מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�אינ� א�ֿעלֿ�י מ�ֿהע���י�, ה�תה�ה ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָה�ר�
אמר�: וה�א �נקבה, מ�כר נ�לד ואינ� מס�� ְְְְִֵֵָָָָָָ�ְִמי�
הרמ� �כלֿה�ר� אתֿנפ�תיכ� תט�א� ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ"ולא

cn)עלֿהאר�" ,my)ספרא �ל��� .(ipiny zyxt): ְְִֶַָָָ
�אינ� א�ֿעלֿ�י � עלֿהאר� הרמ� ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ"ה�ר�
"ה�ר� אמר� �י� ��� הח��ק וזה� ור�בה", ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ��רה

האר�" על erw)ה�ר� dxdf` lirl)�אמר �בי� ְֵֵֶַַָָָֹ
ה�א � ה��ר� �ה�ר� לפי הרמ�". ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ"ה�ר�
ה�א והרי ה�י� את ה��ליד �ח �� ��� ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹה�ר�

mivxy)מ�רי� cilen)�הר�מ וה�ר� האר�; על ְְִֵֶֶֶַַַָָָ
מ�ֿהע ה�תה�ה ה�ר� ה�א �אינ�� ���י� ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ל�קה. � מ��� הא�כל וג� �מ�ה�, ְִִֵֶֶַָָמ�ליד

� הקע"ח מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
וה�ר�ת ה�רעי� �ת�� ה�תה�י� הח�י� ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָ�עלי
ה�רי, א�ת� א� ה�רע א�ת� �ני על וירמ�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַמ��צא�
אס�ר � האכל �ת�� אחרֿ�� מצאנ�� ְְֲִֶַַָָָָֹאפ��
"לכלֿ אמר�: וה�א ל�קה, � והא�כל� ְְְְְְְֶָָָָָָלאכל�,
ה�" �יֿ�ק� תאכל�� לא עלֿהאר� ה�ר� ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה�ר�

(an ,`i my)ספרא �ל��� .(ipiny zyxt)להביא" : ְְְִִָָ
וחזר�". לאר� ��ר�� ְְְֵֵֶֶָָָאת

ה'תשס"ט אלול ה' שלישי יו�

.ÁÙ˜ .Ù˜ .ËÚ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הקע"ט מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ

יח�ד �לי ��היה, �ר� oind)איזה lcad `ll)�י� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶ
וה�א האר�, �ר� �י� ה�י� �ר� �י� הע�� ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ר�
�כלֿ אתֿנפ�תיכ� "אלֿ���צ� יתע�ה: ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹאמר�
"�� ונטמת� �ה� ת��א� ולא ה�ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹה�ר�

(bn ,`i `xwie),עליו ול�קי� עצמ� �פני לאו זה .ְְְִִֵֶַָָָ
מ�ר� �בר הא�כל לפיכ� ��לל. א��ר �עי� ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָוה�א
"וכלֿה�ר� מ��� אחת ��י�: ל�קה � ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהאר�

יאכל" לא ה�א �ק� עלֿהאר� n`)ה�ר� ,my), ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
�כלֿ אתֿנפ�תיכ� "אלֿ���צ� מ��� ְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹואחת
ל�קה � הע�� מ�ר� �בר הא�כל וכ� ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָה�ר�".
לא לכ� ה�א טמא הע�� "�ר� מ��� אחת ְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ��י�:

eh)יאכל�" ,ci mixac)�(erw dyrz `l)ואחת , ְֵֵַַָ
�כלֿה�ר�". אתֿנפ�תיכ� "אלֿ���צ� ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹמ���
החי א�ת� והיה �לבד אחד חי �על אכל ְְְִִֶַַַַַַָָָָָוא�
הע�� �ר� �ה�א �� האר�, על ו��ר� ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָמע�פ�
מלק��ת אר�ע עליו ח�ב יהיה � האר� �ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָו�ר�

(zewlnd oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)�וא .ְִ
ח�ב יהיה � ה�י� מ�ר� �� �ה�א �� על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָנ�ס�
�ג מ��� החמי�ית ה�לק�ת מלק��ת: �� ְֲִִִַַַָ�ְֵַָָעליו

תאכל�" לא "מ��ר� :�� ��אמר i`,טמא `xwie) ְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ
(`i�(brw dyrz `l)���מ ה��ית וה�לק�ת ,ְְִִִַַַ

ה�ר�", �כלֿה�ר� אתֿנפ�תיכ� ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ"אלֿ���צ�

- h"qyz'd lel` 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ס�ק לנ� ואי� ה�י�. �ר� �� ��לל �ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלפי
"אלֿ���צ� ��אמר: מ�ה ח�� ה�י� �ר� ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַלאס�ר
ה�ללי� �לפי ה�ר�". �כלֿה�ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפ�תיכ�

מ��ת �גמרא אמר� ��טיתא(fh:)הא�ה "אכל : ְְִִֵֶַַָָָָָָ
mivxy ly zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy)

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep�

� צרעה חמ�; ל�קה � נמלה אר�ע; ְְְִֵֶֶַַָָָָל�קה
��מע�י �לֿמי ��ר� ה�ר�� זה� ."�� ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָל�קה
אכל �ה�א: זה �עני� �בריו ראיתי א� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ר���

וכ�' zaiign��טיתא Ð epax wleg dilr Ð ef dhiy) ְִָ
dnk etxhvdyk Ð cg` e`l gkn mb zewln xtqn

e`ld did cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi`

(dwel Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d.

א�א יתק�� ולא יהיה לא נכ��, �אינ� �ר�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹוזה
�ל��� המבארי� האמ��י� ה�ללי� ְְְְֲִִִִִִִַַָָָֹ�ה���
�א� �הק�מנ� �מה �ת��נ� �א� וה�א: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָה�למ�ד.
וה�א: אחד מ�או מלק��ת �ל� �ח�ב� ְִֶָָ�ְְְִִֶַָָֹ�מצא
�כבר �כלֿה�ר�". אתֿנפ�תיכ� ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלֿ���צ�
מלק��ת ��י ל�קי� ו�אי� זה, �בר ���ל �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָנת�אר
ח�י� �גמרא ��אר� �מ� �ני�, ���� אחד לאו ִ�ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָעל

(:aw)ה�� �בארנ�ה� זה �לל הק�מנ� �כבר :ְְְְְִֵֶַַַָָָ
לק�� �גמא�ת מ��� ל� ויב�א� dyrz�עמי�, `l) ְְְִִֶָָ�ְְַָָ

(hÎgiy ,dvw.יו�שלישיה'אלול

ה�א: ����� ולא �� �ס��ק ��א ה�כ�� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוה�בר
ו�ר� הע�� �ר� �עצמ� �ה�א חי �על ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�הא�כל
אח �לבד: �ל� ל�קה � האר� ו�ר� תה�י� ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ��� ואחת ה�או, �� ��ת�אר הע�� �ר� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ���
מ��� ואחת ה�או, נת�אר �� ��� האר� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�
ה�י� �ר� ��� אתֿנפ�תיכ�", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלֿ���צ�
"אלֿ���צ� אמר�: וה�א "�לֿ�ר�", �כלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
�ר� אכל וא� ה�ר�". �כלֿה�ר� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפ�תיכ�
האר�. �ר� מ��� אחת ל�קה � �לבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
הע��. �ר� מ��� אחת � הע�� �ר� על �� ְִֶֶֶֶַַַַָָָוכ�
"אלֿ מ��� אחת � לב�� ה�י� �ר� על ְְִִֶֶַַַַַַַָוכ�
�מחמת ה�ר�". �כלֿה�ר� אתֿנפ�תיכ� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ���צ�
�ר� על ילקה לא האר� �ר� ��לל זה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��או
לאוי� אל� לנ� �א� �אפ�� לפי ��י�, ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָהאר�
ל�קה אינ� � האר�" �"�ר� ��� ְֵֶֶֶֶָָָ�ְִָֹמפר�י�
�עני� נכ�ל� ���� לפי אחת, מלק�ת א�א ְְְְִִָָ�ְְֲִֵֶֶֶַַַָעליה�
לא האר� "�ר� אמר: ואפ�� �עצמ�, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא האר� "�ר� �אכל", לא האר� "�ר� ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ�אכל�",
א�א עליו יתח�ב לא � �עמי� אל� �� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאכל",
אתֿה�לל ��בע� �א�ה ראית הא� אחת. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלק�ת
��י� ל�קה �עטנז �ה��ב� ס�ברי� ה�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ְַהמ���

לאוי� �ני �� ��א� ak,�יו� mixac .hi ,hi `xwie) ְִֵֵֶָָָ
(`iזה א�א �� ס�ברי� �ה� ראיתי לא מפר�י�? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ

ואי� �ה�א, מי אמר� א�� �עיניה� מ�זר ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהיה
א� האר� ��ר� �אמר� �עיניה� מ�זרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�בריה�
ה�או מחמת אחת ��י�: עליו ל�קי� הע�� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ר�
אתֿ "אלֿ���צ� מ��� ואחת �� ְְְְִֶַַַַַָֹהמפר�
עד �תכלית �ר�ר וזה �כלֿה�ר�". ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנפ�תיכ�
אחז�ר והא�מי�. מ�ֿהחר�י� אפ�� יעל� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��א
ואמר לבאר� �התחל�י אתֿהעני� ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹלה�לי�
zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)

df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l oeekn

(epiax zhiyl) oiwel oi`y zelitkאחת מפע� יותר
ה� הבאי� והדברי� איסור. של חלק אותו על
ארע �א� הגמרא): במאמר רבינו לפירוש ִֵֶַהקדמה
מ� �פרי א� ה�רעי� מ� זרע �איזה חי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��תה�ה
נגע ��א א�ֿעלֿ�י הע�ל�, לאויר ויצא ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�ת
אחת, מלק�ת ח�ב הא�כל� הרי � האדמה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָ�פני
��ארנ� �מ� עצמ�, �פני לאו �� ��אמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָלפי

לז� ��דמה grw)��צוה dyrz `l)על רח� וא� , ְְְִִֶַַַָָָָָ
�� ורמ� האר� cgein�ני xeqi` `ed "ynx") ְְֵֶַָָָָ

(cilen epi`y uxya:�י�� אכילת� על ח�ב �ְֲִִַַַָָ
לא האר� על ה�ר� "לכלֿה�ר� מ���: ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאחת

ה�" �יֿ�ק� an)תאכל�� ,my)�dyrz `l) ְִֵֶֶֹ
(grw�אתֿנפ�תיכ תט�א� "ולא מ���: ואחת ,ְְְְְִֵֶֶַַַַֹֹ

האר�" על הרמ� cn)�כלֿה�ר� ,my `xwie)� ְֵֶֶֶַַָָָָֹ
(frw dyrz `l)�עלֿהאר ה�ר� ["וכלֿה�ר� ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל" לא ה�א n`)�ק� ,my)�נ�ס ארע וא� [ ְִֵֵֵֶֶַָָֹ
עליו ח�ב � ור�בה ��רה ��הא יהא] [��א ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא��
��לי�ית לעיל, �הז�רנ� ה��י� מלק��ת: ְְְְְִִִִֵֶַַַ�ְַָֹ�ל�
לא ה�א �ק� האר� על ה�ר� "וכלֿה�ר� ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמ���:

erw)�(my)יאכל" dyrz `l)�תט�א ["ולא ְְְֵֵַָֹ
האר�" על הרמ� �כלֿה�ר� (my,אתֿנפ�תיכ� ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(anעליו יתח�ב מע�פ� ��הא לכ� נ�ס� וא� ,[ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ה�א טמא הע�� "�לֿ�ר� מ���: רביעית ְְִִִֵֶֶַָָָמלק�ת

יאכל" לא hi)לכ� ,ci mixac)�(drw dyrz `l) ֵֵֶָָֹ
�ה�א ע� ��י� ��חה ��הא לכ� נ�ס� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָוא�



עה - h"qyz'd lel` 'd iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ס�ק לנ� ואי� ה�י�. �ר� �� ��לל �ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָלפי
"אלֿ���צ� ��אמר: מ�ה ח�� ה�י� �ר� ְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַלאס�ר
ה�ללי� �לפי ה�ר�". �כלֿה�ר� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפ�תיכ�

מ��ת �גמרא אמר� ��טיתא(fh:)הא�ה "אכל : ְְִִֵֶַַָָָָָָ
mivxy ly zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy)

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep�

� צרעה חמ�; ל�קה � נמלה אר�ע; ְְְִֵֶֶַַָָָָל�קה
��מע�י �לֿמי ��ר� ה�ר�� זה� ."�� ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָל�קה
אכל �ה�א: זה �עני� �בריו ראיתי א� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ר���

וכ�' zaiign��טיתא Ð epax wleg dilr Ð ef dhiy) ְִָ
dnk etxhvdyk Ð cg` e`l gkn mb zewln xtqn

e`ld did cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi`

(dwel Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d.

א�א יתק�� ולא יהיה לא נכ��, �אינ� �ר�� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹוזה
�ל��� המבארי� האמ��י� ה�ללי� ְְְְֲִִִִִִִַַָָָֹ�ה���
�א� �הק�מנ� �מה �ת��נ� �א� וה�א: ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָה�למ�ד.
וה�א: אחד מ�או מלק��ת �ל� �ח�ב� ְִֶָָ�ְְְִִֶַָָֹ�מצא
�כבר �כלֿה�ר�". אתֿנפ�תיכ� ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלֿ���צ�
מלק��ת ��י ל�קי� ו�אי� זה, �בר ���ל �ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָנת�אר
ח�י� �גמרא ��אר� �מ� �ני�, ���� אחד לאו ִ�ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָעל

(:aw)ה�� �בארנ�ה� זה �לל הק�מנ� �כבר :ְְְְְִֵֶַַַָָָ
לק�� �גמא�ת מ��� ל� ויב�א� dyrz�עמי�, `l) ְְְִִֶָָ�ְְַָָ

(hÎgiy ,dvw.יו�שלישיה'אלול

ה�א: ����� ולא �� �ס��ק ��א ה�כ�� ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוה�בר
ו�ר� הע�� �ר� �עצמ� �ה�א חי �על ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�הא�כל
אח �לבד: �ל� ל�קה � האר� ו�ר� תה�י� ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ��� ואחת ה�או, �� ��ת�אר הע�� �ר� ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמ���
מ��� ואחת ה�או, נת�אר �� ��� האר� ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�ר�
ה�י� �ר� ��� אתֿנפ�תיכ�", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ"אלֿ���צ�
"אלֿ���צ� אמר�: וה�א "�לֿ�ר�", �כלל ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָנאסר
�ר� אכל וא� ה�ר�". �כלֿה�ר� ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאתֿנפ�תיכ�
האר�. �ר� מ��� אחת ל�קה � �לבד ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָהאר�
הע��. �ר� מ��� אחת � הע�� �ר� על �� ְִֶֶֶֶַַַַָָָוכ�
"אלֿ מ��� אחת � לב�� ה�י� �ר� על ְְִִֶֶַַַַַַַָוכ�
�מחמת ה�ר�". �כלֿה�ר� אתֿנפ�תיכ� ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ���צ�
�ר� על ילקה לא האר� �ר� ��לל זה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��או
לאוי� אל� לנ� �א� �אפ�� לפי ��י�, ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָהאר�
ל�קה אינ� � האר�" �"�ר� ��� ְֵֶֶֶֶָָָ�ְִָֹמפר�י�
�עני� נכ�ל� ���� לפי אחת, מלק�ת א�א ְְְְִִָָ�ְְֲִֵֶֶֶַַַָעליה�
לא האר� "�ר� אמר: ואפ�� �עצמ�, ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא האר� "�ר� �אכל", לא האר� "�ר� ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ�אכל�",
א�א עליו יתח�ב לא � �עמי� אל� �� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיאכל",
אתֿה�לל ��בע� �א�ה ראית הא� אחת. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָמלק�ת
��י� ל�קה �עטנז �ה��ב� ס�ברי� ה�ה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ְַהמ���

לאוי� �ני �� ��א� ak,�יו� mixac .hi ,hi `xwie) ְִֵֵֶָָָ
(`iזה א�א �� ס�ברי� �ה� ראיתי לא מפר�י�? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ

ואי� �ה�א, מי אמר� א�� �עיניה� מ�זר ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהיה
א� האר� ��ר� �אמר� �עיניה� מ�זרי� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ�בריה�
ה�או מחמת אחת ��י�: עליו ל�קי� הע�� ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ�ר�
אתֿ "אלֿ���צ� מ��� ואחת �� ְְְְִֶַַַַַָֹהמפר�
עד �תכלית �ר�ר וזה �כלֿה�ר�". ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹנפ�תיכ�
אחז�ר והא�מי�. מ�ֿהחר�י� אפ�� יעל� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ��א
ואמר לבאר� �התחל�י אתֿהעני� ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹלה�לי�
zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)

df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l oeekn

(epiax zhiyl) oiwel oi`y zelitkאחת מפע� יותר
ה� הבאי� והדברי� איסור. של חלק אותו על
ארע �א� הגמרא): במאמר רבינו לפירוש ִֵֶַהקדמה
מ� �פרי א� ה�רעי� מ� זרע �איזה חי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ��תה�ה
נגע ��א א�ֿעלֿ�י הע�ל�, לאויר ויצא ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָה�ר�ת
אחת, מלק�ת ח�ב הא�כל� הרי � האדמה ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָָָ�פני
��ארנ� �מ� עצמ�, �פני לאו �� ��אמר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָלפי

לז� ��דמה grw)��צוה dyrz `l)על רח� וא� , ְְְִִֶַַַָָָָָ
�� ורמ� האר� cgein�ני xeqi` `ed "ynx") ְְֵֶַָָָָ

(cilen epi`y uxya:�י�� אכילת� על ח�ב �ְֲִִַַַָָ
לא האר� על ה�ר� "לכלֿה�ר� מ���: ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאחת

ה�" �יֿ�ק� an)תאכל�� ,my)�dyrz `l) ְִֵֶֶֹ
(grw�אתֿנפ�תיכ תט�א� "ולא מ���: ואחת ,ְְְְְִֵֶֶַַַַֹֹ

האר�" על הרמ� cn)�כלֿה�ר� ,my `xwie)� ְֵֶֶֶַַָָָָֹ
(frw dyrz `l)�עלֿהאר ה�ר� ["וכלֿה�ר� ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל" לא ה�א n`)�ק� ,my)�נ�ס ארע וא� [ ְִֵֵֵֶֶַָָֹ
עליו ח�ב � ור�בה ��רה ��הא יהא] [��א ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלא��
��לי�ית לעיל, �הז�רנ� ה��י� מלק��ת: ְְְְְִִִִֵֶַַַ�ְַָֹ�ל�
לא ה�א �ק� האר� על ה�ר� "וכלֿה�ר� ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹמ���:

erw)�(my)יאכל" dyrz `l)�תט�א ["ולא ְְְֵֵַָֹ
האר�" על הרמ� �כלֿה�ר� (my,אתֿנפ�תיכ� ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(anעליו יתח�ב מע�פ� ��הא לכ� נ�ס� וא� ,[ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ה�א טמא הע�� "�לֿ�ר� מ���: רביעית ְְִִִֵֶֶַָָָמלק�ת

יאכל" לא hi)לכ� ,ci mixac)�(drw dyrz `l) ֵֵֶָָֹ
�ה�א ע� ��י� ��חה ��הא לכ� נ�ס� ְְְִִִֵֶֶֶַַַָוא�
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� ר�י� �מיני� �מיד ר�אי� �אנ� �מ� ְְְִִִִִֵֶַָָמע�פ�,
ז� חמי�ית מלק�ת מלק��ת, חמ� עליו ְֲִִַ�ְְִֵֵַַָָָיתח�ב
אמר�: וה�א ה��לל� לאו ��א ה�י�, �ר� ְְְִִֶֶֶַַַָָָמ���:
ולא ה�ר� �כלֿה�ר� אתֿנפ�תיכ� ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אלֿ���צ�

בה�" bn)ת��א� ,my)�(igkepd dyrz `l). ְִֶַָ
מ� ה�תה�ה �עצמ� זה חי ��הא לכ� נ�ס� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָוא�

יתח�ב � ע�� �� מ���:הא�כל ��ית �מלק�ת ְְְִִִִֵֵַַַָ
יאכל�" לא מ�ֿהע�� ���צ� bi)"ואתֿא�ה ,my) ְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ

�(crw dyrz `l)תה�ה�� �� על ���ה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
לע�י� ר�אי� �אנ� לפי ה�ר�ת, מע��� ְְִִִִִֵֵֶַָע��
י�תר וה� מ�ֿהע���י� מתה�י� ע�פ�ת ְְְִִִִִֵֵַָקר�ב�ת
אחד ��י� על �ת��א ואל ה�ט� האג�ז מ� ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�ד�לי�
אי� �י � הע�� �ר� וה�א טמא ע�� ה�א ְְְִֵֵֶֶַָָ�עצמ�
�פע��תיו הע�� �כ�נ�ת ל� ��הי� רח�ק, �בר ָ�ְְְִֶֶָָָָזה
�לֿ �ר��י �ראה הלא הע��. �ר� ְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ�תכ�נ�ת
טמא �ג מלק��ת ה�� א�� �כלל ��נ� ֵָָ�ְְִִִֵֵֶַַַָָהרא��ני�
�אפ�ר לפי אכחי���, ולא נכ�� וזה ה�י�, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָו�ר�
ע�� יהיה ��ֿ�� �� ה�י�, �ר� ויהיה �ג ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ��הא
ו�ר� ע�� �היה ה��טיתא, וזה� הע��, �ר� ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָויהיה
ח�בי� �לפיכ� � ה�י� ו�ר� האר� ו�ר� ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהע��
ז� �נמלה חמ�. עליה ל�קה וה�מלה אר�ע, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָעליה
מע��� ה�תה�ה המע�פפת ה�מלה היא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהאמ�רה,
אחת עליה ח�ב � ור�בה ��רה �אינה ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָה�ר�ת

מ�ֿהאכל ��ר� �ר� grw)מ���: dyrz `l), ִִֵֵֶֶֶֶָֹ
האר� על ��ר� מ���: erw)ואחת dyrz `l), ְִֵֶַַַָָ
האר� על ר�מ� מ���: frw)ואחת dyrz `l), ְִֵֶַַַָָ

הע�� �ר� מ���: drw)ואחת dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
ה�י� �ר� hrw)מ���: dyrz `l)��� וה�רעה ְְִִִֶֶֶַַַָָ

�היא א�� על �� נ�ס� מ�ֿהע���, מתה�ה ְִִִִִֵֶַַַָָָהיא
ה�רעה ��תה�ה ה�מנע מ� ואי� הע��. ו�ר� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָע��
וה��רצי� המע�פפי� מ�יני וז�לת� ה�מלה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָא�
ההמ��, אצל א�א ה�ר�ת �בת�� ְִִִֵֵֶֶֶַָָָמ�ֿהע���י�
מד�י� א�א ה�בע, �מ�עי ידיעה לה� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ�אי�
מ�כר אלא מ��� �בר ��תה�ה אפ�ר אי ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��לֿמי�
�זכ�ר הרב. על �� �ה�בר ר�אי� �ה� �יו� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�נקבה
על �בר �בר �ה�א לפי זה, עני� והב� א�� ַ�ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ�ללי�

i`)אפניו ,dk ilyn)�העניני את ל� �אר�י �כבר . ְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
על ח�בי� זה חי �על ותאמר: �בח�� ְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ��ה�
א�א עליו ח�בי� אי� וזה מלק��ת, וכ� �� ְִֵֶֶַָָָָ�ְֲִַָָָָאכילת�
�הא�כל ל� ית�אר הא�ה ה���נ�ת �מ� וכ�. ��ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

א�מרי� ואי� ל�ע�ר� ח���י� אי� �ל� חי ְְְְִִִֵֵֵַַַָ�על
�ל�: �ל�קה י��� א�כל אפ�� א�א "�זית", ��ְֲִִֵֶֶַַָָֹ
�ר� �מ��� ר�מ�, �מ��� ה�ר�, �ר� ִִִֵֵֶֶֶֶַֹמ���

ע�ד ואמר� fh.)הע��. zekn)� נקביו ה��הה : ְְְְֶַַָָָָ
מא� וכ� אתֿנפ�תיכ�. אלֿ���צ� מ���: ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹע�בר

מ�א min)��תי dzeyd)לי� וה�א �א�נא, �קרנא ְְְְֵַַָָָ�ְְִָָ
אתֿ אלֿ���צ� מ���: ע�בר � �� מ�יז ְְִִֵֶֶַַַָ�ל
�דברי� ה�כל�כי� �אכילת ה�י� וה�א ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹנפ�תיכ�.
�ני רב ��פ� המגעלי�, �ברי� ��ת�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹה�א�סי�
אי� אבל עליו, מזהרי� �לֿזה � מה� קהה ְֲִֵָָָָ�ֵֵֶֶֶָָָאד�
אינ� �קרא ���טי� לפי מלק�ת, עליו, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָח�בי�
מ�ת א�� על א�ת� מ�י� אבל �לבד: ��ר� ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָא�א
��ס�ק מ�לֿמהֿ�הק�מנ� ל� נת�אר ה�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָמר��ת.
למדנ� אתֿנפ�תיכ�", "אלֿ���צ� �ה�א ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָֹזה,
לאו עליו �א ��א �לבד, ה�י� �ר� א��ר ְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמ���

זאת. והב� מ�ה. ח�� ְִֵֶָָֹ�ְמיחד
� ��מני� מאה ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

"לא אמר�: וה�א ה�תה, את מ�אכ�ל ְְְְֱִֵֶֶַַָָֹ�ֶ�הזהרנ�
�לֿנבלה" k`)תאכל� ,ci mixac)מ��ר והא�כל ְְְְִֵֵַָָָֹ

ל�קה. � �זית ְְִֵֶַָנבלה

� הקפ"ח מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ה�סקל ��ר bxdy��ר oebk ,dliwq aiigy ig lra) ְְִַַָ

(mc`גמר���� לפי סקילת�, קד� נ�חט ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹואפ��
�חיטה ���חט א�ֿעלֿ�י �אכילה נאסר ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָ�ינ�
אתֿ��ר�" יאכל "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹ��רה,

(gk ,`k zeny)ה �ל��� mihtyn)�כל�א. zyxt): ְְְִַָ
� ��חט�ה� ה�עלי� וקדמ� ל�קל ��צא ְְְְִִֵֶַָָָָָָ"��ר
יאכל "ולא נאמר: לכ� �אכילה", אס�ר ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָֹ��ר�
ל�קה. � �זית מ��ר� והא�כל ְְְְִִֵֶֶַָָָאתֿ��ר�".

ה'תשס"ט אלול ו' רביעי יו�
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� הקפ"א מ�אכלה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַֹ
לאאתֿה�רפ טרפה ��דה "�ב�ר אמר�: וה�א ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכל�" ,ak zeny)ֿמה� ה�א ה�ת�ב ��ט , ְְֵַַַָֹ

��כל�א my)�הז�יר� mihtyn zyxt)וה�א , ְְְְִִִֶַָ
�הוה ה�ת�ב "��ר edy`אמר�: iptn "dcy" azk) ְִֵֶַַָָָֹ

(xzeia ize`ivndה�המ�ת �רב מק�� ,(mkxc) ְְֵֶַֹ
�ק�לה �א אבל gq.)לה�ר�": oileg)לפס�ק ��� ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ

- h"qyz'd lel` 'f iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�א�ר �� zizkld)זה zernyn lra):ה�א וכ� ְֵֶַָ
�אכל��. לא ��לפיכ� ה�א טרפה" ��דה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹ"�ב�ר
למחיצת� ח�� ��צא �יו� ��לֿ��ר �זה, ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ��נת�
יצא א� קד�י� קד�י ��ר �ג�� �טרפה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנע�ה
ח�� יצא א� ק�י� קד�י� ��ר א� לעזרה, ְֲִִִַַָָָָָָָח��
א� לחב�רה, ח�� יצא א� ה�סח ��ר א� ְֲִֶַַַַַָָָָלח�מה,
ד' �פרק ��ת�אר �מ� אתֿיד�, הע�ר ה�ציא ְְְִֵֶֶֶֶָָָ�ִִָא�

נקראי�:(gq.)מח�י� א�� ��ר ��לֿס�גי � ֵ�ְִִִֵֵֶָָָָ
�� וכ� מ�ֿה��רה ל�קה �זית מה� והא�כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטרפה,
ל�קה. � והא�כל� טרפה נקרא: מ�ֿהחי ְְְְִִֵֶַַָָָָָ��ר

ח�י� לא(aw:)�בגמרא טרפה ��דה "�ב�ר אמר�: ְִָָ�ְְִֵֶַָָָָָֹ
מ�ֿה�רפה". �ב�ר מ�ֿהחי ��ר זה � ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹתאכל�

��פניה ע� ז� �מצוה ה�או נכ�ל dyrz�כבר `l) ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
(twנבלה" ��הני�: אמר� וה�א ��הני�, ��ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹ

לטמאהֿב�" יאכל לא g)�טרפה ,ak `xwie)וכפל , ְְְְֵַַָָָָָֹֹ
לאכ�ל א�ת� צ�ה �ה�ת�ב מ�ני זה, לאו ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�

ה�ליקה והיא הע�� oxetva)ח�את dy`x wlnpy), ְְִִַַַָָ
א�א �חיטה אינ� �ח�י� ספק �לי ְִִֵֶָָָ�ְְְִִֵַַָָוה�ליקה
אכילת לה� ���רת �דע�נ� ע�לה והיה ֲִֶֶֶַָ�ְְְְֵֵֶֶַָָָנבלה;
לכלֿ�חיטה ה�י� וה�א �ח�י� אפ�� ְְְִִִַָָ�ְְֲִִַָה�ליקה
י�ראל �כלל נ�ארי� �ה� �אר לפיכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ס�לה,
חכמי� �ר�� וכ� �טרפה, נבלה מ�אכ�ל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�אזהרה
�אי� זה, מ�ס�ק עליו �העיר� אחר �י� על ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ס�

להז�יר� זה מאמרנ� iablמעני� mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilega d`nehהח�ה א� ה�המה אבל .ְֲֵַַַָָָ

ה���ת �אחת ��למד� ה�רפ�ת אחת �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ���לד�
(opaxc dtxhe ,oda zyxcp dxezdy)�אכילת ֲֲִֵָָהרי

�חיטה וה��חט� �רא�י, נ�חטה אפ�� ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאס�רה,
מ�ר�נ� ל�קה � מ��ר� ואכל ea��רה xfge) ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(cid xtqa m"anxdה�רפ�ת ל� נת�אר� �כבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחר�� �פרק וג� זה �בפרק מח�י�. ג' ְְְֲִֶֶֶֶֶַַ�ְֵֶֶ�פרק
��ע �יני נת�אר� מ�כ�ר�ת א' �בפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ�מ��ת

ז� למצוה ��דמ� א�� twÎ`rw`)מצות dyrz `l). ְְְְִִֵֶָָֹ

� הקפ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
אבר מ��� ��ח��� וה�א החי, מ� (mly)אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
�בר�ת� האבר מא�ת� ונאכל חי (edyk`��ה�א ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre micib mb likn

(xyal mitxhvn `lר�� �� היה ואפ�� ְֲִִַַָָָָ�זית,
היא �� על והאזהרה ל�קה. הא�כל� � ְְְִֶֶַַָָָָָָ�לֿ�ה�א

ע�ֿה��ר" ה�פ� "ולאֿתאכל ai,אמר�: mixac) ְְִֶֶַַַָָָֹֹ

(bkספרי �ל��� ,(my d`x zyxt)לאֿתאכל" : ְְִֵַֹֹ
וכ� מ�ֿהחי". אבר זה � ע�ֿה��ר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פ�

ח�י� �גמרא אבר(aw:)נת�אר "אכל אמר�: ו�� , ְְִִֵָָָ�ְְִֵֶַָָָ
�ר���: ��י�". ח�ב � מ�ֿהחי �ב�ר ְִִִֵַַַַַַָָָמ�ֿהחי
"לאֿתאכל האחד: ה�או לאוי�. �ני �ה� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלפי
וה�או האבר, א��ר �ה�א ע�ֿה��ר" ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�פ�
�ה�א תאכל�" לא טרפה ��דה "�ב�ר ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹה�ני:

��ארנ� �מ� מ�ֿהחי, ��ר tw`)א��ר dyrz `l). ְְִִֵֶַַַָָ
אמר� וה�א אחר �ל��� זה �עני� ה�או נכ�ל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�כבר
"א�ֿ��ר מ�ֿהחי: אבר עליו �אסר� לנח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתע�ה

לא �מ� c)תאכל�"�נפ�� ,h ziy`xa). ְְֵַָֹֹ

� הקפ"ד מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
לא "וכלֿ�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿה��,

ek)תאכל�" ,f `xwie)ה�� ה�או �� נכ�ל �כבר . ְְְִַַַָָָֹ
"�לֿאכליו ואמר: �כרת �ה�א �פר� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�עמי�.

ci)י�רת" ,fi my)גג�� ה�א וא� מזיד: ה�א א� . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את מביא �ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מ�רת�ת. ה' �פרק ְְִֵֶֶז�

� הקפ"ה מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
��ר "�לֿחלב יתע�ה: אמר טה�רה �המה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכל�" לא ועז bk)וכ�ב ,f my)נכ�ל �זה וג� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת �פר�� �� וענ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�או
ח�את ח�ב � ��גג ה�א וא� מזיד: ה�א ְִִִֵֵַַָָא�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקב�עה.
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�א�ר �� zizkld)זה zernyn lra):ה�א וכ� ְֵֶַָ
�אכל��. לא ��לפיכ� ה�א טרפה" ��דה ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹ"�ב�ר
למחיצת� ח�� ��צא �יו� ��לֿ��ר �זה, ְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ��נת�
יצא א� קד�י� קד�י ��ר �ג�� �טרפה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָנע�ה
ח�� יצא א� ק�י� קד�י� ��ר א� לעזרה, ְֲִִִַַָָָָָָָח��
א� לחב�רה, ח�� יצא א� ה�סח ��ר א� ְֲִֶַַַַַָָָָלח�מה,
ד' �פרק ��ת�אר �מ� אתֿיד�, הע�ר ה�ציא ְְְִֵֶֶֶֶָָָ�ִִָא�

נקראי�:(gq.)מח�י� א�� ��ר ��לֿס�גי � ֵ�ְִִִֵֵֶָָָָ
�� וכ� מ�ֿה��רה ל�קה �זית מה� והא�כל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָטרפה,
ל�קה. � והא�כל� טרפה נקרא: מ�ֿהחי ְְְְִִֵֶַַָָָָָ��ר

ח�י� לא(aw:)�בגמרא טרפה ��דה "�ב�ר אמר�: ְִָָ�ְְִֵֶַָָָָָֹ
מ�ֿה�רפה". �ב�ר מ�ֿהחי ��ר זה � ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹתאכל�

��פניה ע� ז� �מצוה ה�או נכ�ל dyrz�כבר `l) ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָ
(twנבלה" ��הני�: אמר� וה�א ��הני�, ��ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹ

לטמאהֿב�" יאכל לא g)�טרפה ,ak `xwie)וכפל , ְְְְֵַַָָָָָֹֹ
לאכ�ל א�ת� צ�ה �ה�ת�ב מ�ני זה, לאו ְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�

ה�ליקה והיא הע�� oxetva)ח�את dy`x wlnpy), ְְִִַַַָָ
א�א �חיטה אינ� �ח�י� ספק �לי ְִִֵֶָָָ�ְְְִִֵַַָָוה�ליקה
אכילת לה� ���רת �דע�נ� ע�לה והיה ֲִֶֶֶַָ�ְְְְֵֵֶֶַָָָנבלה;
לכלֿ�חיטה ה�י� וה�א �ח�י� אפ�� ְְְִִִַָָ�ְְֲִִַָה�ליקה
י�ראל �כלל נ�ארי� �ה� �אר לפיכ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ�ס�לה,
חכמי� �ר�� וכ� �טרפה, נבלה מ�אכ�ל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָ�אזהרה
�אי� זה, מ�ס�ק עליו �העיר� אחר �י� על ִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָנ�ס�

להז�יר� זה מאמרנ� iablמעני� mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilega d`nehהח�ה א� ה�המה אבל .ְֲֵַַַָָָ

ה���ת �אחת ��למד� ה�רפ�ת אחת �ה� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ���לד�
(opaxc dtxhe ,oda zyxcp dxezdy)�אכילת ֲֲִֵָָהרי

�חיטה וה��חט� �רא�י, נ�חטה אפ�� ְְְֲֲֲֲִִִַָָָָָָאס�רה,
מ�ר�נ� ל�קה � מ��ר� ואכל ea��רה xfge) ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(cid xtqa m"anxdה�רפ�ת ל� נת�אר� �כבר .ְְְְֲִֵַָָ
אחר�� �פרק וג� זה �בפרק מח�י�. ג' ְְְֲִֶֶֶֶֶַַ�ְֵֶֶ�פרק
��ע �יני נת�אר� מ�כ�ר�ת א' �בפרק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ�מ��ת

ז� למצוה ��דמ� א�� twÎ`rw`)מצות dyrz `l). ְְְְִִֵֶָָֹ

� הקפ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
אבר מ��� ��ח��� וה�א החי, מ� (mly)אבר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ
�בר�ת� האבר מא�ת� ונאכל חי (edyk`��ה�א ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre micib mb likn

(xyal mitxhvn `lר�� �� היה ואפ�� ְֲִִַַָָָָ�זית,
היא �� על והאזהרה ל�קה. הא�כל� � ְְְִֶֶַַָָָָָָ�לֿ�ה�א

ע�ֿה��ר" ה�פ� "ולאֿתאכל ai,אמר�: mixac) ְְִֶֶַַַָָָֹֹ

(bkספרי �ל��� ,(my d`x zyxt)לאֿתאכל" : ְְִֵַֹֹ
וכ� מ�ֿהחי". אבר זה � ע�ֿה��ר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�פ�

ח�י� �גמרא אבר(aw:)נת�אר "אכל אמר�: ו�� , ְְִִֵָָָ�ְְִֵֶַָָָ
�ר���: ��י�". ח�ב � מ�ֿהחי �ב�ר ְִִִֵַַַַַַָָָמ�ֿהחי
"לאֿתאכל האחד: ה�או לאוי�. �ני �ה� ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלפי
וה�או האבר, א��ר �ה�א ע�ֿה��ר" ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָה�פ�
�ה�א תאכל�" לא טרפה ��דה "�ב�ר ְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹה�ני:

��ארנ� �מ� מ�ֿהחי, ��ר tw`)א��ר dyrz `l). ְְִִֵֶַַַָָ
אמר� וה�א אחר �ל��� זה �עני� ה�או נכ�ל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ�כבר
"א�ֿ��ר מ�ֿהחי: אבר עליו �אסר� לנח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתע�ה

לא �מ� c)תאכל�"�נפ�� ,h ziy`xa). ְְֵַָֹֹ

� הקפ"ד מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
לא "וכלֿ�� יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְִֶֶַַָָָָֹאתֿה��,

ek)תאכל�" ,f `xwie)ה�� ה�או �� נכ�ל �כבר . ְְְִַַַָָָֹ
"�לֿאכליו ואמר: �כרת �ה�א �פר� ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ�עמי�.

ci)י�רת" ,fi my)גג�� ה�א וא� מזיד: ה�א א� . ְִִִִֵֵֵָ
מצוה �יני נת�אר� �כבר קב�עה. ח�את מביא �ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָ

מ�רת�ת. ה' �פרק ְְִֵֶֶז�

� הקפ"ה מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
��ר "�לֿחלב יתע�ה: אמר טה�רה �המה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלבי

תאכל�" לא ועז bk)וכ�ב ,f my)נכ�ל �זה וג� , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
אמ�רי�? �ברי� ��ה �רת �פר�� �� וענ� ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָה�או
ח�את ח�ב � ��גג ה�א וא� מזיד: ה�א ְִִִֵֵַַָָא�
ז' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָקב�עה.

.(bv.)מח�י� ֵ�ִ
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(.ciw)ול�קה ���ל� על ל�קה �חלב ��ר ְְְִֶֶַָָָָָאמר�:
מ��ת �בגמרא אכילת�. "המב�ל(k`:)על אמר�: ְְְֲִִֵַַַַָָָָ

חמ� ל�קה � ואכל� ט�ב �י�� �חלב ה��ה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�יד
מ��� ול�קה �יד, א�כל מ��� ל�קה ְִִִֵֶֶ�ְַמלק��ת:

�יד ly`מב�ל leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִֵַ
(aehÎmeia jxevl,חלב� ��ר מב�ל מ��� ול�קה ,ְְְִֵֶַָָָָ

מ��� ול�קה �חלב, ��ר א�כל מ��� ְְְִִֵֶֶָָָָול�קה
"א�יק אמר�: ו�� oipnd)הבערה". on ,hnyd) ְְְֵַַָָָָ

וע�ל oipnl)הבערה sxv ,qpkde),"��הק עצי ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
לאֿ �א� ��רפ�� "וא�ריה� מהכא: ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹואזהר�י�

אלהיכ�" לה' �� cÎb)תע��� ,ai mixac)בגמרא� . ְֱֲִֵֵֶַַָָֹ
לאכילה(my)ח�י� רחמנא א�ק� "להכי אמר�: �ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָ

���ל dlik`d�ל��� xeq`a dxezd d`hazd jkl) ְִִ
(leya ly oeylaאאכילה לקי �א���ל היכי �י ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" dwelנ�י jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`d lr�מ�סחי ב' �בפרק .(.dk)על אמר� ְְְִִֶֶַָָ

אכילה רחמנא �י� �תב לא "להכי �חלב: ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָָ��ר
`xg)�ג�פ� mewnn z`f micnele)למימרא . ְְְֵָ

(epcnll)."�הנאת �ר� ��א אפ�� עליו ֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹ���קי�
�ד�ל �לל על להעיר לי רא�י וכא� זאת. ְְְְִִַָָָָָֹ�זכ�ר
"לאֿ יתע�ה: �אמר� וה�א, הז�ר�יו לא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹ�עדי�
�עמי� �ל� ���רה נכ�ל א��" �חלב �די ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹתב�ל

(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ck zeny)מע�יקי ואמר� .ְְְִֵַָ
�� י� מה� ��לֿלאו לעני�(rnyn)ה�מ�עה ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

אמר� mihtyn)נפרד. zyxt `zlikn)לא��ר "חד : ְְְִִַָָ
���ל". לא��ר וחד הנאה לא��ר וחד ְְְְֲֲִִִִַַָָָאכילה
מנית ל�ה ול�מר: עלי להק��ת ל�ק�ה ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָואפ�ר

מניתא��ר ולא מצות ��י ���ל� וא��ר אכילת� ְְְְֲִִִִִִֵָָָֹֹ
�א��ר ה�ק�ה ידע �לי�ית? מצוה הנאת� ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָא��ר
לפי עצמ�, �פני מצוה למנ�ת� רא�י אי� ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָהנאה
מי� �האכילה �יו� אחד עני� אכילה וא��ר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָ�ה�א

ikxcn)מ�יני cg`)יתע�ה �אמר� לפי ההנאה. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
מדגמ�ת �גמא א�א אינ� יאכל ��א �בר ְ�ְִָ�ְֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�איזה
ולא �אכילה לא �� נהני� �אי� וה��נה ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹההנאה,

אמר� וה�א k`:)�ז�לת�, migqt)��לֿמק�" ְְְָָָָָָ
א��ר אחד � �אכל� לא �אכל, לא ְֱִֶֶֶַַָֹֹֹֹ��אמר:
ל� ��פרט עד �מ�מע, הנאה א��ר ואחד ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאכילה

d`pda)ה�ת�ב xzeny)"בלה�� ��רט �דר� ְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
"ל�ר אמר�: וה�א ,�� ההנאה ה�ר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ��ת�אר

לנכרי" מכר א� ואכל� ��נ�ה (myא�רֿ��ערי� ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ

(`k ,ciא��ר למנ�ת רא�י אי� ה�ה ה�לל �לפי .ְְְִִִֵֶַַָָ
א�ת� מנינ� וא�� מצות, ��י הנאה וא��ר ְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָֹאכילה
לע��ת ח�בי� היינ� אז �י �חלב �ב�ר מצות ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֹ��י
��הא ה�ר�, �בכלאי �בערלה �חמ� �� ��ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מצוה הנאה א��ר ה�צות, אר�ע מא�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ�כלֿאחד
א�א נמנה ולא �א�� ��פל וכיו� עצמ�. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�פני
א��ר זה �בכלל �לבד אכילת� �א��ר ��א ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָה�או
�ב�ר �� נפל �� � �אמרנ� הע�ר �פי ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָהנאה
והיא, �לבד אחת �אלה �א� נ�ארה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�חלב.
מ�ב� הנאה �א��ר �יו� ל�מר: לא�מר ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אפ�ר
�� א� ה�ל��, עליה� ��אר� �מ� אכילה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָמא��ר
�די �חלב �ב�ר �לי�י ללאו ה�ת�ב הצר� ְְְְְְִִֵַַָָָָָָ�ָָל�ה
לזה: ה���בה ��ארנ�? �מ� הנאת�, ְְְֱֲֵֶֶֶַַָָָָלאס�ר
ל��� �חלב �ב�ר נאמר ��א �יו� לכ� ְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ�ֶ�הצר�
וההנאה, האכילה �אסר ����� �אכל" ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"לא
�כבר הנאה. לא��ר אחד לאו לכ��ל הצר� ְְְְֲִִֶַָָָָָ�ְִָ�לפיכ�
אכילה רחמנא �תב לא ��גלל� ה�ע� ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹהז�רנ�
אינ� אכילה �� ��ז�ר ��לֿמה לפי �חלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ב�ר
�בלע �יו �תח א� אבל �אכילת�: ��הנה עד ֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָח�ב
עד ו��ר� ח� ��ה�א �אכל� א� הא��רי� ְְֲִִֵֶֶַַַַָָאחד
�זה: וכ��צא �ליעת� ��עת �מכאיב� �ר�נ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ���וה
ח�ב �ה�א �חלב, �ב�ר ז�לתי �ט�ר. זה הרי �ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ
�הז�יר� �מ� ,�� נהנה לא ואפ�� אכילת� ְְֱֲֲִִִִֶֶַַָָֹעל

(:dk migqt)��לק ��באר �מ� ה�ר�, �לאי וכ� ,ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(w xeriy Ð bvw dyrz `l)�לֿה�ללי� והב� ,ְְִֵַָָָ

ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר א�ת�. �זכ�ר ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהא�ה
מח�י�. ח' ִ�ְֵֶֶ�פרק

� הקפ"ו מ�ב�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִֵַַ
�די "לאֿתב�ל יתע�ה: אמר� וה�א �חלב, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ��ר

א��" hi)�חלב ,bk zeny)ל�קה � והמב�ל� , ְְְֲִֵֶַַַ
�כ�ה ��ת�אר �מ� אכל�, ��א ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹא�ֿעלֿ�י

��למ�ד. ְְַַמק�מ�ת

� הקפ"ט מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
קד�עב�רי����הע�ר ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָָָָֹלח�הע��ימ�ב�אהחד�ה,

dycgd)�ניס� d`eazdn xnerd z` miaixwn f`y), ְִָ
תאכל�" לא וכרמל וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוה�א

(ci ,bk`xwie).ְְִִֵֶֶַָוהא�כלמ����זית�ל�קה

� ות�עי� מאה ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מ�אכ�ל `dlik)�הזהרנ� jxevl dielw d`eaz) ֶ�ְְֱִִֶַָ

- h"qyz'd lel` 'g iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�ניס�, ע�ר ��ה י�� עב�ר קד� חד�ה ְְֲֲִִֶָָָָָָָֹ�ב�אה
לא וכרמל וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹוה�א

ל�קה. � �זית מ��� והא�כל ְְְִִֵֶֶַָֹתאכל�".

� הקצ"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
d`ln�רמל ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

(dixibxba�החד(dycg d`eazn)��י עב�ר קד� ֲֶֶָָֹ
וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� וה�א �ניס�, ע�ר ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ��ה
קד� �כבר ה�ה". ה��� עדֿעצ� תאכל� לא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוכרמל

�אמר� ל��נ� d.)לנ� zezixk)קלי לח� "אכל : ְְְִֶֶַָָָָָָ
אתֿזה �בארנ� ואחד". �לֿאחד על �ח�ב ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכרמל
מ�ֿה�ללי� ה��יעי ��לל �א�ר ְְְְִִִִִֵַַַַָָ�כלית

(miyxeyd)למאמר עליו(xtql)�הק�מנ� ע�� זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מ�נח�ת ז' �פרק החד� �יני נת�אר� �כבר .��ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

(.r)וח�ה �מע�ר�ת ��ביעית מק�מ�ת ְְְְְִִִַַַַָָ�בכ�ה
(` dpyn ` wxt).

� הקצ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
zepey`xd)אתֿהערלה eizepy ylya oli`d zexit), ְֶָָָ

לא ערלי� לכ� יהיה �ני� "�ל� אמר�: ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹוה�א
bk)יאכל" ,hi my).ל�קה � �זית מ��� והא�כל , ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

וא��ר ערלה. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ�כבר
מ�יני: למ�ה הלכה לאר� �ח�צה הערלה ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹאכילת
�לבד. י�ראל �אר� ה�א ה��רה ל��� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאבל

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו�

.„ˆ˜ .‚�˜ .‚ˆ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

� הקצ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ה�ר� cvl�לאי erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y) ְִֵֶֶַ

(miptbֿ��" �ה�: יתע�ה אמר� וה�א �לבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
ה�רע" המלאה h)�ק�� ,ak mixac)ק�לה� �בא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

hw oileg)(.e,"�א ��ֿ��קד � "��ֿ�ק�� :ְִֵֶֶַַ
ל� קד� �כבר �ה�. להנ�ת �אס�ר ְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל�מר:

(g llk seqa xak epncwd)��לֿמק� ְַָָָה�לל:
מצות א�א אינ� � ואל �� ה�מר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

מ�סחי� ב' �בפרק ��אמר�:(ck:)לאֿתע�ה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
�ר� א�א עליה� ל�קי� אי� ����רה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"�לֿא��רי�
לא אכילת� ��אסרה �לֿ�בר �ל�מר: � ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאת�"
אמר� � �כ� נהנה א� א�א אכילת� על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתח�ב
ה�ר� �כלאי מ�די� ה�ל א��י: "אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרֿ��:

מאי הנאת�. �ר� ��א אפ�� עליה� ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ���קי�
ֿ��" �כתיב: אכילה, �ה� �תיב �לא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
מצוה �יני נת�אר� �כבר א�". ��קד �� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ק��
מ�ֿה��רה ח�בה אינ� היא וג� �לאי�. �מ�כת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָז�

י�ראל. אר� �ל ה�ר� �כלאי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָא�א

� הקנ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ר�מה מ��� הפר�� ��א ה�בר וה�א ְְְִֶָ�ְֶֶֶַַָָֹה�בל,
אתֿ יח�ל� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹ�מע�ר�ת,

לה'" א�רֿירימ� את י�ראל �ני ak,קד�י `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehח�ב � טבל א�כל �ל�מר: זה, על הע�בר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

�א�: �אמר מ�ה �� על הרמז �מי�. �ידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ��ר�מ�ת: ואמר אתֿקד�י", יח�ל� ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמ�ת�" ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל (xacnaקד�י ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,gi�וילי ,("deey dxfb"a micnel)ח��ל ח��ל ְִִֵָ

�ל��� ��ארנ�. �מ� מיתה, עו� �היא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמ�ר�מה
סנהדרי� �ה�א(bt.)�מרא טבל לא�כל "מ�י� : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ני אתֿקד�י "ולאֿיח�ל� ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ�מיתה?
ל�ר� �עתידי� � לה' א�רֿירימ� את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָי�ראל

(laha ,xnelk)ח��ל ויל� מד�ר" ה�ת�ב ,ְְִֵֵַַָָ
�א�� ל�ר�" "�עתידי� �אמר� רצ� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמ�ר�מה.
להרי� עתידי� �ה� קד�י� יח�ל� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
א�רֿירימ� "את יתע�ה: אמר� וה�א לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�
"וה�יא� אמר: זה �ס�ק ואחרי עתיד, �ל��� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלה'"

אתֿקד�יה�" �אכל� א�מה עו� ak,א�ת� `xwie) ְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
(fhמ��ת �בגמרא ,(:fh)�יהי לא "יכ�ל אמר�: ְְְִִַָָָָֹ

�לֿע�ר; מ��� ה�ר� ��א ה�בל על א�א ִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹח�בי�
�ר�מת מ��� נ�לה ולא �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹנ�לה
מע�ר ואפ�� �ני מע�ר ולא רא��� מע�ר ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹמע�ר,

מ�י�? "לאֿת�כל(miaiigy)עני ל�מר: �למ�ד ְִִִַַַַָֹ
וג�'" ��ערי� fi)לאכל ,ai mixac)ה�א �לה�� , ְְְֱִֶֶַָָֹ

ו�בע�" ב�ערי� "ואכל� ai)א�מר: ,ek my)מה , ְְְְִֵֵֶַָָָ
רחמנא: ואמר עני, מע�ר �א� א� עני מע�ר ְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָָָ�ה��
עו� א�ל� למלק�ת. �לֿזה אבל לאכל". ��כל ְְֱֲֲֶֶַַָָָֹֹֹלא
מע�ר, �תר�מת �ד�לה �תר�מה א�א אינ� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמיתה
מ��� ��פר� קד� רא��� מע�ר �הא�כל ְִֶַ�ְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפי
יתע�ה אמר� וה�א מיתה, ח�ב � מע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ר�מת
מ�ֿה�ע�ר מע�ר להפרי� א�ת� �צ�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹללו��

(xyrn znexz)לא בניֿי�ראל "ואתֿקד�י :ְְְְִֵֵֵֶָָֹ
מע�ר אכילת על לאו ��ה תמ�ת�", ולא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹתח�ל�
�מ� מיתה, עליו ח�בי� �לפיכ� �טבל�. ְְְְִִִִִַָָָָָרא���
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�ניס�, ע�ר ��ה י�� עב�ר קד� חד�ה ְְֲֲִִֶָָָָָָָֹ�ב�אה
לא וכרמל וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹוה�א

ל�קה. � �זית מ��� והא�כל ְְְִִֵֶֶַָֹתאכל�".

� הקצ"א מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
d`ln�רמל ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

(dixibxba�החד(dycg d`eazn)��י עב�ר קד� ֲֶֶָָֹ
וקלי "ולח� יתע�ה: אמר� וה�א �ניס�, ע�ר ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ��ה
קד� �כבר ה�ה". ה��� עדֿעצ� תאכל� לא ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוכרמל

�אמר� ל��נ� d.)לנ� zezixk)קלי לח� "אכל : ְְְִֶֶַָָָָָָ
אתֿזה �בארנ� ואחד". �לֿאחד על �ח�ב ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכרמל
מ�ֿה�ללי� ה��יעי ��לל �א�ר ְְְְִִִִִֵַַַַָָ�כלית

(miyxeyd)למאמר עליו(xtql)�הק�מנ� ע�� זה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מ�נח�ת ז' �פרק החד� �יני נת�אר� �כבר .��ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָ

(.r)וח�ה �מע�ר�ת ��ביעית מק�מ�ת ְְְְְִִִַַַַָָ�בכ�ה
(` dpyn ` wxt).

� הקצ"ב מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
zepey`xd)אתֿהערלה eizepy ylya oli`d zexit), ְֶָָָ

לא ערלי� לכ� יהיה �ני� "�ל� אמר�: ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹוה�א
bk)יאכל" ,hi my).ל�קה � �זית מ��� והא�כל , ְְִִֵֵֵֶֶַָָ

וא��ר ערלה. �מ�כת ז� מצוה �יני נת�אר� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ�כבר
מ�יני: למ�ה הלכה לאר� �ח�צה הערלה ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָֹאכילת
�לבד. י�ראל �אר� ה�א ה��רה ל��� ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָאבל

ה'תשס"ט אלול ח' שישי יו�
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� הקצ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
ה�ר� cvl�לאי erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y) ְִֵֶֶַ

(miptbֿ��" �ה�: יתע�ה אמר� וה�א �לבד, (ְְְְִִֶֶֶַָָָ
ה�רע" המלאה h)�ק�� ,ak mixac)ק�לה� �בא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

hw oileg)(.e,"�א ��ֿ��קד � "��ֿ�ק�� :ְִֵֶֶַַ
ל� קד� �כבר �ה�. להנ�ת �אס�ר ְְְֵֶֶַַָָָָָ�ל�מר:

(g llk seqa xak epncwd)��לֿמק� ְַָָָה�לל:
מצות א�א אינ� � ואל �� ה�מר, ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ��אמר:

מ�סחי� ב' �בפרק ��אמר�:(ck:)לאֿתע�ה. , ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָֹ
�ר� א�א עליה� ל�קי� אי� ����רה ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"�לֿא��רי�
לא אכילת� ��אסרה �לֿ�בר �ל�מר: � ְְֱֲֲִֶֶַָָָָָָָָֹהנאת�"
אמר� � �כ� נהנה א� א�א אכילת� על ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָיתח�ב
ה�ר� �כלאי מ�די� ה�ל א��י: "אמר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹאחרֿ��:

מאי הנאת�. �ר� ��א אפ�� עליה� ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ���קי�
ֿ��" �כתיב: אכילה, �ה� �תיב �לא ְְְְֲֲִִִִֶַָָָטעמא?
מצוה �יני נת�אר� �כבר א�". ��קד �� � ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ�ק��
מ�ֿה��רה ח�בה אינ� היא וג� �לאי�. �מ�כת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָז�

י�ראל. אר� �ל ה�ר� �כלאי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָא�א

� הקנ"ג מ�אכ�לה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֱִֶַ
�ר�מה מ��� הפר�� ��א ה�בר וה�א ְְְִֶָ�ְֶֶֶַַָָֹה�בל,
אתֿ יח�ל� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִֶֶַַַַָֹ�מע�ר�ת,

לה'" א�רֿירימ� את י�ראל �ני ak,קד�י `xwie) ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָ
(ehח�ב � טבל א�כל �ל�מר: זה, על הע�בר ,ְֵֵֶֶֶַַַָָ

�א�: �אמר מ�ה �� על הרמז �מי�. �ידי ִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָמיתה
"ואתֿ ��ר�מ�ת: ואמר אתֿקד�י", יח�ל� ְְְְְְְֵֶֶַַַָָֹ"ולא

תמ�ת�" ולא תח�ל� לא בניֿי�ראל (xacnaקד�י ְְְְְְִֵֵֵַָָָֹֹ
(al ,gi�וילי ,("deey dxfb"a micnel)ח��ל ח��ל ְִִֵָ

�ל��� ��ארנ�. �מ� מיתה, עו� �היא ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹמ�ר�מה
סנהדרי� �ה�א(bt.)�מרא טבל לא�כל "מ�י� : ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

�ני אתֿקד�י "ולאֿיח�ל� ��אמר: ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ�מיתה?
ל�ר� �עתידי� � לה' א�רֿירימ� את ְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָי�ראל

(laha ,xnelk)ח��ל ויל� מד�ר" ה�ת�ב ,ְְִֵֵַַָָ
�א�� ל�ר�" "�עתידי� �אמר� רצ� ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָמ�ר�מה.
להרי� עתידי� �ה� קד�י� יח�ל� לא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹאמר:
א�רֿירימ� "את יתע�ה: אמר� וה�א לה', ְְְֲִִֵֶֶַַָָָא�ת�
"וה�יא� אמר: זה �ס�ק ואחרי עתיד, �ל��� ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלה'"

אתֿקד�יה�" �אכל� א�מה עו� ak,א�ת� `xwie) ְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹ
(fhמ��ת �בגמרא ,(:fh)�יהי לא "יכ�ל אמר�: ְְְִִַָָָָֹ

�לֿע�ר; מ��� ה�ר� ��א ה�בל על א�א ִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹח�בי�
�ר�מת מ��� נ�לה ולא �ד�לה �ר�מה מ��� ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹנ�לה
מע�ר ואפ�� �ני מע�ר ולא רא��� מע�ר ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹמע�ר,

מ�י�? "לאֿת�כל(miaiigy)עני ל�מר: �למ�ד ְִִִַַַַָֹ
וג�'" ��ערי� fi)לאכל ,ai mixac)ה�א �לה�� , ְְְֱִֶֶַָָֹ

ו�בע�" ב�ערי� "ואכל� ai)א�מר: ,ek my)מה , ְְְְִֵֵֶַָָָ
רחמנא: ואמר עני, מע�ר �א� א� עני מע�ר ְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָָָ�ה��
עו� א�ל� למלק�ת. �לֿזה אבל לאכל". ��כל ְְֱֲֲֶֶַַָָָֹֹֹלא
מע�ר, �תר�מת �ד�לה �תר�מה א�א אינ� ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָמיתה
מ��� ��פר� קד� רא��� מע�ר �הא�כל ְִֶַ�ְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפי
יתע�ה אמר� וה�א מיתה, ח�ב � מע�ר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ�ר�מת
מ�ֿה�ע�ר מע�ר להפרי� א�ת� �צ�ת� ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָֹללו��

(xyrn znexz)לא בניֿי�ראל "ואתֿקד�י :ְְְְִֵֵֵֶָָֹ
מע�ר אכילת על לאו ��ה תמ�ת�", ולא ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹתח�ל�
�מ� מיתה, עליו ח�בי� �לפיכ� �טבל�. ְְְְִִִִִַָָָָָרא���



-פ h"qyz'd lel` 'h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�הא�כל מ�לֿזה: ה��צא �מאי. �מ�כת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ��ת�אר
�תר�מת �ד�לה �ר�מה מ��� ��פר� קד� ְְְְִֶַַָָ�ֶֶֶֶֹטבל
��אמר: מ�ה ואזהר�י� מיתה, ח�ב � ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָמע�ר
��ארנ� �מ� י�ראל", בני אתֿקד�י יח�ל� ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ"ולא
ה�ר�מ�ת הפר�ת אחר טבל והא�כל ז�; ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ�מצוה
מלק�ת. ח�ב � �לֿה�ע�ר�ת הפר�ת ְְְֶַַַַַַַָָָֹקד�
מע�ר ��ערי� לאכל מ"�אֿת�כל ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָֹֹואזהר�י�
�יני נת�אר� �כבר .�� �טעה ואל זה �זכ�ר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ�גנ�".
�תר�מ�ת �מאי �מ�כת מק�מ�ת �כ�ה ְְְְְֶֶֶֶַַַַָה�בל

מע�ר�ת. ְֶֶַַַ�מ�כת

� הקצ"ד מ����תה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
אבל �פר��, �ר�ר �ס�ק �� נאמר לא וזה נס�, ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָֹיי�
יאכל� זבחימ� חלב "א�ר זרה: �עב�דה ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹנאמר

נסיכ�" יי� gl)י��� ,al my)�א אס�ר זבח מה . ְְִִֵֶַַָָָ
ול�קי� �הנאה אס�ר �ה�א י�דע וא�ה אס�ר. ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָיי�
על והראיה �כלֿה�למ�ד. �מפרס� �מ� ְְְְְַַַָָָָָ�ְְֶָָעליו,
מ�לל נמנה ו�ה�א �א�ריתא מא��רי נס� יי� ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָהי�ת

זרה עב�דה �גמרא אמר� לאֿתע�ה, :(br:)מצות ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָֹֹ
�רויה� �אמרי לקי� ורי� י�חנ� (mdipy"ר�י ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

(mixne`�י� ����רה �לֿא��רי� :(eaxrzpy) ִִֵֶַָָ
� �מינ� ��א �י� zaexrzd)�מינ� dxq`p)�נ�ת� ְְְִִֵֵֶָָֹ

zaexrza)טע� enrh ozp xeqi`dyk)מ�בל ח�� , ִֶֶַַ
� �מינ� ו��א �מהֿ�ה�א, � �במינ� נס� ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹויי�
נס� ��י� �ר�רה ראיה ז� הרי טע�". ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָ�נ�ת�

�ספרי וג� ��רה. �ל `)מא��רי� ,`k xacna) ְְְִִִֵֵֶַָ
לזנ�ת ���י� י�ראל הת�ר�ר�ת אפ� ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָֹ��הז�יר�
מלא וה�רצ�ר נכנס "וה�א אמר�: מ�אב, �נ�ת ְְְְְְִֵֶַַַָָָאל
�ל יי� נאסר לא ועדי� � הע��ני� מ�י� אצל� ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיי�
וג�'". ����ה רצ�נ� ל�: אמרה � לי�ראל ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָ��י�
ספק �לי מ�מע נאסר" לא "ועדי� �אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ�מ�ה

אמר� אבל נאסר. fi:)�אחרֿ�� zay)מנה� �כלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָֹ

��זר� �בר יינ�(minkg)ע�ר (llkay���לל� ְְִֵֶֶָָָָָָָָ
(miieb oii epn df�אמר �� וכ� ,(:aq dxf dcear): ְְֵַָָ

ר�נ�" �י� �אחמר� נס� יי� `el"�אני zenewnny) ְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
(opaxcn wx xeqi` `edy ,dxe`kl ,rnynהרי �ֲֵ

יינ� סת� �זה l`��נת� m` mb miieb ly oii mzq) ְֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp�נס יי� אבל עצמ�: נס� יי� לא ,ְֲֵֵֶֶֶֶַָֹ

אמר� ידע� והרי מ�ֿה��רה: אס�ר ה�א ְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמ�
(:l dxf dcear)ל�ה�" :(ibeq)יינ�ת(mixeq`) ְֵָֹ

��רקי� ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָה�".
זרה. �עב�דה ֲֲִַַָָָָהאחר�ני�

� הקמ"ו ל�חטה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
�� ו�אי� מ���, נאכל ואחרֿ�� וע�� ח�ה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ�המה
יתע�ה: אמר� וה�א �לבד. ��חיטה א�א ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהכ�ר

צ�ית�" �א�ר וג�' �מ�אנ� מ�קר� (mixac"וזבח� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹ
(`k ,aiספרי �ל��� ,(d`x zyxt)מה � "וזבח� : ְְְְִֵַָָָ

צ�ית� �א�ר ��חיטה. ח�י� א� ��חיטה ְֲִִִִִִֶַָ�ְְִִִַָָ�מק��י�
ה�נה על מ�ה ��צט�ה מל�ד �(dniypd xepv) ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ה��ט oefnd)ועל xepv)רב ועל �ע�� אחד רב ועל ְְְְֵֶֶַַַַָֹֹ
��המה" `e�ני� ,sera mdn cg`d aex hgy m`y) ְְִֵַַָ

(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex�נת�אר �כבר .ְְֲִָָ
ל�, המיחדת ���כ�א וכלֿהלכ�תיה ז� מצוה ֶֶָ�ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ�יני

ח�י�. מ�כת ִ�ְֶֶַַ�ל�מר:

ה'תשס"ט אלול ט' קודש שבת יו�

.‡˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
� הק"א מ��ח�טה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ

�ח�י�, �י� ��ד�י� �י� אחד �י�� �בנ� ִ�ְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָ�המה
ת�חט� לא ואתֿ�נ� "את� יתע�ה: אמר� ְְְְְְֲִִֶֶַָֹֹוה�א

אחד" dk)�י�� ,ak `xwie)� ו�חט �עבר �מי . ְְִֶֶַַָָָ
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מח�י�. ִ�ֵה'

�

k wxt mihtey - mi`iap

k mihteyanÎel

åìeçèá ék ïîéðáì íB÷î ìûøNé-Léà eðziå eôbð ék ïîéðá-éðá eàøiå©¦§¬§¥«¦§¨¦−¦´¦¨®©¦§¸¦«¦§¨¥³¨Æ§¦§¨¦½¦³¨«§Æ
:ärábä-ìà eîN øLà áøàä-ìàæìärábä-ìà eèLôiå eLéçä áøàäå ¤¨´Ÿ¥½£¤−̈¤©¦§¨«§¨«Ÿ¥´¥¦½©«¦§§−¤©¦§¨®

iå áøàä CLîiå:áøç-éôì øérä-ìk-úà CçììûøNé Léàì äéä ãrBnäå ©¦§ŸÆ¨«Ÿ¥½©©¬¤¨¨¦−§¦«¨«¤§©¥À¨¨²§¦¬¦§¨¥−
:øérä-ïî ïLrä úàNî íúBìräì áøä áøàä-írèììûøNé-Léà Côäiå ¦¨Ÿ¥®¤¾¤§©«£¨²©§©¬¤«¨−̈¦¨¦«©©«£¬Ÿ¦«¦§¨¥−

ìLk ìàøNé-Léàa íéììç úBkäì ìçä ïîéðáe äîçìnaeøîà ék Léà íéL ©¦§¨¨®¦§¨¦¿¥¥Á§©¸£¨¦³§¦«¦§¨¥Æ¦§¦´¦½¦´¨§½
bð óBbð Cà:äðLàøä äîçìnk eðéðôì àeä óîúBìrì älçä úàNnäå ©Á¦¸¦¨¬Æ§¨¥½©¦§¨¨−¨«¦Ÿ¨«§©©§¥À¥¥²¨©£¬

:äîéîMä øérä-ìéìë äìr äpäå åéøçà ïîéða ïôiå ïLr ãenr øérä-ïî¦¨¦−©´¨¨®©¦³¤¦§¨¦Æ©«£½̈§¦¥²¨¨¬§¦«¨¦−©¨¨«§¨
àî:ärøä åéìr ärâð-ék äàø ék ïîéða Léà ìäaiå Côä ìàøNé Léàå§¦³¦§¨¥Æ¨©½©¦¨¥−¦´¦§¨¦®¦´¨½̈¦¨«§¨¬¨−̈¨¨¨«
áîøLàå eäú÷éaãä äîçìnäå øaãnä Cøc-ìà ìàøNé Léà éðôì eðôiå©¦§º¦§¥̧¦³¦§¨¥Æ¤¤´¤©¦§½̈§©¦§¨−̈¦§¦®̈§©«£¤Æ

:BëBúa BúBà íéúéçLî íéøräî¥¤´¨¦½©§¦¦¬−§«
i"yx

(ÂÏ).Ï‡¯˘È ˘È‡ Â�˙ÈÂ�מקו בשדה, אשר
על ישראל סמכו כי הגבעה, אל לברוח לבנימ�

לקראת�: שיצאו ‰‡Â¯·.(ÊÏ)האורב ÍÂ˘ÓÈÂ
הע� בשופר מש� אחר: דבר בשופר; מש�

העיר: אל אתו, ‰È‰.(ÁÏ)אשר „ÚÂÓ‰Â
האורב, ובי� ישראל בי� אות היה מתחלה
ויבינו העיר, עש� להעלות מרבה האורב להיות

לכד אשר הגבעה:ישראל את Ó˘‡˙האורב
.Ô˘Ú‰:�העש ‡È˘(ËÏ)גובה ÍÙ‰ÈÂ
.Ï‡¯˘Èושונה הדברי� לתחלת חוזר עכשיו

למעלה שכתבנו אל� וחמשה עשרי� ומפרש,
לה) נפלו:(פסוק והיכ� נפלו כיצד ,(·Ó)¯˘‡Â
.ÌÈ¯Ú‰Óאותו משחיתי� בעיר, שנכנס האורב

העיר: בתו� השבט, בתו�

cec zcevn
(ÂÏ).'Â‚Â Â‡¯ÈÂואמר הדברי�, פרטי כל לספר עתה חזר

לפניה�, נגפו ישראל אשר בנימ� בני חשבו מתחלה
בכדי נסו בכוונה כי לטעות, מקו� לבנימ� נתנו וישראל
האורב על בטחו כי העיר, מ� וינתקו אחריה� שירדפו

הנתק�: אחרי העיר ילכדו ‰Â˘ÈÁ.(ÊÏ)שה� ·¯Â‡‰Â
העיר על ופשטו האורב בני מהרו רודפי�, בעוד�

אותה: והכו לתוכה ‰È‰.(ÁÏ)ונמשכו „ÚÂÓ‰Âרצה
ע� סימ� לה� היה האורב את שלחו בעת מאז לומר,

העיר: אל בוא� זמ� לדעת Ì˙ÂÏÚ‰Ï.האורב רצה‰¯·
עליית הרבה יעלו שה� היה, הזמ� ידיעת סימ� לומר,

עש�: המרבי� דברי� שרפת ידי על העיר, מ� לנוס,ÍÙ‰ÈÂ.(ËÏ)עש� ישראל איש מהפ� אשר ובעת לומר, רצה
בראשונה: כאשר הוא שנגו� בחשב� להכות� התחילו בנימ� רדפ�,Ó‰Â˘‡˙.(Ó)ובני ובנימי� ישראל, נסו בעת

למעלה שכתוב כמו מיד, ראוהו ישראל ובני לעלות, המשאת התחילה לח)אז אחריוÔÙÈÂ.:(פסוק בנימ� פנה וכאשר
השמי�: עולה העיר עש� אשר הוא ג� Ï‡¯˘È.(Ó‡)וראה ˘È‡Âאליו נהפ� ישראל איש אשר ראה ג� לומר, רצה

נבהל ולזה מתחלה, נסו ובערמה באש, העיר את הבעירו שה� לדעת השכיל ומזה מתחלה, שנס אחר בו להלח�
לבוא: וקרובה הרעה עליו נגעה אשר ראה כי ‰Ó„·¯.(Ó·)מאד Í¯„ Ï‡מפני הגבעה, אל לחזור יכלו לא כי

אחריה�:ÓÁÏÓ‰Â‰.האורב: ברדפ� השיגוהו מישראל המלחמה ÌÈ¯Ú‰Ó.עדת ¯˘‡Âבא אשר ומי לומר, רצה
הנלחמי�: אלו בתו� אותו ג� משחיתי� ישראל היו מה�, מי את להציל המדבר דר� אל בנימ� מערי

oeiv zcevn
(ÊÏ).Â˘ÈÁ‰כמו ט)מהרו, נה לי:(תהלי� מפלט החישה

.ÂË˘ÙÈÂ:�הנלחמי וכדר� פזור, החרבÈÙÏ.עני� חדוד
פה: כמוÚÂÓ‰Â„.(ÁÏ)תקרא יז)הזמ�, מו העביר(ירמיהו

בוא�: זמ� הודעת לומר, ורוצה הרבה:‰¯·.המועד,
.Ô˘Ú‰ ˙‡˘Ó:מעלה כלפי שנשאת ש� על העש�, עמוד

(Ó).‰ÏÁ‰:התחילה.Ô˘Ú „ÂÓÚ,ביאור לתוספת אמר
'והמשאת': אמר כבר כמוÏÈÏÎ.כי כל, ומלשו� (ויקרא

העיר:טו) כל שריפת עש� לומר, ורוצה תקטר, כליל
(·Ó).Â‰˙˜È·„‰:אליו דבוק והיה אותו השיגה
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áîøLàå eäú÷éaãä äîçìnäå øaãnä Cøc-ìà ìàøNé Léà éðôì eðôiå©¦§º¦§¥̧¦³¦§¨¥Æ¤¤´¤©¦§½̈§©¦§¨−̈¦§¦®̈§©«£¤Æ
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לקראת�: שיצאו ‰‡Â¯·.(ÊÏ)האורב ÍÂ˘ÓÈÂ
הע� בשופר מש� אחר: דבר בשופר; מש�
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'והמשאת': אמר כבר כמוÏÈÏÎ.כי כל, ומלשו� (ויקרא

העיר:טו) כל שריפת עש� לומר, ורוצה תקטר, כליל
(·Ó).Â‰˙˜È·„‰:אליו דבוק והיה אותו השיגה



giÎfiפי wxt aÎminid ixac - miaezk

fi aÎminid ixachiÎbi

âé:íìLeøéa ìéç éøBab äîçìî éLðàå äãeäé éøra Bì äéä äaø äëàìîe§¨¨¬©¨²¨¬¨−§¨¥´§¨®§©§¥¯¦§¨¨²¦¬¥©−¦¦«¨¨«¦
ãéBnrå øOä äðãr íéôìà éøN äãeäéì íäéúBáà úéáì íúc÷ô älàå§¥¬¤§ª¨¨−§¥´£«¥¤®¦«¨Æ¨¥´£¨¦½©§¨´©½̈§¦Æ

ìL ìéç éøBab:óìà úBàî LåèíéðBîLe íéúàî Bnrå øOä ïðçBäé Bãé-ìrå ¦´¥©½¦§¬Ÿ¥−¨«¤§©¨−§«¨¨´©¨®§¦¾¨©¬¦§¦−
:óìàæèøBab óìà íéúàî Bnrå ýåýéì ácðúnä éøëæ-ïá äéñîr Bãé-ìrå ¨«¤§©¨Æ£©§¨´¤¦§¦½©¦§©¥−©«Ÿ̈®§¦²¨©¬¦¤−¤¦¬
:ìéçæé:óìà íéúàî ïâîe úL÷-é÷Lð Bnrå òãéìà ìéç øBab ïîéða-ïîe ¨«¦¦̧¦§¨¦½¦¬©−¦¤§¨¨®§¦²«Ÿ§¥¤¬¤¨¥−¨©¬¦¨«¤

çé:àáö éöeìç óìà íéðBîLe-äàî Bnrå ãáæBäé Bãé-ìråèéälà §©¨−§«¨¨®§¦²¥¨«§¦¬¤−¤£¥¬¨¨«¥−¤
:äãeäé-ìëa øöánä éøra Cìnä ïúð-øLà ãálî Cìnä-úà íéúøLîä©«§¨«§¦´¤©¤®¤¦§©º£¤¨©¬©¤²¤§¨¥¬©¦§−̈§¨§¨«

gi aÎminid ixaccÎ`

çéà:áàçàì ïzçúiå áøì ãBáëå øLò èôLBäéì éäéåáíéðL õ÷ì ãøiå ©§¦¯¦«¨¨²¬Ÿ¤§¨−¨®Ÿ©¦§©¥−§©§¨«©¥¤Á§¥̧¨¦³
ì áàçà-ìàeäúéñéå Bnr øLà írìå áøì ø÷áe ïàö áàçà Bì-çaæiå ïBøîL ¤©§¨Æ§´Ÿ§½©¦§©¸©§¹̈³Ÿ¨¨Æ¨½Ÿ§¨−̈£¤´¦®©§¦¥¾

:ãrìb úBîø-ìà úBìrìâCìî èôLBäé-ìà ìûøNé-Cìî | áàçà øîàiå ©«£−¤¨¬¦§¨«©¹Ÿ¤©§¨´¤«¤¦§¨¥À¤§«¨¨Æ¤´¤
Enrå énr Enrëe EBîë éðBîk Bì øîàiå ãrìb úîø énr Cìúä äãeäé§½̈£¥¥¬¦¦−¨´Ÿ¦§¨®©´Ÿ¤À¨³¦¨ÆÆ§©§´©¦½§¦§−

:äîçìnaã:ýåýé øác-úà íBië àð-Løc ìûøNé Cìî-ìà èôLBäé øîàiå ©¦§¨¨«©¬Ÿ¤§«¨−̈¤¤´¤¦§¨¥®§¨¨¬©−¤§©¬§Ÿ̈«
i"yx

(ÊË).Â„È ÏÚÂעל יואב חלקת דוגמא אצלו
י"ד)ידי ב' Ï‰'.:(שמואל ·„�˙Ó‰דוגמא

ה') ה':(שופטי� ברכו בע� ÈÂ¯„(·)המתנדבי�
.ÌÈ�˘ ı˜Ï�כ"ב)ובמלכי בשנה(א' ויהי כתיב

השלישית בשנה וגומר יהושפט וירד השלישית
הדד: ב� את ¯Ó˙מששלח Ï‡ ˙ÂÏÚÏ Â‰˙ÈÒÈÂ

.„ÚÏ‚�הידעת מלכי� בספר ש� שכתוב כמו
ש� אבניו יעקב כשהציב כי גלעד רמות לנו כי

הגל ל"א)את בו(בראשית הוחזק גלעד לו וקרא
משוכי' והרמות גלעד לקחו ואבותינו
משה בימי אז ואבותינו העיר אחרי ומוחזקי�
לא כי אותה מלקחת אז שתקו גלעד כשתפשו
ואחרי לקחוה משה בימי שמא או בה� חששו
ה�: ושלנו ישראל מיד האומות לקחוה כ�

(„).'‰ ¯·„ ˙‡ ÌÂÈÎ ‡� מנביאי„¯˘ ולא
בה�: בוטח אתה אשר הבעלי�

cec zcevn
(‚È).‰·¯ ‰Î‡ÏÓÂעושי מחולפי� האומני� על יאמר

וחושב: חרש היהÏ‡Â‰.(È„)מלאכת הזה המספר
אבותיה�: בית מספר של ‡ÌÈÙÏ.פקודת� È¯˘�השרי

אלפי�: קבוצת על Â„È.(ÂË)שהיו ÏÚÂבמעלה לו סמו�
Ï‰'.(ÊË)אחריו: ·„�˙Ó‰נדבות לה' להתנדב היה דרכו
ÏÈÁ.מרובות: ¯Â·‚:חיל גבור היה מה� כ"א ר"ל

(ËÈ).ÍÏÓ‰ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó‰בתמידות עמו היו אשר
Á‡Ï‡·.(‡)בירושלי�: Ô˙Á˙ÈÂבת את לקח בנו יהור� כי

לאשה: ˘�ÌÈ.(·)אחאב ı˜Ïמעת שני� כמה לסו�
כמה: פירש ולא אותו:Â‰˙ÈÒÈÂ.החתו� ופיתה עליה:ÂÏÚÏ˙.הסית ÍÂÓÎ.(‚)להלח� È�ÂÓÎ�אל אתה שתל� כ�כמו

אני: ·ÓÁÏÓ‰.ג� ÍÓÚÂ:במלחמה עמ� ÌÂÈÎ.(„)ויעלו ‡� נא:„¯˘ דרש כעת הנה ה' בדבר לדרוש רגיל אינ� א� ר"ל

oeiv zcevn
(ÊÈ).˙˘˜ È˜˘Â�:בקשת ˆ·‡.(ÁÈ)מזוייני� ÈˆÂÏÁ

מלחמה: בצבא ללכת דבורÁÂ¯Ï.(Î‡)מזוייני� עני�
שפתיו וברוח וכ� הרוח בהפחת יא)הבאה ˙ÏÎÂ.:(ישעיה

יכולת: העי�:‰ÈÁÏ.(Î‚)מל' שאצל מקו� הוא
(„Î).Í�‰:אתה ‰ÏÎ‡.(ÂÎ)הנה ˙È·:�האסורי בית
(ËÎ).˘ÙÁ˙‰ויתחפש כמו המלבוש השתנות עני�
כח)שאול וכ�·Ú¯˙.(‚):(ש"א העול� מ� הפנוי עני�

ירבע� בית אחרי י"ד)ובערתי :(מ"א



פי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc `xza `aa(iyily meil)

,xecbl eze` miaiign bdpndàîúñ àä,reaw bdpn oi` m` la` -ïéà ¨§¨¨¥
BúBà ïéáéiçîdzre .xecbl,àôéñ àîéà,epipy daíB÷î ,äò÷a ìáà §©§¦¥¨¥¨£¨¦§¨¨

BúBà ïéáéiçî ïéà ,øBcâì àlL eâäpL,rnyne ,xecblàîúñ àäla` - ¤¨£¤Ÿ¦§¥§©§¦¨§¨¨
,bdpn oi` m`BúBà ïéáéiçî,dyw ok m`e .xecbl,àzLäa m`,äpéb íúñ §©§¦©§¨§¨¦¨

,dyw dly di`xd wfidyúøîà,bdpn oi` m`yàì,xecbl aiig epi` - ¨§©Ÿ
àéòaéî äò÷a íúñdly di`xd wfidy ,drwa mzqay xnel jixv ike - §¨¦§¨¦©§¨

xn`zy okzi ji` ok m`e ,xacd heyt ixde ,xecbl miaiig eidi `l ,lw

.xecbl miaiig drwa mzqay ,jtida dpynd
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,éiaà øîà,epizpyna `pzd,äpéb íúñ ïëå ¨©©©¥¨¦¨¨©§¥§¨¦¨

`yixa dxkfedy xvgk dpic ,bdpn ea oi`y mewna z`vnpd dpib xnelk

,dyw dly di`xd wfidy oeik ,xecbl eze` miaiignyå`pzd ixac jynd §
y ,ycg oic `ed `l` ,dpibl mikiiy mpi`'øBcâì eâäpL íB÷îa'epiide §¨¤¨£¦§

äò÷áa,xecbl ebdpy mewna z`vnpdBúBà ïéáéiçîdf lre .xecbl §¦§¨§©§¦
oiaiign oi` ,xecbl `ly ebdpy mewn ,drwaae' dxn`e dpynd dkiynd
dpiba la` ,`l e` xecbl ebdp m` welig yi drwa iabl wxy ,`vnpe .'eze`

.xecbl miaiig mlerl

:`ax dgecàáø déì øîà,iia`léàî ,ïk íàoeylìáà'dazky 'drwaa ¨©¥¨¨¦¥©£¨
oicd mb jixacl ixde ,'xecbl `ly ebdpy mewn' ly oicd iptl dpynd
ebdp `ly mewn la`' xnel dkixv dpynd dzide ,drwaa wqer mcewd

.'xecbl
:xg` ote`a uxzn `ax,éðz÷ éëä ,àáø øîà àlà,dpiba oke' epipyy dn ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨¥

`l` ,xecbl ebdpy mewna zcnery dpibl dpeekd oi` ,'xecbl ebdpy mewn

,äpéb íúñ ïëå,bdpn ea oi`y mewna zcnerdéîc øBcâì eâäpL íB÷îk §¥§¨¦¨§¨¤¨£¦§¨¥
,[zaygp `idÎ]BúBà ïéáéiçîe.xecbl,äò÷a íúñ ìáàmewna zcnerd §©§¦£¨§¨¦§¨
,bdpn ea oi`yéîc eâäð àlL íB÷îkmewna z`vnpd drwak dpic - §¨¤Ÿ¨£¨¥

,xecbl `ly ebdpyBúBà ïéáéiçî ïéàå.xecbl §¥§©§¦
:dpyna epipy.úéæç äNBòå ,äðBáe ,BlL CBúì ñðBk ,äöø íà àlà¤¨¦¨¨¥§¤¤§¤¨¦

:`xnbd zxxanúéæç éàî' `id dn -in dgiken dziiyry ,ef 'zifg ©¨¦
:`xnbd zx`an .lzekd z` dpa mitzeydndéì détëà ,àðeä áø øîà̈©©¨©§©¥¥

øáì àðø÷ìxagi xnelk ,exiag cvl ,uegal lzekd y`x z` seki - §©§¨§©
.exiag cvl z`vei lzekay ef dhila didze ,hihe mipa` ey`xa

:`xnbd zl`eyåéâlî ãéáòðå,mipt itlk ef dhila dyri `l recn - §©£¦¦§¨
dpea cvl didz zifgd ziiyr m` :`xnbd daiyn .ely cvl xnelk

onf xg`ly yeygl yi ,lzekdøálî énð déøáç ãéáòexiag mb dyri - ¨¦©§¥©¦¦§©
,zezifg izy dpiidze ,ecivn zifgøîàå,ipydàeä déãéãå éãécily' - §¨©¦¦§¦¥

mdipy m`y dpyna x`eanke ,lzekd z` cgi epipa ,xnelk ,'`ed elye
.zezifg izy miyer cgi mipea

:`xnbd zl`ey,énð àzLä ,éëä éàyi ,exiag cvl zifg dyer `edy ¦¨¦©§¨©¦
c yeygldéøáç déì æéib,ecivl dtetky ef zifg exiag jezgiy -åoeik ©¦¥©§¥§

,llk zifg didz `ly,àeä déãéãå éãéc ,øîà.zifg epiyr `l okle ¨©¦¦§¦¥
:`xnbd daiynòéãé òãéî àæeæébdilr giken dnewn ,dkzgpy zifg - ¦¨¥©¨¦©

.de`yr mdipyy oerhl lkei `le ,zifg o`k dzidy
:zifg ziiyr ote`l xg` xe`ia d`ian `xnbd,éøîàc àkéàjkyøîà ¦¨§¨§¥¨©

åéâlî àðø÷ì àtëéî ,àðeä áødidiy ,mipt itlk lzekd y`x z` seki - ©¨¦§¨§©§¨¦§¨
:`xnbd zl`ey .ely cvl hleaøálî ãáòðåzifgd z` dyri `l recn - §©£¥¦§©

c yeygl yi ok m` :`xnbd daiyn .exiag cvldéøáç déì æéib`ny - ©¦¥©§¥
,exiag dpkzgi.àeä déãéãå éãéc øîàå:`xnbd zl`eyàzLä ,éëä éà §¨©¦¦§¦¥¦¨¦©§¨

,énð,mipta zifgdyéiìdéøáç déì ó,ely cvdn mb zifg exiag dyri - ©¦©¦¥©§¥
.àeä déãéãå éãéc ,øîàå:`xnbd daiynòéãé òãéî àôetéìlr xkip - §¨©¦¦§¦¥¦¨¥©¨¦©

:`xnbd dywn .dipad xnb xg`l dzyrp zifgd m`d lzekdàäådyer' §¨
zifgéðz÷ 'õeçaî.miptan ziyrp zifgd ,ixn`c `ki`d zrcle ,dpyna ¦©¨¨¥

ok` :`xnbd zxne`àéL÷.df xe`ia lr dpynd oeyl dyw - ©§¨
:zifgd ziiyr ote`a xg` xe`ia d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שלישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc `xza `aa(ycew zay meil)

,øéòä,'xird iyp`n dpd` m` ,ipelt xac ilr mpew' xn`y oebkìkmc` ¨¦¨
íL àäzLpLxiraLãç øNò íéðLe excp llka `ed ixdøeñàxcepl ¤¦§©¨¨§¥¨¨Ÿ¤¨
,epnî úBðäéì.mpewa xq`y xacd eilr xq`i epnn dpdi m`ym` la` ¥¨¦¤
mc` my ddyïàkî úBçt,[yceg xyr mipyn-]øzeîzepdl xcepl ¨¦¨¨

d`pd xcp m` la` .epnnìk ,øéòä éáLBiîmc`íL àäzLpLelit` ¦§¥¨¦¨¤¦§©¨¨
ìLíBé íéLe excp llka `ed ixd ,cala.epnî úBðäéì øeñàm` la` §Ÿ¦¨¥¨¦¤

mc` my ddyïàkî úBçt,[mei miyelyn-].epnî úBðäéì øzeîixd ¨¦¨¨¥¨¦¤
mipy my ddyiy jixv 'xird iyp`'n aygidl icky ,ef `ziixaa yxetny
.mei miyely my ddyiy ic 'xird iayei'n aygidl ick j` ,yceg xyr

,xird ipa lr milhend miaeigd ipin oia zwlgnd `ziixa d`ian `xnbd

epizpyn lr dywne ,mda aiigzp ,xira mc` ddyy xg`l onf dnk
.xird ipa iaeiga aiigzn edixd yceg xyr mipy xg`l wxy dnzqy

:`xnbd dywnLãç øNò íéðL ïðéòa éî éléî ìëìelk iabl ok` m`d - §¨¦¥¦§¦¨§¥¨¨Ÿ¤
,yceg xyr mipy xira didiy cr aiigzn epi`y `ed oicd ,xird iaeig
xyr mipy ,xird iyp`k `die xira `di dnke' dpynd oeyl znizqke

,'ycegàéðúäå,`ziixaaìLéeçîúì ,íBé íéLddye xirl `ay mc` - §¨©§¨§Ÿ¦§©§
.xird iipr xear lk`n iegnzd i`ab epnn miaeb ,mei miyely daìLäL §Ÿ¨

äte÷ì ,íéLãçdwcv zern mb epnn miaeb ,miyceg dyely xg`le - ¢¨¦§¨
.xird ztewläML,miycgúeñëì.miiprd icba xear -äòLz,miycg ¦¨¦§¦§¨

äøeá÷ìe .miiprd zxeaw ze`ved xear -øNò íéðL,miycgøéòä éqôì ¦§¨§¥¨¨§©¥¨¦
yceg xyr mipy mcew s`y ,epl ixd .xird ixry wefig ze`ved xear -
lk iably rnyn epizpynn eli`e ,miaeig dnk iabl xird ipak `ed aygp

.yceg xyr mipy xg`l `l` xird oak aygp epi` ,miaeigd
:`xnbd zvxznïéúéðúî énð ïðz ék ,ïðçBé éaø øîà éqà éaø øîà- ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦§©©¦©§¦¦

xg`l `l` xird iyp`k aygp epi`y ,epizpyna epipyy dn mb ok`íéðL§¥
ïðz øéòä éqôì ,Lãç øNòwefig ze`ved aeig oiprl `l` dpeekd oi` - ¨¨Ÿ¤§©¥¨¦§©

s` aiiegn `ed ixd ,xird ipa iaeig x`ya ok oi`y dn ,cala xird ixry
.`ziixaa x`azpy enke ,okl mcew

:xird ipa zeaeg iabl ,opgei iax ixac z` d`ian `xnbdéqà éaø øîàå§¨©©¦©¦
øéòä éqôì ìkä ,ïðçBé éaø øîàszzydl miaiig xird ipa lk - ¨©©¦¨¨©Ÿ§©¥¨¦

ze`veda,xird ixry wefig,éîúiî eléôàå.jkn d`pd mdl yiy oeik §£¦¦©§¥
àì ïðaø ìáàmeyn ,el` ze`veda szzydl mikixvéëéøö àì ïðaøc £¨©¨¨Ÿ§©¨¨Ÿ§¦¥

àúeøéèð.mzxnyn mzxezy ,dxiny mikixv mpi` - §¦¨
xear mikxvpd mitqep dxiny ipin dpene ,opgei iaxk xaeq `ed s` `tt ax

:xird zxinyì ,àtt áø øîààøeL,dnegd oewizl -äàLøôìe- ¨©©¨¨§¨§©§¨¨
,xird ikxv md dn zrcle ,dxneyl xird aiaq akexd yxt xekyle

àðéæøèìeoifd ilk z` xenyie ,xird xry lv` ziaa ayiy mc` xekyle - §©§¦¨
e ,xird ipa lkn miaeb ,xird ipa lyéëéøö àì ïðaø ìáà .éîúiî eléôà£¦¦©§¥£¨©¨¨Ÿ§¦¥

.àúeøéèð§¦¨
:`xnbd dtiqeneàúléîc àììkmiaeb ze`ved el` xear ,xacd llk - §¨¨§¦§¨
,minezid on s`dépéî äàðä eäì úéàc àúléî ìkd`ved lk - ¨¦§¨§¦§£¨¨¦¥

miaeb ,ef d`vedn d`pd minezil yie xird ipa mi`ivenyéîúiî eléôà. £¦¦©§¥
àîø äaø[lihd-],ïBéøî øa éác éîúià ä÷ãöz` dtky ,xnelk ©¨¨¨§¨¨©©§¥§¥©¤§

.dwcv zzl 'oeixn xa' ipa minezidéðúäå ,éiaà déì øîàdpy ixde - ¨©¥©©¥§¨¨¥
äãeäé øa ìàeîL áø,`ziixa,íéîBúiä ìò ä÷ãö ïé÷ñBt ïéàeeléôà ©§¥©§¨¥§¦§¨¨©©§¦£¦

íéeáL ïBéãôìmewn lkn ,dlecb devn `idy,minezidn dxear miaeb oi` §¦§§¦
.devn ipa mpi`y itldéì øîàdwcv miaeb oi` mpn` ,iia`l dax ¨©¥

j` ,minezidnàðà`l` ,dwcvl mzaeg meyn mdn iziab `l ,ip` - £¨
àðãéáò à÷ eäðéáeLçàì,xeaivd ipira maiygdl ick ok iziyr - §©§¦§¨£¦§¨

xzen xity df jxevle ,dwcv ilra mdy el`d minezid lr exn`iy
.mdn zeabl

,'miieay oeictl elit` minezid lr dwcv miwqet oi`' `ziixad oeyln

oipra dyrn d`ian `xnbd ,dwcv x`yn xzei aeyg miieay oeicty gken
:dfæéîøeä àøôéà[dy` mW-]àkìî øBáLc dénéàjlnd ly en` - ¦§¨§¦¥¦¥¦§©§¨

,'xeay'éøðéãc à÷ðøà äøãLmixpic `ln wpx` dgly -áøc dén÷ì ¨§¨©§§¨§¦¨¥§©¥§©
éåäéì ,äøîà ,óñBéel` zern eidi -äaø äåöîì.dlecb devnl -áéúé ¥¨§¨¤¡¥§¦§¨©¨¨¦

da ïéiòî à÷å óñBé áø,xaca oire sqei ax ayi -äaø äåöî éàîdn - ©¥§¨§©¥¨¦¥©¦§¨©¨
.dlecb devnl aygp,éiaà déì øîàixdeéðúcî[dpyy jezn-]áø ¨©¥©©¥¦§¨¥©
äãeäé øa ìàeîL,[lirl] `ziixa,íéîBúéä ìò ä÷ãö ïé÷ñBt ïéà' §¥©§¨¥§¦§¨¨©©§¦

dpéî òîL ,'íéeáL ïBéãôì eléôàcenll jl yi - £¦§¦§§¦§©¦¨
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xcde"פד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc `xza `aa(oey`x meil)

ïéôúåùä ¯ ïåùàø ÷øô
z` zegzetd zezkqnd zylya dpexg`d zkqnd `id `xza `aa zkqn
xne`d mi`xen`dn yi .`xza `aae `rivn `aa ,`nw `aa ,oiwifp xcq

(.aw w"a),'oiwifp zkqn' ,zg` zkqn mvra od el` zezkqn ylyy

dzpyp ef zkqny mrhd .mixry dyly xnelk ,'zeaa' dylyl zwlegnd
oexg`d wxta mix`eand mitzeyd ipic ab` `ed `rivn `aa zkqn xg`l

.`rivn `aa ly

,exiag zeyxl dkenq ezeyxy in ipic z` x`an ef zkqna oey`xd wxtd
dfi`a oke .mdipia dvignk zepal mdilry lzekd ly exeriye epic dn
yiy xg` yekx e` rwxwd z` welgl etzey z` gixkdl mc` leki ote`

ipak ,miaxl szeynd oenn ipic df wxta x`eai ok enk .zetzeya mdl
.xird ipa e` xvg

äðùî
lzek mipeae ,mdipiay xvgd z` miwlegd miyp` ipya zwqer epizpyn

mdn cg` lkei `ly xnelk ,'di`x wfid' repnl ick zeieyxd izy oia
.df lzek zepal mdilr cvik ,exiag iyrna opeazdl

ïéôzeMä,zg` xvgl migezt mdipy izay ,xvgaäöéçî úBNòì eöøL ©¨¦¤¨©£§¦¨
øöça,ztzeyndïéðBazepal miaiig -ìúBkä úàxvgd z` welgiy ¤¨¥¦¤©¤

di`x wfid rpnie,òöîàaszeyd wlg lr lzekd iaern ivg ,xnelk ¨¤§©
leki mitzeyd cg` oi`e ,ipyd szeyd wlg lr lzekd iaern ivge ,cg`d

.lzekd mewnl ezeyxn zzl axql
md mitek cere :sqep oicay ,df z` dfúBðáì eâäpL íB÷îzexivg ilzk ¨¤¨£¦§

ipa`nìéåbeavgpy itk dpey`xd ozxeva od `l` ,zewlg opi`y mipa` - §¦
ipa`n zepal ebdpy mewna e` ,xdaúéæbe` ,zewlge zezzeqn mipa` - ¨¦

ïéñéôke` ,mipial i`vg -ïéðéáì,ebdpn itk mewn lk ,zenlyïéðBalk - §¦¦§¥¦¦
epevxy xnel leki dld oi`e ,mnewn bdpnk zepal etzey z` dtek cg`

`l` ,bdpndn dpey lzek zepalìkädyrp.äðéãnä âäðîk ©Ÿ§¦§©©§¦¨
zepal ebdpy mewna :o`k exkfedy milzkd ibeq iaer z` zx`an dpynd

ipa`n lzekd z`,ìéåbokle ,migth dyy agexa ezeyrl mikixvïúBð äæ §¦¤¥
ly agexa ezeyxn rwxwìLìL ïúBð äæå ,íéçôè äLíéçôè äL.mewna §Ÿ¨§¨¦§¤¥§Ÿ¨§¨¦

lzekd z` zepal ebdpyaipa`,úéæâ,migth dyng oagexyïúBð äæ §¨¦¤¥
ezeyxn.äöçîe íééçôè ïúBð äæå ,äöçîe íééçôèebdpy mewna §¨©¦¤¡¨§¤¥§¨©¦¤¡¨
,ïéñéôëa,migth drax` lzekd agexyïúBð äæå ,íééçôè ïúBð äæ ¦§¦¦¤¥§¨©¦§¤¥
.íééçôèzepal ebdpy mewna,ïéðéáìa,migth dyly oagexyïúBð äæ §¨©¦¦§¥¦¤¥

äöçîe çôè ïúBð äæå ,äöçîe çôè. ¤©¤¡¨§¤¥¤©¤¡¨

:ltpy lzekd oic z` zx`an dpyndCëéôìszey lky x`azdy oeik - §¦¨
lzekd mewnl rwxw zpizpa ,lzekd ziipaa szzydl exiag z` sekl leki

okl ,mipa`d zpizpaeíàzeax mipy xg`l,ìúBkä ìôðmdn cg` oi` ¦¨©©¤
epl i`ce `l` ,ely md mipa`de ,ewlga dpap lzekd lky oerhl leki

e ,maeig itk ,cgi eze` epa mdipyy,íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä`xnbae ©¨§¨£¨¦¤§¥¤
(.c).df oica yecigd dn x`eai

zecy e` zepib mdl yiy mc` ipa ipya oicd z` dzr zx`an dpynd

:efl ef zekenqïëåoicdäpéâaedf m` ,zewxi da milcbnyeâäpL íB÷î §¥§¦¨¨¤¨£
øBcâì,zepibd oiaBúBà ïéáéiçîszzydl ,zepibd ilran cg` lk z` - ¦§§©§¦

.dipa`e xcbd mewnn zivgn oziy jka zepibd oia xcbd ziipaa

äò÷áa ìáàedf m` ,mc` ipa dnk ly d`eaz zecy ea yiy mewn - £¨§¦§¨
øBcâì àlL eâäpL íB÷î,zecyd oiaBúBà ïéáéiçî ïéàilran cg` z` - ¨¤¨£¤Ÿ¦§¥§©§¦

,xcb zepal zecydäöø íà àlà,zecyd oia xecbl mdn cg`ñðBk`ed ¤¨¦¨¨¥
lzekd z`äðBáe ,BlL CBúì,ezeyxa lzekd lk z`e`edy erciy ick §¤¤

,xcba wlg el yiy onf xg`l epky orhi `le ecal e`paúéæç äNBòoniq - ¤¨¦
lzekd lrõeçaî,.e`pa ecal `edy ricedlCëéôìecal `edy oeik - ¦©§¦¨

,e`paíàonf xg`l,BlL íéðáàäå íB÷nä ,ìúBkä ìôðleki exiag oi`e ¦¨©©¤©¨§¨£¨¦¤
e .mipa`dne mewndn zivgn reazle ,ecia riiqy oerhleNò íàe`a m` - ¦¨

lzekd z` zeyrlíäéðL úòcî,ezepal mivex mdipyy -úà ïéðBa ¦©©§¥¤¦¤
,ïàkîe ïàkî úéæç ïéNBòå ,òöîàa ìúBkäede`yr mdipyy ricedl ©¤¨¤§©§¦¨¦¦¨¦¨

,cgiíà ,Cëéôìonf xg`l,íäéðL ìL íéðáàäå íB÷nä ,ìúBkä ìôð §¦¨¦¨©©¤©¨§¨£¨¦¤§¥¤
.ecal e`pay oerhl leki mdn cg` oi`e

àøîâ
lzekd z` mipea ,xvga dvign zeyrl evxy mitzeyd' :dpyna epipy

:dpyna dxkfedy 'dvign'd idn zxxan `xnbd .'rvn`aäeøáñexaq - ©§¨
,xnel daiyid ipaéàîoeyld yexit dn -'äöéçî',dpyna dxkfedy ©§¦¨

àãeb.lzek -àéðúãk'dvign' mya lzekl `pzd `xewy ep`vny enk - ¨¦§©§¨
,jk erxf m`e ,mxk cil d`eaz rexfl dxezd dxq`y ,mi`lk oic iabl
rax` wgxn mdipia yi ok m` `l` ,d`pda d`eazde zexitd mixq`p

,`ziixaa epipye ,lzek e` zen`L íøkä úöéçîoia mxkd lra dyr §¦©©¤¤¤
e ,jenqay xg` mc` ly edcy oial enxkäöøôp,ef dvigna dvxitøîBà ¦§§¨¥

Bìmxkd lral d`eazd lraøBãb'xeq`i `ly ick ,'dvxitd z` dz` §
e dvignd z` mxkd lra owiz .iz`eaz z` jnxk,äöøôðå äøæçlra xfeg ¨§¨§¦§§¨

e dcydBì øîBàmxkd lral'øBãb'. ¥§
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oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxt`nw `aa

ïéôúåùäepyy zexivg lke .ekezl oigezt odipy izae ,zetzeya xvg odl yiy Ð

.xvga oyinyz aexe ,od mizad iptl minkgòöîàáewlgn ozep df Ð

.df oke ,lzekd iaer mewn ivgïéñéôë úéæâ ìéåâ.`xnba yxtn lkd Ðâäðîë ìëä
äðéãîä."zifb `l` utg ipi`" xnel leki exiag oi` lieba zepal bdpn m` Ðäæ

'åë íéçôè äùìù ïúåðlieb lzek iaery Ð

miqitk lye ,dyng zifb lye ,migth dyy

.dyly mipial lye ,drax`êëéôìli`ed -

oia zepal minkg meaiig oipad zlgzae

oi` miax mipy xg`l lzekd ltp m` ,mdipy

iwlga dpap lzekd lk" xnel leki cg`d

xzei wfgedy it lr s` ,"mipa`d eid ilyne

yxtnck ,ewlga lzekd ltpy oebke ,exiagn

.`xnbadpiba okeodipy z` oiaiign -

.rvn`a xecbl ebdpy mewna ,zepalìáà
äò÷áá.oald dcy -'åë åâäðù íå÷î-

.xn`w i`n yxtn `xnbaúéæç äùåòå
õåçáî.`xnba yxtn -ïàëî úéæç ïéùåòå
ïàëîå.ede`yr mdipyy ricedl -àøîâ
àãåâ.lzek -ïðúãë`cebl `pz ixwc -

.dvigníøëä úöéçîoald dcyl jenqy -

.exiag lyåì øîåàxecb :mxkd lral -

dcyd z`eaz z` jiptb exq`i `ly ,dz`

z` dcyd lra jnqy itl .mi`lk meyn

:(`,ek) ipy wxta opzck ,xcbl jenq eirxf

z` o`kn xcbl jneq df - mizpia xcb did

.o`kn eirxf z` xcbl jneq dfe ,eizepli`

rhi `l :ipy wxta opz - xcb my oi`yke

ok m` `l` exiag dcyl jenq oli` mc`

,mxkd zcear ick zen` rax` epnn wigxd

.mi`lk ied ikdacåì øîåà äöøôðå äøæç-

.xecbl
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ïéôúåùä`nw `aa) "`nw lfebd"a opixn`ck ,`id `zkqn `cg oiwifp dlek -

jixv ,`zkqn `cg ied `l elit`e .(`,f) dxf dcearc `nw wxtae (`,aw

zkqn yixa `xnb wiicc ogky`ck ,`rivn `aa xg` ef `zkqn zipyp dnl yxtl

.zenewn dnka oke .zereay ipzwc `py i`n ,wilq zeknn `pz ickn :(a,a) zereay

oi` zezkqn ixza :(`,aw `nw `aa) xn`c `de

jk xg`e zwelgn oiprl epiid - dpynl xcq

xcqk eicinlzl dpy `l iaxc meyn ,mzq

mcew dpexg`d dpy minrte ,zezkqnd

,`nrh epiidc :wgvi epiax xne`e .dpey`xd

`rivn `aa) lirlc `wxit jd` i`wc meyn

miwleg eltpy mipy ly diilrde ziad :(a,fhw

."oitzey" `xnba mzd edl ixwe ,'eke mivra

ef iab lr ef zepb izy :(a,giw my) inp ipzwe

.zetzey oipr iedc ,mizpia wxie

ïéñéôëdywe .igx` :`xnba yxtn -

(a wewag) aizkde :wgvi epiaxl

!ur ly `edy rnyn ,"dppri urn qitke"

mivr oigipn eid `nyc :wgvi epiax xne`e

.dhnlne dlrnlnìéåâádyely ozep df

dyy lieba" xn`w `lc `de - 'ek migth

lkl dyy xninl irhp `lc meyn "migth

zcn ipzinl jixhv` i`n` :xn`z m`e .cg`

- "dpicnd bdpnk lkd" opzc oeik ?zifbe lieb

xzei ebdp m`c :xnel yie !eyri ok ebdpy enk

`l` ,mlek oke ,dyri `l - lieba dyyn

zegt zeyrl ebdp m` ,edine .yxetnd xeriyk

`ptce `veda ebdp m` elit`c ,dyri - dyyn

ira i`ne ,xn`z m`e .`xnba yxtnck ,dyri

?i`n iiez`l "dpicnd bdpnk lkd" :`xnba

.`ptce `veda ibidpc `xz` iiez`l :ipyne

!ebdpy enk ,zenewnd lk bdpnk iiez`l :`nil

la` ,`ptce `veda `wecc :mz epiaxl d`xpe

.`ed heicd bdpn - ebdp elit` ,o`kn zegt

."dpicnd bdpnd lkd" opzc `kid elit` ,mdilr jenql oi`y mibdpn yic o`kn gikeneêëéôìepwdc meyn e` ,mgxk lra lzekd mipeay itl :yexit - 'eke lzekd ltp m`

?mgxk lra lzekd oipeac meyn `ixi` i`ne :xn`z m`e .di`x wfid meyn - `xza `pyille .dfl df epwdy mixkefe oiicr epl recic oebke ,`nw `pyill ,`ceb zeyrl dfl df

ji`dc ded i`e .dfl `le dfl `l zifg dyri `l :drwa iab `xnba jixtck .dfl `le dfl `l zifg oi`c oeik ,ediipin cgc `zeyxl ltp elit` ,mdipy ly ied inp ikd e`la

ziad" yixa oke ,xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a opixn`c `de !od ely xn`ie xg` zeyxl leti `ly zifg zeyrl jixv `d ?jixt i`n - ezeyxl ltpc

- di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedile ,`niiw o`nc zeyxa ifgile :(a,fhw my) "diilrdela` .wtqd clep odn cg` zeyxae ,xacd did xxean dligzn mzdc meyn epiid

oeik ,ecen `kd - oiwleg wtqa lhend oenn edl zilc ,qekneqc opaxl elit` .wtqn deya oiwleg eid - miiw lzekdy cera welgl oi`a eid m`e ,wtqd clep `xwirn - `kd

`xza `aa) "izea` ly xne` df"a enk ,xab mil`c lk :`kd xn` `lc `de .egk xg`d ciqti `l - ediipin cgc `zeyxl ltp elit` ,jklid .dfln xzei dfl dwfg `kd `kilc

oizipznc `pic ol wiqt `l elit`c ,qxhpewa yxitck ,`hiyt :`xnba jixt jd epiidc :wgvi epiax uxzne !`pennc `xxc `ki` `kd la` ,`pennc `xxc `kilc `ed mzd - (a,cl

edye :yexit .ediipin cgc `zeyxl ltpc ,`kixv `l :ipyne !drwa iab gkenck ediipin cgc `zeyxl ltpc elit`e ,deya oiwleg eid mgxk lra - de`yr mdipy oia dligzny

ziad" yixa xn`c ab lr s`e .daxd edyc meyn ,on`p dide ,"dizgwl jnn" xn` irai`c ebin ,dlek de`yry dipndip - daxd ezeyxa edyc oeik :`nizc edn ,daxd ezeyxa

` ictw `l oitzeyc "diilrde,(`,el `xza `aa) dwfg mdl oi`c zexcebl inc `le ?mler cr ecitwi `l edpip oitzeyc meyn eh`c ,zelibx ickn xzei edyc ixiin `kd - iccd

ebinc .lkd dyr `edy xnel onidn `l - zeyrl did mdipy lr `xwirnc oeik ,ol rnyn `w .ezeyxa jk lk ezedydl el did `l - `kd la` ,md in cia reci oi`y itl

ira i`c ebina ,d`yry xnel on`p did - daxd edy m` ,drwaa la` .enr dyer didy oica exiag z` wegcl leki didy oeik ,ecal d`yr `ly icdq op`c ,`ed micr mewna

."mewnd" hwp "mipa`" hwpc icii`e .eze` oiwlegy `hiyt mlerl - lzekd mewn la` ,mipa`n `l` epi` `iepiy i`de ."dizgwl" xn`

äåøáñoke ,dkld ipy oeylke ,ipync i`d `ed `nlra iegice ,onwlc `kxit zngn xwir epi` oeyld dfy itl ,"dexaq" xn`w - i`w seqalc ab lr s` - `ceb dvign i`n

,i`w seqalc ab lr s` "dexaq" `ki` (`,`i) mixcpc `nw wxtac :wgvi epiax xne` cere .izixg` `pyila inp hwp ,"dexaq" `pyil i`da hwpc ab`e .mz epiax wqet

.ikd wiqneàéðúãëlfebd"a dpin hiyt ikid :[xn`z m`e :xg` gqep] (ok m`e) .mewn meya dpyn dpi`y :mz epiax xne`e ."opzc" :iqxbc mixtq yi - dvxtpy mxkd zvign

oizipzn gkn xi`n iaxk `iz`c dil rnync :mz epiax xne`e .`id xi`n iax dpyn mzqc ,xity iz` ded - dpyn dzid m`e ?inxbc `pic oi`c xi`n iaxc (`,w `nw `aa) "`nw

.`id xi`n iax - "yciw" ipzwc inp `idd jklid ,`id dpyn mzq `idde .ezeixg`a aiige yciw [df ixd] - exiag ly ez`eaz iab lr eptb [z`] jkqnd :mzd iziinc ,mi`lkc

.xzei o`k jix`dl oi`eøîåàelit`e .(`,ek) onwl ipy wxta opixn`ck ,mxkd zcear liaya `ed - wigxdl exn`y zen` rax`c ,wifnd `ede .mxkd lral :yexit - xecb el

`le ,"xecb" el xne` ipzw ikdlc :wgvi epiax xne`e .dilic ixiba iqei iax icen :(a,dk) onwl iy` ax xn`d - envr z` wigxdl wfipd lr :(a,dk .a,gi) onwl xn`wc iqei iax

jixv dvxtpyk dipy mrt s` - "xecb el xne` dvxtp" ipnif ixz inp hwp ikdle .ezeixg`a aiig epi` - xecbl ea exzd `l m`e ,ea zexzdl jixvy itl - "xecbl aiig" ipzw

.xzei ea zexzdl jixv oi`e ipnif ixza ibq `ny e` ,dry lk ezexzdl jixv m` wgvi epiaxl `wtqn ziyily mrt dvxtpe .dry lk xecbl aiig zeidl xeaq epi`y ,ezexzdl

dpey`xne ,xeq`l oitxhvn oi`c - dipy dvxtpa siqedy dn oiae ,dpey`x dvxtpa siqedy dn oia miz`n ztqez yi m`y opireny`l - ipnif ixz hwp ikdlc yxtn mz epiaxe

.(`,dq zay) "dy` dna" wxtae (a,w `nw `aa) "`nw lfebd"a izkx`de .ilha dpey`x
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øöça äöéçî úBNòì eöøL¯.òöîàa ìúBkä úà ïéðBa ¤¨©£§¦¨¤¨¥¦¤©¤¨¤§©
ïéðéáì ,ïéñéôk ,úéæb ,ìéåb úBðáì eâäpL íB÷î¯,ïéðBa ¨¤¨£¦§§¦¨¦§¦¦§¥¦¦

ìéåb .äðéãîä âäðîk ìkä¯ìL ïúBð äæäæå íéçôè äL ©Ÿ§¦§©©§¦¨§¦¤¥§¨§¨¦§¤
ìL ïúBðúéæâa ;íéçôè äL¯äæå äöçîe íééçôè ïúBð äæ ¥§¨§¨¦§¨¦¤¥§¨©¦¤¡¨§¤

ïéñéôëa ;äöçîe íééçôè ïúBð¯ïúBð äæå íééçôè ïúBð äæ ¥§¨©¦¤¡¨¦§¦¦¤¥§¨©¦§¤¥
ïéðéáìa ;íééçôè¯çôè ïúBð äæå äöçîe çôè ïúBð äæ §¨©¦¦§¥¦¤¥¤©¤¡¨§¤¥¤©

ìúBkä ìôð íà ,Cëéôì .äöçîe¯ìL íéðáàäå íB÷nä ¤¡¨§¦¨¦¨©©¤©¨§¨£¨¦¤
øBcâì eâäpL íB÷î ,äpéba ïëå .íäéðL¯;BúBà ïéáéiçî §¥¤§¥©¦¨¨¤¨£¦§§©§¦

øBcâì àlL eâäpL íB÷î ,äò÷aa ìáà¯ïéáéiçî ïéà £¨©¦§¨¨¤¨£¤Ÿ¦§¥§©§¦
úéæç äNBòå äðBáe BlL CBúì ñðBk ,äöø íà àlà ,BúBà¤¨¦¨¨¥§¤¤§¤£¦

ìúBkä ìôð íà ,Cëéôì .õeçaî¯.BlL íéðáàäå íB÷nä ¦©§¦¨¦¨©©¤©¨§¨£¨¦¤
íäéðL úòcî eNò íà¯ïéNBòå òöîàa ìúBkä úà ïéðBa ¦¨¦©©§¥¤¦¤©¤¨¤§©§¦

ìúBkä ìôð íà ,Cëéôì .ïàkîe ïàkî úéæç¯íB÷nä £¦¦¨¦¨§¦¨¦¨©©¤©¨
.íäéðL ìL íéðáàäåàøîâ?äöéçî éàî äeøáñ §¨£¨¦¤§¥¤©§¨©§¦¨

äöøôpL íøkä úöéçî :àéðúãk ,àãeb¯øîBà ¨¦§©§¨§¦©©¤¤¤¦§§¨¥
äöøôðå äøæç ,"øBãb" Bì¯,"øBãb" Bì øîBà §¨§¨§¦§§¨¥§

ùàéúð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה גבריאל שי'

שלום וברכה!

... מ"ש אודות שינוי הסדר בשיעור לימוד דא"ח בעש"ק לאחר אמירת לכו נרננה וקודם כגוונא.

הנה גם כפי שמתאר במכתבו ישנם בזה צדדים חיובים וצדדים שלילים, וצד אחד שלא הזכירו 

ודעביד כמר עביד,  ולכן דעביד כמר עביד  הוא ע"ד מרז"ל מפני הנכנסים שיאמרו שמתחילים בכגוונא, 

וילכו אחר רצון הרוב הלומד זה.

ויה"ר שבכל אופן כאו"א יגדיל תורה ויאדירה תורת הנגלה ותורת החסידות תורה תמימה גופא 

ונשמתא דאורייתא.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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ïéôúåùäepyy zexivg lke .ekezl oigezt odipy izae ,zetzeya xvg odl yiy Ð

.xvga oyinyz aexe ,od mizad iptl minkgòöîàáewlgn ozep df Ð

.df oke ,lzekd iaer mewn ivgïéñéôë úéæâ ìéåâ.`xnba yxtn lkd Ðâäðîë ìëä
äðéãîä."zifb `l` utg ipi`" xnel leki exiag oi` lieba zepal bdpn m` Ðäæ

'åë íéçôè äùìù ïúåðlieb lzek iaery Ð

miqitk lye ,dyng zifb lye ,migth dyy

.dyly mipial lye ,drax`êëéôìli`ed -

oia zepal minkg meaiig oipad zlgzae

oi` miax mipy xg`l lzekd ltp m` ,mdipy

iwlga dpap lzekd lk" xnel leki cg`d

xzei wfgedy it lr s` ,"mipa`d eid ilyne

yxtnck ,ewlga lzekd ltpy oebke ,exiagn

.`xnbadpiba okeodipy z` oiaiign -
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.exiag lyåì øîåàxecb :mxkd lral -

dcyd z`eaz z` jiptb exq`i `ly ,dz`

z` dcyd lra jnqy itl .mi`lk meyn

:(`,ek) ipy wxta opzck ,xcbl jenq eirxf

z` o`kn xcbl jneq df - mizpia xcb did

.o`kn eirxf z` xcbl jneq dfe ,eizepli`

rhi `l :ipy wxta opz - xcb my oi`yke

ok m` `l` exiag dcyl jenq oli` mc`

,mxkd zcear ick zen` rax` epnn wigxd
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ïéôúåùä`nw `aa) "`nw lfebd"a opixn`ck ,`id `zkqn `cg oiwifp dlek -

jixv ,`zkqn `cg ied `l elit`e .(`,f) dxf dcearc `nw wxtae (`,aw

zkqn yixa `xnb wiicc ogky`ck ,`rivn `aa xg` ef `zkqn zipyp dnl yxtl

.zenewn dnka oke .zereay ipzwc `py i`n ,wilq zeknn `pz ickn :(a,a) zereay

oi` zezkqn ixza :(`,aw `nw `aa) xn`c `de

jk xg`e zwelgn oiprl epiid - dpynl xcq

xcqk eicinlzl dpy `l iaxc meyn ,mzq

mcew dpexg`d dpy minrte ,zezkqnd

,`nrh epiidc :wgvi epiax xne`e .dpey`xd

`rivn `aa) lirlc `wxit jd` i`wc meyn

miwleg eltpy mipy ly diilrde ziad :(a,fhw

."oitzey" `xnba mzd edl ixwe ,'eke mivra

ef iab lr ef zepb izy :(a,giw my) inp ipzwe

.zetzey oipr iedc ,mizpia wxie

ïéñéôëdywe .igx` :`xnba yxtn -

(a wewag) aizkde :wgvi epiaxl

!ur ly `edy rnyn ,"dppri urn qitke"

mivr oigipn eid `nyc :wgvi epiax xne`e

.dhnlne dlrnlnìéåâádyely ozep df

dyy lieba" xn`w `lc `de - 'ek migth

lkl dyy xninl irhp `lc meyn "migth

zcn ipzinl jixhv` i`n` :xn`z m`e .cg`

- "dpicnd bdpnk lkd" opzc oeik ?zifbe lieb

xzei ebdp m`c :xnel yie !eyri ok ebdpy enk

`l` ,mlek oke ,dyri `l - lieba dyyn

zegt zeyrl ebdp m` ,edine .yxetnd xeriyk

`ptce `veda ebdp m` elit`c ,dyri - dyyn

ira i`ne ,xn`z m`e .`xnba yxtnck ,dyri

?i`n iiez`l "dpicnd bdpnk lkd" :`xnba

.`ptce `veda ibidpc `xz` iiez`l :ipyne

!ebdpy enk ,zenewnd lk bdpnk iiez`l :`nil

la` ,`ptce `veda `wecc :mz epiaxl d`xpe

.`ed heicd bdpn - ebdp elit` ,o`kn zegt

."dpicnd bdpnd lkd" opzc `kid elit` ,mdilr jenql oi`y mibdpn yic o`kn gikeneêëéôìepwdc meyn e` ,mgxk lra lzekd mipeay itl :yexit - 'eke lzekd ltp m`

?mgxk lra lzekd oipeac meyn `ixi` i`ne :xn`z m`e .di`x wfid meyn - `xza `pyille .dfl df epwdy mixkefe oiicr epl recic oebke ,`nw `pyill ,`ceb zeyrl dfl df

ji`dc ded i`e .dfl `le dfl `l zifg dyri `l :drwa iab `xnba jixtck .dfl `le dfl `l zifg oi`c oeik ,ediipin cgc `zeyxl ltp elit` ,mdipy ly ied inp ikd e`la

ziad" yixa oke ,xenga dxt silgn iab (`,w `rivn `aa) "l`eyd"a opixn`c `de !od ely xn`ie xg` zeyxl leti `ly zifg zeyrl jixv `d ?jixt i`n - ezeyxl ltpc

- di`xd eilr exiagn `ivend jci` iedile ,`niiw o`nc zeyxa ifgile :(a,fhw my) "diilrdela` .wtqd clep odn cg` zeyxae ,xacd did xxean dligzn mzdc meyn epiid

oeik ,ecen `kd - oiwleg wtqa lhend oenn edl zilc ,qekneqc opaxl elit` .wtqn deya oiwleg eid - miiw lzekdy cera welgl oi`a eid m`e ,wtqd clep `xwirn - `kd

`xza `aa) "izea` ly xne` df"a enk ,xab mil`c lk :`kd xn` `lc `de .egk xg`d ciqti `l - ediipin cgc `zeyxl ltp elit` ,jklid .dfln xzei dfl dwfg `kd `kilc

oizipznc `pic ol wiqt `l elit`c ,qxhpewa yxitck ,`hiyt :`xnba jixt jd epiidc :wgvi epiax uxzne !`pennc `xxc `ki` `kd la` ,`pennc `xxc `kilc `ed mzd - (a,cl

edye :yexit .ediipin cgc `zeyxl ltpc ,`kixv `l :ipyne !drwa iab gkenck ediipin cgc `zeyxl ltpc elit`e ,deya oiwleg eid mgxk lra - de`yr mdipy oia dligzny

ziad" yixa xn`c ab lr s`e .daxd edyc meyn ,on`p dide ,"dizgwl jnn" xn` irai`c ebin ,dlek de`yry dipndip - daxd ezeyxa edyc oeik :`nizc edn ,daxd ezeyxa

` ictw `l oitzeyc "diilrde,(`,el `xza `aa) dwfg mdl oi`c zexcebl inc `le ?mler cr ecitwi `l edpip oitzeyc meyn eh`c ,zelibx ickn xzei edyc ixiin `kd - iccd

ebinc .lkd dyr `edy xnel onidn `l - zeyrl did mdipy lr `xwirnc oeik ,ol rnyn `w .ezeyxa jk lk ezedydl el did `l - `kd la` ,md in cia reci oi`y itl

ira i`c ebina ,d`yry xnel on`p did - daxd edy m` ,drwaa la` .enr dyer didy oica exiag z` wegcl leki didy oeik ,ecal d`yr `ly icdq op`c ,`ed micr mewna

."mewnd" hwp "mipa`" hwpc icii`e .eze` oiwlegy `hiyt mlerl - lzekd mewn la` ,mipa`n `l` epi` `iepiy i`de ."dizgwl" xn`

äåøáñoke ,dkld ipy oeylke ,ipync i`d `ed `nlra iegice ,onwlc `kxit zngn xwir epi` oeyld dfy itl ,"dexaq" xn`w - i`w seqalc ab lr s` - `ceb dvign i`n

,i`w seqalc ab lr s` "dexaq" `ki` (`,`i) mixcpc `nw wxtac :wgvi epiax xne` cere .izixg` `pyila inp hwp ,"dexaq" `pyil i`da hwpc ab`e .mz epiax wqet

.ikd wiqneàéðúãëlfebd"a dpin hiyt ikid :[xn`z m`e :xg` gqep] (ok m`e) .mewn meya dpyn dpi`y :mz epiax xne`e ."opzc" :iqxbc mixtq yi - dvxtpy mxkd zvign

oizipzn gkn xi`n iaxk `iz`c dil rnync :mz epiax xne`e .`id xi`n iax dpyn mzqc ,xity iz` ded - dpyn dzid m`e ?inxbc `pic oi`c xi`n iaxc (`,w `nw `aa) "`nw

.`id xi`n iax - "yciw" ipzwc inp `idd jklid ,`id dpyn mzq `idde .ezeixg`a aiige yciw [df ixd] - exiag ly ez`eaz iab lr eptb [z`] jkqnd :mzd iziinc ,mi`lkc

.xzei o`k jix`dl oi`eøîåàelit`e .(`,ek) onwl ipy wxta opixn`ck ,mxkd zcear liaya `ed - wigxdl exn`y zen` rax`c ,wifnd `ede .mxkd lral :yexit - xecb el

`le ,"xecb" el xne` ipzw ikdlc :wgvi epiax xne`e .dilic ixiba iqei iax icen :(a,dk) onwl iy` ax xn`d - envr z` wigxdl wfipd lr :(a,dk .a,gi) onwl xn`wc iqei iax

jixv dvxtpyk dipy mrt s` - "xecb el xne` dvxtp" ipnif ixz inp hwp ikdle .ezeixg`a aiig epi` - xecbl ea exzd `l m`e ,ea zexzdl jixvy itl - "xecbl aiig" ipzw

.xzei ea zexzdl jixv oi`e ipnif ixza ibq `ny e` ,dry lk ezexzdl jixv m` wgvi epiaxl `wtqn ziyily mrt dvxtpe .dry lk xecbl aiig zeidl xeaq epi`y ,ezexzdl

dpey`xne ,xeq`l oitxhvn oi`c - dipy dvxtpa siqedy dn oiae ,dpey`x dvxtpa siqedy dn oia miz`n ztqez yi m`y opireny`l - ipnif ixz hwp ikdlc yxtn mz epiaxe

.(`,dq zay) "dy` dna" wxtae (a,w `nw `aa) "`nw lfebd"a izkx`de .ilha dpey`x
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`oifgeפו mipya cenr a sc ± oey`x wxt`nw `aa

ùãé÷.(ak mixac) "ycwez ot" ,hwp `xwc `pyil .miz`n siqed m` ,d`eazd -

åöøã àîòèå.odipy oia epaiy minkg diaiigc ,`ed odipy zrcnc ,lzek zepal -

ied i`n evxyk :jixt onwle?:xne` cg` didy ,odipy evx `l la` !eda ixcdil

oi`e ,dil opitiik `l - mikenp ux`a mirewz mivr zeczi ly qtiqna dwlgl diic

."iwqr d`xzy utg ipi`" el xnel leki df

àúâåìômzrc eeyedy ,xvg zwelg -

zen` dpeny da did `ly oebke .dwlegl

z` sekl leki cg`d oi`y ,dfl icke dfl ick

oeiky ,"evxy" ipz ikdle .dwlegl exiag

.mgxk lr mipa` lzek oipea - dwlegl evxy

,ef d`ivia iyti` i` :xnel cg`d `a m`e

meyn ,el oirney oi` - `nlra qtiqn `l`

.di`xd wfidàîìòá ñôéñîá àðéîà äåä-

.exwi` dvign inp edi`c ,oizipzn ixiin

oic da oi`yke ,i`w dwelg` - ipzwc "evx"e

- ipzwc "evx"e ,lzek ol rnyn `w .dwelg

.qtiqna dl iblt - evx `l i`c ,lzek meyn

äéøáçì åäééðéî ãç äééöøãepnn ywia -

.dvigna dwlegläéì øîà àîéúã åäî
êì éúéöøúðùëdwc dvign ,dvigna -

mixqp ly oebk ,`xie`a ihernle ,izivxzp

jeynz e` ,da oi` di`x wfide dwc `idy

xacn ueg jwlga lzekd iaerla` .hren

inp ihernl ,ar mipa` lzek zepal

.izivxzp `l - izyinyzíãàì øåñà
'åë ãåîòéù.drx oira epwifi `ly -àäå

éðú÷ ïëå,`ed `nrh cg ediiexz rnync -

.xvge dpibåúåà ïéáééçîipzw `l `kde -

.egxk lr `l` ,"evx"éðàù ìôðxaky -

.lzeka mipey`xd evxzpéàî äì éøà÷ãå
äì éøà÷ip`y ltpc rci `l ike -àôéñ ?

äéì êéøèöéàinp oicd `ed ,xnelk -

,`tiq meyn - "ltp" ipzwc i`de ,`xwirn

oi` zen` rax`n xzeic opireny`l

xzei deab did oey`xdy it lr s`e ,oiaiign

.dil oiaiign `l -åúåà ïéôåëcg` lk -

.oipaa ewlg zzl xvgd ipanøòùä úéá-

oiyere ,aiaq lebr xryd cbp lzek mipeay

wfid meyn ,cvd on ohw gzt swid eze`a

jez e`xi `ly ,miaxd zeyx ipa zei`x

.xvgdíéáøã à÷éæäzeyx ipa lky -

.my oilkzqn miaxdïé÷ìåç ïéàoi` -

.welgl exiag z` dtek cg`dúåðåìçä-

cbpk xvga lzek dpead mitzeyd ipan cg`

m` ,'eke dlrnln oia ,exiag ly eizepelg

jixv - zepelgd on xzei deab lzekd

yxtnck ,zen` rax` odn dlrnl diabdl

dgyie elzek lr jenqi `ly ick ,lif`e

.exiag ly eizepelga d`xieäèîìî ïéá-

cenri `ly ick ,zen` rax` odn elitydl jixv - zepelgd on jenp lzekd m`

.d`xie elzek iaer lrïãâðëîårax` zepelgd on lzekd z` wigxdl jixv -

.lit`i `ly ick ,zen`éðàù úéáã à÷éæä.rpvd ixac eziaa dyer mc`y -

úåîà òáøà äåáâ ä÷òî.ebba ynzyn `edyk exiag xvga d`xi `ly ick -

úéúà à÷ã àðãéò éäá àðòãé àìå.jbba ynzydl -
òðèöéàã
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ùàéúð,xecbl dry lk wqere y`izp `l la` ,y`izp `wec - dxcb `le dpnid

:(e dpyn d wxt) mi`lk zkqna opzck .xzen - miz`n siqedy it lr s`

xefg`ykl" .xzen - miz`n siqed ,"ephwl` myl rib`yk" xn`e ,mxka wxi d`exd

miz`n siqed elit` ,ezhiwl xg` xfgn `edyk ,`nl` .xeq` - miz`n siqed "ephwl`

aizkc meyn :yxtl yi mrhde .xzen -

`inec - "mi`lk jnxk rxfz `l" (ak mixac)

.dil `gipc ,drixfc

áééçåepi`y wfidc ab lr s` - ezeixg`a

d`xp ,(`,bp oihib) wfid diny `l xkip

xkip ixdy ,xkip wfid aiyg i`dc wgvi epiaxl

.dcya miptbd d`exyk ,mi`lk `edy `ed

- zexdhd lr uxyd oi`exy it lr s` ,`nhne

la` ?exyked m` rcei inc ,xkip wfid aiyg `l

xkip epi`y wfid ied inp `kdc xnel oi`

cg` lk `di `ly (my) `nhna enk ,edeqpwe

`kil `kdc .exiag ly eizexdh `nhne jled

i` :cere ,ciqtn inp mxkd lray ,ikdl yginl

.aiigzdl el did `wec cifna - `ed qpw

àîéàåepiax yxtn - `zbelt dvign i`n

,zeiyew dnk yi `ceb oeyl lrc meyn :wgvi

dvign yxtl wgec jkitl ,jenqa jixtck

.`ceb dvign ied mewn lkac ab lr s` ,`zbelt

ïåéëåonwl - egxk lra lzekd z` oipea evxc

epiaxl dnize .dwelg oic da oi`yk dl iwen

oic da oi`a oizipznc `pz hwp i`n`c :wgvi

ixii`le ,"evx" ipzil `l ?"evx" ipzwe ,dwelg

,ol rnyn `wc :uxize !dwelg oic da yiya

ivnc dwelg oic da oi`ya jzrc `wlqc

`ly zpn lr - welgl jl i`vxzi` ik :xninl

`l - `ceb zeyrl zpn lr la` ,`ceb zeyrl

ok uxzne oiywnc mixtq yie .jl ivxzi`

.oizrny idliya `icdläåäqtiqna `pin`

s`e .qtiqn` - ipzwc "evx"e :yexit - `nlra

,mgxk lra qtiqn oiyer inp evx e`lac ab lr

,`l ?lzeka e`l i`n :xn`wc ,jenqa gkenck

- evx ik la` ,rexb qtiqn epiid - qtiqna

ixwne .dpicnd bdpnk zifbe liebn qtiqn oiyer

yxitck ,zepelg `ln `edy itl - qtiqn

itl ,inp i` .di`x wfidn oibn epi`e ,jexra

jenqd bb iab onwl gkenck ,dxyr deab epi`y

deab dwrn el dyer :ongp ax xn`c ,xvgl

rax` - di`x wfidl i` ?i`nl :jixte .dxyr

.ibq qtiqna - apbk qtzpl i`e ,opira zen`

.i`w dwelg` - ipzwc "evx"c :yxit qxhpewae

i`c ,`ceb epiid dvignc wiq` `dc :dnize

ivn ikid :cere !dil irain "zevgl" - `zbelt

`d ?`nlra qtiqna `pin` dedc xninl

mdipyy onfa la` :ipzwc ,`tiqn dil opirny

lkl epiide .ewelgi o`kn zegt elit` - mivex

oizipzna ipzw `icda `d ?`nlra qtiqna xninl ivn ded `kid :cere !qtiqna zegtd

!liebe zifbïéðåáikxit jpd lk enk ,jixt `ceb xn`c o`nl - `hiyt rvn`a lzekd z`

xn`c o`nl la` .rvn`ac `hiyte ,df enk df dpwd jk - `ceb zeyrl epwdykc .onwlc

oipaa riiql el yi di`x wfidc meync `pin` jzrc `wlq ,xninl jixhvi` - `zbelt

.jk liaya ewlga zepal el oi` la` ,lzekdàúikdc opiwqn onwl - dpiba oke rny

.wfid diny di`x wfidc xity wiic jkld .inc xecbl ebdpy mewnk ,mzq dpiba oke :xn`w

äðéâdpi` drwa la` .dizenwa zcner `id dry lke ,dlik`l wxi da oilcbny dpib ip`yc :xnel yie !drwaa xecbl inp aiigzi `nrh i`dne :xn`z m`e - 'eke `a` iaxck ip`y

- wfid diny xvga elit`c opireny`c oeik ,`zbelt xn`c o`nle :xn`z m`e .dizenwa zcnery drya cenrl xeq` la` ,xecbl aiigin `le ,dpya cg` ycg `l` dizenwa zcner

.zifbe lieb meyn ipzinl "dpiba oke" jixhvi`c :xnel yie ?"dpiba oke" ipzinl ez jixhvi` i`n`e ,dpiba oky lkìôðdf xdfil ecnl `le ,xvga rpvd xac zeyrl elbxedy - ip`y

.dfnéøà÷ãå.wfid diny `l `nlrac llkn - "ltpe" ipzwcn gikedl el did ,daxc`e .ip`y ltpc `hiyt ,xnelk - dl ix`w i`n dlà÷éæäonwlc ab lr s`e - ip`y miaxc

i`d dil zilc ab lr s` ,l`ilnb oa oerny oaxe .onwl opixn`ck ,mzdl iliire miax iwgcc oipnifc ,miaxc `wfid `ki` mewn lkn - miaxd zeyxl dkenq dpi`y xvga ixii`c rnyn

.zepal eze` oitekc dcen - zlca la` ,xry zia` `l` bilt `l jkle ,miptl ze`xl oileki wegxn mewn lkn ,miax iwgcc oipnifc `nrhéàî`nlic ,lzeka `die :dniz - lzeka e`l

qepkl dvx m` oiwleg - cg` lkl zen` rax` da yi m` `d .cg` lkl zen` rax` da `diy cr ,ely jeza lzekd z` zepal dvex cg`d elit` ,xvgd z` oiwleg oi` :eyexit ikd
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meyn wx `ed ,lzek zepal mdipy miaiigyeöøcoeylk ,jka mdipy §¨

,'dvign zeyrl evxy' dpyndàäy ote`aeöø àìcg` wx `l` ,mdipy ¨Ÿ¨
dvex ipyd eli`e ,eiwqr z` ze`xl exiagn rpniy lzek zepal dvex

xvgd wlgl,mikenp mivr zeciziaBúBà ïéáéiçî ïéà,lzek `weec zepal ¥§©§¦
àîìày o`kn gken -äiàø ÷féä,ezeyx jeza eiwqr d`exy ,exiag ly ©§¨¤¥§¦¨

÷féä déîL åàì.lzek zepal aiig epi` okle ,wfidk aygp epi` - ©§¥¤¥
zl`ey .dpynay 'dvign' oeyld z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbd

:`xnbdàîéàåoeyly xn`p `nye -'äöéçî'`id dpynaàzâeìt- §¥¨§¦¨§§¨
,dwelgáéúëãkx`y oial `avd i`vei oia oicn zngln lly zwelg iabl §¦§¦

,mrd(bn `l xacna)äãòä úöçî éäzå','ebe 'sl` zF`n ylW ,o`Sd on ©§¦¤¡©¨¥¨¦©Ÿ§Ÿ¥¤¤
.mrd x`y elaiwy llyd zwelg dzid ef ,xnelkedpynd yexit df itl

,'ztzeynd xvga welgl evxy mitzeyd' ,jk `edeöøc ïåék,welgl ¥¨§¨
Bçøk ìòa ìúBkä úà ïéðBadkenp xcb ziipaa ic `le ,mdn cg` lk ly ¦¤©¤§©¨§

,mivr zecizi ly,÷féä déîL äiàø ÷féä ,àîìàzepal miaiig okle ©§¨¤¥§¦¨§¥¤¥
.lzek

:`xnbd dgec,éëä éà,dwelg `ed 'dvign' yexityéàäoeyld ike - ¦¨¦©
`id dni`znd,'äöéçî úBNòì' eöøLoeyl ixdéòaî 'úBöçì' eöøL ¤¨©£§¦¨¤¨©£¦¨¥

déì,'welgl' `l` 'dwelg zeyrl' xnel jxcd oi`y ,xnel `pzl did - ¥
zeyrl mdilr jka evxy zngn wxe ,lzek `ed 'dvign' yexit i`ce `l`

.wfid epi` di`x wfidy oeik ,miaiig mpi` z`f ilel j` ,lzek
:`xnbd dywn .lzek `id 'dvign'y ef drc lr dywn `xnbdàlà¤¨

,jixacléàî,dpynay 'dvign''àãeb'azk recn ,dyw ok m` ,lzek - ©¨
jynda `pzd,'ìúBkä úà ïéðBa'zligza lzekd xkfed xak ixde ¦¤©¤
oeyle ,dpynddéì éòaî 'BúBà ïéðBa'.lzek miinrt xikfdl `le ,aezkl ¦¦¨¥¥

:`xnbd zvxznàðz éàmipea' oeylàðéîà äåä ,'BúBàdvigndy ¦¨¨£¨£¦¨
ziyrp xvgd z` zwlegdàîìòa ñôéñîamikenp ur zecizia - ¦§¦¨§¨§¨

wfid repnl ick dfa oi`y s`e ,dvign `xwp df xac mby ,ux`a miaegzd

ziipa lr dxn`p `l 'evx' oeyldy yxtl dreh iziid ,xnelk .di`x
dwelgd lr `l` ,lirl epyxity itk ,lzekdzwqer dpynde ,dnvr

ipy m` s`y dazke ,mdipy oevxn `l` dwlegl xyt` i`y dphw xvga
z` exiag lr zetkl leki mdn cg` did `ly oeik ,dwelga evx mitzeyd

epaiy zrc lr wx welgl dvxzdy xnel dld leki ,dnvr dwelgd
etzey z` gixkdl leki cg` lky dlecb xvga la` ,lzek `le ,qtiqn
yxtl mireh epiide ,lzek zepal egixkdl mb lkeiy mixeaq epiid ,dwlegl

,jk yxtp `ly icke .wfid aygp di`x wfidy zxaeq epizpynyòîLî à÷̈©§©
ïìoeyld z` hwpy dfa `pzd,'ìúBk'iabl epiid dpyna xen`d 'evx'y ¨¤

`l m` la` ,ezepal miaiig ,lzek zepal mdipy evxzp m`y ,lzekd

aygp epi` di`x wfidy oeik ,cala qtiqna miwleg ,jka mdipy evxzd
.wfid

epipy .lzek epiid 'dvign'y ,ef drcl epizpyn z` zyxtne dywn `xnbd

:dpyna.'eëå òöîàa ìúBkä úà ïéðBadpyna xaecn m` :`xnbd dywn ¦¤©¤§¤§©§
,lzekd ziipaa mdipy evxzdyàèéLtdne ,rvn`a lzekd z` mipeay §¦¨

:`xnbd zvxzn .dpynd dycig,àëéøö àìote`a `l`ãç íéã÷c Ÿ§¦¨§¨¦©
déøáçì dééöøå,lzek zepal exiag z` qiite cg` micwdy -eäî §©§¥§©§¥©

déì øîà éöî ,àîéúc,xnel dvxzdy df leki -,Cì éàvøúéà ék' §¥¨¨¥¨©¥¦¦§©¨¥¨
'Cì éàvøúéà àì àzLéîLúa ,àøéåàadzid lzek zepal izevxzd - ©£¦¨§©§¦§¨Ÿ¦§©¨¥¨

xzeia wc lzekl izpeekzd j` ,ixvg xie` z` hrni lzekdy df iabl wx
mipa` lzekl izivxzd `le ,xvga iyinyz mewn z` jk lk hrni `ly
m`e ,dwc mixqp zvign dyrp okle ,xvgd iyinyz z` daxd hrnny

mixqp zvign xeriyn ueg jwlga eaex dpa ,mipa` lzeka `weec jpevx
,iwlga didiy ,dwcïì òîLî à÷,lzek zepal evxzdy oeiky `pzd ¨©§©¨

.rvn`a mipa`d lzek z` mipea

:`xnbd dywn .ef drc lr zeywdl dkiynn `xnbdåxnel xyt` ik §
y,÷féä déîL åàì äiàø ÷féäoi`y dxe`kl gken zenewn dnka ixde ¤¥§¦¨©§¥¤¥

.jk df
ïîéñ)a oke.` :oldl ze`aend zeiyewlìúBk.á .äpéb.b .ltpy xvgïéôBk ¦¨¦¨¤¦

.c .xvgl zlce xry zia zepal eze`ïé÷ìBçåd.d .xvgd z`.úBðBlç §§¦©
.å`xnin.(ïîçð áøc§©©§¨

:`xnbd dywnòîL àz,epizpynn,äpéâa ïëå'xecbl ebdpy mewn ¨§©§¥§¦¨
oldl x`eane ,'eze` oiaiign(.c)miaiign xecbl bdpn oi`y mewna s`y

:`xnbd zvxzn .wfid aygp di`x wfidy gkene ,eze`éðàL äpébdpey - ¦¨©¦
`l` ,di`x wfid zngn epi` da dxicbd aeige ,dpibd oic,àaà éaøãk¦§©¦©¨

äãNa ãBîòì íãàì øeñà ,áø øîà ,àðeä áø øîà ,àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¨¨©©¨§¨¨©£¦§¥
äéúBî÷a úãîBò àéäL äòLa Bøéáçdpkene dlya d`eazdyk - £¥§¨¨¤¦¤¤§¨¤¨

yi dpyd lky oeike ,dpiba mb jiiy df oice ,rxd oira epwifi `ly ,xvwidl

aeig oi` df mrh jiiy `ly xvga j` ,xecbl miaiig ,milya zewxi da
.xecbl

:`xnbd dywnïëå' àäå'dpiba,éðz÷dey da dxicbd mrhy rnyne §¨§¥¨¨¥
jiiy rxd oir oi` ixdy ,di`x wfid meyn epiide ,xvga dxicbd mrhl
,oicd mrh oiprl dxn`p `l 'dpiba oke' oeyld :`xnbd zvxzn .xvga

`l`úéæâå ìéåbàzepal ebdp m`y ,lzekd beq oiprl xvgl dey dpiby - ©§¦§¨¦
`le ,rxd oir meyn ,zepal aeig yi dpiba wx j` ,'eke lieba mipea lieba

.xvga
:cer `xnbd dywn,òîL àzdpyna epipy(.d)øöç ìúBkoiay lzek - ¨§©¤¨¥

,zexivg izyBúBà ïéáéiçî ,ìôpLmipkydn cg` lk z` -ãò ,úBðáì ¤¨©§©§¦¦§©
daeb,úBnà òaøàgkene ,lzekl xarn ze`xl mileki oi` df daebay ©§©©

:`xnbd zvxzn .wfid aygp di`x wfidyéðàL ìôðote`a oicd dpey - ¨©©¦
oiicr ef dnkqd ,ezepal dligzn enikqdy oeiky ,ltpe ,iepa lzekd didy

.mzaiign
:oywnd lr `xnbd ddnzdì éøà÷ éàî dì éøà÷ãedywdy ine - §¨¨¥¨©¨¨¥¨

wlgl yiy rci `l ike ,ezpeek dzid dn ,'ltpy xvg lzek' ly ef dpynn
oi`y oywnd xaq ok` :`xnbd zvxzn .ycg lzek ziipal ltpy lzek oia

c oeik ,ltpy ote` dpynd dhwpy dne ,mdipia weligàëéøèöéà àôéñ¥¨¦§§¦¨
,déìdipad aeig ,zen` rax`n deab did ltpy lzekd m` s`y epipy my ¥

j` ,zen` rax` cr wx `edîdaebïéáéiçî ïéà ,äìòîìe úBnà òaøà ¦©§©©§©§¨¥§©§¦
BúBàaiigziy xnel mewn didy ,ltpy lzeka wx jiiy df oice ,zepal

rax` wx `ed dipad aeigy heyt ycg lzeka eli`e ,didy enk ezepal
.ltpy ote` `yixa mb `pzd hwp `tiqd ab`e ,zen`

:dywne `xnbd dkiynn,òîL àzdpyna epipy(:f)ly dipad iaeig iabl ¨§©
y ,xvgd ipaBúBà ïéôBke szzydl xvgd ipan cg` lk z` -úéa úBðáì ¦¦§¥

øòL,miaxd zeyxa mixaerdn xvgd xry z` xizqnd lebr lzek - ©©
,øöçì úìãåeqpki `ly xenyle miaxd zeyx ipan di`x wfid repnl ick §¤¤¤¨¥

,jk lr miteky jkne ,xvgl miaxd zeyx ipadpéî òîLyäiàø ÷féä §©¦¨¤¥§¦¨
.÷féä déîL:`xnbd zvxznéðàL íéaøc à÷éfäipa lk ly di`x wfid - §¥¤¥¤¥¨§©¦©¦

.wfid epi` cigi ly di`x wfid j` ,wfid aygp ok` miaxd zeyx
:`xnbd dywnådi`x wfid ikàì ãéçéã,wfid aygp,òîL àzepipy §§¨¦Ÿ¨§©

dpyna(.`i)øöçä úà ïé÷ìBç ïéàdf z` df zetkl mileki mitzey oi` - ¥§¦¤¤¨¥
,dwleglL ãòdwelgd xg`lúBnà òaøàå äæì úBnà òaøà da àäi ©¤§¥¨©§©©§¤§©§©©

,äæì.mdipy oevxn `l` miwleg mpi` df xeriyn dphwd xvga j` §¤
,rnyneàäm`éãk da Lézen` rax`éãëe äæìzen` rax`,äæì ¨¥¨§¥§¤§¥§¤
ïé÷ìBç,mitzeyd cg` ly egxk lra s`åàì éàîwelgl ezetkl lekiy §¦©©

mdipia uevgle,ìúBëaxaecn oldl zeipynd x`yae epizpynay enk §¤
:`xnbd zvxzn .wfid aygp cigi ly di`x wfidy gkene ,lzeka,àìŸ

wx welgl ezetkl leki.àîìòa ñôéñîa¦§¦¨§¨§¨
:dywne `xnbd dkiynn,òîL àzdpyna epipy(.ak)úBðBlçäyiy ¨§©©©

lzekd z` wigxdl jixv ,elen lzek zepal exiag `ae ,ezia lzeka mc`l
zepelgdnéðúå ,úBnà òaøà ,ïãâðkî ïéáe ähîlî ïéa ,äìòîlî ïéa¥¦§©§¨¥¦§©¨¥¦§¤§¨©§©©§¨¥

dìò`ziixaa epipye -(:ak)zen` rax` wigxdl jixvy ,ef dpyn lr £¨
àlL éãk ,ïìòîlîe stekzie lzekd lr dlriäàøéå õéöézia z` oelgdn ¦§©§¨§¥¤Ÿ¨¦§¦§¤

ewigxdl jixve .exiagãBîòé àlL éãk ,ïhîlîlzekd lr.äàøéåjixve ¦§©¨§¥¤Ÿ©£§¦§¤
ewigxdlìéôàé àlL éãk ,ïãâðkîzial qpkdl xe`dn rpnie lzekd ¦§¤§¨§¥¤Ÿ©£¦
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xcde"פח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc `xza `aa(ipy meil)

péî òpèöéàcC,efl ef zekenqd zexivga j` .jnn rphvdl lke`y ick - §¦§©©¦¨
my zeyrl `le xdfdl cg` lk rcei ,cinz mda miynzyn mdipye

.wfid aygp epi` dfk mewna di`x wfide ,mirepv miyinyz
wfide ,lzek epiid 'dvign'y zxaeqd drcd z` `xnbd dyxit dzr cr

fid aygp epi` di`x:df oecipa zxg` drc eiykr d`ian `xnbd ,wàðMéì¦§¨
dì éøîà àðéøçàlirl `ibeqd z` epyy yi -(a"re `"r a).zxg` oeyla ©£¦¨¨§¥¨

äeøáñ-,xnel daiyid ipa exaq'äöéçî' éàîdpyna epipyy(.a), ©§¨©§¦¨
àzâeìt,dwelg -áéúëc(bn `l xacna)äãòä úöçî éäzå'ylW ,o`Sd on §§¨¦§¦©§¦¤¡©¨¥¨¦©Ÿ§Ÿ

zpeeke .mrd x`y elaiwy llyd zwelg dzid ef xnelk ,'ebe 'sl` zF`n¥¤¤
z` miiql xnelk ,xvga dwelg zeyrl evxy mitzeydy `id dpynd

.rvn`a lzek zepal df z` df md mitek ,mdipia dwlgle xvga mzetzey
:`xnbd zwiicn .dkld cenll yi ,dpynd oeyla df yexit itleyexitl

c ,rnyn dfeöøc ïåékmd ixd xvgd z` welglìòa ìúBkä úà ïéðBa ¥¨§¨¦¤©¤§©
,ïçøBk,jkn rpndle axql leki mdn cg` oi`edéîL äiàø ÷féä ,àîìà §¨©§¨¤¥§¦¨§¥
.÷féä¤¥

zl`ey .dpynay 'dvign' oeyld z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbd

:`xnbdàîéà,yxtpe xn`p `ny -àãeb ,'äöéçî' éàî,lzek -,ïðúc ¥¨©§¦¨¨¦§©
íøkä úöéçîmiptbde d`eazd oi` dzngne ,d`eaz dcyl mxkd oiay §¦©©¤¤

,mi`lkk miaygpBì øîBà ,äöøôpLmxkd lral dcyd lra.'øBãb' ¤¦§§¨¥§
e dxcbäöøôð,zipy.'øBãb' Bì øîBàm`Làéúðmxkd lraàìå äpîéä ¦§§¨¥§¦§¨¥¥¤¨§Ÿ

Lcé÷ äæ éøä ,døãbd`eazd z` xq` -dúeéøçàa áéiçålra aiig - §¨¨£¥¤¦¥§©¨§©£¨¨
zpeek df itle .lzek `ed dvign oeyld yexity gkene ,dilr mlyl mxkd

df md mitek ,lzek zeyrl evxe xvgd z` ewlgy mitzeyd ,jk dpynd
.rvn`a ezepal df z`àîòèåmeyn `ed ezepal mdipy miaiigyeöøc §©§¨§¨

,jka mdipy,eöø àì àä,jka dvx cg`y s`BúBà ïéáéiçî ïéàz` - ¨Ÿ¨¥§©§¦
.rwxwa zeaegzd mivr zecizi ,'qtiqn'a ewlgi `l` ,dvex epi`y ,ipyd

.÷féä déîL åàì äiàø ÷féä ,àîìà:`xnbd dgec,éëä éà'dvign'dy ©§¨¤¥§¦¨©§¥¤¥¦¨¦
oeyl dpynd dazk recn ,dyw ,lzek epiid dpyna dxen`dúà ïéðBa'¦¤

,'ìúBkäoeyl ixdedéì éòaî 'BúBà ïéðBa'eze` xnelk ,aezkl dl did - ©¤¦¦¨¥¥
.xkfed xaky lzek

:`xnbd dywnéàî àlàepiid 'dvign'y ,jzrc,éëä éà ,àzâeìtdyw ¤¨©§§¨¦¨¦
dpynd oeyl,'äöéçî úBNòì eöøL'oeyl ixdeéòaî 'úBöçì eöøL' ¤¨©£§¦¨¤¨©£¦¨¥

,déì`id ef oeyl :`xnbd zvxzn .'dwelg zeyrl' xnel jxcd oi`y ¥
éLðéà éøîàãk,xnel miyp`d milibxy itk -'àzâeìt ãéáòð àz'`ea - ¦§¨§¥¦§¥¨©£¦§§¨
.dwelg dyrp

di`x wfide ,dwelg epiid 'dvign'y zxaeqd ef drc lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .wfid aygpàéøéà éàî ,÷féä déîL äiàø ÷féä éàå- §¦¤¥§¦¨§¥¤¥©¦§¨

y ote` dpynd dhwp recneöøixd ,welgleléôàykeöø àìmdipy ¨£¦Ÿ¨
,mdn cg` wx `l` ,welglénðzetkl mdn cg` lk lekiy ,df oic jiiy ©¦

e xvga welgl exiag z`.di`x wfid el yi ixdy ,rvn`a lzek zepal
:`xnbd zvxzneðúðLî ,ïðçBé éaø øîà ,éqà éaø øîàzwqerïéàLk ¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦§¨¥§¤¥

daxvga,ä÷eìç ïécf`y ,mdn cg` lkl zen` rax` da oi`y xnelk ¨¦£¨
,mdipy zrcn `l` dwlegl oi`eöøc àeäåevxy dpynd dazk okle - §§¨

.mdipy

:`xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîok zngny ,ycgl dpynd d`a dn - ©¨©§©¨
ycgl d`a dxe`kl ,dwelg oic da oi`y xvg ly ote` `weec dazkéëc§¦

déa úéìxvga oi`yk s`y -eöø ék ,ä÷eìç ïéc,mdipyéâìt,miwleg - ¥¥¦£¨¦¨©§¥
xak ixdy ,dywe ,mda xefgl mileki mpi`eàðéðzyexita df oic epipy - ¨¦¨

oldl dpyna(.`i),éúîéàlkl zen` rax` da `diy cr xvg miwleg oi` ¥¨©
,cg`íéöBø íäéðL ïéàL ïîæa,jkaíéöBø íäéðML ïîæa ìáà,welgl ¦§©¤¥§¥¤¦£¨¦§©¤§¥¤¦

,ïé÷ìBç ,ïàkî úBçt eléôà:`xnbd zvxzn .mda xefgl mileki mpi`e £¦¨¦¨§¦
éàoi`y xvgd oic z`e ,dwelg oic da yiy xvga zwqer dzid epizpyn ¦

micnel epiid dwelg oic daàðéîà äåä ,íúäîm`y my xn`py oicdy ¥¨¨£¨£¦¨
miwleg evxzdeléôà'a,'ïàkî úBçtepiid,àîìòa ñôéñîampi` j` £¦¨¦¨¦§¦¨§¨§¨

,mdipy oevxa dielz dwelgd xwiry meyn ,mipa` lzek zepal miaiig
`le ,qtiqn da eyriy zrc lr wx dwelga dvxzdy xnel cg` lk lekie

,dwelgd lr df z` df miteke dwelg oic da yiy xvga wxe ,lzek epaiy
,lzek zepal mb mitekàëä ïì òîLî à÷oi`y xvga s`y ,epizpyna - ¨©§©¨¨¨

zepal miaiig dwlegl evxzd m` ,dwelg oic da,ìúBk.di`x wfid meyn ¤

:`xnbd dywnåxvga s` ,welgl evxzd m`y ycgzd epizpynay oeik §
,lzek zepal miaiig dwelg oic da oi`yCä éðúéì àìå àä éðúéìdid - ¦§¥¨§Ÿ¦§¥©

da ycgzd `l ixdy ,oldl dpynd z` `le epizpyn z` wx zepyl `pzl
d :`xnbd zvxzn .xacàôéñoldl dpynd ly,déì àëéøèöéàmy ¥¨¦§§¦¨¥

,epipyLãwä éáúëåmi`iap e` dxez ixtq -slwa miaezkd ,miaezke §¦§¥©Ÿ¤
,cg` jxkaíéöBø íäéðML ét ìò óà,welgl,e÷Bìçé àìi`pb yiy oeik ©©¦¤§¥¤¦Ÿ©£

mda oi`y s` ,mixg` mixacay dpynd dx`ia df oic ab`e ,jk mwlegl

.miwleg ,jka mivex mdipy m` ,dwelg oic
àðéøçà àðMéì)'ol rnyn `w i`n' ,dpexg`d `iyewd z` e`iady yie - ¦§¨©£¦¨

zl`ey .xg` xcqa ,'ied i`n evx ik' oldl `xnbd `iazy `iyewd z`e

,wfid aygp di`x wfide ,dwelga evxzdy dpeekd 'evx'y ef drcl :`xnbd
eöø éëå,welgl mdipyéåä éàîmdy dpynd dxn` recne ,jka dn - §¦¨©¨¥

,lzek zepal miaiigdéa øãäéì.zepal dvex epi`y eze` ea xefgi - ¦£©¥
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàxaecn,Bãiî eðwLaxg`e ¨©©©¦¨©©¦¨¨§¤¨¦¨

,xefgl leki epi` oipwd'eë.
,ok m` ,wfid aygp di`x wfidy `ed dpynd yecigy oeik :`xnbd dywn
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המשך בעמוד קיב
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àäåéú äéá åæç àìã àìà`diy ,rewia -

.letil onefníúä äééøåôì äéìééòick -

minybde dngdy ,epipaa y`iizi `ly

.eze` oixrvnéëôù-.oiafxnäéáñà éëéä
ñåãøåäì äöò.oizrnya onwl opixn`ck -

.oeixeb oa oetiqeia `id daezke
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øîà.`nw `iepyl jixv `l `zyd - ixinb iia`ììëîm`e - izxhef `ki`c

:wgvi epiax uxize ?df `ed `wic dne ,`zaxax `ki`c llkn `nlice :xn`z

dyly ly dpial ivg hwp icka ok m` - yi zelecb la` dylyn zegt oi` m`c

xryn iziid `linne ,`l eze ,dpial ivg gix`de :`l` ipznl jixv ded `lc ,migth

.`xeriy yxtn `le li`ed ,dphwa:ä"âä
,`deiz `ki` enk ied `eeziq iae `hiiw ia

,zenewn ipya eid zeiqpk iza izy m`e .ixye

da efgc oebk ixii` - `eeziq lye `hiiw ly

zqpkd zia my yic oeik :d`xp cere .`deiz

`de .z`f epai `l m` yegl oi` - xg`

oi`y epiid - iielvl `zkec `ki`c xn`wc

yegl oi` mege xew zngn ,cere .zqpkd zia

.yegl oi` jk lk lecb onfa e` ,eryti `ny

.wizrnd zdbd o`k créàinp diipa ik ikd

.da elltziy cr :yexit -

äéìééòå`de :dnize - mzdl diixetl

mipyi oi` zeiqpk iza zxn`

oi`e !i`xr zpiy `le raw zpiy `l mda

wxta iq` ax xn`e ,ied laaac meyn uxzl

laa ly zeiqpk iza :(a,gk) dlibnc `xza

:mzd qxhpewd yxite ,zeieyr od i`pz lr

oilke` oi` ,lirl ipzwc `d oiprl dpin `wtp

dnga oda oiqpkp oi`e oda mizey oi`e oda

laa lyae ,minybd iptn minybae dngd iptn

axe `piax :ikd xza mzd xn`w `dc .xzen

`z` ,`axn `zrny iliiye iniiw eed `c`

,`zyipk ial iliire ediilr `xhnc `glif

`ira `zrnyc meyn `l` `xhn meyn `le

laa ly zqpkd zia `lde ,`zyde .`zeliv

yie !xhnd iptn da qpkil oileki eide did

,diixetl dliir zqpkd zial ynn e`lc :xnel

oigxe`dy mewna ,zqpkd zial jenqa `l`

iaxr"a opixn`ck ,lek`le my oyil oilibx

dil dnl l`enye :(`,`w migqt) "migqt

ici migxe` iwet`l - `zyipk iaa iyecwl

`de .`zyipk iaa epbe ezye elk`c ,ozaeg

epiax yxtn - oiieyr od i`pz lrc xn`c

,evxiy dn odn eyri ,eaxgi m`y oiprl wgvi

n`ck ,y`x zelwn cal.mzd opixìëxn`c

,`ed oke - `ed `car `piz` i`penyg zian

"oiqgei dxyr" wxta l`eny xn` inp ikdc

qxhpewd yexit lr dyw o`kne .(a,r oiyecw)

el exn` :xn`c ,(`,`n dheq) "mixn`p el`"a

mzd qxhpewd yxite ,"dz` epig`" qtixb`l

.l`xyin en` dzidy itl "epig`" el exn`y

- zil`xyi e`yp qecxed ipac oeik ,ok m`c

:dil zi` diteb l`eny `d ?ded `car i`n`

,xyk cled l`xyi za lr `ad care ieb

`ly xnel jixve !(`,dn zenai) "ulegd"a

itl "dz` epig`" ede`xwe ,zil`xyi e`yp

.zevna [`ed] epig` caryïàîaxwn yixc

ihernl rnyn `l `xwc dihytc - opax jig`

opaxe .ieb `l` ,zevna jig` `edy car

.jig`ay xgaenn :(`,gt `nw `aa) eyxc

åäðéìè÷,edlekl `wec e`l - opax edlekl

lld dlryk mi`iyp eidy `xiza ipa eed `dc

"mixac el`" wxta migqta opixn`ck ,laan

.(` ,h) dxf dcearc `nw wxta opixn`ck ,dpy ylye d`n ziad ipta did qecxed zeklne ,(` ,fh) zayc `nw wxta opixn`ck ,dpy d`n ziad ipta did llde .(` ,eq)
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ïénà ïéúìz eãáòéðå .àäì àúéàå àäì àúéàå ,íéðLa§¨¦§¦¨§¨§¦¨§¨§¦©§§¨¦©¦
!úëBøt ãéáòéð Cãéàå ,ïéðáa¯àúänà ïéúìz éà÷ ék §¦§¨§¦¨¦£¥¨¤¦¨¥§¨¦©¨¨¨

éîð¯äø÷z àìa ,éà÷ äåä äáéæòîe äø÷z ábà ©¦©©¦§¨©£¦¨£¨¨¥§¨¦§¨
,ïéðáa øLôàc äî ãéáòéìå .éà÷ äåä àì äáéæòîe©£¦¨¨£¨¨¥§¦£¦©§¤§¨§¦§¨
ïéðáa eälek éà :éøéîb ,ééaà øîà !úëBøt Cãéà ãéáòéìå§¦£¦¦¨¨¤£©©©¥§¦¦¦§§¦§¨

ïéðáa eälek éà ;úëBøôa eälek éà¯éà ,Lc÷nî ¦§§¨¤¦§§¦§¨¦¦§¨¦
úëBøôa eälek¯.ïkLnîBà ,ïãéñå ïä :eäì àéòaéà §§¨¤¦¦§¨¦©£¨§¥§¦¨

àøazñî :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?ïãéñ àìa ïä àîìéc¦§¨¥§Ÿ¦¨£©©©§¨©¦§¨¦§©§¨
dééðúéì ,ïãéñ àìa ïä Czòc à÷ìñ éàc ,ïãéñå ïä¥§¦¨§¦¨§¨©§¨¥§Ÿ¦¨¦§§¥

ì.ïãéñå ïä :dpéî òîL åàì àlà !déøeòéL¯,àì §¦¥¤¨¨§©¦¨¥§¦¨¨
éåä àìc ïåéëå ,ïãéñ àìa ïä :Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¥§Ÿ¦¨§¥¨§¨¨¥

.éðz àì çôè¯ïéðéáìa :éðú÷ àäå¯çôè ïúBð äæ ¤©¨¨¥§¨¨¨¥¦§¥¦¤¥¤©
!äöçîe çôè ïúBð äæå äöçîe¯.éôeøèöéàì éæç íúä ¤¡¨§¤¥¤©¤¡¨¨¨£¦§¦§¨¥

eøîàL äøBwä :òîL àz¯,çéøà ìa÷ì éãk äáçø ¨§©©¨¤¨§§¨¨§¥§©¥¨¦©
çéøàäå¯ìL ìL äðéáì éöç!íéçôè äL¯íúä §¨¨¦©£¦§¥¨¤§¨§¨¦¨¨

ìL ìL :éðú÷c ,éîð à÷éc .àúáøáøaììkî ,íéçôè äL §©§§¨¨©§¨©¦§¨¨¥¤§¨§¨¦¦§¨
øBzñéì àì :àcñç áø øîà .dpéî òîL ,àøèeæ àkéàc§¦¨§¨§©¦¨£©©¦§¨¨¦§
àkéà .éúéøçà àzLéðë éa éðác ãò àzLéðë éa Léðéà¦¦¥§¦§¨©§¨¥¥§¦§¨©£¦¦¦¨
.ééelö íeMî :éøîàc àkéàå ,àúeòéLt íeMî :éøîàc§¨§¦¦§¦¨§¦¨§¨§¦¦©¥
.éúéøçà àzLéðë éa àkéàc ,eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî©¥©§¦¨¥©§§¦¨¥§¦§¨©£¦¦

÷ éa eðáe éøúñ àøèeæ øîe øîéøîeðáe ,àååúéña àèéé ¨¥¨¨§¨¨§¦¨¥©§¨§¦§¨¨
eáb :éLà áøì àðéáø déì øîà .àèéé÷a àååúéñ éa¥¦§¨§©§¨£©¥¨¦¨§©©¦§

eäì énøúéî àîìéc :déì øîà ?éàî ,ézçîe éæeæïBéãt ¥©§¦©£©¥¦§¨¦§©¥§¦§
éúçîe éøãeä éøãäå éðáéì éâéøL .eäì éáäéå íééeáL§¦§¨£¦§§¦¦¦§¥§¨§¦§¥©§¦

?éàî ,éøeLk¯ïBéãt eäì énøúîc ïéðîæ :déì øîà ¨¥©£©¥¦§¦§¦§©¥§¦§
.eäì éáäéå éðaæî ,íééeáL¯.éðaæî àì éLðéàc déúøéc :déì øîà !éîð eða eléôà ,éëä éà §¦§©§¦§¨£¦§¦¨¦£¦¨©¦£©¥¦¨¥¤¡¨¥¨§©§¦

àäeiz da éæç ìáà ,àäeiz da éæç àìc àlà ïøîà àìå¯éLà áøc àä ék ;éðáe éøúñ §¨£¨©¤¨§¨¨¥¨¦¨£¨¨¥¨¦¨¨§¦¨¥¦¨§©©¦
ãò dé÷tà àìå ,íúäì dééøeôì ìééòå déøúñ ,àéñçî àúîc àzLéðëa àäeiz da àæç£¨¨¦¨¦§¦§¨§¨¨§©§¨©§¥©£©§§¥§¨¨§¨©§¥©
?Lc÷nä úéáì déøzñéîì ñeãøBäì äöò déì déañà éëéä àèea ïa àááe .éëéôL déì ïé÷úîc§©§¦¥§¦¥¨¨¤¨¥¦©§¥¥¥¨§§§¦§§¥§¥©¦§¨

!àúéøçà àzLéðë éa éðác ãò àzLéðë éa Léðéà øBzñéì àì :àcñç áø øîàäå¯úéòa éà §¨¨©©¦§¨¨¦§¦¦¥§¦§¨©§¨¥¥§¦§¨©£¦¨¦¨¥
:ìàeîL øîàc .déa àøãä àìc ,éðàL àúeëìî :àîéà úéòaéà ;déa àæç àäeiz :àîéà¥¨¦¨£¨¥¦¨¥¥¨©§¨¨¥§¨¨§¨¥§¨©§¥

"éøeè àðø÷ò" àúeëìî øîà éà¯éàðBîLç úéác àcáò ñeãøBä .déa øãä àìå éøeè ø÷ò ¦¨©©§¨¨©§¨¥¨©¥§¨¨©¥§©§¨§¥©§©
àcáò ìk :øîàc àì÷ úa àøáb àeää òîL ãç àîBé .ú÷Bðéz dúBàa åéðéò ïúð ,äåä£¨¨©¥¨§¨¦¤¨©§©©©§¨©¨¨§¨©¨©§¨
àéää úæç ék .àú÷eðé àéääì døééLå déúåøî eäleëì eäðéìè÷ í÷ ,çìöî àzLä ãéøîc§¨¥¨§¨©§©¨©§¦§§§¨§¨¥§©§¨§©¦§§¨¦£©©¦

,dáñðéîì éòa à÷c àú÷eðéúéaî øîàå éúàc ïàî ìk :äøîà ,àì÷ àîøe àøâéàì à÷éìñ §§¨§¨¨¥§¦§§¨§¦¨§¦§¨§¨¨¨£©¨¨©§¨¥§¨©¦¥
àðéúà÷ éàðBîLç¯àú÷eðé àéääå ,àú÷eðé àéää àlà eäéépéî àøéizLéà àìc ,àeä àcáò ©§©¨¨¦¨©§¨§¨¦§©§¨¦©§¤¨©¦§§¨§©¦§§¨

:éøîàc àkéà ,äéìò àa :éøîàc àkéà .àLáeãa ïéðL òáL dðîè .àòøàì àøâéàî äìôð̈§¨¥¦§¨§©§¨§¨¨¤©§¦§§¨¦¨§¨§¦¨¨¤¨¦¨§¨§¦
dðîèc àä ,äéìò àa dì éøîàc .äéìò àa àì¯àa àì dì éøîàãe ;déøöéì déáezéì Ÿ¨¨¤¨§¨§¦¨¨¨¤¨¨¦§¨¨§©¥§¦§¥§¨§¦¨Ÿ¨

dðîèc éàä ,äéìò¯éçà áøwî" Léøc ïàî :øîà .áñð Cìî úa :eøîàðc éëéä ékíéNz E ¨¤¨©¦§¨¨¦¥¦§¤§©¤¤§©£©©¨¥¦¤¤©¤¨¦
éìò.dépî äöò ì÷Lîì àèea ïa àááì dé÷áL ,ïðaø eäleëì eäðéìè÷ í÷ ,ïðaø ?"Cìî E ¨¤¤¤©¨©¨©§¦§§§©¨©©§¥§¨¨¤¨§¦§©¥¨¦¥
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף ג עמוד ב - מתוך "מהדורת אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc `xza `aa(ipy meil)

íéðLarax` cnr oey`x ziae ,dpy mixyr ze`n rax` miiw didy - §¨¦
:`xnbd zxne` .dpy xyre ze`nàäì àúéàå àäì àúéàåmixacd ipy - §¦¨§¨§¦¨§¨
ian deab did ipy ziay ,mipekp.mipy xzei miiwzd mbe ,oey`x z

zepal elki `ly s` :`xnbd dywn .oiqwxh dn` ly oecipl zxfeg `xnbd

,dyw oiicr ,zifba 'oiqwxh dn`'d lk z`eãáòéðåwx eyrie -ïénà ïéúìz §¤¤§§¨¦©¦
ïéðáa,oey`x ycwnk ,zifb lyCãéàåx`yd z` -ãéáòéða.úëBøt §¦§¨§¦¨¤¤¦¨¤

:`xnbd zvxznàúäîà ïéúìz éà÷ ékcnr oey`x ycwnay dn - ¦¨¥§¨¦©§¨¨
,dn` miyly daeba lzekdéà÷ äåä äáéæòîå äø÷z ábà énðdaeb mb - ©¦©©¦§¨§©£¦¨£¨¨¥

lry hihÎ] daifrnde dxwzd eilr eciakdy zngn wx cner did df
j` ,miccvl dhi `ly enxbe [dxwzd,éà÷ äåä àì ,äáéæòîe äø÷z àìa§Ÿ¦§¨©£¦¨Ÿ£¨¨¥

.cner did `l ,zkext eilrne dn` miyly daeba dpap did m`e
mieqn daeba j` ,dn` miyly daeba ezepal elki `ly s` :`xnbd dywn

,ezepal xyt` i`ceå,ok m`ïéðáa ,øLôàc äî ãéáòéì,mipa`ãéáòéìå §¤¡¦©§¤§¨§¦§¨§¤¡¦
Cãéàa eyri x`yd z`e -.úëBøt:`xnbd zvxznéøéîb ,éiaà øîà- ¦¨¨¤¨©©©¥§¦¥

,mcia laewn did df oiceälek éàdUri oiqwxh dn` daeb lky e` - ¦§¥
,úëBøôa eälek éà ,ïéðáa.zkexta wlge oipaa wlg zeyrl xyt` i` j` §¦§¨¦§§¨¤

:jkl xewnd z` `xnbd zx`ane'ïéðáa eälek éà'ecnlLc÷nî,oey`x ¦§§¦§¨¦¦§¨
,lzek wx did eay'úëBøôa eälek éà'ecnlïkLnî,xacna dyn dyry ¦§§¨¤¦¦§¨

.zkext wx dzid eay

.'eke migth dyly ozep df ,lieb :dpyna epipy,eäì àéòaéàel` mixeriy ¦©§¨§
ly iaer ixeriy md m`d ,'eke zifb ,lieb lzek iabl dpyna epipyyïä'¥

'ïãéñå,odilry ciqd mr cgi ,onvr mipa`d -,'ïãéñ àìa ïä' ,àîìéc Bà §¦¨¦§¨¥§Ÿ¦¨
.jkn xzei `ed ciqd mr lzekd iaere
àøazñî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàly mixeriy mdyéàc ,ïãéñå ïä ¨©©©§¨©¦§¨¦§©§¨¥§¦¨§¦
ì dééðúéì ,ïãéñ àìa ïä Czòc à÷ìñdéøeòéLzepyl `pzd did jixv - ©§¨©§¨¥§Ÿ¦¨¦§§¥§¦¥

,xenb `edyk ,ciqd mr lzekd xeriy z`.ïãéñå ïä ,dpéî òîL åàì àlà¤¨©§©¦¨¥§¦¨
:`xnbd dgec,àìéåä àìc ïåékå ,ïãéñ àìa ïä Cì àîéà íìBòìiaer Ÿ§¨¥¨¨¥§Ÿ¦¨§¥¨§Ÿ£¥

ciqd,çôèokl ,zegt `l`éðz àìlr `xnbd dywn .exeriy z` `pzd ¤©Ÿ¨¥
:digcdéðz÷ àäådpynaçôè ïúBð äæå ,äöçîe çôè ïúBð äæ ïéðéáìa' §¨¨¨¥¦§¥¦¤¥¤©¤¡¨§¤¥¤©
,'äöçîe:`xnbd zvxzn .gthn mizegt mixeriy `pzd hwpy ixdíúä ¤¡¨¨¨
ivg lkéôeøèöéàì éæçozep cg` lk ixdy ,mly gthl [sxhvdl ie`xÎ] ¨¥§¦§¨¥

ciqd z` `pzd llk `l okle ,ivgn zegt ozep cg` lk ciqa j` ,ivg
.eixeriya

:dpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzoiaexira epipy(:bi), ¨§©
eøîàL äøBwäxeriy ,ze`ean iteziy iabl minkgdaçø`edìa÷ì éãk ©¨¤¨§¨§¨§¥§©¥
çéøàäå ,çéøà`edìL ìL äðéáì éöç,íéçôè äLdpial iaery gkene ¨¦©§¨¨¦©£¦§¥¨¤§Ÿ¨§¨¦

`ed mipial lzek xeriyy epizpyna x`eany oeike ,migth dyly `ed
:`xnbd dgec .ciqd `ll mipa`d ly `ed xeriydy ixd ,migth dyly

íúäxaecn ,oiaexira -àúáøáøadyly oiiaery ,zelecb mipiala - ¨¨§©§§¨¨
dyly oiiaery ,zelibx mipiala xaecn epizpyna j` ,ciq `ll migth

:`xnbd z`f dgikene .ciqd mr wx `ed migthénð à÷écwiecn oke - ©§¨©¦
,my dpyndncixdéðz÷dpial'ìL ìLàkéàc ììkî ,'íéçôè äL §¨¨¥¤§Ÿ¨§¨¦¦§©§¦¨

àøèeæefi`l hxtl `pzd jxved okle ,xzei dphw dpial yiy rnyn - §¨
dyly xeriye ,migth dylyn dphw `id dpial mzq j` ,ezpeek dpial

ok` :`xnbd zniiqn .ciqd mr cgi `ed epizpynay migthdpéî òîL§©¦¨
.mipa`d ibeq x`ya oicd `ede ,ciqd mr mipial lzeka zwqer epizpyny

lirl xkfedy ab`(`"r)ote` lr `xnbd dywn ,ipyd ycwnd zia ceak

:qecxed ici lr eziipaàzLéðk éa Léðéà øBzñéì àì ,àcñç áø øîà- ¨©©¦§¨Ÿ¦§¦¦¥§¦§¨
,xg` zqpk zia zepal ick ok dyer m` s` ,zqpk zia qexdl mc`l xeq`

éúéøçà àzLéðk éa éðác ãò,xacd mrhe .xg` zqpk zia dpaiy cr - ©§¨¥¥§¦§¨©£¦¦
àúeòéLt íeMî éøîàc àkéà,edepai `le qpe` rx`i `ny -àkéàå ¦¨§¨§¥¦§¦¨§¦¨

ééeìö íeMî ,éøîàc.lltzdl okid didi `l ycgd ziipa cry ,dlitz - §¨§¥¦§¥
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî.minrhd oia oicd oiprl lcadd dn - ©¥©§

,zx`ane,eäééðéa àkéàote`àzëec] (éúéøçà àúùéðë éá) àkéàc ¦¨¥©§§¦¨§¨
ééelöì[`ny ,oey`xd mrhd wx jiiyy ,ea lltzdl xg` mewn yiy - §©¥

.llk edepai `l

:`xnbd zxtqn,àøèeæ øîe øîéøî,uiwd zenil zqpk zia mdl did §¥©©§¨
ezxwzy ,sxegl xg` zqpk ziae ,ea qpkp xie`de milecb eizepelgy

e ,mihren eizepelge miar eilzk ,dkenpàååúéña ,àèéé÷ éa eðáe éøúñ- ¨§¥¨¥©§¨§¦§¨

,uiwd ly zqpkd zia z` ycgn mipeae mixzeq eid sxegaeéøúñå]eðáe [ §¨§¥¨
àèéé÷a àååúéñ éaly zqpkd zia z` ycgn mipeae mixzeq eid uiwae - ¥¦§¨§©§¨

.sxegd
:ycgd ziipa mcew oyid z` xezql xzeny mipte` yi m` zxxan `xnbd

éúçîe éæeæ eáb ,éMà áøì àðéáø déì øîàcia megipde zern eab - ¨©¥¨¦¨§©©¦¨¥¨£¥
,i`abd,éàî.driytl yeygl yiy e` ,oyid z` xezql xzen m`døîà ©¨©

déì,xeq` df ote`a s` ,iy` axeäì énøúéî àîìécmdl oncfi `ny - ¥¦§¨¦§©¥§
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.rexfa dkelnd z` lhpedéì øîà,`hea oa `aaàîìòa øéLò éåäéìå- ¨©¥§¤¡¥¨¦§¨§¨

,epllw` ji` ,xiyr mc` `l` epi` m` s`åixdáéúk(my)éøãçáe' ©§¦§©§¥
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המשך בעמוד גפ

oifge` mipy` cenr c sc ± oey`x wxt`nw `aa

éìééã àìéìë äéì øãäàoixewy uxy `ede ,(`i `xwie) `li :opinbxzn "dwp`d" -

.eipir zeaiaq exern dxhr el dyre .oihgnk dyw exrye ,o"evxd*àäéî àúùä
[úàå àðàã].rney oi`e ,o`k epipy z`e `p` -éùã÷î úà ììçî éððäditiq -

."mkipir cngn" `xwcàúåëìîî àðéôúñî.miinex zeklnl eid mitetk -ïéëìîúî
.zeyx oilhep =ïàë êøôñ êìò êðééæ éà-

zia zbxdy ,jzngln ilka zi`bzp m`

[eprci] ,`ed epicia jly oiqgei xtq - jipec`

.car dz`y'åë àëø àìoa `le jln `l =

.jlnãéáòúî àéðì÷oixeg oa dyrp -

.eil`nàùéù.y"iia** oixewy ,wexi yiy -

àøîøîå.oal yiy -àìçåëreav yiy -

.legk oirkàîéã àúååãéàmdy] ,mid ilb -

.[ozii`xa zyyrzn oirde micpe mirpùðòð
ìàéðã.eyper yxtn dinwl -øôùé éëìî
êìò.jipira ahiz izvr =ïééðò ïçéîá=

.miipr zpipgaêúåìùì àëøà àäú ïëá=

.jnelyl [jxe` `di]àèî àìåëlk -

.eilr `a zeprxet ly melgdïéçøé úö÷ì
øùò éøúel dlz l`ipc ly ezvr liaya -

.ycg xyr mipy`veda.milwc ialel -

àðôãå,x"el* oixewy mipenxr ur itpr -

.y"iia** oixew ely ixteàèéùômipa`dc -

`pic ol wqt `l elit`c .mdipy ly

mdipy oia dlgzny epcnlnd ,oizipznc

deya oiwleg eid mgxk lr - de`yr

in cie ,migpen mdipy zeyxa ixdy ,mipa`d

`w :l`ppg epiax yexita :d"bd) !xabz mdn

witn szey `l` ,di`x opira `lc ol rnyn

edpip dilicc oirhc edi`e ,di`x `la dipin

opipiic ikd `peeb i`dk lke .di`xd eilr -

ziad" wxta ok enk cer yxetn oicd dfe .dil

oitzeya :`ni` zirai` .ezligza "diilrde

`l exiag zeyxa mipa` igep` ,`peeb i`d ik

opirny .`ed melk e`l zeyx zwfge ,ictw

`ricic `zlinc `peeb i`dk lkc dpin

igpnc ab lr s` ,ediiexzl `ztzeya

orhinl leki `l - ediipin cgc `zeyxa

:ol `niiwc ,"igpn izeyxac edpip icic"

.(o`k cr .iccd` ictw `l oitzeyàúùä
àì úøîà äðéâ íúñdi`x wfidy it lr s` -

.dyw'åë ééáà øîàebdpy mewn" i`d -

.i`w drwa` - oizipzn ipzwc "xecblïë íà
äò÷áá ìáà éàîikde ,wilq dpin `d -

xecbl `ly ebdpy mewn la` :ipzinl irai`
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.eltwnàöåäzifg eyri cvik ,mixvp zvign eyr m` -?øáì éëéøé éôåðéñiy`x -

exiag z` ozie cg`d dlkiyk mivedd speq didiyke ,exiag dcy cvl ayi mivedd

.iaxe` ipial `xizi gth :lirl opixn`ck - ikixi :wizrnd zdbd .uegan eptpqi -

:yxit l`ppg epiaxe .l`eny epxen ztqez

mipwd `edy `ptce ,mipwd iy`x `iven

jezn .uegl ,dvignd wefigl micnerd

cvd on oicinrny mipwdy rnyn eyexit

.o`k cr ,oitipq oeyl edfe ,lzekd jenql

àøèùá àìàmicr `iai - cg`d dyr m` -

micr eciri - mipy edyr m`e ,el enzgie

dielirn `pihc `ltew :dil `xiaqc .enzgie

.rici `l `vedåùòé àìådfl `l zifg -

cg`d d`yr `ly oniq ixde ,dfl `le

zifg dyer did - d`yr eli`y ,elya

!ueganäéãéã ãéáòå.uegan zifg dyr -

éàîøì àúð÷úåzb`c iptn ike :dinza -

oizipzn `d ipzinl `pz ltki` oi`nx?
àùéøåe`l - uegan zifg dyere :ipzwc -

dixag `nil `lc ,`ed i`nx meyn `zpwz

"`ed epipy ly"àðéã àðú ?drwae li`ed -

qpek `l` ,etekl leki oi` - xecbl bdpn oi`

`pz - `pic `pzc icii`e .dpeae ely jezl

`tiq `l` .i`nx meyn zifg dyere :`zpwz

zrcn eyr m`c `hiyt `dc ,`pz `l `pic

meyn dleke ,mdipy lyn dyrz - mdipy¥

.diipzc `ed `zpwzäðùîé÷îäúà ó
åéúåçåø ùìùî åøéáçzecy yly dpwy -

z` xcbe ,dixvn zylyl exiag dcy aiaq

swen df irvn` ly edcy `vnpe ,ozyly

.eizegex ylynåúåà ïéáééçî ïéàzzl -

ebdpy mewn drwa mzqc opixn`ck ,melk

epxen ztqez ,d"bd .`ed xecbl `ly

`l izk`c meyn - `nrh d`xp ile :l`eny

gexn qpkil mileki lkdy ,icin dil ipdn

oiaiign - ziriax xcb m` la` .ziriax

opixn`c ab lr s`e .`xnba opixn`ck ,eze`

xecbl `ly ebdpy mewn drwa mzqc lirl

drwal drwa oia ilin ipd - `edlzeke ,

i`n .opira `lc `ed myl zen` rax` deab

wfid liaya la` .di`x wfid `kilc - `nrh

xcb xecbl jixv dcyl eqpki `ly zenda

.zendad qpkiln rpend ,migth dxyr ely

øãâå ãîò íà øîåà éñåé éáø :ïðéñøâ éëä
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ipy wxta gken ikde :ztqez .onwl dl

,"cnr m`" ipzwc ,giken oeylde ,`nw `aac

`edda e`lc llkn - "xcb m`" ipzw `le

cr ,l`eny epxen ztqez .ixiin ylyd xcbc

.o`klkd z` eilr oilblbnewlg zzl -

cvd z` xcbc oeikc .zepey`xd zylya

xcbc i`na dil `gipc dizrc ilb - geztd

.dixagàøîâøãâù äî éôì.dvgn el xifgi - oey`xd oda `ivedy ze`ivi lka -íéð÷ éîã.mipa` xcb ly d`veda iyt` i`e ,mipw xcba il ibq icicl :dil xn`c -

eze` oiaiign oi` 'ek dpey`xd z` xcbe 'ek xne` iqei iax `tiq `ni` .eze` oiaiign ziriax `d eze` oiaiign oi` eizegex ylyn exiag z` siwnd opz :opiqxb ikd`dc -

.dil ipd`c ,eze` oiaiign - ziriaxd z` siwn cer xcb m` `d .ziriax cvn `ed ielb ixdy ,icin dil ipd` `løîåà éñåé éáø àôéñ àîéà:xn`c `ped axl `nlya -

.'ek xaq iqei iaxe ,eze` oiaiignc `ed lefa mipw inc xaq "lkd"c `pyil hwp `lc `nw `pzc ;iqei iaxl `nw `pz oia `ki`c epiid - `ed xcby dna iqei iaxc "lkd"

`tiwida dil `gipc dizrc ilb `lc `kid `zyd :`ed oky lkc - `l swip xcb m` la` ,eze` oiaiignc `ed ziriaxd z` siwn xcb m` `wec `nw `pzc xninl `kil `dc

.ibiltc `ed lkdc leblba `l` ,siwnl oicd `ede swip `pzc `zyd jzrc `wlq `w ,inp iqei iaxle .ilbc `kid oky lk ,dil aiign `wéîð íéð÷ éîã àî÷ àðúì àìà
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øáñ àî÷swip dxcb m`e .el elired `le miax mini my eidy ,oic ziaa i`kf mdn `vi xaky ,dil aidi `l zepey`xd inc la` .siwn dxcb m` dil aidi ziriax inc -
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é÷î àîéàåäééðéá àëéà ó÷éðå óil zil iqei iax la` ,swip dxcbc `kid iqei iaxc dil zi` `nw `pzc -`py `le swip `py `l :xaq `nw `pz .siwn xcba `nw `pzc d
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:`xnbdòéãé òãéî àôelé÷dldy ercie ,`ed xkip lzekdn hihd seliw - ¦¨¥©¨¦©
.ze`nxa zifgd z` sliw

dieyrd dvign :`xnbd zxne` .mitpr zvigna zifg ziiyra dpc `xnbd
nàöeä,ziyrp `id cvik ,milwc ialel -éëéøé éôepéñ ,ïîçð áø øîà ¨¨©©©§¨¦¥§¥¥

øálîzl`ey .exiag cvl ozrilw dniizqdy oivedd iy`x z` aqi - ¦§©
:`xnbdåéâlî ãáòéðåm` :`xnbd daiyn .ely cvl mze` aqi `l recn - §¥£¥¦§¨

,okøálî déøáç énð ãéáò,ely cvl mze` aqi exiag mb -éãéc ,øîàå ¨¦©¦©§¥¦§©§¨©¦¦
.àeä déãéãå:`xnbd zl`eyénð àzLä ,éëä éàcvl mze` aqiny §¦¥¦¨¦©§¨©¦

,exiagdéì éãLå æéib,llk zifg `dz `le ,mwxfie exiag mkzgiy yeygp - ©¦§¨¥¥
.àeä déãéãå éãéc ,øîàå:`xnbd daiynàðéè déì ÷éøLîlr hih ozi - §¨©¦¦§¦¥©§¦¥¦¨

:`xnbd zl`ey .mkzgi m` xkip `die ,oivedd iy`xéúà ,énð àzLä©§¨©¦¨¥
éì÷å déøáçdéì ó:`xnbd daiyn .df hih slwl exiag leki oiicr - ©§¥§¨¦¥

òéãé òãéî àôelé÷.`ed xkip hihd seliw - ¦¨¥©¨¦©
:mixvp zvign iabl zxg` drc `xnbd d`ian,øîà éiaàzkiiy `l ok` ©©¥¨©

okle ,etlwl dld lkeie xkip epi` hihd seliwy oeik ,oived zvigna zifg
zvignàzðwz déì úéì ,àöeämi`nxn lvpidl dpwz el oi` -àlà ¨¥¥©©§¨¤¨

,àøèLaeazki ,mdipy eyr m`e ,e`yr ecal `edy xhy micr el eazkiy ¦§¨¨
.ede`yr mdipyy xhya

'eke drwaa la` :dpyna epipyíäéðL úòcî eNò íà ìáàz` oipea £¨¦¨¦©©§¥¤
:`xnbd dywn .o`kne o`kn zifg oiyere rvn`a lzekdàáø déì øîà̈©¥¨¨

,éMà áøì à÷éføtîa mdipyyk recnizy zeyrl mdilr cgi mipe ¦§©¦¨§©©¦
y xyt` ixde ,zezifgeNòé àìzifg,äæ àìå äæ àìmdipyy gken `die Ÿ©£Ÿ¤§Ÿ¤
:`xnbd zvxzn .edepadéì øîà,iy` axàëéøö àìote`l `l`íéã÷c ¨©¥Ÿ§¦¨§¨¦
déãéc ãáòå eäéépî ãçdi`xk ,uegan zifg dyre mdn cg` micwdy - ©¦©§§¨©¦¥

,ely lzekdydéøáç ãéáò àì éàå,zifg exiag mb dyri `l m`e -øîà §¦Ÿ¨¦©§¥¨©
àeä déãéc.zezifg izy eyri okle ,ely wx lzekdy oey`xd orhi - ¦¥

:`wifxtn `ax eilr dnzïì òîLî à÷ éànøì àzðwz ,àðúå`a ike - §¨¨©©§¨§©©¨©§©¨
.`pzd ly ekxc ef oi` ixde ,mi`nxn lvpdl zepwz xnel `pzddéì øîà̈©¥

,iy` axàeä éànøì àzðwz åàì àLéøåcg` m`y `yixa xen`d ike - §¥¨©©©§¨§©©
.mi`nxn lvpidl dpwz ef oi` ,zifg dyri ecal dpa mdndéì øîà`ax ¨©¥

,`wifxtnàðéc àðz ,àLéø àîìLadrwaay ,oicd xwir z` `pzd dpy - ¦§¨¨¥¨¨¨¦¨
,xecbl aeig oi`àðéc íeMîeoicd ab` -àðzmbàzðwz,zifg ziiyr ly ¦¦¨¨¨©©§¨

àlàaàzðwz éðz÷c éðz÷ àðéc ,àôéñdzpyp eab`y ,oic da dpyp ike - ¤¨¥¨¦¨¨¨¥§¨¨¥©©§¨
z` mipea mdipy evx m`y heyty ,oic yecig `tiqa oi` ixde ,dpwzd mb

.mi`nxl dpwz rinydl wx d`a `tiqdy xazqn `le ,rvn`a lzekd

:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàc ,yecig yi `tiqa mba ,àëäzvignéöeä ¨©¨¦¨¨¨¦¥
[mixvpÎ],ïðé÷ñòdf oic dpypeî é÷etàìezrcéiaàc,lirløîàc ©§¦¨§©¥¦§©©¥§¨©
zvigny,àøèLa àlà àzðwz déì úéì àöeäzeyrl xyt` i`y oeik ¨¥¥©©§¨¤¨¦§¨¨
,zifg daïì òîLî à÷ef dxizi dpyna `pzdc,`ved zvigna s` ¨©§©¨§

àéâñ úéæça,`ved lzeka zifg zeyrl xyt` ,xnelk ,zifg ziiyra ic - §¨¦©§¨
mb ok dyri ,zifg mdn cg` dyr m` okle ,iia` lr wlegd ongp axke

.exiag

äðùî
xcb dpa mdn cg`e ,zekenq zecy mdl yiy mc` ipaa dpc dpynd

:exiag z` mb zynyndéwnäìMî Bøéáç úà óåéúBçeø Lyiy mc` - ©©¦¤£¥¦¨Ÿ¨
,exiag dcyl aiaqn zecy yly elúà øãâågexdäiðMä úàå äðBLàøä §¨©¤¨¦¨§¤©§¦¨

úéLéìMä úàå,exiag dcyl eizecy oiayBúBà ïéáéiçî ïéà,swipd z` - §¤©§¦¦¥§©§¦
lirl x`azd ixdy ,siwnl mlyl(`"r)ebdpy mewn `id drwa mzqy

.dxicbd ze`veda szzydl eaiigl leki epi`e ,xecbl `lyéñBé éaø©¦¥
ãîò íà ,øîBàswipdúà øãâågexd,úéòéáøäel gepy ezrc dlib ¥¦¨©§¨©¤¨§¦¦
e ,siwnd zexcbaìkä úà åéìò ïéìbìâîze`vedn ivg siwnl mlyn - §©§§¦¨¨¤©Ÿ

.zepey`xd zegexd zyly zxicb

àøîâ
:ezrc z` zx`ane ,iqei iaxk zwqet `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

ïéìbìâî úéòéáøä úà øãâå ãîò íà ,øîàc ,éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL§¥£¨¨§©¦¥§¨©¦¨©§¨©¤¨§¦¦§©§§¦
.ìkä úà åéìò,iqei iax zrc z` x`ane l`eny siqenàðL àìoi` - ¨¨¤©ŸŸ§¨

y ote` oia weligãîòdówéðe ,ziriaxd z` xcbeàðL àìm`ãîòdéwîó ¨©¦¨Ÿ§¨¨©©¦
dzry oeik ,eizexcba ewlg z` siwnl mlyl swipd aiig mlerl ,dxcbe

.eizegex rax`n xecb `ed

:iqei iax zrca zwelgn d`ian `xnbd,øîà àðeä áø ,øîzéàdn ¦§©©¨¨©
z` eilr oilblbn' iqei iax xn`y'ìkäswipd mlyny ezpeekäî éôì ©Ÿ§¦©

øãbMe ,dxwi xcb `id m` s` ,siwnd dpay lzekd beq itl -áø øa àéiç ¤¨©¦¨©©
'ìkä' ,øîàwx swipd el mlyiy epiid,íéð÷ éîc éôìieey itl ,xnelk ¨©©Ÿ§¦§¥¨¦

swipd leki mipa` xcb siwnd dpa m` s`e ,xzeia dlefd `idy ,mipw xcb
mlyn `ed z`f s`e ,mipwa el icy xnelìBæaxignn yily ipy wx - §

.mipwd

:ax xa `iig zrc lr `xnbd dywnïðz,epizpynaéwnäBøéáç úà ó §©©©¦¤£¥
ìMîïéà ,úéLéìMä úàå äiðMä úàå äðBLàøä úà øãâå ,åéúBçeø L ¦¨Ÿ¨§¨©¤¨¦¨§¤©§¦¨§¤©§¦¦¥

,BúBà ïéáéiçî,wiicl yieàämb siwnd excb m`d gexdn,úéòéáø §©§¦¨§¦¦
,BúBà ïéáéiçîdzreúà øãâå ãîò íà ,øîBà éñBé éaø ,àôéñ àîéà §©§¦¥¨¥¨©¦¥¥¦¨©§¨©¤

,ìkä úà åéìò ïéìbìâî úéòéáøäxaq `nw `pz mby `yixdn wiecn ixde ¨§¦¦§©§§¦¨¨¤©Ÿ
e .ewlgp dna ok m`e ,jkøîàc ,àðeä áøì àîìLaaiignd iqei iaxyìkä ¦§¨¨§©¨§¨©©Ÿ

,éñBé éaøå àn÷ àpz ïéa àkéàc eðééä ,da øãbM äî éôìcàn÷ àpz §¦©¤¨©¨©§§¦¨¥©¨©¨§©¦¥©¨©¨
ïéà ,ìBæa íéð÷ éîc (éôì ìkä) øáñ,mlyl swipd aiig ,ok -åinc eli` ¨©©Ÿ§¦§¥¨¦§¦§

øãbM äî,siwndøáñ éñBé éaøå ,àìz` eilr oilblbnyìkäepiidéôì ©¤¨©Ÿ§©¦¥¨©©Ÿ§¦
øãbM äî.xzei dxwi xcb ef m` s` ,siwndøîàc ,áø øa àéiçì àlà ©¤¨©¤¨§¦¨©©§¨©

iqei iaxly'ìkä'epiidàn÷ àpz ïéa àkéà éàî ,ìBæa íéð÷ éîc éôì ©Ÿ§¦§¥¨¦§©¦¨¥©¨©¨
,éñBé éaøìixdeéàelit` `nw `pzly xn`páéäé÷ àì ìBæa íéð÷ éîc §©¦¥¦§¥¨¦§Ÿ¨¨¦

déìok m` ,iqei iax lr wleg `ed dfae ,el ozep epi` -déì áéäé÷ éàî- ¥©¨¨¦¥
mlyn ziriaxd z` xcb m`y `nw `pz ixacn epwiic ixde ,el mlyn dn

.lefa mipw incn zegt mlyl leki `ed dne ,lkd z` swipd

:mipte` dnka ef `iyew zvxzn `xnbdàøéèð øâà ,àîéà úéòa éà- ¦¨¦¥¨£©§¦¨
dxiny xky,eäééðéa àkéàcïéà ,àøéèð øâà ,øáñ àn÷ àpzaiig - ¦¨¥©§©¨©¨¨©£©§¦¨¦

drya xneyl mlyl jixv didy hren mekq edfe ,el mlyl swipd

j` ,dizenwa zcner dcydyøáñ éñBé éaøå .àì ,ìBæa íéð÷ éîc`ly §¥¨¦§Ÿ§©¦¥¨©
mlyl eilr `l` ,dfa ic.ìBæa íéð÷ éîc§¥¨¦§

:ipy uexiz,àîéà úéòa éàåxg`e ,zegex yly wx dligz xcb siwndy §¦¨¦¥¨
e ,ziriaxd z` jkàn÷ àpz ,eäééðéa àkéà úéLéìLe äiðL ,äðBLàø¦¨§¦¨§¦¦¦¨¥©§©¨©¨

øáñincyìáà ,déì áéäéc àeä úéòéáøinc,úéLéìLe äiðL ,äðBLàø ¨©§¦¦§¨¦¥£¨¦¨§¦¨§¦¦
,déì áéäé àì`le ziriax gexl dvext edcy dzid mziiyr zryay itl Ÿ¨¦¥

zxicb xg` s` ,el` zexcb iabl oicd zian i`kf `viy oeike ,el elired
.rxtnl oda aiigzn epi` ziriaxdäéiðL ,äðBLàø ,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©¦¨§¦¨

.déì áéäé énð úéLéìLe§¦¦©¦¨¦¥
:iyily uexizéwî ,àîéà úéòaéàeäééðéa àkéà ówéðå óm`d ewlgp - ¦¨¦¥¨©¦§¦¨¦¨¥©§

,dxcb swipdy ote` oial ziriaxd z` xcb siwndy ote` oia welig yi
àîòè ,øáñ àn÷ àpúcoeik aiig `edyãîòcdówéð,ziriaxd z` xcbe §©¨©¨¨©©§¨§¨©¦¨

cexiag zxicba el gepy ezrc dliby oeik,ìkä úà åéìò ïéìbìâîozepe §§©§§¦¨¨¤©Ÿ
dzr ,oic zian i`kf `vi dligzay s`e ,zexcbd zyly ze`vedn zivgn

,mlyl aiig ,jka el gepy ezrc dlibyìáàm`ãîòdéwîóz` xcbe £¨¨©©¦
,ziriaxd,úéòéáø éîc àlà Bì ïúBð Bðéàiabl i`kf oic zian `viy oeik ¥¥¤¨§¥§¦¦

.mda el gepy ezrc dlib `le ,zepey`xd zexcbd zyly,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©
éwî àðL àìå ówéð àðL àìãîò íà ,ómdn cg`øãâå,ziriaxd z` Ÿ§¨¦¨§Ÿ§¨©¦¦¨©§¨©

åéìò ïéìbìâîswipd lr -.ìkä úà §©§§¦¨¨¤©Ÿ
:dpey ote`a iyilyd uexizd z` d`ian `xnbdàðéøçà àðMéìuexiza ¦§¨©£¦¨

,dféwî,eäééðéa àkéà ówéðå ócøáñ àn÷ àpzelit`yøãb íàdéwîó ©¦§¦¨¦¨¥©§©¨©¨¨©¦¨©©¦
déì áéäé énð ,úéòéáøä úàzrax` lr eize`vedn zivgn swipd ¤¨§¦¦©¦¨¦¥

,swipd xcbyk oky lke ,zegexdåeli`,øáñ éñBé éaøwxyãîò íà §©¦¥¨©¦¨©
ddéì áéäéc àeä ,úéòéáøä úà øãâå ówéðzyly inca ewlg z` ¦¨§¨©¤¨§¦¦§¨¦¥

meyn ,zegexddéì àçéðc dézòc éìâcel gepy ezrc swipd dlib - §¨¥©§¥§¦¨¥
,el` zexcbaøãb íà ìáàdéwîó,ziriaxd z` mbéãéî déì áéäé àì- £¨¦¨©©¦Ÿ¨¦¥¦¦

.jka epevxy ezrc dlib `ly ,melk el ozep swipd oi`
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc `xza `aa(iriax meil)

:`xnbd zxtqn .`ped axk dkldy rnyn epnny dyrn d`ian `xnbd

àéðeø,[mc` myÎ]déôwàetiwd -,åéúBçeø òaøàî àðéáø`piax xcbe §¨©§¥¨¦¨¥©§©¨
.`ipex dcyl eizecy oiadéì øîà,`ipexl `piaxéøãâc änk éì áäoz - ¨©¥©¦©¨§©§¦

.ef xcb ziipaa il eidy ze`veddn zivgn ildéì áéäé àìel ozp `l - Ÿ¨¦¥
,`piax el xn` .erazy oennd z` `ipexéì áäincn zivgn zegtd lkl ©¦

xcbdéôìinc,ìBæa íéð÷df mekq mbedéì áéäé àì,`piax el xn` .`ipex §¦¨¦§Ÿ¨¦¥
éì áäzegtd lklàúeøéèð øâàizexcbn dpdp dz`y ,xneyd xky - ©¦£©§¦¨

df mbe ,xney xekyl jixv jpi`y jka.déì áéäé àìŸ¨¦¥
éì÷éc øãb à÷ äåä ,ãç àîBé.eilwcn mixnz hwel `ipex did cg` mei - ¨©£¨¨¨©¦§¥

e ,`piax ed`xdéñéøàì déì øîà,[`piax ly] eqix`l -dépî ìB÷L ìéæ ¨©¥©£¦¥¦§¦¥
éðéäàc àøeaé÷.eipta ,mixnz leky` edcyn leh jl -ééezàì ìæà- ¦¨©£¦¥¨©§©¥

`ipex ed`xyke ,leky`d z` `iadl qix`d jldàì÷ déa àîømixd - ¨¨¥¨¨
.mixnzd z` lehi `ly ,dxrba elew eilrdéì øîà,dzr ,`ipexl `piax ¨©¥

,ef dxrbaCì àçéð çðéîc Czòc úéìbmiaiag jilwcy jzrc z` zilib - ¨¦©§¨§¥©¦¨¨
lkn ,miapbn yyeg jpi`y xn`z m` s`e ,mixeny eidi mdy jpevxe jilr

mewnàäé àìjcyl iqix` zqipk jipiraàlàzqipkkàîìòa àféò- Ÿ§¥¤¨¦¨§¨§¨
,jilr miaiag mdy oeike ,jixnz z` lek`le qpkdl milekiy ,cala mifir

àúeøéèð éòa àì éîjpevxy heyt ixde ,mxneyl jixv jpi` ike - ¦Ÿ¨¥§¦¨
.il mlyl jilr jcy z` izxcby dna zipdpy oeike ,exnzyiydéì øîà̈©¥

n ,`ipexàîìòa àféòike ,yyeg ipi`ì åàìàéòa ééeìëà`l m`d - ¦¨§¨§¨©§©§¥¨£¨
.xcb jixv ipi`e ,dyxbl ick da xerbl witqndéì øîà,`piaxàøáb àìå ¨©¥§Ÿ©§¨

dì éìëéîc úéòadz` ok m`e ,mifira xrbiy mc` xekyl jixv jpi` ike - ¨¦§¥§¥¨
.dxiny xky zegtl il oze ,exkeyl jixv jpi`y ixcbn dpdp

àúàoicl `piax `a -déì øîà ,àáøc dén÷ì,`ipexl `axdéñéét ìéæ ¨¨§©¥§¨¨¨©¥¦©§¥
ñéitéàc éàîaxnelk ,jnn lehil qiitzp xaky dna `piax z` qiit jl - §©§¦©¥

,cala dxiny xkyàì éàå,jka eqiitzàðéc Cì àððéàcjpic z` oec` - §¦Ÿ¨¦§¨¨¦¨
,éñBé éaøc àaélà àðeä áøkexcby xcbd ieeyk swipd z` aiigny §©¨©¦¨§©¦¥

mlyl aiig `ipex did okle ,`ped axk dkldy `ax ixacn x`eane .siwnd

.jkn zegta qiitzn `piax did `l m` ,xcby dn itk `piaxl
xy`ky ,micwpe .xg` oipra ,`ipexe `piax lr sqep dyrn d`ian `xnbd
zxg` dcy el yiy mc` dzepwl dvexe ,edcy z` xeknl `a mc`

zeticr df dpewl yi ,[leab oa ,'`xvn xa' dpeknd] xknpd dcyl dkenqd
lkeie zekenq eizecy eidiy jka geex el yiy oeik ,xg` dpew lk ipt lr
yi ,ef dcy dpw xak xg` mc`y ote`a s`e .cgi mxneyle mda cearl

oice ,dpwy dcyd z` el xeknl egixkdl xnelk ,ewlql zekf `xvnd xal
weqtdn cnlp df(gi e mixac).'aFHde xWId ziUre'§¨¦¨©¨¨§©

àðéáøc àøöénà àòøà ïáæ ,àéðeø,`piax ly xvina dzidy dcy dpw - §¨¨©©§¨©¥§¨§¨¦¨
,edcy leab lré÷elñì àðéáø øáñxeknl egixkdle ,ewlql `piax dvx - ¨©¨¦¨§©¥

,ef dcy el,'àøöî øá'c àðéc íeMîmc` lkl mcew `piax ezngny ¦¦¨§©¤§¨
.ef dcy ziipwaéLðéà éøîà ,àðéáøì àáéé áøc déøa àøôñ áø déì øîà̈©¥©©§¨§¥§©¥¨§¨¦¨¨§¥¦§¥

,miyp`d ita xeby df mbzt -'àlöì äòaøà'milrpn xkeny orvxd - ©§¨¨§¦¨

e ,envr xerd lr mifef drax` mlyn'àììöì äòaøà'mifef drax` cere - ©§¨¨¦§¨¨
`ipexe ,mihren eigeexy `vnpe ,weya oxkene ,xerd icarn xkyl ozep `ed
oicn dcyd z` jl xeknl egixkdl dvex dz`y cre ,ipr orvx `ed
df ipr wlqz l`e ,aehde xyid z` dz` dyr ,'aehde xyid ziyre'

.ezia zqpxtl el zkxvpy dcydn

äðùî
:lzekd ltpe ,lzeka dewlgy mc` ipa ipy ly xvga dpc dpyndìúBk¤

øöç,di`x wfid repnl ick mitzeyd oia dpapy,ìôpLdvex mdn cg`e ¨¥¤¨©
,axqn etzeye ezepalãò ,BúBðáì BúBà ïéáéiçîdaeb,úBnà òaøà §©§¦¦§©©§©©

rax` daeba lzekd dpapy xg` m`e .di`x wfid repnl ic df daebay

lde ,eize`vedn ivg exiagn raeze ecal e`pa `edy cg`d oreh zen`d
razpd ,el mliy xaky orehïúpL ú÷æça`ed reci xacy oeik ,ewlg z` §¤§©¤¨©

dld did ok `l m`y ,erxt i`ceae ,lzekd ziipaa miaiig mitzeyd ipyy

,ecal dpea did `le ,oic ziaa eraezàéáiL ãòraezdïúð àlL äéàøel ©¤¨¦§¨¨¤Ÿ¨©
.ewlg z` dld

lzekd z` diabdl mdn cg` dvx m`,ïìòîìe úBnà òaøàîm` s` ¥©§©©§©§¨
,zen` rax`n xzei deab did ltpy lzekdBúBà ïéáéiçî ïéàexiag z` - ¥§©§¦

rax`n xzei ecal ediabd mitzeyd cg`y xg`l m` j` .oipaa riiql
e etzey `a ,zen`Bì Cîñdf lzekl -øçà ìúBkdxwz zzl ick ,ecbpk ¨©¤©¥

,cgi mdipy lrL ét ìò óàoiicrïéìbìâî ,äø÷zä úà åéìò ïúð àl ©©¦¤Ÿ¨©¨¨¤©¦§¨§©§§¦
,ìkä úà åéìòoeik ,lzekd ziipa lk ze`vedn ivg exiagl rextl aiige ¨¨¤©Ÿ

lzekd lra eraez m` ,dfk ote`ae .ef ddabda el gepy ezrc dliby

`ed ixd ,erxt xaky oreh `ede mlyiyïúð àlL ú÷æçaaiige ,ewlg z` §¤§©¤Ÿ¨©
,dzr mlyläéàø àéáiL ãòeciriy micr -,ïúpLdf oicy oeik ©¤¨¦§¨¨¤¨©

iptl ozep epi`y `id ezwfge ,mc` lkl reci epi` lkd z` eilr milblbny

.oic zia edeaiigiy

àøîâ
eaeg z` rxty xnel mc`d zepn`pa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:epizpynn di`x jkl yi m` dpce ,oerxtd onf mcew,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦
delnïîæ òáBwäoerxtBøéáçì,dell -eonf xg`lBì øîàdeldézòøtE ©¥©§©©£¥¨©§©§¦

épîæ CBúa,oerxtd onf ribdy mcew -ïîàð Bðéà,ieyr mc` oi`y itl §§©¦¥¤¡¨
,yiwl yix miiqne ,oerxtd onf iptl eaeg z` rextlòøôiL éàåìedeld §©¤¦§©

aegd z`,Bpîæaz` minlyn mpi`y yi oerxtd onf ribnyk mb ixdy ¦§©
.maeg
eli`eeäééåøz éøîàc àáøå éiaà,mdipy exn` -Bâa òøôc Léðéà ãéáò ©©¥§¨¨§¨§¥©§©§¨¦¦¦§¨©§
déðîéæ,mrhde ,epnf jeza eaeg z` rextl ieyr mc` -enøúîc ïéðîéæ ¦§¥¦§¦§¦§©

éæeæ déìe ,onfd jeza zern dell mipncfn minrtly oeik -àìéæéà ,øî ¥¥¨©¥¦
déòøôéà,zrk eprxt`e jl` - ¦§§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc `xza `aa(iyiy meil)

'qcxt' e`ç÷Bìì øëBî déì øîà éöî'Cì éðéaæ àîL'xac jl izxkn - ¨¥¨©¥¥§¥©§¨©¦¦¨
la` ,jk enyydéì øîà éöî ,àëä,eig`l `ciltq`d lraàzòcà ¨¨¨¥¨©¥©©§¨

éâìt éëäczrc lr wx dzid dwelgd -eøãc éëéä ék déa àðøéàãc §¨¦©§¥§¨¦§¨¥¦¥¦§¨

ïúäáàitk xie`e xe` il didie ,epizea` excy itk df mewna xec`y - ©¨¨¨
.ekiygdle lzek zepal dpibd lral `ng ax xizd recne ,mdl didy

:`xnbd zvxzndéì eøîà̈§¥
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc `xza `aa(oey`x meil)

opeazdl lkei `ly ote`a elzek z` zepal edekixvdy jkne .oelgdn

:`xnbd zvxzn .wfid aygp cigi ly di`x wfidy gken ziad jezl
éðàL úéác à÷éfäag zia jeza opeaznd mc` ly di`x wfid dpey -,exi ¤¥¨§©¦©¦

aygp di`x wfid oi` xvg iabl wxe ,mirepv mixac eziaa dyer mc`y oeik

.wfid
:dywne `xnbd dkiynnâb ,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,òîL àzly ¨§©§¨©©©§¨¨©§¥©

mc`,Bøéáç øöçì Ceîqä,bbd daebl dey xvgd rwxw dzidyBì ïéNBò ©¨©£©£¥¦

bbl,úBnà òaøà dBáb ä÷òî,xvga hiadl bbd lra lkei `ly ick ©£¤¨©©§©©
:`xnbd zvxzn .wfid aygp xvga cigi ly di`x wfidy gkeneéðàL©¦

,íúämeynéLéîLz éì äòéá÷ éãéãì ,âbä ìòáì øöçä ìòa déì øîàc ¨¨§¨©¥©©¤¨¥§©©©©§¦¦§¦¨¦©§¦¦
j` ,exivga ynzyn mc` dry lky ,reaw ily yeniyd -àì Cãéãì§¦¨Ÿ

CzLéîLz Cì äòéá÷lk ebba ynzyn mc` oi`y ,reaw epi` jyeniy - §¦¨¨©§¦§¨
,mirepv miyeniyl ixvga ynzydl ikxc okle ,dryéäa àðòãé àìå§Ÿ¨©§¨§¥

úéúàå à÷éìñ àðcéò,ea ynzydl jbbl dlrz onf dfi`a rcei ipi`e - ¦¨¨§¦¨§¨¦
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxt`nw `aa

[mcewd cenrl jiiy df xeaic]øáñ éñåé éáøåla` .dizrc ilbc ,swip dxcb `wec -

.`l - siwn dxcbàðéáø äéô÷à àéðåødrax` zeaiaq `piaxl eid zecy drax` -

.oxcbe ,`ipex ly eixvnéøãâã äîë éì áä:xn`c ,iqei iaxc `ail` `ped axk -

.onwl gkenck ,ol `niiw ikdc .xcby dn itl lkdøãâ äåä ãç àîåédid `ipex -

.edcyay lwcn mixnz xcebéðéäàã àøåáé÷
.eiptae ,`ipex lyn mixnz ly leky` -

àì÷ äéá àîødiqix`a `ipex ea xrb -

.`piaxcäéì øîàjizrc` zilb :`piax -

.ozxinya jl `gipe ,jilr oilwcd oiaiagy

'åë úéòá àì éî àîìòá éæéò àìà àäé àì
jixv - miapbd on `xi jpi` elit` ,xnelk -

.mifrd on oxnyl dz`úéòá àøáâ åàìå
ééåìëàì"mrxie" .oda xerble wirfdl -

oeyl lk oke ,(gi mildz) ilk` :opinbxzn

.ozpedi mebxza dfxkdäîá äéñééô
ñééôéàã,`xihp xb`a qiitzdl jl aeh -

`ppi`c `l i`e :d"dbd .jkl dvxzpe eli`ed

wqt oke .`zkld ikdc llkn - iqei iaxk jl

.l`eny epxen ztqez .l`ppg epiaxäòáøà
àììöì äòáøàå àìöì`lv :izrny ip` -

xn` jke .xiyr orvx - `llve ,ipr orvx -

ipr orvxl oikixv zexkk rax` :el

.xiyrl oikixvy enk ,meil ezia zelk`nl

myke .dqpxtl dcyd el jixve ,`ed ipr dfe

xne` dz`yxac `pica ilrn wlzqd :el

ip` jk ,"aehde xyid ziyre" meyn ,`xvn

l`e ,df iprl aehe xyi dyr :jl xne`

`le `lv iexw xerdc ,mbnbl yie .edwlqz

i`n (a,ep mixcp) `nlra opixn`ck ,orvxd

orvx `ipex :ip` xne`e .`lvc `qxr - ybxc

odn zeyrl oipcarl zexer ozepe ,did

`xtq ax el xn` jke .weya oxkenl oilrpn

jixv `edy ,hren exky df iprd :`piaxl

:iypi` ixn`c ,oipcarl daxd xky ozil

ifef drax`e ,xerd gwn jxevl ifef drax`

.ezia zqpxtl ef dcy el idze ,aehe xyi dyr jkitl .`llv epiide ,oipcard xkyl

enk - `llvl drax`e ,ipr ocarl jixv zexkk drax` - `lvl drax` :d`xp ile

jeza zg` dcy el didy `ipex cbpk `ed lyne .xiyr ocar jxevl drax` ok

el dpw eiykre ,eizegex rax`n ditw` `piaxc lirl xn`ck ,`piax ly zecy

`piaxl `xtq ax dil xn`e .eizecy oia `piax dcy wiqtne ,`piax xvn lv` dcy

jixvy enky ,mipy el didi eiykrc ,dze` `ipexl gipdl ,aehde xyid dyriy

z`ivik daexn cg`d z`ivi mixac dnkne ,cg`l ok mb [jixv] zecy ipyl dxiny

.xkzyn `ipex `vnpe ,mipyäðùîúåîà òáøà ãò úåðáì åúåà ïéáééçî-

.di`x wfidl ibq ikdacïúðù ú÷æçáeiziyr ip`" :e`pay xg`l cg`d xn` m` -

.on`p - "iwlg izzp" :xne` dfe .d`ivid ivg eraeze ,"ipriiql df dvx `ly ,ilyn

òáåúä àéáéù ãòhtyne ,eriiql eilr daegc oeikc .el ozp `le erazy micr -

.oic ziaa eilr wrev did `l` ,elyn dpea did `l - ielb lkl dfìúåë åì êîñ
øçàe`pay xg`l -eriiql xg`d dvx `le ,daxd zen` rax`n dlrnl cg`d

lzekn dxwz eilr zzle jkql ick df lzek cbpk xg` lzek ipyd jnq - ezdabda

.dxwzd oiicr eilr ozp `ly it lr s` ,lzeklìëä úà åéìò ïéìâìâîilbc -

.j`idc ddabda dil `gipc dizrcïúð àìù ú÷æçáoicl eraze oey`xd `a m` -

dfe ,"izdabdy dna jwlg il oz" :el xne`e ,oey`x lzekl elzek z` jnqy xg`l

cre ,lkl ielb df htyn oi`y .micra `l` on`p epi` - "iwlg izzp" :xne`

.ozil ieyr epi` - oic zia edeaiigiyàøîâåøéáçì ïîæ òáå÷ä.edeldy delna -
àîéìéà
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ä"äâäolpnc :dywe - ziriax inc `l` dil aidi `l siwn la` :mixtqa azk

wxta rnyn oke !llk dil aidi `l `nlic ?ziriax inc elit` dil aidic

df :dpin rny .xeht - siwn `d ,swipc `nrh :xn`wc (a,k `nw `aa) "lbxd cvik"

.`fef xa `xihpa il ibq icicl :dil xn`c ,mzd ip`y :igce .xeht xqg `l dfe dpdp

il ibq icicl :xn`w ikdc zegcl yi ,edin

rax`l riiqln xeht jkld ,`fef xa `xihpa

`ly mc` jl oi`c ,riiqi ziriax la` .zegex

.eizegex rax`n xecb didiy ziriaxl riiqi

éàåiaxc `ail` `ped axk jl `ppi`c `l

did ecigtdl `ly d`xp did zvw - iqei

lcn ,ok xne``piabn - `l i`e" :xn`w `

`lc d`eliqa jl `pign" :e` ,"jpin `pct`l

dkeq) "lefbd alel"ac ab lr s`e ."`nc ran

eey`" :`q` ipafnc edpdl l`eny xn` (a,cl

,"oetxh iaxk ekl opiyxc - `l i`e ,ekiipiaf

,ok xne` did mcigtdlc mzd xninl irae

.i"yx yxitck ,dil `xiaq ikdc d`xp `kd

"qiiti`c i`na diqiit lif" :dil xn`wcn ,cere

liaya `l m` ,xzei el did oicd onc rnyn -

.qiitzp xakyäòáøàyexitl - 'ek `lvl

mingxn oi` [`d] :mz epiax dywn qxhpewd

- "iwelql `piax xaq" xn`wc ,cere !oica

i`d o`k jiiy dn :cere .`piax drhy rnyn

iziil - `ipexe `piaxa ixii`c meyn i` ?dyrn

:(`,hw `rivn `aa) "lawnd"c dyrn inp

icaer ixz jpde ,ded `piaxc `lzy `ipex

,xer `ed `lvc :cere !mzd inp iziil oizrnyc

`qxr - ybxc i`n :(`,fk ohw cren) opixn`ck

`xvin` `rx` oafc :mz epiax xne`e .`lvc

ditw`c zecy mze` xvin` epiid - `piaxc

ylyn oxvn `piax dide ,zegex rax`n `piax

xn`c ab lr s`e .zg` gexn `ipexe zegex

ipa rax` ipd :(a,gw `rivn `aa) "lawnd"a

,oaf oafc i`n - oafe ediipin cg micwc `xvn

didc meyn iwelql `piax xaq mewn lkn

drax` iypi` ixn` :`xtq ax dil xn` .zg` gexn wx `ipexe ,oiccv dylyn oxvn

,ohw xer - `llvl drax`e ,ifef drax` ocarl ozil jixv ,lecb xerl :yexit - `lvl

i`n ,inp `kd .lecba enk ohwa gxeh yiy ,lecbd on enk ohwd on ozil jixv xnelk

,zg` zaa oyxegl lkeiy ,oikenq eizecy lk eidiy meyn - `xvn xac `pic `nrh

jdc yxit mdxa` epiax axde .zegex ylyn dz` enk zg` gexn oxvn `ed jkle

,oda qix` `ipex didy zecy oze`c `xvn` epiid - `piaxc `xvin` `ipex oafc `rx`

oi`y it lr s` :`piaxl `xtq ax dil xn`w ikde .ded `piaxc `lzy `ipex :opixn`ck

ixn`c enk ,oxvn `ed ixd ocaer `edy li`ed mewn lkn ,melk rwxwd seba `ipexl

one`l - `llvl ozil jixv ok enke ,xerd lr fef drax` oipzep - `lvl drax` :iypi`

.xerd z` carnd

òáøàîopircic oebk ixii` - ozp `ly zwfga 'ek eze` oiaiign oi` dlrnle zen`

ied jkl ."eze` oiaiign oi`" `pyil rnynck ,adxqn dide ,dixagl divx`e cg mcwc

.zifg dyrya cinrdl jixv oi`e ,ozp `ly zwfgaóàéô ìòdxwz ozp `ly

ilbc oeik mewn lkn ,xeht xqg `l dfe dpdp dfc ab lr s` - lkd z` eilr oilblbn

:xn`wc (a,k `nw `aa) "lbxd cvik"a inp rnyn oke .aiig - ddabda dil `gipc dizrc

,ikd elit`e .xeht xqg `l dfe dpdp df :dpin rny .xeht - siwn `d ,swipc - `nrh

lzekd diabdy el mxeby ,`ed xqg df `kd :inp i` .il d`xp ok .aiig swip cnryk

.epnn oipr meya di`x wfid el didi `ly ick ,zen` rax`n dlrnlòáå÷äonf

jez dil aiyg `l - d`eld mzqa la` ,onf raew `wec :wgvi epiax xne` - exiagl

.epnf jez miylyàáåmicr yiy il d`xpe - on`p epi` ipnf jez jizrxt xn`e epnfa

dil irain onwle ."onf mey il zraw `l" e` ,"melk il zield `l" xn` ira i`c ebina ,onf jez erxty dipndip ikd e`l i`c .onf el rawe ,el aiigy
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áä" :déì øîà .åéúBçeø òaøàî àðéáø déôwà ,àéðBø§¨©§¥¨¦¨¥©§©¨£©¥©
íéð÷ éôì éì áä" .déì áéäé àì ,"éøãâc änk éì¦©¨§¨§¦¨¨¥¥©¦§¦¨¦
áéäé àì ,"àúeøéèð øâà éì áä" .déì áéäé àì ,"ìBæa§¨¨¥¥©¦£©§¦¨¨¨¥
:déñéøàì déì øîà ,éì÷éc øãb à÷ äåä ãç àîBé .déì¥¨©£¨¨¨©¦§¥£©¥©£¦¥
déa àîø ,ééezàì ìæà .éðéäàc àøeaé÷ dépî ìB÷L ìéæ¦§¦¥¦¨©£¦¥£©§©¥§¨¥
àäé àì ,Cì àçéð çðéîc Czòc úélb :déì øîà .àì÷̈¨£©¥©¥©§¨§¥©¦¨¨¨§¥
:déì øîà ?àúeøéèð éòa àì éî ,àîìòa àféò àlà¤¨¦¨§¨§¨¦¨¨¥§¦¨£©¥
àøáb àìå :déì øîà ?àéòa ééeìëàì åàì àîìòa àféò¦¨§¨§¨¨§©§¥¨£¨£©¥§¨©§¨
ìéæ :déì øîà ,àáøc dén÷ì àúà ?dì éìëéîc úéòä¥§¦§¥¨£¨§©¥§¨¨£©¥¦

àì éàå ,ñéitéàc éàîa déñéit¯àðéc Cì àððéàc ©§¥§©§¦©¥§¦¨¨¥§¨¨¦¨
àøöénà àòøà ïáæ àéðBø .éñBé éaøc àaélà àðeä áøk§©¨©¦¨§©¦¥§¨§©©§¨©¦§¨
;àøöî øác àðéc íeMî é÷elñì àðéáø øáñ ,àðéáøc§¨¦¨§©¨¦¨§©¥¦¦¨§©¦§¨

áøc déøa àøôñ áø déì øîàéøîà ,àðéáøì àáéé £©¥©¨§¨§¥§©¥¨§¨¦¨¨§¦
.àììöì äòaøà ,àlöì äòaøà :éLðéàäðùîìúBk ¡¨¥©§¨¨§©¨©§¨¨¦§¨¨¤

ìôpL øöç¯;úBnà òaøà ãò BúBðáì BúBà ïéáéiçî ¨¥¤¨©§©§¦¦§©©§©©
úBnà òaøàî .ïúð àlL äéàø àéáiL ãò ,ïúpL ú÷æça§¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤Ÿ¨©¥©§©©

ïìòîìe¯óà ,øçà ìúBk Bì Cîñ .BúBà ïéáéiçî ïéà §©§¨¥§©§¦¨©¤©¥©
äø÷zä úà åéìò ïúð àlL ét ìò¯úà åéìò ïéìbìâî ©¦¤Ÿ¨©¨¨¤©¦§¨§©§§¦¨¨¤

.ïúpL äéàø àéáiL ãò ,ïúð àlL ú÷æça ;ìkäàøîâ ©Ÿ§¤§©¤Ÿ¨©©¤¨¦§¨¨¤¨©
,Bøéáçì ïîæ òáBwä :Lé÷ì Léø øîàézòøt" Bì øîàåE £©¥¨¦©¥©§©©£¥§¨©§©§¦

"épîæ CBúa¯ééaà .Bpîæa òøôiL éàåìe ,ïîàð Bðéà §§©¦¥¤¡¨§©¤¦§©¦§©©©¥
,déðîéæ Bâa òøôc Léðéà ãéáò :eäééåøz éøîàc àáøå§¨¨§¨§¦©§©§£¦¦¦§¨©§¦§¥
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צז oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxt`nw `aa

[mcewd cenrl jiiy df xeaic]øáñ éñåé éáøåla` .dizrc ilbc ,swip dxcb `wec -

.`l - siwn dxcbàðéáø äéô÷à àéðåødrax` zeaiaq `piaxl eid zecy drax` -

.oxcbe ,`ipex ly eixvnéøãâã äîë éì áä:xn`c ,iqei iaxc `ail` `ped axk -

.onwl gkenck ,ol `niiw ikdc .xcby dn itl lkdøãâ äåä ãç àîåédid `ipex -

.edcyay lwcn mixnz xcebéðéäàã àøåáé÷
.eiptae ,`ipex lyn mixnz ly leky` -

àì÷ äéá àîødiqix`a `ipex ea xrb -

.`piaxcäéì øîàjizrc` zilb :`piax -

.ozxinya jl `gipe ,jilr oilwcd oiaiagy

'åë úéòá àì éî àîìòá éæéò àìà àäé àì
jixv - miapbd on `xi jpi` elit` ,xnelk -

.mifrd on oxnyl dz`úéòá àøáâ åàìå
ééåìëàì"mrxie" .oda xerble wirfdl -

oeyl lk oke ,(gi mildz) ilk` :opinbxzn

.ozpedi mebxza dfxkdäîá äéñééô
ñééôéàã,`xihp xb`a qiitzdl jl aeh -

`ppi`c `l i`e :d"dbd .jkl dvxzpe eli`ed

wqt oke .`zkld ikdc llkn - iqei iaxk jl

.l`eny epxen ztqez .l`ppg epiaxäòáøà
àììöì äòáøàå àìöì`lv :izrny ip` -

xn` jke .xiyr orvx - `llve ,ipr orvx -

ipr orvxl oikixv zexkk rax` :el

.xiyrl oikixvy enk ,meil ezia zelk`nl

myke .dqpxtl dcyd el jixve ,`ed ipr dfe

xne` dz`yxac `pica ilrn wlzqd :el

ip` jk ,"aehde xyid ziyre" meyn ,`xvn

l`e ,df iprl aehe xyi dyr :jl xne`

`le `lv iexw xerdc ,mbnbl yie .edwlqz

i`n (a,ep mixcp) `nlra opixn`ck ,orvxd

orvx `ipex :ip` xne`e .`lvc `qxr - ybxc

odn zeyrl oipcarl zexer ozepe ,did

`xtq ax el xn` jke .weya oxkenl oilrpn

jixv `edy ,hren exky df iprd :`piaxl

:iypi` ixn`c ,oipcarl daxd xky ozil

ifef drax`e ,xerd gwn jxevl ifef drax`

.ezia zqpxtl ef dcy el idze ,aehe xyi dyr jkitl .`llv epiide ,oipcard xkyl

enk - `llvl drax`e ,ipr ocarl jixv zexkk drax` - `lvl drax` :d`xp ile

jeza zg` dcy el didy `ipex cbpk `ed lyne .xiyr ocar jxevl drax` ok

el dpw eiykre ,eizegex rax`n ditw` `piaxc lirl xn`ck ,`piax ly zecy

`piaxl `xtq ax dil xn`e .eizecy oia `piax dcy wiqtne ,`piax xvn lv` dcy

jixvy enky ,mipy el didi eiykrc ,dze` `ipexl gipdl ,aehde xyid dyriy

z`ivik daexn cg`d z`ivi mixac dnkne ,cg`l ok mb [jixv] zecy ipyl dxiny

.xkzyn `ipex `vnpe ,mipyäðùîúåîà òáøà ãò úåðáì åúåà ïéáééçî-

.di`x wfidl ibq ikdacïúðù ú÷æçáeiziyr ip`" :e`pay xg`l cg`d xn` m` -

.on`p - "iwlg izzp" :xne` dfe .d`ivid ivg eraeze ,"ipriiql df dvx `ly ,ilyn

òáåúä àéáéù ãòhtyne ,eriiql eilr daegc oeikc .el ozp `le erazy micr -

.oic ziaa eilr wrev did `l` ,elyn dpea did `l - ielb lkl dfìúåë åì êîñ
øçàe`pay xg`l -eriiql xg`d dvx `le ,daxd zen` rax`n dlrnl cg`d

lzekn dxwz eilr zzle jkql ick df lzek cbpk xg` lzek ipyd jnq - ezdabda

.dxwzd oiicr eilr ozp `ly it lr s` ,lzeklìëä úà åéìò ïéìâìâîilbc -

.j`idc ddabda dil `gipc dizrcïúð àìù ú÷æçáoicl eraze oey`xd `a m` -

dfe ,"izdabdy dna jwlg il oz" :el xne`e ,oey`x lzekl elzek z` jnqy xg`l

cre ,lkl ielb df htyn oi`y .micra `l` on`p epi` - "iwlg izzp" :xne`

.ozil ieyr epi` - oic zia edeaiigiyàøîâåøéáçì ïîæ òáå÷ä.edeldy delna -
àîéìéà

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

ä"äâäolpnc :dywe - ziriax inc `l` dil aidi `l siwn la` :mixtqa azk

wxta rnyn oke !llk dil aidi `l `nlic ?ziriax inc elit` dil aidic

df :dpin rny .xeht - siwn `d ,swipc `nrh :xn`wc (a,k `nw `aa) "lbxd cvik"

.`fef xa `xihpa il ibq icicl :dil xn`c ,mzd ip`y :igce .xeht xqg `l dfe dpdp

il ibq icicl :xn`w ikdc zegcl yi ,edin

rax`l riiqln xeht jkld ,`fef xa `xihpa

`ly mc` jl oi`c ,riiqi ziriax la` .zegex

.eizegex rax`n xecb didiy ziriaxl riiqi

éàåiaxc `ail` `ped axk jl `ppi`c `l

did ecigtdl `ly d`xp did zvw - iqei

lcn ,ok xne``piabn - `l i`e" :xn`w `

`lc d`eliqa jl `pign" :e` ,"jpin `pct`l

dkeq) "lefbd alel"ac ab lr s`e ."`nc ran

eey`" :`q` ipafnc edpdl l`eny xn` (a,cl

,"oetxh iaxk ekl opiyxc - `l i`e ,ekiipiaf

,ok xne` did mcigtdlc mzd xninl irae

.i"yx yxitck ,dil `xiaq ikdc d`xp `kd

"qiiti`c i`na diqiit lif" :dil xn`wcn ,cere

liaya `l m` ,xzei el did oicd onc rnyn -

.qiitzp xakyäòáøàyexitl - 'ek `lvl

mingxn oi` [`d] :mz epiax dywn qxhpewd

- "iwelql `piax xaq" xn`wc ,cere !oica

i`d o`k jiiy dn :cere .`piax drhy rnyn

iziil - `ipexe `piaxa ixii`c meyn i` ?dyrn

:(`,hw `rivn `aa) "lawnd"c dyrn inp

icaer ixz jpde ,ded `piaxc `lzy `ipex

,xer `ed `lvc :cere !mzd inp iziil oizrnyc

`qxr - ybxc i`n :(`,fk ohw cren) opixn`ck

`xvin` `rx` oafc :mz epiax xne`e .`lvc

ditw`c zecy mze` xvin` epiid - `piaxc

ylyn oxvn `piax dide ,zegex rax`n `piax

xn`c ab lr s`e .zg` gexn `ipexe zegex

ipa rax` ipd :(a,gw `rivn `aa) "lawnd"a

,oaf oafc i`n - oafe ediipin cg micwc `xvn

didc meyn iwelql `piax xaq mewn lkn

drax` iypi` ixn` :`xtq ax dil xn` .zg` gexn wx `ipexe ,oiccv dylyn oxvn

,ohw xer - `llvl drax`e ,ifef drax` ocarl ozil jixv ,lecb xerl :yexit - `lvl

i`n ,inp `kd .lecba enk ohwa gxeh yiy ,lecbd on enk ohwd on ozil jixv xnelk

,zg` zaa oyxegl lkeiy ,oikenq eizecy lk eidiy meyn - `xvn xac `pic `nrh

jdc yxit mdxa` epiax axde .zegex ylyn dz` enk zg` gexn oxvn `ed jkle

,oda qix` `ipex didy zecy oze`c `xvn` epiid - `piaxc `xvin` `ipex oafc `rx`

oi`y it lr s` :`piaxl `xtq ax dil xn`w ikde .ded `piaxc `lzy `ipex :opixn`ck

ixn`c enk ,oxvn `ed ixd ocaer `edy li`ed mewn lkn ,melk rwxwd seba `ipexl

one`l - `llvl ozil jixv ok enke ,xerd lr fef drax` oipzep - `lvl drax` :iypi`

.xerd z` carnd

òáøàîopircic oebk ixii` - ozp `ly zwfga 'ek eze` oiaiign oi` dlrnle zen`

ied jkl ."eze` oiaiign oi`" `pyil rnynck ,adxqn dide ,dixagl divx`e cg mcwc

.zifg dyrya cinrdl jixv oi`e ,ozp `ly zwfgaóàéô ìòdxwz ozp `ly

ilbc oeik mewn lkn ,xeht xqg `l dfe dpdp dfc ab lr s` - lkd z` eilr oilblbn

:xn`wc (a,k `nw `aa) "lbxd cvik"a inp rnyn oke .aiig - ddabda dil `gipc dizrc

,ikd elit`e .xeht xqg `l dfe dpdp df :dpin rny .xeht - siwn `d ,swipc - `nrh

lzekd diabdy el mxeby ,`ed xqg df `kd :inp i` .il d`xp ok .aiig swip cnryk

.epnn oipr meya di`x wfid el didi `ly ick ,zen` rax`n dlrnlòáå÷äonf

jez dil aiyg `l - d`eld mzqa la` ,onf raew `wec :wgvi epiax xne` - exiagl

.epnf jez miylyàáåmicr yiy il d`xpe - on`p epi` ipnf jez jizrxt xn`e epnfa

dil irain onwle ."onf mey il zraw `l" e` ,"melk il zield `l" xn` ira i`c ebina ,onf jez erxty dipndip ikd e`l i`c .onf el rawe ,el aiigy
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`oifgeצח mipya cenr d sc ± oey`x wxt`nw `aa

éðîæá êéúòøô äéì øîàã àîéìéà.zen` rax` daeb z` znlydyk -àèéùô-

."melk icia jl oi`" xne` dlde ,"jcia il dpn" zprh ef ixdy ,on`pcåàì àìà
éðîæ êåúá êéúòøô äéì øîàã.zen` rax`l znlydy mcew -òîù àú:`tiqn -

.'ek ozp `ly zwfgaéðîæá êéúòøô äéì øîàã àîéìéà,ilzek z` izxnbyk -

.jzdabda riiql izaiigzp dnk izrcieéî
ïðáø éì åáééçîã øîééxn` elit` ,jklid -

.onidn `l - "ipnfa jizrxt"éîúéî åìéôàå
nf jeza deld zn m` -on eaeg daeb - ep

`nlic opiyiig `le ,dreay `la minezid

.dirxtø÷ùì éì äîdil xn` ira i` -

inp dil xn` ik ,jklid ."ipnfa jizrxt"

.dreaya on`p - "ipnf jeza jizrxt"
åà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

delnd yiwl yix xaqwc o`kn gikedl oi` ,mewn lkne .dwfg mewna ebin opixn` i`

,micra `ly edeldy `kd ixiinc xyt`c .micra erxetl jixv oi` micra exiag z`

`kid ilin ipd - micra erxetl jixv xn`c o`nl elit`c .micr ipta el dced `l`

mewn lkn :xn`z m`e .micr ipta `l` dipnid `lc ,`xwirn micr ipta edeldc

xn` ira i`c ebin opixn` `lc `kdn heytip

`l `dc :wgvi epiax xne`e !"dzr jizrxt"

ly oexg` meia iniiwc ixiinc oeik ,ebin aiyg

"l`eyd"c idliya opiwqnc ab lr s`e .onf

`neia rxtc yipi` ciarc (a,aw `rivn `aa)

`lc ,ebin df oi` mewn lkn - dipnif mlyinc

libx la` ,"meid jizrxt" xninl yipi` sivg

.zgkye "lenz` jizrxt" xnel `ed

éëyi" wxtac ab lr s` - ocxhil `lc ikid

jeza xeka :opz (`,hn zexeka) "xeka

epiax xne`e .dctp `ly zwfga - mei miyly

,ocxhil `lc `nrh i`d jiiy `l mzdc :wgvi

iaxl `iyw edin .oiraez el oi`y oenn iedc

era :xn`c ,(a,aw `rivn `aa) "l`eyd" wxtn

xikyne "izzp" xne` xkey :i`pi iaxn dipin

,zni` ?di`x `iadl in lr ,"izlhp `l" xne`

- mei miyly jeza zn :`pipz - epnf jeza i`

yxtne .oinicwn oifixfc ,ozil cin jixvy ,devnc `cxih `ki` inp xekac xnel jixv jkle !ocxhil `l xninl jiiy `l mzdc ?xekal dl incn ikid `zyde .dctp `ly zwfga

jeza zeni `nye - mei miyly xg`l cr llk aiigi` `l izk`c ,xeka iab la` .ocxhil `lc ,onfd jez el rxet - ifef dil inxzi`e el aiigc oeik ,`kdc :xg` mrh wgvi epiax

yipi` ciarc dipin wiice ,ltpy xvg lzekn yiwl yixl jixtc `d :`iyw ,edine .dipin sicr `lc ,z`vl xkey jxhvie ,xikyn ly ezia leti `ny - xkey oke .xhtie miyly

.xn`w `le ,"jinrhile" xnel leki zenewn dnka ,edine !lzekd z` df dpai `l `nyc ,rxtc ciar `lc mzd ecenc ,iywiz inp `axe iia`l - dipnif eba rxtcàîéìéà
!micra erxetl jixv oi`c opireny`l jixhvi` - lzek dyr dfy icdq op`e ,epnf jez rxet mc` oi`c oeik `d ?`hiyt i`n`e :xn`z m`e - `hiyt ipnfa jizrxt dil xn`c

oi`c `hiyt ,jklid .dipnid `lc dgked mey `kil `kd la` ,`xwirn dipnid `lc meyn mzd - micra erxetl jixv micra exiag deln iab xn`c o`n elit`c :xnel yie

.micra erxetl jixvåìéôàå`tt axl ,epnf jez elit` iab `l - miphwa la` ,ixiin milecb mineziac d`xp - 'ek rxtil `ad opax xen`c ab lr s`e inzin`nrh yxtnc

jez elit` miphw inzin iab `l - ixxv meyn `nrh yxtnc ryedi axc dixa `ped axl elit`e .edpip devn carin ipa e`l inzie ,devn aeg lra zrixt meyn oiwwfp oi`c

xninl zivn - a`d iiga zecr dlawzp elit`e .(`,aiw `nw `aa) "`xza lfebd" wxt yixa gkenck ,eipta `ly aeyg miphwc ,oic lra ipta `ly micr milawn oi`c ,epnf

Dqitzd `ny meyn - `nrhe ,dreaya `l` minezi iqkpn zrxtp dpnl`d oi` :opzc ,(a,cl oihib) "gleyd" wxta dpnl` iab ogky`ck ,miphwa onfd jez elit` ixxvl opiyiigc

(a,aw zeaezk) "`yepd"a opixn`ck ,oic zia i`pza dl zi`c meyn ,milecba elit` ixxvl opiyiig mzdc ,di`x oi` dpnl`n ,edine .onfd jez `edy it lr s` ,ixxv lrad

oiwwfp oi` opax xen`c ab lr s` :`kd xn`w `lcn di`x `iadl oi`e .edpiqtz` ixxv xeni` - oic zia i`pza edpzi`c oeik meyn ,ezy` zaan eizepaa ixxvl ith opiyiigc

"rxtil `ad"c `edd hwp ,inp i` .milecba dizlin hwp `tt ax meyn `nyc .milecba `wec `l` miphwa ixiin `lc - 'ek oda zlke` ziax ok m` `l` miphw minezi iqkpl

zinc oebk ediipia `ki` :xn`w `le ,ryedi axc dixa `ped axe `tt axc ediipia i`n :xn`wc (a,crw) oizliknc idlyn di`x `iadl oi`e .dreay `la elit` iabc opireny`l

`l` xnel yyeg epi`e ,`aeh ediipia `ki` `evnl leki zenewn dnkac ,cere .yiwl yixc dwfg edl zilc oizrnya xn` `tt axe `ped ax `dc ,iab `ped axlc ,onfd jez del

miphw minezin iab `l - ixxv meyn `nrh yxtnc `ped ax elit`c di`x `iadl yi ,edin ."xeyd myei"c `zbelt iab (`,bl `nw `aa) "gipnd"a opixn`ck ,mipy e` cg` xac

ribd `lya - opiwqr i`na `kd :ipyn `le ,efl `le efl eilr laiwy aeg lraa iiepyl dlr wigce ,(`,ak oikxr) "minezid mey" wxta iq` axc dilr jixtc .onfd jez elit`

dizlinc ditebn gikedl yi oke .`tt axc `nrhc `ail` `zil `iepiy i`de ,dcen aiigyk :ipyn `pwqna `dc - `tt axc `nrhk dxaq `ibeq `iddc xnel oi`e .a`d iiga onfd

iaxe iq` ax `nzqne .oirxtpc oipr meya gkzyn `l aeg lra :rnyn - ipefn meyn dy` zaezk m` ik siqen epi` opgei iaxe ,oda zlke` ziax ok m` `l` :xn`wc ,iq` axc

zenai) "ulegd" yixae ,mixac drax`a yiwl yixk ol `niiw ok m` - yiwl yixc dwfg edl zil i` :cere .oizrnya wiqtck ,`zkld ikdc ,yiwl yixc dwfg edl zi` opgei

drax`" wxtae .zlza `l` yiwl yixk ol `niiw `lc gken ocicl mb mewn lkn ,oizrnya yiwl yix` bilt i`ce `axc ab lr s` .zlza `l` dizeek `ax wiqt `l (`,el

,ixxv meyn ied `nrhc ol `niiwc ab lr s` ,dy` zaezkl `l` minezi iqkpl oiwwfp oi` opgei iax xn`de :minezi ziilrn xn`c opgei iaxl jixtc (`,hl `nw `aa) "dynge

zecr oilawn oi`c mrhn ,ixxv jiiy `lc envr zngn `ad delna elit` ,oipr lka oiwwfp oi` dil zi` opgei iaxc ,xity jixt mewn lkn - ixxv jiiy `l gbpy xeya mzde

.oic lra ipta `lyóà.'ek "rxtil `ad minkg exn` ixdy ,dyr` dn la`" :(`,ft zeaezk) "azekd" wxta inp `ipze - 'ek minezi iqkpn rxtil `ad opax xen`c ab lr

wxta opzcn :wgvi epiax xne`e !ith ixxvl opiyiige ,oic zia i`pza dl zi`c dpnl` ip`yc ,slinl `kil dpnl`nc ?minkg exn` `kid :dnize .mewn meya dpyn `idy rnyn

zereaya opz cere .dreay oikixv oiyxeid oi`e dreay mikixv mleky ,miyxeil epzi - 'ek mixg` cia oecwte deln el dide ,aeg lrae dy` gipde zny in iab (`,ct my) "azekd"

m`y rnyn o`kn .rext epi`y rayp did a`d mb ,`nl` .rext df xhyy `a` ly eizexhy oia epivn `ly 'eke dreaya `l` erxti `l - minezid on minezid oke :(`,dn)

.dreay zeyrl jixv oi` - "dipnif eba jizrxt `lc il razyi`" el xn`e ,exiag lr aeg xhy `ivedéîwgvi epiax axd dywd - `l e` xwyl il dn dwfg mewna opixn`

,opixn` `l micr mewna ebinc `hiyt `d ?dil `irain `w i`n ok m`e ,dreay `la daeb dwfg jdae ,dreaya `l` daeb epi` xhyc ,xhyn `ticr dwfg jd `de :ikcxn xa

eprci" onf xg` elit` ixn` i`e ,xeht - onfd jeza elit` erxty ixn` i`c ,dwfgn iticr micr i`cec ,llk dyw `lc :wgvi epiax xne`e !ith `ticrc ,dwfg mewna oky lk

,`xtqc ihiyt` dil xiifc oipnifc ,e`l m`e rxt m` xhyd jezn giken epi`y itl edf - xhy el yia dreay jixvy dne .dreay `la minezid on daeb did - "erxt `ly

lv` ciwtnd :(a,dn zereay) "oiraypd lk" wxta xn`c ,`ng xa inxcn dwfg mewna ebin opixn` `lc heytz mewn lknc :dyw j` .(`,fi) `rivn `aac `nw wxta opixn`ck

oky lke ."ira i`n icia jxhy" dil xn` ivnc meyn ,eqp`pc xn` ira i`c ebina "jl izxfgd" xnel onidn `le ,[micra :zeidl jixv] (xhya) el xifgdl jixv - xhya exiag

inc `le .`ng xa inxk dxaq `l `kdc `ibeq `nye !dreayn exhetl ipdn `l "ira i`n icia jxhy"c `nrhe ,dreay jixv oi`c ,`ticr dwfgc ,dwfg mewna ebin xn` `lc

zenai) "mely dy`d"c `idd oke .`hiba dl xht ira i`c ,ebina on`pc - "mipa il yi" xn`e ,mig` dil zi`c ol wfgenc `kid :xn`c (a,cq oiyecw) "xne`d" wxtc `eddl llk

iziine ,dwfgl rxne "xwyl il dn" iz` `l - incca dxn`e `id dwifgdc oeik `nlc e` ,"mlera mely" dxn` ira i`c ebin xn` in ,mlera dngln `id dwifgd :irac (`,ehw

opzcn :dyw ,edine .`kdc jdl llk inc `l - `ira `idd oirn mzdmiyly xg` ,eze` oitek - "izlrap `l" mei miyly jez dxn`y dnai :(a,`iw) "i`ny zia" wxta zenaia

dxn` `ira i`c ,ebin dl zi`c ab lr s` ,`pnidn `lc ,oitek oi` mei miyly xg`l ,jkle .iwen `l ith ,diytp` yipi` iwen mei miyly crc mzd yxtne .epnid miywan -

.(`,`v) mixcp seqa gkenck ,zpn`pc "ilr `al leki epi`"
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ézòøt"CBúa déòøôc Léðéà ãéáò àîìà ;"épîæ CBúa E §©§¦§§©¦©§¨£¦¦¦¦§©¥§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc `xza `aa(iriax meil)

ïãøèéì àìc éëéä ékonf ribiyk iprazie delnd ipcixhi `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¦§§¨
.onfd jeza rxty xnel on`p `ed okle ,oerxtd

:yiwl yix lr `xnbd dywnïðzz` dpa mitzeyd cg` m`y ,epizpyna §©
,erxty oreh dlde ,ewlg z` el mlyiy exiagn dzr raez `ede ,lzekd

`ed ixd zen` rax` daeb cr,ïúpL ú÷æça,mlyln xehteàéáiL ãò §¤§©¤¨©©¤¨¦
raezd.ïúð àlL äéàøxxal yieàîéìéà ,éîc éëéäote`adéì øîàc §¨¨¤Ÿ¨©¥¦¨¥¦¥¨§¨©¥
razpdézòøt''épîæa E,zen` rax` daeba lzekd z` zepal zniiqyk - §©§¦¦§©¦
ok m`àèéLtrazpdy,ïúpL ú÷æçaexiag z` raezd mc` lk enke §¦¨§¤§©¤¨©

zereaya dpyna x`eany oenn(:gl)dne ,aiig epi`y xnel razpd on`py
.epizpyn dycigåàì àlàote`a dpyna xaecn `l m`d -déì øîàc ¤¨©§¨©¥

razpdézòøt''épîæ CBúa Erax` daeba lzekd ziipa dniizqpy mcew - §©§¦§§©¦
,rxty razpd on`p dfa s`y dpynd dycige ,zen`àîìàgken - ©§¨

c dpyndn,déðîæ CBúa déòøôc Léðéà ãéáòxne`d yiwl yix lr dywe ¨¦¦¦§©§¥§¦§¥
.onfd jeza rxty xnel on`p mc` oi`y

:`xnbd zvxznàëä éðàL,lzek iabl ,o`k oicd dpey -àôL ìëc ©¦¨¨§¨¨¨
àeä déðîéæ àôLåonf edf ,zepal miiqn szeydy mipa` zxey lk - §¨¨¦§¥

okle ,einc z` reazl ick lzekd lk meiql oizndl jixv epi`e ,dperxt
mewna j` ,lzekd ziipa dniizqdy mcew s` erxty oerhl szeyd on`p
xnel on`p deld oi`y okzi ,d`elda oebke ,oerxtd onf ribd `l oiicry

.yiwl yix ixacke ,erxty
:`axe iia` lr epizpynn dywn `xnbd,òîL àzepizpyna epipy ¨§©

szzydl aiig exiag oi` ,zen` rax`n xzei lzekd z` diabdy szeyy

oreh razpd m`e ,mlyl aiig ,ecbpk xg` lzek dld jnq m` j` ,df wlga
razpd ixd ,eyigkn raezde rxty,ïúð àlL ú÷æça,mlyl aiigeãò §¤§©¤Ÿ¨©©

.ïúpL äéàø àéáiL,xxal yieàîéìéà ,éîc éëéäote`adéì øîàc ¤¨¦§¨¨¤¨©¥¦¨¥¦¥¨§¨©¥
razpdézòøt''épîæa E` zepal izniiqyk -f`y ,jlzek cbpky ilzek z §©§¦¦§©¦

dyw ok m` ,jl mlyl ilr dnk il xxazdàì éànàon`p epi` recn - ©©Ÿ
.melk exiagl aiig epi`y xnel on`p mc` mzq ixde ,rxtyåàì àlà- ¤¨©

ote`a dpyna xaecn `l m`ddéì øîàcrazpdézòøt','épîæ CBúa E §¨©¥§©§¦§§©¦
,on`p epi`y ,ilzek z` zepal izniiqy mcewàîìàc o`kn gken -àì ©§¨Ÿ

,déðîéæ Bâa òøôc Léðéà ãéáò.`axe iia` ixack `lye ¨¦¦¦§¨©§¦§¥
:`xnbd zvxznàëä éðàLeay ,zen` rax`n deabd lzek oic dpey - ©¦¨¨

meyn ,lzekd ziipa dniizqdyk ,epnfa elit` rxty oerhl on`p mc` oi`

ce ,lkl reci epi` df aeigøîàcbpk lzek izknqy s` ,eaila szey eze` §¨©
e ,ely lzeka izynzyd `l oiicr ixd ,itzey dpay lzekdøîéé éî¦¥©

ïðaø éì eáéiçîclr xzid wlgd xear el mlyl oica aiigz`y oipn - ¦§©§¦©¨¨
`linne ,oic zia edeaiigiy cr df wlg rextl ieyr epi` okle ,zen` rax`

.rxty oerhl on`p epi` mb
:`xnbd zxne` .ef zwelgna dkldd z` zxxan `xnbdáøå ,àtt áø©¨¨§©

éãáò ,òLBäé áøc déøa àðeädyrnl ewqt -,àáøå éiaàkieyr mc`y ¨§¥§©§ª©¨§¥§©©¥§¨¨
j` ,epnf jeza rextlãáò éMà áø øa øîdyrnl wqt -kzhiyLéø ©©©©¦¨©§¥

,Lé÷ì.ok oerhl on`p epi`e ,epnf jeza rextl ieyr mc` oi`y ¨¦
:`xnbd zwqet,Lé÷ì Léøk àúëìäåjez rxty oerhl on`p mc` oi`y §¦§§¨§¥¨¦

:`xnbd dtiqene .epnféîúiî eléôàåmzqay ,deld zny ote`a elit`e - ©£¦¦©§¥
,mlyl miaiig minezid oi` [epnf xary xg` mdia` zny] dt lra aeg
did mdia`e ,oerhl leki mdia` didy dprh lk mdl mipreh ep`y oeik

z` delnd daeb onfd jeza deld zn m` mewn lkn ,rxty oerhl on`p
dtiqen .epnf jeza deld rxt `ny llk miyyeg oi`e ,eiyxein aegd

:`xnbdøî øîàc áb ìò óàåy ,minkg exn`y -éñëpî òøtéì àaä §©©©§¨©©©¨¦¨©¦¦§¥
,íéîBúé`ed f`y ,xhy el yiy oebke ,el aiig mdia` didy aeg zngn §¦

,minezidn eaeg z` zeabl lekiäòeáLa àlà òøté àìel rxt `ly Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
eiyxein delnd daeb ,oerxtd onf mcew razpd zn m` mewn lkn ,znd

oky ,dreay `lldéðîéæ Bâa òøôc Léðéà ãéáò àì ä÷æçoi`y dwfg - £¨¨Ÿ¨¦¦¦§¨©§¦§¥
.deld el rxt `l i`ceae ,epnf jez rextl ieyr mc`

,zizin` ezprhy gikend 'ebin' dell yiy ote`a m`d zxxan `xnbd

:onfd jeza rxty xnel on`p `edeäì àéòaéàBòáz ,dell delndøçàì ¦©§¨§§¨§©©
ïîæ,oerxtdBì øîàå,deldézòøt',eäî ,'épîæ CBúa Edfa s` m`d §©§¨©§©§¦§§©¦©

e` ,onfd jeza rxet mc` oi`y dwfg yiy oeik ,on`p epi`y dkldd didz

ixdy ,miizin` eixacy gikend 'ebin' el yiy oeik ,ezprha epin`dl yiy
,epnf xg`l rxty oerhle sicr xwy xnel leki did ,xwyn ok` `ed m`
jeza rxty ,eixack zn`dy dgked el yi ok m`e ,on`p did i`cea dfae

.onfd
:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïðéøîà éîmby mixne` ep` m`d - ¦©§¦¨

ä÷æç íB÷îa,[epnf jeza rxet mc` oi`y] dwfg cbp -éì äî' ïðéøîà ¦§£¨¨©§¦¨©¦
ì'øwL,zizin` ezprhy gikend ,'ebin' - §©¥
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc `xza `aa(iriax meil)

ïãøèéì àìc éëéä ékonf ribiyk iprazie delnd ipcixhi `ly ick - ¦¥¦§Ÿ¦§§¨
.onfd jeza rxty xnel on`p `ed okle ,oerxtd

:yiwl yix lr `xnbd dywnïðzz` dpa mitzeyd cg` m`y ,epizpyna §©
,erxty oreh dlde ,ewlg z` el mlyiy exiagn dzr raez `ede ,lzekd

`ed ixd zen` rax` daeb cr,ïúpL ú÷æça,mlyln xehteàéáiL ãò §¤§©¤¨©©¤¨¦
raezd.ïúð àlL äéàøxxal yieàîéìéà ,éîc éëéäote`adéì øîàc §¨¨¤Ÿ¨©¥¦¨¥¦¥¨§¨©¥
razpdézòøt''épîæa E,zen` rax` daeba lzekd z` zepal zniiqyk - §©§¦¦§©¦
ok m`àèéLtrazpdy,ïúpL ú÷æçaexiag z` raezd mc` lk enke §¦¨§¤§©¤¨©

zereaya dpyna x`eany oenn(:gl)dne ,aiig epi`y xnel razpd on`py
.epizpyn dycigåàì àlàote`a dpyna xaecn `l m`d -déì øîàc ¤¨©§¨©¥

razpdézòøt''épîæ CBúa Erax` daeba lzekd ziipa dniizqpy mcew - §©§¦§§©¦
,rxty razpd on`p dfa s`y dpynd dycige ,zen`àîìàgken - ©§¨

c dpyndn,déðîæ CBúa déòøôc Léðéà ãéáòxne`d yiwl yix lr dywe ¨¦¦¦§©§¥§¦§¥
.onfd jeza rxty xnel on`p mc` oi`y

:`xnbd zvxznàëä éðàL,lzek iabl ,o`k oicd dpey -àôL ìëc ©¦¨¨§¨¨¨
àeä déðîéæ àôLåonf edf ,zepal miiqn szeydy mipa` zxey lk - §¨¨¦§¥

okle ,einc z` reazl ick lzekd lk meiql oizndl jixv epi`e ,dperxt
mewna j` ,lzekd ziipa dniizqdy mcew s` erxty oerhl szeyd on`p
xnel on`p deld oi`y okzi ,d`elda oebke ,oerxtd onf ribd `l oiicry

.yiwl yix ixacke ,erxty
:`axe iia` lr epizpynn dywn `xnbd,òîL àzepizpyna epipy ¨§©

szzydl aiig exiag oi` ,zen` rax`n xzei lzekd z` diabdy szeyy

oreh razpd m`e ,mlyl aiig ,ecbpk xg` lzek dld jnq m` j` ,df wlga
razpd ixd ,eyigkn raezde rxty,ïúð àlL ú÷æça,mlyl aiigeãò §¤§©¤Ÿ¨©©

.ïúpL äéàø àéáiL,xxal yieàîéìéà ,éîc éëéäote`adéì øîàc ¤¨¦§¨¨¤¨©¥¦¨¥¦¥¨§¨©¥
razpdézòøt''épîæa E` zepal izniiqyk -f`y ,jlzek cbpky ilzek z §©§¦¦§©¦

dyw ok m` ,jl mlyl ilr dnk il xxazdàì éànàon`p epi` recn - ©©Ÿ
.melk exiagl aiig epi`y xnel on`p mc` mzq ixde ,rxtyåàì àlà- ¤¨©

ote`a dpyna xaecn `l m`ddéì øîàcrazpdézòøt','épîæ CBúa E §¨©¥§©§¦§§©¦
,on`p epi`y ,ilzek z` zepal izniiqy mcewàîìàc o`kn gken -àì ©§¨Ÿ

,déðîéæ Bâa òøôc Léðéà ãéáò.`axe iia` ixack `lye ¨¦¦¦§¨©§¦§¥
:`xnbd zvxznàëä éðàLeay ,zen` rax`n deabd lzek oic dpey - ©¦¨¨

meyn ,lzekd ziipa dniizqdyk ,epnfa elit` rxty oerhl on`p mc` oi`

ce ,lkl reci epi` df aeigøîàcbpk lzek izknqy s` ,eaila szey eze` §¨©
e ,ely lzeka izynzyd `l oiicr ixd ,itzey dpay lzekdøîéé éî¦¥©

ïðaø éì eáéiçîclr xzid wlgd xear el mlyl oica aiigz`y oipn - ¦§©§¦©¨¨
`linne ,oic zia edeaiigiy cr df wlg rextl ieyr epi` okle ,zen` rax`

.rxty oerhl on`p epi` mb
:`xnbd zxne` .ef zwelgna dkldd z` zxxan `xnbdáøå ,àtt áø©¨¨§©

éãáò ,òLBäé áøc déøa àðeädyrnl ewqt -,àáøå éiaàkieyr mc`y ¨§¥§©§ª©¨§¥§©©¥§¨¨
j` ,epnf jeza rextlãáò éMà áø øa øîdyrnl wqt -kzhiyLéø ©©©©¦¨©§¥

,Lé÷ì.ok oerhl on`p epi`e ,epnf jeza rextl ieyr mc` oi`y ¨¦
:`xnbd zwqet,Lé÷ì Léøk àúëìäåjez rxty oerhl on`p mc` oi`y §¦§§¨§¥¨¦

:`xnbd dtiqene .epnféîúiî eléôàåmzqay ,deld zny ote`a elit`e - ©£¦¦©§¥
,mlyl miaiig minezid oi` [epnf xary xg` mdia` zny] dt lra aeg
did mdia`e ,oerhl leki mdia` didy dprh lk mdl mipreh ep`y oeik

z` delnd daeb onfd jeza deld zn m` mewn lkn ,rxty oerhl on`p
dtiqen .epnf jeza deld rxt `ny llk miyyeg oi`e ,eiyxein aegd

:`xnbdøî øîàc áb ìò óàåy ,minkg exn`y -éñëpî òøtéì àaä §©©©§¨©©©¨¦¨©¦¦§¥
,íéîBúé`ed f`y ,xhy el yiy oebke ,el aiig mdia` didy aeg zngn §¦

,minezidn eaeg z` zeabl lekiäòeáLa àlà òøté àìel rxt `ly Ÿ¦¨©¤¨¦§¨
eiyxein delnd daeb ,oerxtd onf mcew razpd zn m` mewn lkn ,znd

oky ,dreay `lldéðîéæ Bâa òøôc Léðéà ãéáò àì ä÷æçoi`y dwfg - £¨¨Ÿ¨¦¦¦§¨©§¦§¥
.deld el rxt `l i`ceae ,epnf jez rextl ieyr mc`

,zizin` ezprhy gikend 'ebin' dell yiy ote`a m`d zxxan `xnbd

:onfd jeza rxty xnel on`p `edeäì àéòaéàBòáz ,dell delndøçàì ¦©§¨§§¨§©©
ïîæ,oerxtdBì øîàå,deldézòøt',eäî ,'épîæ CBúa Edfa s` m`d §©§¨©§©§¦§§©¦©

e` ,onfd jeza rxet mc` oi`y dwfg yiy oeik ,on`p epi`y dkldd didz

ixdy ,miizin` eixacy gikend 'ebin' el yiy oeik ,ezprha epin`dl yiy
,epnf xg`l rxty oerhle sicr xwy xnel leki did ,xwyn ok` `ed m`
jeza rxty ,eixack zn`dy dgked el yi ok m`e ,on`p did i`cea dfae

.onfd
:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïðéøîà éîmby mixne` ep` m`d - ¦©§¦¨

ä÷æç íB÷îa,[epnf jeza rxet mc` oi`y] dwfg cbp -éì äî' ïðéøîà ¦§£¨¨©§¦¨©¦
ì'øwL,zizin` ezprhy gikend ,'ebin' - §©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc `xza `aa(iyiy meil)

zia lk lr lhend mekqd rawp dn itl ,xird zneg ziipa xear zern

m`d ,xird izanïéáBb úBLôð éôìmlyn eziaa zeytp xzei el yiy in - §¦§¨¦
,xzeiïéáBb ïBîî çáL éôì àîìéc Bà,xzei mlyn oenn xzei el yiy in - ¦§¨§¦§©¨¦

.epenn lr dnegd zxinyl xzei jixv `edy iptndéì øîàiaxl opgei iax ¨©¥
,xfrl`,ïéáBb ïBîî éôì,mbxedl ezpeek oi` ,xird lr `ad qiiby oeik §¦¨¦

.xzei dxinyl wewf oenn xzei el yiy in jkitle ,mpenn z` lehil `l`
å,opgei iax siqedúBøîñî da òá÷ ,éða øæòìàfefz l`e ,ok oecl xdfd - §¤§¨¨§¦§©¨©§§

.ef dkldn
ïéáBb ïäLk ,ïðçBé éaøî øæòìà éaø dépéî àòa ,éøîàc àkéàxear zern ¦¨§¨§¥§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©¦¨¨§¤¥¦

m`d ,xird zneg ziipa,ïéáBb ïä íéza áeøé÷ éôìaexw ziaa xby iny §¦¥¨¦¥¦
xy`ky ,xzei xird znegl jixv `edy iptn ,xzei mlyn dnegd l` xzei

,miipevigd mizaa dligz eci hyet edixd ,`a qiibdàîìéc Bà`ny e` - ¦§¨
,ïéáBb ïBîî éôìxzei jixv `edy iptn ,xzei mlyn oenn xzei el yiy ine §¦¨¦

.dnegd zxinyldéì øîà,opgei iaxïéáBb ïä íéza áeøé÷ éôìøæòìàå , ¨©¥§¦¥¨¦¥¦§¤§¨¨
úBøîñî da òá÷ ,éða.ef dkldn fefz l`e ,ok oecl xdfd - §¦§©¨©§§

:dnegd ziipaa szzydl mikixv minkg icinlz m`d dpc `xnbdéaø©¦
àøeLc àîø ,äàéNð äãeäéïðaøcàzneg ziipa ze`ved z` lihd - §¨§¦¨¨¨§¨©§©¨¨

.xiray minkg icinlzd lr s` xirdøîàeléëéøö àì ïðaø ,Lé÷ì Léø ¨©¥¨¦©¨¨Ÿ§¦¥
àúeøéèðlihdl oi` `linne ,dxiny mikixv mpi` minkg icinlz - §¦¨

.ef d`ved mdilráéúëcmildza(gi hlw)miwicvd oipraìBçî íøtñà' ¦§¦¤§§¥¥

.'ïeaøé¦§
:weqtd on ezgked z` x`ane ,eixac z` miiqn yiwl yix'íøtñà'ïàîì ¤§§¥§©

,inl -àîéìéàdpeekdy xn`z m` -àìçî éLéôðc ,íé÷écvìmdilry - ¦¥¨©©¦¦¦§¦¥¥¨¨
c ,ok yxtl xyt` i` ixd .mid legn xzei miax mdy weqtd xn`àzLä©§¨

eäa áéúk ìàøNé eälekxn`p l`xyi lk lr ixd -(fi ak ziy`xa)mdy §¦§¨¥§¦§
,'íiä úôN ìò øLà ìBçk'lry xn`p ike ,ok m`eíîöò íé÷écöxn` ©£¤©§©©¨©¦¦©§¨

weqtd,'ïeaøé ìBçî'.l`xyi llkn wlg `l` md oi` `ldeàlàjgxk lr ¥¦§¤¨
øîà÷ éëä,weqtd,ïeaøé ìBçî ,íé÷écö ìL íäéNòîì íøtñà,xnelk ¨¦¨¨©¤§§¥§©£¥¤¤©¦¦¥¦§

.mid legn xzei miax miwicvd iyrnyåixd ok m`øîBçå ì÷,`edäîe §©¨¤©
èòenL ìBçcv ly mdiyrnn `ed`ed ixd ,miwiíiä ìò ïéâî`ly ¤¨¥¦©©¨

xn`py ,dyaid z` sehyi(ak d dinxi)ok m` ,'mIl lEaB lFg iYnU xW`'£¤©§¦§©¨
íéaeøî íäL íé÷écö ìL íäéNòî,mid legn xzeiíépéânL ïkL ìk àì ©£¥¤¤©¦¦¤¥§¦Ÿ¨¤¥¤§¦¦

,íäéìòmiaiegn oi`e ,dxiny mikixv minkg icinlzd oi` ok m`e £¥¤
.dnegd ziipa ze`veda szzydl

àúà ékyiwl yix `a xy`k -dén÷ì[iptlÎ]déì øîà ,ïðçBé éaøciax ¦¨¨§©¥§©¦¨¨¨©¥
,yiwl yixl opgeiàäî déì àîéz àì àîòè éàîxn`z `ly recn - ©©§¨Ÿ¥¨¥¥¨

dxiny mikixv mpi` minkg icinlzy jkl xewndy ,d`iyp dcedi iaxl
mixiyd xiya xn`py ,`ad weqtdn `ed(i g),,'úBìcânk éãLå äîBç éðà'£¦¨§¨©©¦§¨

,weqtd yexit `ed jky'äîBç éðà',äøBz Bæznegk dicnel lr dpibny £¦¨¨
,xird'úBìcânk éãLå'§¨©©¦§¨
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc `xza `aa(iying meil)

ì él äî' ïðéøîà àì ä÷æç íB÷îa ,àîìéc Bà,'øwLdwfgdy oeik ¦§¨¦§£¨¨Ÿ©§¦¨©¦§©¥
.ezprha xwyn razpdy epl zxxan

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzdpyna epipy(.d)z` raezdy ¨§©
oreh dlde ,zen` rax` daeb cry lzekd ziipaa ewlg z` mlyl exiag

razpd ixd ,rxtyàéáiL ãò ,ïúpL ú÷æçaraezd.ïúð àlL äéàøyie §¤§©¤¨©©¤¨¦§¨¨¤Ÿ¨©
xxalàîéìéà ,éîc éëéäote`aïîæ øçàì BòázLxg`l epiide ,oerxtd ¥¦¨¥¦¥¨¤§¨§©©§©

,zen` rax` daeba lzekd ziipa meiqBì øîàårazpdézòøt''épîæa E §¨©§©§¦¦§©¦
ok m` ,dipad dniizqdyk -àèéLtdpyna x`eank ,razpd on`py §¦¨

(:gl zereay).melk aiig epi`y xnel on`p razp lkyåàì àlà`l m`d - ¤¨©
ote`a xaecnce ,oerxtd onf xg`l eraz mpn`déì øîàrazpdézòøt'E §¨©¥§©§¦
,'épîæ CBúadwfg cbp `idy mbd ef dprha on`p `edy dpynd dycige §§©¦

,epnfa erxty oreh didy ebina ,epnf jeza rxet mc` oi`yeléôà ,àîìà©§¨£¦
íB÷îayiyì él äî' ïðéøîà ä÷æç.'øwL §¨£¨¨©§¦¨©¦§©¥

e ,dwfg mewna ebin mixne` oi` mlerl :`xnbd dgec,àëä éðàLiabl ©¦¨¨
meyn ,lzekàeä déðîæ àôLå àôL ìëczipapy mipa` zxey lk - §¨¨¨§¨¨¦§¥

ptl rxty razpd orhyke ,dziipa meiqa `ed dperxt onf ,lzekameiq i

.on`p `ed okle ,'ipnfa izrxt' zprh idef ,lzekd ziipa
:epizpynn zxg` di`x `iadl dqpn `xnbd,òîL àzdpyna epipy(my), ¨§©
,BúBà ïéáéiçî ïéà ,äìòîìe úBnà òaøàîexiage ,ecal cg`d e`pa m`e ¥©§©©§©§¨¥§©§¦

,'eë øçà ìúBk Bì Cîñdeabd wlgd ly d`veda ewlg z` mlyl aiig ¨©¤©¥
rxty on`p epi`e ,zen` rax`n,ïúpL äéàø àéáiL ãòxxal yieéëéä ©¤¨¦§¨¨¤¨©¥¦

àîéìéà ,éîcote`a,Bpîæ øçàì BòázLz` razpd miiqy xg`l xnelk ¨¥¦¥¨¤§¨§©©§©
,ycgd elzekBì øîàårazpdézòøt''épîæa E,ilzek z` izniiqyk - §¨©§©§¦¦§©¦

àì éànà.epnfa rxty on`p mc` ixd ,on`p epi` recn -åàì àlàxaecn ©©Ÿ¤¨©
ote`ace ,oerxtd onf xg`l erazøîàrazpdézòøt''épîæ CBúa Eiptl - §¨©§©§¦§§©¦

erxty oreh didy ebin el yiy s`y dpynd dycige ,ilzek ziipa meiq
,on`p epi` ,epnfaì él äî ïðéøîà àì ä÷æç íB÷îa ,àîìà.øwL ©§¨¦§£¨¨Ÿ©§¦¨©¦§©¥

e ,dwfg cbp liren ebiny okzi zn`a :`xnbd dgec,àëä éðàLepi`y ©¦¨¨
oeik ,ebina elit` epnf jeza erxty oerhl on`pc,df oica mi`iwa lkd oi` §

e ,mlyl aiig xg` lzek el jnq m`yøîà,eaila razpdéáéiçîc øîéé éî ¨©¦¥©¦§©§¥
,ïðaø éìon`py okzi aeg mzqa j` ,edeaiigy mcew mlyl ieyr epi`e ¦©¨¨

.dwfg cbp ebina
:zxg` dpynn df oecip gikedl dqpn `xnbddéøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥

,òîL àz ,éMà áøì àáøczereaya epipy(:gl)exiagl xne`déì äðî §¨¨§©©¦¨§©¨¤¦
,EãéaeBì øîàmicr ipta razpd'ïéä',dpn jl ip` aiig ok` -øçîìe` §¨§¨©¥§¨¨

onf xg`lBì øîàraezd'éì eäðz'dz`y zicedy dpn eze` z` il oz - ¨©§¥¦
,il aiigøîà íàrazpd el,'Eì åézúð'e on`pøeètxn` m` j` ,mlyln ¦¨©§©¦§¨
razpd,'éãéa Eì ïéà'e on`p epi`áéiçoia weligd dn xxal yie .mlyl ¥§§¨¦©¨

,zeprhd,åàì éàîzprhy'Eì åézúð'epiidézòøt' déì øîàc,'épîæa E ©©§©¦§§¨©¥§©§¦¦§©¦
zprhe ,xehte on`p `ed okle'éãéa Eì ïéà'epiidézòøt' déì øîàcE ¥§§¨¦§¨©¥§©§¦

'épîæ CBúae ,df ote`aéðz÷y dpynaáéiçebin el yiy s`e ,razpd §§©¦¨¨¥©¨
,on`p dide ,epnfa erxty xne` didyä÷æç íB÷îa ,àîìàmc` oi`y ©§¨¦§£¨¨

epnf jeza rxetì él äî ïðéøîà àì.øwL Ÿ©§¦¨©¦§©¥
:`xnbd dgecàì`l` ,dpynd yexit df oi`e ,ok gikedl oi` -ïéà' éàî Ÿ©¥

,'éãéa Eìrazpd xne`y epiid'íìBòî íéøác eéä àì'iziel `l mlerne §§¨¦Ÿ¨§¨¦¥¨
meyn razpd aiige ,jnnøî øîàcéúéåì àì øîBàä ìk ,,df aeg jnn §¨©©¨¨¥Ÿ¨¦¦

ézòøt àì øîBàkdf aeg jl,éîc,del `ly aeg rxet mc` oi` ixdy §¥Ÿ¨©§¦¨¥
`ly d`cedk zaygp del `ly ez`cede ,dely dcedy micr yiy oeike
oi`y dwfg cbp liren ebin m`d wtqd z` o`kn heytl oi`e .aiig ,rxt

.epnf jeza rxet mc`

dpyna epipy(.d)miaiign oi` olrnle zen` rax`n ,'eke ltpy xvg lzek' :
,eze`øçà ìúBk Bì Cîñdxwzd z` eilr ozp `ly it lr s`ïéìbìâî ¨©¤©¥§©§§¦

.'eë 'ìkä úà åéìò:lkd mlyl aiig `ed ote` dfi`a zxxan `xnbdøîà ¨¨¤©Ÿ¨©
,àðeä áøm` s`Cîñwxàbìôìrax`n xzid lzekd daebn ivg len - ©¨¨©§©§¨

eli`k df ixd ,ekxe` zivgn len e` ,zen`dleëì Cîñ,lzekd lkl - ¨©§¨
zepal ligzdy oeiky ,oey`xd lzekd ziipa ze`ved lka szzydl aiige

.milzkd ipy lrn dxwz ozie ,lzekd lk cbpk zepale miiql eteq i`ceáøå§©
ñ ,Cîñc éàîì ,øîà ïîçðCîaiig elzek z` eil` jnqy wlgd cbpk - ©§¨¨©§©§¨©¨©

la` ,mlyl,Cîñ àì ,Cîñ àìc éàîì.eilr mlyl aiig epi`e §©§Ÿ¨©Ÿ¨©
:mda ewlgp `ly mipte` yiy zx`an `xnbd,àðeä áø äãBîem`y ¤©¨

oebk ,dipaa jiyndl ezpeek oi`y dgiken dipad zxevàzôeìå àðø÷a- §©§¨§§¨

didy ,ezia seqay zief oxwl xaegn dpay lzekdy ,zief oxway xeaig

dvwa oae`x siqede ,zexivgd oiay lzekl cg` cvn cenv oae`x ly ezia
lr wx mlyny oerny siqedy lzekd len xvw lzek ipyd cvay ezia
xazqn `le ,jynidl ieyr dfk oipa oi`y itl ,ea ynzydy wlg eze`

.lzekd lk cbpk zepal jiyniyïîçð áø äãBîeszzydl dpead aiigy ¤©©§¨
,exiag lzek lk cbpk eniiql eteqy gkeny ote`a ,lzekd lk melyza

oebk'àæéøôà'alr gipd j` ,exiag lzekn jenp mpn` `edy lzek dpay - §©§¦¨
dtvxd zexew z` migipn dilry dar ur zxew ,'`fixt`' ekxe` lk
`edy bbd ziilr daeb cr lzekd z` diabdl ezpeeky gkene ,bb ziilrl

.etzey ly lzekd daeb lka ynzyie ,zepal cizråokéøeLëc àzòá÷a §¦§©§¨¦§¥
zexewd z` mkeza aegzl ick ,miphw zepelg dpay lzeka oae`x avgy -
cr lzekd z` cer diabdl ezpeeky gkene ,bb ziilrl dtvxk miynynd

.bbd ziilr daeb

dpyna epipy(.d)oae`x oi` ,zen` rax`n deab lzek oerny dpa m`y
oae`x oreh m` okle ,zen` rax`n xzei deabd wlgd lr el mlyl jixv
dfa d`ian .eixacl di`x `iadl eilr ,ea ynzydl zekf el yie mliyy

:sqep oic `xnbd,àðeä áø øîàdyr lzekd z` oerny dpayk m` s` ¨©©¨
ey`xa'éek éa'oae`x lkeiy ick ,oae`x xvg oeeikl miphw zepelg - ¥©¥

,ewlg z` mliy xaky di`x efy oae`x orehe ,dxwz zexew mda aegzl

,exear z`f dyer oerny did `l z`f ilelyä÷æç éåä àìdf oi` - Ÿ£¥£¨¨
.mlyl aiig `l` ,'ozpy zwfga'c áb ìò óàåe oerny gxhdéì ãáò §©©©§¨©¥

éèìîéäzexewd iy`x lr obdl ick zepelgd iciva miar mixqp gipd - ¦§§¥
meyn ,ewlg z` oae`x el mliyy di`x ef oi` oiicr ,lzekd zigelgln

déì øîàc,il znliy `l zn`ay s` ,oernyàðéîà,iaila izxn` - §¨©¥£¦¨
,dxwz mdilr gipdle ilzek len xg` lzek jenql dvxz cizra `ny

c ,'iek ia' zeyrl izncwdeéì zñéit éëìoenna ipqiitzy dryay ick - §¦©©§§¦
,jkl mikq`eéàúéLà òøúéì àìzaivga lzekd zeceqi elwlwzi `l - Ÿ¦§©£¦¨¦

.jxear mipken zepelgd eidi `l` ,zepelgd

mc`l yiy dwfg xnelk ,'oiyinyz zwfg' oipra zwqer d`ad `ibeqd
,oerny iqkpa ynzyn oae`x m`y .exiag iqkpa zeynzyd zekfa

.ewlql leki oerny oi` ,wzy oernye

,ïîçð áø øîày oae`xwzye ,oerny lzek lr ezxwz zexew z` jnq ¨©©©§¨
m` mpn` ,ewlql leki oerny oi`e ,dwfg ef ixd ,oerny÷éæçàwxìzkinq ©£¦¦

écøeä,zelw zexew -ì ÷éæçà àìzkinqéøeLkxyt`y ,zecak zexew - §¥Ÿ©£¦¦§¥
dligzn wifgd m` j` .zecakl `le ,zewcd zexewl lzekd lra mikqdy

,écøeäì ÷éæçà ,éøeLëìe .zelwa zecakd z` silgdl lekieóñBé áøwlg ¦§¥©£¦§§¥©¥
e,øîàm` s`,éøeLëì ÷éæçà ,écøeäì ÷éæçàzexewd z` silgdl lekie ¨©©£¦§§¥©£¦¦§¥

dpw ,zexew zgpdl zekf dligza dpwyky xazqny itl ,zecaka zewcd

.zecak zexew zgpdl mb xenb oipw÷éæçà ,ïîçð áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥¨©©©§¨©£¦
÷éæçà écøeäìmb,éøeLëìwifgd m` oke÷éæçà éøeLëìmb,écøeäì §§¥©£¦¦§¥¦§¥©£¦§§¥

.dpey`xd oeyla sqei ax ixack epiide

:'oiyinyz zwfg' zeklda sqep oic,ïîçð áø øîàbbay minybd in eid ¨©©©§¨
,df yeniya oae`x wifgd ixd ,oerny wzye ,oerny xvgl miktyp oae`x

m`eéôèðì ÷éæçà,oerny xvga minyb in sehthl -÷éæçàmbìéëôL- ©£¦§©§¥©£¦§©§¥
epi`y ,oerny xvgl ebbn afxn zeyrl i`yxy ,afxn jxc min zkityl
cg` mewnl mind ektyiy el gep ,daxc`e ,xvgd lral wfp dfa siqen

m` j` .exivg lk jxe`l eththi `leì ÷éæçà,éôèðì ÷éæçà àì ,éëôL ©£¦§©§¥Ÿ©£¦§©§¥
lka sehthl `le ,cg` mewna min zkityl xvgd lra dvxzdy okziy

.xvgdóñBé áøåe wlgì ÷éæçà eléôà ,øîà÷éæçà ,éëôLmb,éôèðì §©¥¨©£¦©£¦§©§¥©£¦§©§¥
,exiag xvgl min zkitya wifgdy oeiky ,ewifd lr siqen `edy s`e

.dvxiy ote` lka z`f zeyrl i`yx
ì ÷éæçà ,ïîçð áø øîà ,éøîàc àkéà,éôèðì ÷éæçà ,éëôLm` oke ¦¨§¨§¥¨©©©§¨©£¦§©§¥©£¦§©§¥

wifgdì ÷éæçà ,éôèðììáà .éëôLur zexewn ebb z` silgdl dvex m` §©§¥©£¦§©§¥£¨
éðaøeàc àôéøöì,daxr itpra eze` miqkny sixv ly bbl -,àìitl ¦§¦¨§§¨¥Ÿ

leki xvgd lra oi`e ,efl ef c`n zekenq daxrd itprn zethepd zetihdy
.mdizgz ynzydle,øîà óñBé áøzeyrl i`yxàôéøö eléôà ©¥¨©£¦§¦¨

.éðaøeàc:`xnbd zniiqnàãáeò óñBé áø ãáòdyrn sqei ax dyr - §§¨¥¨©©¥§¨
,éðaøeàc àôéøöa.daxr itprl ur zexewn ebb z` zepyl mc`l xizdy ¦§¦¨§§¨¥

:xg` oica oecl zxaer `xnbd,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©
Bøéáçì úéa øékNnä©©§¦©¦©£¥
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oifge` mipy` cenr e sc ± oey`x wxt`nw `aa

àîìéã åà`ki`c mewna opixn` `l ,epnf jeza rxet mc` oi`c ol wfgenc oeik -

.edepndile ,"xwyl il dn" dixeacl dirxnc dwfgïéä åì øîà.micr iptae -

éãéá êì ïéà.`id i`n lif`e yxtn -íìåòî íéøáã åéä àìaiig jkld -

`ed dcen - "iziel `l" xn`c oeike .mdipta el dcedy micr yi ixdy ,mlyl

,rxet epi` - del epi`y in lky ,rxt `ly

xn` eli`c .inc "izrxt `l" xne`k jkld

,micr ipta del elit` ,on`p - "izrxt"

z` delnd :(a,`n) zereaya ol `niiwc

.micra erxetl jixv oi` - micra exiag

àâìôì êîñjex` ycg lzek did `ly -

`l edaeba e` ,eivga `l` oey`xd lzekk

.oey`x ly edaebl ribdäìåëì êîñ-

eli`k ,oey`xd lzeka ewlg el ozil aiig

oeikc .oey`xd lk cbpk ipy lzek jnq

s` :opze ,dxwz ozie ,xenbl eteq - ligzdc
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,óBñ óBñc ,repv yinyz jbba zeyrl leki jpi` dvign dpa` m` s`àä̈
éòepèöàì úéòa-rphvdl dz` jixv ixdyà÷ .íéaøä úeLø éðaî ¨¦§¦§©¥¦§¥§¨©¦¨

ïì òîLîmeyn ,dvign zeyrl eraezl leki ok it lr s`y ,iia`øîàc ©§©¨§¨©
,déìd,íéaøwxéì eæç àîîéaj` ,ize` mi`ex md meia wx -àì àéìéìa ¥©¦¦¨¨¨¦§¥§¨Ÿ

éì eæçeli`e ,dkiygd iptn bbd daeb l` mi`ex mpi` dlila -ïéa ,zà £¦©§¥
énð éà .éì úéæç àéìéìa ïéa àîîéa,oerhl leki cer -àðîéà÷ ék ,íéaø ¦¨¨¥§¥§¨¨¦¦¦©¦©¦¦¨¦§¨

cner ip`yk wx -àðáéúé ék ,éì eæç,ayei ip`yk j` -,éì eæç àìeli`e ¨¦¦¨¦§¨Ÿ¨¦
.àðáéúé ék ïéa àðîéà÷ ék ïéa éì úéæç zà,oerhl leki cereék ,íéaø ©§¨¦¦¥¦¨¦§¨¥¦¨¦§¨©¦¦

eðéiòîbbd jez l` dpeeka mihiane mipiirn md xy`k wx -,éì eæçj` §©§¨¦
eðéiòî àì ékmkxck mixaer `l`,éì eæç àìeli`e,zàelit`àìénî ¦Ÿ§©§Ÿ¨¦©§¦¥¨

oeir `la -,éì úéæç énð.dvign zeyrl jilr el` zexaq zngne ©¦¨¦¦
:iia` ly epic xwira dpc `xnbdäæå Bbb éöçì ä÷òî äNBò äæ ,øî øîà̈©©¤¤©£¤©£¦©§¤

éãòîe ,äæ ãâðk àlL äæ ,Bbb éöçì ä÷òî äNBò.ó:`xnbd dywn ¤©£¤©£¦©¤¤Ÿ§¤¤¤©£¦
àèéLtz` zepal aiig mdn cg` oi`e ,dvign ivg wx dyer cg` lky §¦¨

:`xnbd zvxzn .dlekãáòå ,eäéépî ãç íéã÷c ,àëéøö àìcg` mcwy - Ÿ§¦¨§¨¦©¦©§§¨©

,ewlga dvign ivg dyre mdnCãéà déì àîéð ,àîéúc eäîepiid - ©§¥¨¥¨¥¦¨
,el oerhl exiag lekiy mixeaqà÷ðéæeà ìB÷Livg ipnn leh - §¦§¨

,jize`vedndélek zà décáòåipi`y ,jwlga dvignd lk z` dyre - §©§¥©§¥
,dvign ivg ly zhren dk`lnl milret xg` gexhl dvexïì òîLî à÷̈©§©¨

,zlawzn ezprh oi`ydéì øîàc,exiagzãáò àì àîòè éàî ,zà- §¨©¥©§©©§¨Ÿ¨§©¨
i`cea ,jwlga lkd z` zipae zncw `l recníeMîyyeg dz`y ¦

CúéLà òøúéîc,dvignd caekn jzia zeceqi elwlwziy -énð àðà- §¦§©£¦¨£¨©¦
c yyeg ip` s`éàúéLà déì òøúéîdvex ipi`e izia zeceqi elwlwziy - ¦§©¥£¦¨¦

.dvign ivg ewlga dpea cg` lk okle ,dlek z` zepal
:zeieyx izy oiay dvign zeklda sqep oic,ìàeîL øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©§¥

yie ,xdd dlrna mi`vnpd miza izyâbcg` lyCeîqäedaebaøöçì ©©¨©£©
Bì äNBò ,Bøéáçecal bbd lra,úBnà òaøà dBáb ä÷òîwifi `ly ick £¥¤©£¤¨©©§©©

.xvgd lral ezii`xaàì ,ââì âb ïéa ìáàoeik ,dvign zeyrl aeig oi` - £¨¥©§©Ÿ
oi`e ,eipkyn xdfdl leki ea ynzynyke ,cinz ea ynzydl milibx oi`y

.di`x wfid meyn bbadéãéc ïîçð áøå[envrÎ],øîàbbl bb oia mpn` §©©§¨¦¥¨©
ì ÷e÷æ Bðéàly dvign,úBnà òaøà,bba di`x wfid oi`y÷e÷æ ìáà`ed ¥¨§©§©©£¨¨

äøNò úöéçîì.migth ¦§¦©£¨¨
:`xnbd zxxanéàîì,dxyr zvign zkxvp,äiàø ÷féäì éàax xaeqe §©¦§¤¥§¦¨

ok m` ,di`x wfid yi bba mby ongp,ïðéòa úBnà òaøàdxyra ic `le ©§©©§¦¨
e .migthéàdieyr dxyr zvignìoipr'ápâk åéìò ñtúð'xeari m`y - ¦§¦§¨¨¨§©¨

qpkpy xnel lkei `le ,qpkp daipb myly xkip didi ipyd zeyxl cg`
ok m` ,zerhaàéâñ àîìòa ñôéñîam`y ,mikenp zeczi my rewzl ic - ¦§¦¨§¨§¨©§¨

e .aepbl ezpeeky xkip `di mze` xeariéàdvignd zxhníéàìèe íééãâì ¦¦§¨¦§¨¦
dvign zgpda ,exari `lyébñ 'Làø úáa øwcæé àlL éãëa'ic - ¦§¥¤Ÿ¦§©¥§©Ÿ©¦

icbd oi` aeyy ,dfl df oia migth dylyn zegt wgxna mipw cinrdl

:`xnbd zvxzn .geixa xearl leki,íìBòìdvignd zxhnåéìò ñtúð'ì §¨§¦§¨¨¨
,'ápâkic `le,ñôéñîac oeikéöîdéì èénzLîxnele hnzydl leki - §©¨¦§¦¨¨¥¦§©¥¥

`l` daipb myl qpkp `lyàðøéöîî÷ éøBönî ,øîà]cecnl izivx - ¨©¦§¥¨¦©¥§¨
jwlgl ici izhyt okle bbd ghy z`,[eli`eéöî àì äøNò úöéçîa¦§¦©£¨¨Ÿ¨¥

.déì èénzLî¦§©¥¥
,éáéúéî,`ziixaa epipyïéà ,Bøéáç ìL Bbbî äìòîì Bøöç äéä íà ¥¦¥¦¨¨£¥§©§¨¦©¤£¥¥

Bì ïé÷÷æð.bbl di`x wfid oi`y ,dvigna aiig xvgd lra oi` -,åàì éàî ¦§¨¦©©
,ììk Bì ïé÷÷æð ïéà:`xnbd dgec .dxyr zvignl `l s`eïéà' ,àì ¥¦§¨¦§¨Ÿ¥

'ïé÷÷æðepiidìzvign.äøNò úöéçîì ïé÷÷æð ìáà ,úBnà òaøà ¦§¨¦¦©§©©£¨¦§¨¦¦§¦©£¨¨
daeb ok zngne ,dey odaeb oi`y zexivg izy oiay dvigna dpc `xnbd

:zen` rax`n xzei `ed dvigndøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -ézL ¦§©§¥
úBøöçzeiepad,Bfî äìòîì Bæ,dipyd xvgdn hrn ddeab zg` xvge £¥§©§¨¦

,di`x wfid repnl dvign zepal mdipy mikixveïBzçz ,àðeä áø øîà̈©©¨©§
äðBaecalBãâðkîexivg daebn -äìBòå,oeilrd zirwxw cr dziipaa ¤¦§¤§§¤

ed ,oeilrd rwxwl ribnykäðBa ïBéìòenrBãâðkî,exivg daebn -äìBòå ¤§¤¦§¤§§¤
.erwxw lrn zen` rax` cràcñç áøåe wlgòéiñî ïBéìò ,øîàoezgzl §©¦§¨¨©¤§§©¥©

s`äðBáe ,ähîlîziipaa aiig `ed mby oeik ,dlek dvignd z` enr ¦§©¨¤
.dhnln dzepal yi dvignd miiwzzy icke ,dvign

,ïBéìòä øîàé àì ,Bfî äìòîì Bæ úBøöç ézL ,àcñç áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦§¨§¥£¥§©§¨¦ŸŸ©¨¤§
e ,irwxw daeb cr ecbpkn ecal oezgzd dpaiäðBa éðéøäwxäìBòå éãâðkî £¥¦¤¦§¤§¦§¤

,zen` rax` cròéiñî àlàoezgzl,äðBáe ,ähîlîax ixack epiide ¤¨§©¥©¦§©¨¤
:`ziixad meiq z` `xnbd d`ian .`cqgåzexivg izya wx `ed df oic §

la` ,zeeyBøöç äúéä íàcg`d ly÷e÷æ Bðéà ,Bøéáç ìL Bbbî äìòîì ¦¨§¨£¥§©§¨¦©¤£¥¥¨
Bì.bbl di`x wfid oi`y ,llk dvigna aiig xvgd lra oi` -

:ltpy ziaa mitzey oica oecl zxaer `xnbdéøééc eåäc éøz éa eäðä- ©§¥§¥©£¨§¥
,cg` oipaa exby mipya dyrnéàléò øéic äåä ãçdxica xb cg` - ©£¨©¦¦©

,dpeilrdéàzz øéic äåä ãçå.dpezgzd dxica cg`e -(øázéà) §©£¨©¦©©¦§©
[ñázéà]éàzzdkezl qpkdl icke ,dnc`a dpezgzd dxicd drwy - ¦§©©©

.stekzdl jixv dilra diddéiðáðå àz ,éàléòì éàzz déì øîà`a - ¨©¥©©§¦©¨§¦§§¥
.izxica xebl lke`y ick ycgn eze` dpape elek oipad z` xezqpøîà̈©

déì,oeilrdàðøéàc à÷ øétL ,àðàwefip `l iziay ,aeha iziaa xb ip` - ¥£¨©¦¨¨¦§¨
,oipad zriwyn
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déì øîà,oezgzddéiðáàå àðà déøzñéàedpa`e oipad z` xezq` - ¨©¥¦§§¥£¨§¤§§¥
.ilynøîà,oeilrdda øãéîì àzëec éì úéìcr ea xebl mewn il oi` - ¨©¥¦§¨§¥©¨

.edpaze aeyzydéì øîà,oezgzdàzëec Cì øâBà àðàxeky` ip` - ¨©¥£¨©¨§¨
.mewn jldéì øîà,oeilrdàðçøè àìdxicl xearle gexhl utg ipi` - ¨©¥Ÿ¨©§¨

ixde ,oezgzd el xn` .zxg`éì øcúî à÷ àìjk xecl leki ipi` - Ÿ¨¦§©¦
,oeilrd el aiyd .izxicaìeòå Cñéøkà óeLjqixk cr jznew setk - ©§¥¨§

,qpkze÷eôe Cñéøkà óeLå.jzian `ve -à÷ àðéãa ,àîç áø øîà §©§¥¨¨©©¨¨§¦¨¨
ákòîzcnrdl zcareyn dpezgzd dxicdy oeik ,oeilrd mr oicd - §©¥

.dpeilrd
:oeilrd mr oicd oi` izn x`an `ng axéléî éðäå,oeilrd mr oicdy - §¨¥¦¥

ote`aéøeLk eèî àìcoeilrd zexew ecxi `ly -äøNòî ähîìmigth §Ÿ¨§¥§©¨¥£¨¨
,oezgzd ztvxl jenq,äøNòî ähîì éøeLk eèî ìáàdxica x`yp `le £¨¨§¥§©¨¥£¨¨

,migth dxyr llg dpezgzddéì øîà éöî,oerhl oezgzd leki -ähîì ¨¥¨©¥§©¨
àeä éãéc àúeLø ,äøùòî,jizexew z` myn wlql jilre ,izeyx ef - ¥£¨¨§¨¦¦

zegt j` ,dxic il yiyk epiid ,jzxic zcnrdl zcareyn izxicy s`e
,llk dxic ef oi` dxyrn,Cì ãaòLî àìåzepale xezql oezgzd i`yxe §Ÿ§©§¥¨

.ycgn

:sqep ote` `xnbd dtiqenéléî éðäåote`a ,oeilrd mr oicdy -czrya §¨¥¦¥§
,dpezgzd z` dfe dpeilrd z` lhp dfy ,oipad zwelgéããä éab eðúà àìŸ©§©¥£¨¥

,oipad rwyi m` eyri dn yexita epzd `l -ìáàm`éããä éab eðúà £¨©§©¥£¨¥
,oezgzd zxica migth dxyr ex`yp m` s` ,ycgn edepai rwyi m`y

.eðáe éøúñ̈§¥¨
:`xnbd zxxanéããä éãäa eðúà éëå,ycgn edepai rwyi m`yänk ãò §¦©§©£¥£¨¥©©¨

.dfa maiignd driwyd xeriy edn -déîMî ,äaøc dén÷ ïðaø eøîà̈§©¨¨©¥§©¨¦§¥
,ïîçð áøc déîMî øîàc ,ïîçð áøc déøa àøèeæ øîc`ed xeriyd §©§¨§¥§©©§¨§¨©¦§¥§©©§¨

ka xkfend xeriydúBàdpyneðéðML(:gv)zia zepal lawnd iabl §¨¤¨¦
z` zepal eilry ,edaeb zcin z` yxit `le ,exiaglBneøedaeb -éöçk§£¦

Baçø éöçëå Bkøàedaeb `di ,xyr eagexe mixyr ekx`y zia oebk ,cgi ¨§§©£¦¨§
jxe` ivgl dey oezgzd zxic daeby onf lk ,o`k oke ,zen` dxyr yng

.jkn zegt didiy cr ,mipeae mixzeq oi` ,agexd ivge
eëì àðéîà åàì ,äaø eäì øîàc mkl izxn` `l ike -déa eìúéz àì ¨©§©¨©£¦¨§Ÿ¦§¥

ïîçð áøa é÷éøñ é÷eaixqge miwix mixac ongp ax mya exn`z `ly - ¥§¥¥§©©§¨
`l` ,ongp ax ok xn` `l i`ceae ,mrh,ïîçð áø øîà éëäonf lk ¨¦¨©©©§¨

eziaa xecl leki oezgzdyéLðéà éøééãc ékoi` ,mc` ipa zxic jxck - ¦§¨§¥¦§¥
:`xnbd zxxan .mipeae mixzeqänëå,df xeriy `eddéøa àðeä áø øîà §©¨¨©©¨§¥
éìééòc éëéä ék ,òLBäé áøcey`x lre ,ezial qpkdl lkeiy -àúéøeqéà §©§ª©¦¥¦§¨§¥¦©§¨

àæBçîc,`fegn xira dieyrd mikex` mipw zliag -øãäålekie - ¦§¨§¨©
eze` zerpen oeilrd ly dxwzd zexew m` j` ,cv lkl ziaa jk aaezqdl

.mipeae mixzeq ,ok zeyrln
:`ng ax iptl `ay dnec dyrn d`ian `xnbdéða äåäc ,àøáb àeää©©§¨©£¨¨¥

déøáçc éåek éøBçà àúéLàzia zepelg ixeg`n lzek dpea didy - £¦¨£¥©¥§©§¥
.exiagdéì øîà,ziad lraéìò zìtàî à÷izia z` jiygn dz` - ¨©¥¨§©©§§¨©

zen` rax` wigxdl jilre ,jlzeka(.ak).,àëä Cì àðøëñ ,déì øîà̈©¥¨©§¨¨¨¨
éàúéLàî ìéòì éåek Cì àðãéáòåjl dpa`e ,jizepelg z` mezq` - ©£¦§¨¨©¥§¥¥£¦¨¦

.ilzek daebn dlrnl mixg`,déì øîàmiycg zepelg aevgz m`à÷ ¨©¥¨
éàúéLàì déì zòøî.eplwlwze ilzek z` cirxz -déì øîàlra ©§©§¥©£¦¨¦¨©¥

,lzekdéåeëc àzëec ãò CúéLàì Cì àðøúñjlzek z` xezq` - ¨©§¨¨©£¦¨©§¨§©¥
,zepelgd mewn cre dlrnlnedlrnle myndì àðéðaycg xiwàðãéáòå ¨¦¨¨©£¦§¨

déì øîà .éàúéLàî ìéòì ,àðéðáa éåek Cì,ziad lraàúéLàcäàzzî ¨©¥§¦§¨¨§¥¥£¦©¨©¥£¦¨¦©¨¨
àîéé÷ àì ,àzãç ìéòlîe à÷ézòycge dhnln oyi `edy lzek - ©¦¨¦§¥©§¨Ÿ©§¨

.yaiizdy ,oyi hiha dti wacp ycg hih oi`y ,miiwzn epi` dlrnln

déì øîà,lzekd lradì àðøúñjlzeklàòøàì ãò,rwxwd cr - ¨©¥¨©§¨¨©§©§¨
dì àðéðáe,ycgndåâa éåek Cì àðãéáòå,miycg zepelg ea jl dyr`e - ¨¦¨¨©£¦§¨¨©¥§©¨

.ilzekn mideab,à÷ézò àúéa déleëa àzãç àúéLà àãç ,déì øîà̈©¥£¨£¦¨©§¨§¥¥¨©¦¨
àîéé÷ àì.miiwzn epi` ,oyi eleky ziaa ycg cg` lzek -déì øîàlra Ÿ©§¨¨©¥

,lzekdàúéa déleëì dì àðøúñ,ycgn edpa`e jzia lk z` xezq` - ¨©§¨¨§¥¥¨
,àðéðáa éåek Cì àðéðáe.ilzekn dlrnlàzëec éì úéì ,déì øîà ¨¦¨¨©¥§¦§¨¨¨©¥¥¦§¨

da øãéîì.miizpia ea xebl mewn il oi` -déì øîà,lzekd lraàðøéâà §¥©¨¨©¥¨¦§¨
àzëec Cìewn jl xeky` -.màðçøè àì ,déì øîàgexhl utg ipi` - ¨§¨¨©¥Ÿ¨©§¨

.izia z` zeptlákòî à÷ ïéãa ,àîç áø øîà,ziad lra mr oicd - ¨©©¨¨§¦¨§©¥
.ezia z` zeptle gexhl aiig epi`e

:`xnbd dywn .df dyrn `aed recn zxxan `xnbdCä eðééäoic ixd - ©§©
jezl dilrd drwyy ote`ay ,`ng ax mya lirl `aedy oicl dnec df

jkl ezetkl leki oezgzd oi` ,ezia z` zeptl aiig oeilrd oi` m` ziad
,mewn el xekyiy ici lrél änì ez àäåe`iade daiyid ipa eltk recn - §¨¨¨¦

ipyd dyrna :`xnbd zvxzn .mipey miyrn ipya df oicòîLî à÷ àä̈¨©§©
LnzLî àìc áb ìò óàc ,ïìdf mewnaàlàlàîìòa éáéö éáe àðáéz ¨§©©©§Ÿ¦§©¥¤¨¦§¨¥¦¥§¨§¨

iepita gexhl axql leki ,envra ea xc epi`e ,cala mivre oazl xve`k -
.ycg zia dld dpaiy cr exve`

:`ng ax mya mipky zeklda sqep oic d`ian `xnbdéçà éøz éa eäðä©§¥§¥©¥
éããä éãäa éâìôc,mdia` zyexia ewlgy mig` ipya dyrn -dééèî ãç §©§¥©£¥£¨¥©©§¥

'àãéìtñà',dti oilwxh ribd cg`d ly ewlgl -àöéaøz dééèî ãçå- ¦§§¦¨§©©§¥©§¦¨
.oilwxhd cvay dpibàöéaøz dééèîc àeää ìæàz` laiwy g`d jld - ¨©©§©§¥©§¦¨

,dpibdàãéìtñàc ànetà àúéLà éða à÷ågzt lr lzek da dpae - §¨¨¥£¦¨©¨§¦§§¦¨
.oilwxhddéì øîà,oilwxhd lraéìò zìtàî à÷z` jiygn jlzek - ¨©¥¨§©©§§¨©
.ipilwxhàðéða à÷ éãéãa ,déì øîàleki jpi`e ,izeyxa dpea ip` - ¨©¥§¦¦¨¨¦¨
.ipakrldéì øîà÷ ïéãa ,àîç áø øîàdne .dpibd lra mr oicd - ¨©©¨¨§¦¨¨©¥

exiag oelg len lzek zepal mc`l xeq`y(.ak)oelga dld wifgdyk epiid

.dyexia ewlg dzr wx o`k eli`e ,mipy yly
:`xnbd dywnàðL éàî ,éMà áøì àðéáø déì øîàdf dyrnàäî ¨©¥¨¦¨§©©¦©§¨¥¨

e÷ìçL ïéçà éðL ,àéðúc,mdia` zyexia,íøk äãN ìèð ïäî ãçà §©§¨§¥©¦¤¨§¤¨¥¤¨©§¥¤¤
ïáì äãN ìèð ïäî ãçàå,[d`eazÎ]úBnà òaøà íøkä ìòáì Bì Lé §¤¨¥¤¨©¨¤¨¨¥§©©©¤¤©§©©

el zecareyndajezäãNdïáìzcear jxevl ezyxgn z` qipkdl §¨¤¨¨
,mxkde÷lç ïk úðî ìòùaaeql leki mxkd lra oi`y oeik ,dyexid z` ¤©§¨¥¦§

dcya zen` rax` dqipkdl jixve ,miptbd zngn mxka dyixgnd z`
xie`ae xe`a ynzyi oilwxhd lray ,ewlg ok zpn lr o`k s`e .d`eazd

.ecbpk zepal dpibd lra lkei `le ,ekxck dpibd

:`xnbd zvxzndéì øîàmdn cg`l oi` ewlgy dryn mlerl ,iy` ax ¨©¥
e ,lzek zepal dpibd lra leki okle ,exiag zeyxa zekfíúämig`a - ¨¨

xaecn ,mxke dcy ewlgyéããäì eìòcdcyd lral mxkd lra mliyy - §¨©£¨¥
zekf mb dpw df melyzae ,dcydn xzei mxkd deyy ieeyd yxtd z`

.mxkd zcearl dcya zen` rax`
:`piax dywdàëä ìáà,oilwxhe dpiba -éããäì eìò àìc ,éàî`ly - £¨¨¨©§Ÿ¨©£¨¥
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.mixeeya dze` oiyxeg eidyéããäà åìòã-

ly minc oal dcyd lral mxkd lra ozpy

mr lwynl ira mxk jklid ,mxkd ielir
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`zlinc :xnel yie !'eke dxyrn dhnl

`l `wizr dleke `zcg `cgc `id `hiytc

i`d iiez`l jixv ded `l `d meyne ,i`w

.`caeràãéìôñàoilwxh :i"yx yxit -

mildz) mbxznck ,dxrn :yxit jexrae .dti

xne`e .`ciltq`a - "dxrna le`y iptn" (bp

zeidl xyt` i` `kdc `ciltq`c :wgvi epiax

ixeyka iccdl elrc :inp xn`wcn ,dxrn

,cere .ixcede ixeyk `kil dxrnae ,ixcede

,`pexci` `zyde `ciltq` `xwirn :xn`wcn

:wgvi epiax yxtne .llk dxe` `kil dxrnae

dxe` da yiy dxcqk` ied `kdc `ciltq`c

`l"a opixn`ck ,cg` gexa dvexty ,dlecb

dnec mler :(`,dk `xza `aa) "xetgi

"dax unewd"a gken oke .'eke dxcqk`l

iciltq`l edl `pifg :iia` xn`c (a,bl zegpn)

.dfefn edl zile inivt edl zi`c xn iac
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øîà:qxhpewd yxit - `pipaw icica dil
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- `pexci` inp dl ixwe .eizecy ze`xl leki

yxtn oke .wegxnl hiadl leki did `ly
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`oifgeקו mipya cenr f sc ± oey`x wxt`nw `aa

åäééîòèì éòãøäðda xeci`c `d dil `xiaq `lc ,`ed `rcxdp onc `ng ax -

`edc l`eny xn`c ,ircxdpc ediinrhl lif` - epwlig jk myle ,izda` excck

.`rcxdpnå÷ìçù ïéçàäzeidl libx eia` dide ,mexcl dfe oetvl dcy df lhpe -

."jilr il jxc" xnel leki oi` - ef jezl ef jxc qpkil elúåðåìç àìålr xrxrl -

.exe` znizqúåîìåñ àìåzia df lhp m` -

mleq reawl el oi` - diilr lhp dfe ,xvge

.eziilrl zelrl df ly exivgaúîà àìå
íéîädf ly edcy jxc xdpd on d`iadl -

.ely jezlàøáúrext `edy xaey -

.mdia`läéì éòøîåicr ody ,xaeyl -

.xwyäðùîåúåà ïéôåëxvgd oa z` -

odl zepal ,xvgd ipa z` riiql dvex epi`y

lva my ayei gztd xney zeidl xry zia

.xvga uivdln miaxd zeyx ipa z` wigxne

úìãå.elrepl xvgd xryl -ìë àì
øòù úéáì úåéåàø úåøöçäyxtn `xnba -

.die`xd `id efi`øéòä éùðàë àäéå-

.lera mdnr z`ylàøîâéòúùéà àìå
äéãäáoi`e ,oiwrevd miipra wiqtny itl -

.rnyp mlewéàåâî,`ed `zerixb - xvgl -

ziae ,wrev iprde ,lerp xvgd zlcy itl

.lewd wiqtn miptay xryéàøáîepi` -

el oi`yke .ekezl qpkp ixdy ,eipta wiqtn

.opiwqr zlci`xa`n dicic zgzetiprd -

,frla x"cexiy* = zgzet .qpkpe dgzet

.ekezl gztnd cinze ,ur ly `edeäðéàù
äëåîñ.miaxd zeyxn oldl dkeyny -

íéáåâ íäùë.xird znegl -äá òá÷
úåøîñî.dpnn fefz `le ,ok oecl xdfd -

íéúá áåøé÷jixv dnegl aexwd zia -

.wegxd on xzei xird zneglàøåùã àîø
ïðáøãàlr xird zneg z`ivi lihd -

.mc` ipa x`y lr enk ,minkgdìåç-

.miwicv ly mdiyrnn hren `edyìò ïéâî
íéäizny xy`" aizkck ,dnegl el `ede -
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.`cqg ax ly ezeyiywa clepe ,xirvd `ed `yiyw xneéòãøäð- ediinrhl

ax - "ircxdpc [i`xen`]" :(a,fi) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck ,`ed ircxdp `ng ax

riwxc iliay il oixidp :(a,gp zekxa) l`eny xn`ck ,`ed ircxdp inp l`enye .`ng

.ircxdpc iliaykïéà- df lr df jxc mdl

z` xkend" wxta l`eny wiqtc meyn ,`nrh

:xn`c ,`aiwr iaxk (`,cq `xza `aa) "ziad

df jxc mdl oi` jkitle ,xken dti oira xken

wlg cg` lk melk envrl xiiy `ly ,df lr

ab lr s`e .xkenk el dede ,exiag wlga

mr el xkn - xvg xiiye zia xkend :opixn`c

`l - xken dti oira xken xn`c o`nl ,jxcd

`le xkn cg` lke ,oixken mlek `kdc ,inc

,exiag wlga melk envrl xiiydil dede

jxc el gwil jixvc ,zia xiiye xvg xkenk

.xvgd lran

àìåm` :qxhpewa yxit - df lr df zenleq

oi` - diilr lhp dfe xvge zia df lhp

.eziilrl zelrl df ly exivga mleq reawl

lr df jxc `le" epiidc :wgvi epiaxl dywe

zia df gwly oebk :wgvi epiaxl d`xpe !"df

lzeka mleqd jenql el oi` - xvge diilr dfe

.eziilra zelrle df ly

i`eopiqxb `le - i`xan `de `d `ni` zira

wlgl jiiy oi` i`eebnc ."i`eebn `de `d"

dil zi` oiae ,dil zill zlc dil zi` oia

oeik ,rx `ed oipr lkac ,dil zill zgzet

oi`e .xvgd gzt cr `l` `al leki oi`y

,i`w xvg` - 'ek "zlc dil zi`c `d" yxtl

zepal eze` oitek :ipzw `icda oizipzna `dc

:dyw zvw "i`xan" opiqxbc i`nle .xvgl zlc

- ilrn `lc cv hwpc ,iiepiy x`yk ied `lc

dil zi`c `de `de ,zlc dil zi`c `de `d

.ilrnc `edd hiwp `kde ,zgzet

éôìzpkq oi`c oeik - oiaeb od oenn gay

.oenn xza `l` opilf` `l - zeytp

`nw `aa) "`xza lfebd"a xn` inp ikde

qiib dilr cnre xacna zkledd `xiiy :(a,fhw

oeik ,zeytp zpkq `kilc ,oenn itl oiaygn -

ab lr s`e .oenn liaya wx `a qiibd oi`c

`adc (`,ar oixcdpq) "xxeq oa" wxta xn`c

`nrh `ax yxtne ,eteq my lr oecip zxzgna

lr envr cinrn mc` oi`c dwfg meyn `xnba

itl `l` oiaygn oi` ikd elit`e - 'ek epenn

,zeytpd lr `a epi` epevxa qiibdc oeik ,oenn

jklid - mtebl wifi `l mcbp ecnri `l m`c

ecnri m` ,jkitl .zeytp zpkq aiyg `l

itl oiaeb - mdnr exytzpe mihql mdilr

mzd xn` ,xacna erhc ikid la` .oenn

erhc oeik meyn ,zeytpd itl s` opiaygnc

.zeytp zpkq `ki`

éôì:mz epiax yxit - oiaeb od miza aexiw

oke ,miwegxn xzei miaexw miipr oipzepe

la` .miwegx mixiyrn xzei miaexw mixiyr

,miaexw miiprn xzei oipzep miwegx mixiyr

.oiaeb od inp oenn gay itlcàîéìéà
dipin lirlc ,`xw ixiin ikdac - 'ek miwicvl

n l` jirx exwi dn ile" :aizkenvr d
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:ìàeîL øîà ïîçð áø øîàc ,eäééîòèì éòcøäð§©§§¥§©£©§§¨©©©§¨¨©§¥

e÷ìçL ïéçàä¯àìå ,äæ ìò äæ Cøc àì ïäì ïéà ¨©¦¤¨§¥¨¤Ÿ¤¤¤©¤§Ÿ
únà àìå ,äæ ìò äæ úBîleñ àìå ,äæ ìò äæ úBðBlç©¤©¤§Ÿ¨¤©¤§Ÿ©©
;ïä úBòeá÷ úBëìäL ïäa eøäfäå ,äæ ìò äæ íénä©©¦¤©¤§¦¨£¨¤¤£¨§¥
déìò ÷éôðc éîúéc àøèL àeää .ïäì Lé :øîà àáøå§¨¨¨©¥¨¤©§¨¨§¨§¥§¨¥£¥
òø÷éîe déì ïðéaâî àì ééeaâà :àîç áø øîà ,àøáz©§¨£©©¨¨©§¥¨©§¦©¥¦§©

déì ïðéaâî àì ééeaâà ;déì ïðéòø÷ àì¯àøáz ÷ôðc ¨¨§¦©¥©§¥Ÿ©§¦©¥¦§©©§¨
déì ïðéòø÷ àì òø÷éî ;déìò¯àîìéc éîúé éìãb éëc £¥¦§©¨¨§¦©¥§¦¨§¦©§¥¦§¨

àáøc déøa àçà áø déì øîà .déì éòøîe äéàø eúééî©§§¨¨©§¦¥£©¥©©¨§¥§¨¨
àúëìä eäleëa :déì øîà ?éàî àúëìä :àðéáøì§¨¦¨¦§§¨©£©¥§§¦§§¨
.ïðé÷æçî àì éøwLa éãäñc ,àøázî øáì ,àîç áøk§©¨¨§©¦©§¨§¨£¥§©¨¥¨©§§¦©
áøk àúëìä éîð àäa :øîà éøî áøc déøa àøèeæ øî̈§¨§¥§©¨¦£©§¨©¦¦§§¨§©

àeä àéìòî àøáúc àúéà íàc ,àîç¯déì éòaéà ¨¨§¦¦¨§©§¨§©§¨¦¨¥¥
éôeiæ dpéî òîL ,dé÷tà àìcîe ,ïBäeáà éiça é÷etàì§©¥§©¥£¦§¨©§¥§©¦¨©¥

.déôéiæäðùîúìãå øòL úéa úBðáì BúBà ïéôBk ©§¥¦¦§¥©©§¤¤
úBøöçä ìk àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;øöçì¤¨¥©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨©£¥
äîBç øéòì úBðáì BúBà ïéôBk .øòL úéáì úBéeàø§§¥©©¦¦§¨¦¨
ìk àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ;çéøáe íéúìãe§¨©¦§¦©©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨
éLðàk àäéå øéòa àäé änk .äîBçì úBéeàø úBøééòä̈£¨§§¨©¨§¥¨¦¦¥§©§¥

äøéc úéa da äð÷ .Lãç øNò íéðL ?øéòä¯éøä ¨¦§¥¨¨Ÿ¤¨¨¨¥¦¨£¥
.ãiî øéòä éLðàk àeäàøîâøòL úéác àøîéîì §©§¥¨¦¦¨§¥§¨§¥©©

ìéâø äåäc àãéñç àeää àäå ?àéä àúeéìòî©©§¨¦§¨©£¦¨©£¨¨¦
eäiìàúéa ãáò ,déãäa éòzLî äåäc ¥¦¨©£¨¦§¨¥©£¥£©¥

àì eúå øòL!déãäa éòzLî¯:àéL÷ àì ©©§¨¦§¨¥©£¥¨©§¨
,éàebî àäàå .éàøaî àädéì úéàc àä :àéL÷ àìå ,éàøaî àäå àä :àîéà úéòa é ¨¦©©¨¦¨©§¦¨¥¥¨¨§¨¦¨©§¨©§¨¨§¦¥

àä :àéL÷ àìå ,úìc déì úéàc àäå àä :àîéà úéòa éà .úìc déì úéìc àä ,úìc¤¤¨§¥¥¤¤¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥¤¤§¨©§¨¨
,úçúBt déì úéàc àäå àä :àîéà úéòa éà .úçúBt déì úéìc àä ,úçúBt déì úéàc§¦¥©©¨§¥¥©©¦¨¥¥¨¨§¨§¦¥©©

.éàøaî déãéc úçúBôc àä ,éàebî déãéc úçúBôc àä :àéL÷ àìåúBðáì BúBà ïéôBk" §¨©§¨¨§©©¦¥¦©©¨§©©¦¥¦¨©¦¦§
úéáì úBéeàø úBøöç ìk àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz ."øöçì úìãå øòL úéa¥©©§¤¤¤¨¥©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨£¥§§¥

íéaøä úeLøì äëeîqä øöç ,àlà ,øòL¯úeLøì äëeîñ dðéàLå ,øòL úéáì äéeàø ©©¤¨¨¥©§¨¦§¨©¦§¨§¥©©§¤¥¨§¨¦§
íéaøä¯.eúàå eìééòå íéaøä úeLø éða é÷çãc ïéðîéæ ?ïðaøå .øòL úéáì äéeàø dðéà ¨©¦¥¨§¨§¥©©§©¨©¦§¦§¨§¦§¥§¨©¦§¨§§¨

ïaøå .çéøáe íéúìc øéòì úBNòì BúBà ïéôBk :ïðaø eðz .'åë "øéòì úBðáì BúBà ïéôBk"¦¦§¨¦¨©¨©¦©£¨¦§¨©¦§¦©§©¨
øôqì äëeîqä øéò ,àlà ,äîBçì úBéeàø úBøééòä ìk àì :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¯ ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨¨£¨§§¨¤¨¦©§¨©§¨

øôqì äëeîñ dðéàLå ,äîBçì äéeàø¯éúàå eø÷îc ïéðîéæ ?ïðaøå .äîBçì äéeàø dðéà §¨§¨§¤¥¨§¨©§¨¥¨§¨§¨§©¨©¦§¦§¦§§¨¥
éôì àîìéc Bà ,ïéáBb úBLôð éôì ,ïéáBb ïäLk :ïðçBé éaøî øæòìà éaø dépéî àòa .àñééb§¨¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©¦¨¨§¤¥¦§¦§¨¦¦§¨§¦
,éøîàc àkéà .úBøîñî da òá÷ ,éða øæòìàå ,ïéáBb ïBîî éôì :déì øîà ?ïéáBb ïBîî çáL¤©¨¦£©¥§¦¨¦§¤§¨¨§¦§©¨©§§¦¨§¨§¦
àîìéc Bà ,ïéáBb ïä íéza áeøé÷ éôì ,ïéáBb ïäLk :ïðçBé éaøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©¦¨¨§¤¥¦§¦¥¨¦¥¦¦§¨
.úBøîñî da òá÷ ,éða øæòìàå ,ïéáBb ïä íéza áeøé÷ éôì :déì øîà ?ïéáBb ïBîî éôì§¦¨¦£©¥§¦¥¨¦¥¦§¤§¨¨§¦§©¨©§§
,àúeøéèð éëéøö àì ïðaø :Lé÷ì Léø øîà ,ïðaøcà àøeLc àîø äàéNð äãeäé éaø©¦§¨§¦¨§¨§¨©§©¨©£©¥¨¦©¨©¨§¦¦§¦¨
àzLä ,àìçî éLéôðc íé÷écvì àîéìéà ?ïàîì íøtñà ,"ïeaøé ìBçî íøtñà" :áéúëc¦§¦¤§§¥¥¦§¤§§¥§©¦¥¨©©¦¦¦§¦¦¥¨¨¨§¨
!?ïeaøé ìBçî íîöò íé÷écö ,"íiä úôN ìò øLà ìBçk" :eäa áéúk ìàøNé eälek§¦§¨¥§¦§©£¤©§©©¨©¦¦©§¨¥¦§

íäéNòîì íøtñà :øîà÷ éëä àlàíé÷écö ìL¯ìBç äîe :øîBçå ì÷å ,ïeaøé ìBçî ¤¨¨¦¨¨©¤§§¥§©£¥¤¤©¦¦¥¦§§©¨¤©
èòenL¯íéaeøî íäL íé÷écö ìL íäéNòî ,íiä ìò ïéâî¯,ïðçBé éaøc dén÷ì àúà ék .íäéìò íépéânL ïkL ìk àì ¤¨¥¥©©¨©£¥¤¤©¦¦¤¥§¦Ÿ¨¤¥¤§¦¦£¥¤¦£¨§©¥§©¦¨¨

éðà" ;"úBìcânk éãLå äîBç éðà" :àäî déì àîéz àì àîòè éàî ,déì øîà"äîBç¯"úBìcânk éãLå" ,äøBz Bæ £©¥©©£¨¨¥¨¥¥¨£¦¨§¨©©¦§¨£¦¨¨§¨©©¦§¨
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בבא בתרא. פרק ראשון - השותפין דף ז עמוד ב - מתוך "מהדורת אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc `xza `aa(iyiy meil)

déøa àLéM÷ øîe à÷eðé øî[eipaÎ]éòcøäð ,éMà áøì àcñç áøc ©§¨©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦§©§¨¥
eäééîòèìl`eny zhiyk xaeq ,`rcxdp xird ipan didy ,`ng ax - §©§©§

ynzyi cg` lky jka zipzen dpi` mig`d zwelgy ,`rcxdpn didy
,mdia` ynzydy jxck ewlga,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàcïéçàä §¨©©©§¨¨©§¥¨©¦

e÷ìçLz` ipyde ziniptd dcyd z` cg` lhpe ,mdia` zyexi z` ¤¨§
,zipevigdäæ ìò äæ Cøc àì ïäì ïéàzekf ziniptd dcyd lral oi` - ¥¨¤Ÿ¤¤¤©¤

.da xaer did a`dy s` ,zipevigd dcyd jxc edcyl xearlàìåzekf §Ÿ
äæ ìò äæ úBðBlçlra i`yx ,xvgd z` cg`e ziad z` cg` lhp m`y - ©¤©¤

.eig` zia z` jka jiygn `edy mbd ,lzek da zepal xvgdàìåzekf §Ÿ
äæ ìò äæ úBîleñ,bb ziilr ipyde ,xvge zia ezyexia lhp cg` m` - ¨¤©¤

.eziilrl ea zelrl ick xvga mleq reawl i`yx epi`àìåzekfúnà §Ÿ©©
äæ ìò äæ íénäxetgl i`yx mdn cg` oi` ,zecy izy mdipia ewlg m` - ©©¦¤©¤

l`eny miiqe .edcyl xdpdn min xiardl ick ,eig` dcya min zlrz

,xn`eïäa eøäfäå,el` zeklda -ïä úBòeá÷ úBëìäLdrawp jky - §¦¨£¨¤¤£¨§¥
zrc lry mixne` oi` ,elld miyeniya libx did mdia`y s`e .dkldd
leki epi` ziad z` yxiy g`dy wqt okle ,`ng ax xaeq oke ,ewlg ok

ziaa ynzyn epi`y `vnp jkay s` ,xvga lzek zepaln eig`n repnl
.eia` ea ynzydy jxck

:l`eny lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianáøå,øîà,ewlgy mig`dLé §©¨©¥
ïäì.df lr df mind zn`e ,zenleq ,zepelg ,jxc ¨¥

:`ng ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdéîúéc àøèL àeäädyrn - ©§¨¨§©§¥
,delnd inezi ciay aeg xhyaàøáz déìò ÷éôðc`ived deldy - §¨¦£¥©§¨

.mdia`l rxt xaky gikend 'xaey'déì ïðéaâî àì ééeaâà ,àîç áø øîà̈©©¨¨©§¥Ÿ©§¦¨¥
,deldn aegd z` miaeb oi` -emewn lkndéì ïðéòø÷ àì òø÷éîoi` mb - ¦§©Ÿ©§¦¨¥

:`xnbd zx`ane .minezid ciay aegd xhy z` mirxewïðéaâî àì ééeaâà©§¥Ÿ©§¦¨
,déìmeyn,déìò àøáz ÷ôðcmbedéì ïðéòø÷ àì òø÷éî,aegd xhyl - ¥§¨©©§¨£¥¦§©Ÿ©§¦¨¥

éîúé éìãb éëc,minezid elcbiyky ick -déì éòøîe äéàø eúééî àîìéc §¦¨§¥©§¥¦§¨©§§¨¨©§¥¥
.md xwy icr xaeyd lr minezgd micrdy di`x e`iai `ny -

déì øîà[eze` l`yÎ],àðéáøì àáøc déøa àçà áøéàî àúëìä- ¨©¥©©¨§¥§¨¨§¨¦¨¦§§¨©
.dkldl miwqtp `ng ax ixac m`ddéì øîà,`piaxeäleëalka - ¨©¥§§

lirl e`aedy zekldd(`"r),`ng ax myaàîç áøk àúëìäøáì , ¦§§¨§©¨¨§©
[uegÎ]àøázîlr `veid xaey iabl `ng ax xn`y ef dkldn ,'xaey'n - ¦©§¨

`l` ,ezenk dkld oi`y ,aegd xhy z` mirxew oi`y ,minezi ly aeg
itl ,aegd xhy z` mirxewïðé÷æçî àì éø÷La éãäñcmiwifgn ep` oi` - §©£¥§©§¥Ÿ©§§¦¨

.aegd xhy z` mirxew ,rxtp aegdy giken xaeydy oeike mipxwyk micr
j`énð àäa ,øîà éøî áøc déøa àøèeæ øî[df oica mbÎ]áøk àúëìä ©§¨§¥§©¨¦¨©§¨©¦¦§§¨§©

,àîçmlern `ny yeygl yi oiicr ,mixwyn micrdy miyyeg oi`y s`e ¨¨
.xaeyd lr mdizenizg z` siif deld `l` ,df xaey lr micr enzg `l

oeik ,seifl miyyegy mrhdeàeä àélòî àøáúc àúéà íàcok` m`y - §¦¦¨§©§¨§©§¨
,aeh xaey edfïBäeáà éiça é÷etàì déì éòaéàe`ivedl dell el did - ¦¨¥¥§©¥§©¥£

,a`d iigadé÷ôà àìcîe,a`d iiga e`ived `ly jkne -dpéî òîL- ¦§Ÿ©§¥§©¦¨
c di`x zvw jkn yidéôééæ éôeiærpnp okle ,xaeyd z` siif deldy - ¦¥©§¥

mircei mpi`y minezid ipta e`ivede ,exwya xiknd ,a`d iiga e`ivedln
elcbiy mipiznn `l` ,aegd xhy z` mirxew oi` okle ,siefn `edy

.minezid

äðùî
ipa e` xvgd ipa lr milhend mitzeyn miaeiga zwqer epiptly dpynd

zia' xvgd gzta zepal mizad ilra evxe ,mizad iptly xvg :xird
xvgd ipa ,ze`veda szzydl axqn xvgd ipan cg`e ,'xryBúBà ïéôBk¦

úBðáìziipa ze`veda szzydl -å ,øòL úéaziipaa okúìã,øöçì ¦§¥©©§¤¤¤¨¥
.miapbd iptn dlila dze` lerplìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨

úBéeàø úBøöçä[zekixv-],øòL úéáìzexivg mze`aeeze` oitek oi` ©£¥§§¥©©
.xry zia zepal

ipan cg`e ,migixae zezlc dae xirl dneg zepal evxy xird ipa oke
xird ipa ,axqn xirdéòì úBðáì BúBà ïéôBkçéøáe íéúìãe äîBç øïaø . ¦¦§§¦¨§¨©¦§¦©©¨

,äîBçì úBéeàø úBøééòä ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoi`y mze`ae ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨¨£¨§§¨
.dneg zepal eze` oitek oi` ,zekixv

:dpynd zxxanøéòä éLðàk àäéå øéòa àäé änkxg`l onf dnk - ©¨§¥¨¦¦¥§©§¥¨¦

mnr z`yl ,xird iyp`n cg`k xak aygp ,xira xebl mc` `ay

:dpynd daiyn .ze`veda.Lãç øNò íéðLm` mpn`äð÷da[xiraÎ] §¥¨¨Ÿ¤¨¨¨
,ãiî øéòä éLðàk àeä éøä ,äøéc úéagiked dxicd ziipway iptn ¥¦¨£¥§©§¥¨¦¦¨

.xira rwzydl ezpeeky

àøîâ
zxxan .xvgl xry zia zepal df z` df oitek xvgd ipay dpyna epipy

:`xnbdàøîéîìcnll xacd `a m`d -àéä àúeélòî øòL úéácxac - §¥§¨§¥©©§©§¨¦
,ezepal eze` mitek okle ,`ed aehàäåa did dyrn ixde -àãéñç àeää §¨©£¦¨

,ciqg eze`a -éòzLî äåäc eäiìà ìéâø äåäcdéãäalibx didy - ©£¨¨¦¥¦¨©£¨¦§¨¥©£¥
onf xg`l .enr xacle ,eil` `eal `iapd edil`ãáòciqg eze` dyr - ¨©

'øòL úéa',exivgadéãäa éòzLî àì eúåedil` enr xaic `l aeye - ¥©©§Ÿ¦§¨¥©£¥
lra l` miwrevd miiprd ly mlew ipta wiqtn xryd ziay itl ,`iapd
recn ok m`e ,xry zia zeyrl ie`x oi`y ixd .rnyp mlew oi`e ,ziad

.xry zia zeyrl xvgd ipa mitek
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxryd zia z` dpa ciqg eze` -éàebî- Ÿ©§¨¨¦©©

qpkdl mileki mpi` miiprdy meyn ,ok zeyrl ie`x oi`e ,xvgd jeza

rnyp mlew oi` ,ziad lrad l` miwreve uega micner mdyke ,xvgl
eli`e .mlew ipta wiqtnd xry ziad iptnàäzwqer eay xryd zia - ¨

dpap ,epizpynéàøaîl` qpkdl iprd lekie ,zlc ea oi`e ,xvgl uegn - ¦§©
.ziad lra l` wervle xryd zia jez

,àîéà úéòa éàåmlerlàäå àä`edd'c dyrna mbe dpyna mb - §¦¨¦¥¨¨§¨
dpapy xry ziaa xaecn '`ciqgéàøaî,uegan -åok it lr s`àì ¦§©§Ÿ

,àéL÷okyäàciqg eze` dpay xryd zia -úìc déì úéàcea did - ©§¨¨§¦¥¤¤
eli`e ,ezeyrl ie`x oi` okle ,ekezl qpkdl leki iprd oi`e ,zlcàä- ¨

xaecn epizpynadéì úéìc[el oi`yÎ],úìcqpkdl miiprd milekie §¥¥¤¤
.ziad lra l` wervle ekezl

e,àîéà úéòaéàmlerlàäå àä`edd'c dyrna mbe epizpyna mb - ¦¨¦¥¨¨§¨
e uegan xry ziaa xaecn '`ciqgdéì úéàc[el yiyÎ]å .úìcit lr s` §¦¥¤¤§

ok,àéL÷ àìokyàäxaecn ciqg eze` dpay xryd zia -déì úéàc Ÿ©§¨¨§¦¥
úçúBt,ekezl qpkdl mileki miiprd oi`e lerpna dlerp zlcd dzidy - ©©

eli`eàäxaecn epizpyna -úçúBt déì úéìc,lerpn xry zial oi`y - ¨§¥¥©©
.ziad lra l` wervle ekezl qpkdl miiprd milekie

e,àîéà úéòa éàmlerlàäå àä`edd'c dyrna mbe epizpyna mb - ¦¨¦¥¨¨§¨
xry ziaa xaecn '`ciqgúçúBt déì úéàc.lerpn ea yiy -åit lr s` §¦¥©©§

okàä ,àéL÷ àìxaecn ciqg eze` dpay xryd ziaa -déãéc úçúBôc Ÿ©§¨¨§©©¦¥
éàebîleki iprd oi`e xryd zia ly iniptd cva ,mipta lerpnd didy - ¦©©

e ,zlcd z` geztlàäxaecn epizpyna -éàøaî déãéc úçúBôc- ¨§©©¦¥¦§©
geztl leki iprde ,lerpnd jeza oezp gztnde ,uegan ely lerpndy

.ziad lra l` wervle qpkdle lerpnd
:dpyna epipy:øöçì úìãå øòL úéa úBðáì BúBà ïéôBk¦¦§¥©©§¤¤¤¨¥

àéðz,`ziixaaúBéeàø úBøöç ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨£¥§
[zekixvÎ]ä úeLøì äëeîqä øöç ,àlà ,øòL úéáìúéáì äéeàø íéaø §¥©©¤¨¨¥©§¨¦§¨©¦§¨§¥

,øòL.dkezl mihiane xvgd cil mitlegd ly di`xd wfidn obdl ick ©©
åxvg,øòL úéáì äéeàø dðéà íéaøä úeLøì äëeîñ dðéàLoi`y iptn §¤¥¨§¨¦§¨©¦¥¨§¨§¥©©

.xry zia zepal mitek oi` ef xvga ok meyne ,my mitleg miax
:`xnbd zxxanïðaøå,xry zia dkixv xvg lky mixaeqd ,epizpynay §©¨¨

:`xnbd daiyn .mnrh dné÷çãc ïéðîéæ[miwgcp minrtl-]úeLø éða ¦§¦§¨£¥§¥§
eúàå eìééòå ,íéaøäyiy `vnpe ,xvgl jenq cr mi`ae miqpkp mde - ¨©¦§©§§¨

.xvgd ipal di`x wfid
:dpyna epipy'eë øéòì úBðáì BúBà ïéôBk:gixae mizlce dneg ¦¦§¨¦
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déøa àLéM÷ øîe à÷eðé øî[eipaÎ]éòcøäð ,éMà áøì àcñç áøc ©§¨©©¦¨§¥§©¦§¨§©©¦§©§¨¥
eäééîòèìl`eny zhiyk xaeq ,`rcxdp xird ipan didy ,`ng ax - §©§©§

ynzyi cg` lky jka zipzen dpi` mig`d zwelgy ,`rcxdpn didy
,mdia` ynzydy jxck ewlga,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàcïéçàä §¨©©©§¨¨©§¥¨©¦

e÷ìçLz` ipyde ziniptd dcyd z` cg` lhpe ,mdia` zyexi z` ¤¨§
,zipevigdäæ ìò äæ Cøc àì ïäì ïéàzekf ziniptd dcyd lral oi` - ¥¨¤Ÿ¤¤¤©¤

.da xaer did a`dy s` ,zipevigd dcyd jxc edcyl xearlàìåzekf §Ÿ
äæ ìò äæ úBðBlçlra i`yx ,xvgd z` cg`e ziad z` cg` lhp m`y - ©¤©¤

.eig` zia z` jka jiygn `edy mbd ,lzek da zepal xvgdàìåzekf §Ÿ
äæ ìò äæ úBîleñ,bb ziilr ipyde ,xvge zia ezyexia lhp cg` m` - ¨¤©¤

.eziilrl ea zelrl ick xvga mleq reawl i`yx epi`àìåzekfúnà §Ÿ©©
äæ ìò äæ íénäxetgl i`yx mdn cg` oi` ,zecy izy mdipia ewlg m` - ©©¦¤©¤

l`eny miiqe .edcyl xdpdn min xiardl ick ,eig` dcya min zlrz

,xn`eïäa eøäfäå,el` zeklda -ïä úBòeá÷ úBëìäLdrawp jky - §¦¨£¨¤¤£¨§¥
zrc lry mixne` oi` ,elld miyeniya libx did mdia`y s`e .dkldd
leki epi` ziad z` yxiy g`dy wqt okle ,`ng ax xaeq oke ,ewlg ok

ziaa ynzyn epi`y `vnp jkay s` ,xvga lzek zepaln eig`n repnl
.eia` ea ynzydy jxck

:l`eny lr wlegd zrc z` `xnbd d`ianáøå,øîà,ewlgy mig`dLé §©¨©¥
ïäì.df lr df mind zn`e ,zenleq ,zepelg ,jxc ¨¥

:`ng ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdéîúéc àøèL àeäädyrn - ©§¨¨§©§¥
,delnd inezi ciay aeg xhyaàøáz déìò ÷éôðc`ived deldy - §¨¦£¥©§¨

.mdia`l rxt xaky gikend 'xaey'déì ïðéaâî àì ééeaâà ,àîç áø øîà̈©©¨¨©§¥Ÿ©§¦¨¥
,deldn aegd z` miaeb oi` -emewn lkndéì ïðéòø÷ àì òø÷éîoi` mb - ¦§©Ÿ©§¦¨¥

:`xnbd zx`ane .minezid ciay aegd xhy z` mirxewïðéaâî àì ééeaâà©§¥Ÿ©§¦¨
,déìmeyn,déìò àøáz ÷ôðcmbedéì ïðéòø÷ àì òø÷éî,aegd xhyl - ¥§¨©©§¨£¥¦§©Ÿ©§¦¨¥

éîúé éìãb éëc,minezid elcbiyky ick -déì éòøîe äéàø eúééî àîìéc §¦¨§¥©§¥¦§¨©§§¨¨©§¥¥
.md xwy icr xaeyd lr minezgd micrdy di`x e`iai `ny -

déì øîà[eze` l`yÎ],àðéáøì àáøc déøa àçà áøéàî àúëìä- ¨©¥©©¨§¥§¨¨§¨¦¨¦§§¨©
.dkldl miwqtp `ng ax ixac m`ddéì øîà,`piaxeäleëalka - ¨©¥§§

lirl e`aedy zekldd(`"r),`ng ax myaàîç áøk àúëìäøáì , ¦§§¨§©¨¨§©
[uegÎ]àøázîlr `veid xaey iabl `ng ax xn`y ef dkldn ,'xaey'n - ¦©§¨

`l` ,ezenk dkld oi`y ,aegd xhy z` mirxew oi`y ,minezi ly aeg
itl ,aegd xhy z` mirxewïðé÷æçî àì éø÷La éãäñcmiwifgn ep` oi` - §©£¥§©§¥Ÿ©§§¦¨

.aegd xhy z` mirxew ,rxtp aegdy giken xaeydy oeike mipxwyk micr
j`énð àäa ,øîà éøî áøc déøa àøèeæ øî[df oica mbÎ]áøk àúëìä ©§¨§¥§©¨¦¨©§¨©¦¦§§¨§©

,àîçmlern `ny yeygl yi oiicr ,mixwyn micrdy miyyeg oi`y s`e ¨¨
.xaeyd lr mdizenizg z` siif deld `l` ,df xaey lr micr enzg `l

oeik ,seifl miyyegy mrhdeàeä àélòî àøáúc àúéà íàcok` m`y - §¦¦¨§©§¨§©§¨
,aeh xaey edfïBäeáà éiça é÷etàì déì éòaéàe`ivedl dell el did - ¦¨¥¥§©¥§©¥£

,a`d iigadé÷ôà àìcîe,a`d iiga e`ived `ly jkne -dpéî òîL- ¦§Ÿ©§¥§©¦¨
c di`x zvw jkn yidéôééæ éôeiærpnp okle ,xaeyd z` siif deldy - ¦¥©§¥

mircei mpi`y minezid ipta e`ivede ,exwya xiknd ,a`d iiga e`ivedln
elcbiy mipiznn `l` ,aegd xhy z` mirxew oi` okle ,siefn `edy

.minezid

äðùî
ipa e` xvgd ipa lr milhend mitzeyn miaeiga zwqer epiptly dpynd

zia' xvgd gzta zepal mizad ilra evxe ,mizad iptly xvg :xird
xvgd ipa ,ze`veda szzydl axqn xvgd ipan cg`e ,'xryBúBà ïéôBk¦

úBðáìziipa ze`veda szzydl -å ,øòL úéaziipaa okúìã,øöçì ¦§¥©©§¤¤¤¨¥
.miapbd iptn dlila dze` lerplìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨

úBéeàø úBøöçä[zekixv-],øòL úéáìzexivg mze`aeeze` oitek oi` ©£¥§§¥©©
.xry zia zepal

ipan cg`e ,migixae zezlc dae xirl dneg zepal evxy xird ipa oke
xird ipa ,axqn xirdéòì úBðáì BúBà ïéôBkçéøáe íéúìãe äîBç øïaø . ¦¦§§¦¨§¨©¦§¦©©¨

,äîBçì úBéeàø úBøééòä ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLoi`y mze`ae ¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨¨£¨§§¨
.dneg zepal eze` oitek oi` ,zekixv

:dpynd zxxanøéòä éLðàk àäéå øéòa àäé änkxg`l onf dnk - ©¨§¥¨¦¦¥§©§¥¨¦

mnr z`yl ,xird iyp`n cg`k xak aygp ,xira xebl mc` `ay

:dpynd daiyn .ze`veda.Lãç øNò íéðLm` mpn`äð÷da[xiraÎ] §¥¨¨Ÿ¤¨¨¨
,ãiî øéòä éLðàk àeä éøä ,äøéc úéagiked dxicd ziipway iptn ¥¦¨£¥§©§¥¨¦¦¨

.xira rwzydl ezpeeky

àøîâ
zxxan .xvgl xry zia zepal df z` df oitek xvgd ipay dpyna epipy

:`xnbdàøîéîìcnll xacd `a m`d -àéä àúeélòî øòL úéácxac - §¥§¨§¥©©§©§¨¦
,ezepal eze` mitek okle ,`ed aehàäåa did dyrn ixde -àãéñç àeää §¨©£¦¨

,ciqg eze`a -éòzLî äåäc eäiìà ìéâø äåäcdéãäalibx didy - ©£¨¨¦¥¦¨©£¨¦§¨¥©£¥
onf xg`l .enr xacle ,eil` `eal `iapd edil`ãáòciqg eze` dyr - ¨©

'øòL úéa',exivgadéãäa éòzLî àì eúåedil` enr xaic `l aeye - ¥©©§Ÿ¦§¨¥©£¥
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recn ok m`e ,xry zia zeyrl ie`x oi`y ixd .rnyp mlew oi`e ,ziad

.xry zia zeyrl xvgd ipa mitek
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìxryd zia z` dpa ciqg eze` -éàebî- Ÿ©§¨¨¦©©

qpkdl mileki mpi` miiprdy meyn ,ok zeyrl ie`x oi`e ,xvgd jeza

rnyp mlew oi` ,ziad lrad l` miwreve uega micner mdyke ,xvgl
eli`e .mlew ipta wiqtnd xry ziad iptnàäzwqer eay xryd zia - ¨

dpap ,epizpynéàøaîl` qpkdl iprd lekie ,zlc ea oi`e ,xvgl uegn - ¦§©
.ziad lra l` wervle xryd zia jez

,àîéà úéòa éàåmlerlàäå àä`edd'c dyrna mbe dpyna mb - §¦¨¦¥¨¨§¨
dpapy xry ziaa xaecn '`ciqgéàøaî,uegan -åok it lr s`àì ¦§©§Ÿ

,àéL÷okyäàciqg eze` dpay xryd zia -úìc déì úéàcea did - ©§¨¨§¦¥¤¤
eli`e ,ezeyrl ie`x oi` okle ,ekezl qpkdl leki iprd oi`e ,zlcàä- ¨

xaecn epizpynadéì úéìc[el oi`yÎ],úìcqpkdl miiprd milekie §¥¥¤¤
.ziad lra l` wervle ekezl

e,àîéà úéòaéàmlerlàäå àä`edd'c dyrna mbe epizpyna mb - ¦¨¦¥¨¨§¨
e uegan xry ziaa xaecn '`ciqgdéì úéàc[el yiyÎ]å .úìcit lr s` §¦¥¤¤§

ok,àéL÷ àìokyàäxaecn ciqg eze` dpay xryd zia -déì úéàc Ÿ©§¨¨§¦¥
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àéðz,`ziixaaúBéeàø úBøöç ìk àì ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥Ÿ¨£¥§
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,øòL.dkezl mihiane xvgd cil mitlegd ly di`xd wfidn obdl ick ©©
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íéîëç éãéîìz elàmipibne ,mzxezn miwpei mixg`y ,micWl elynpy ¥©§¦¥£¨¦¨©¦

.dxiny mikixv mpi` minkg icinlzy o`kne ,dxiny ilcbnk mxec lr
:`xnbd zl`eyLé÷ì Léøå:`xnbd zvxzn .df weqtn yxc `l recn §¥¨¦

dì øáñdf weqt miyxecy xaeq yiwl yix -'äîBç éðà' ,àáø Løããk ¨©¨¦§¨©¨¨£¦¨
,ìàøNé úñðk Bæ,zene`d oia axrzdl `ly dnegk mnvr mixceby §¤¤¦§¨¥

,úBLøãî ézáe úBiñðk éza elà 'úBìcânk éãL'ål`xyi z` miwipnd §¨©©¦§¨¥¨¥§¥¦¨¥¦§¨
.dxez ixaca

:jlnd iqinn s` mixeht minkg icinlzdy d`ian `xnbdøa ïîçð áø©©§¨©
àâøk àîø ,àcñç áøïðaøàz`n eilr lhen didy ,qn melyz lihd - ©¦§¨¨¨©§¨©©¨¨

mb ,micedid on zeabl zeklnd.minkg icinlzd lrïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨
úøáò ,÷çöé øajkaéáeúëcàå éàéáðcàå àúééøBàcàxn`py dn lr - ©¦§¨¨§©©§©§¨§©¦§¦¥§©¦§¥

.miaezkae mi`iapa dxeza
xaer jpid :`xnbd zx`anàúééøBàcàzeabl oi`y ,dxeza aezkd lr - ©§©§¨

,minkg icinlzn qnáéúëc(b bl mixac)Eãéa åéLBã÷ ìk íénò ááç óà' ¦§¦©Ÿ¥©¦¨§¨§¨¤
.'LizxACn `Vi Llbxl EMY mde,df weqt `xnbd zyxtneäLî øîà §¥ª§©§¤¦¨¦©§Ÿ¤¨©Ÿ¤

áaçî äzàL äòLa eléôà ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì¦§¥©¨¨¦¤¨£¦§¨¨¤©¨§©¥
íénòok it lr s` ,jipa lr mhilydl mipt mdl xi`n dz`y -ìk ©¦¨

åéLBã÷,l`xyiay minkg icinlz -Eãéa eéäéicinlzy o`kne ,mxneyl §¨¦§§¨¤
.miebd milihny qnn mixeht minkg

:weqtd jynd z` x`al `xnbd dtiqene,óñBé áø éðz ,'Eìâøì ekz íäå'§¥ª§©§¤¨¥©¥
äðéãîì äðéãnîe øéòì øéòî íäéìâø íéúzënL íéîëç éãéîìz elà¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦©§¥¤¥¦§¦¦§¦¨¦§¦¨

,äøBz ãBîììweqtd miiqny enkeéúøacî àOé','Emdilbx mizzkny ¦§¨¦¨¦©§Ÿ¤
ickíB÷î ìL åéúBøeaãa ïzéìå àOéì.dxeza - ¦¨§¦¥§¦¨¤¨

xaer dz` okeáéúëc ,éàéáðcà(i g ryed)íöa÷à äzò íéBbá eðúé ék íb' ©¦§¦¥¦§¦©¦¦§©¦©¨£©§¥
å .'íéøNå Cìî àOnî èòn elçiå,df weqt `xnbd zyxtn,àleò øîà ©¨¥§¨¦©¨¤¤§¨¦§¨©¨

ay 'epzi' zaizìa äæ ÷eñtøîàð úénøà ïBL,.'cenile oepiy' oeyln `ide ¨¤¦§£©¦¤¡©
,weqtd yxtzn jkeeälek eðz éàixd ,dxez ecnli l`xyi lk m` -äzò ¦¨§©¨

íöa÷à.el`bi aexwa -íàåwxíäî èòîhrnd mze` ,dxeza ewqri £©§¥§¦§¨¥¤
elçémilha eidi -îz`ylleraàOnly qnd -.íéøNå Cìî,xnelk ¨¥¦©¨¤¤§¨¦

.miqin mlyl miaiig eidi `ly
xaer dz` okeáéúëc ,éáeúëcàdpennd xafibd lr WeixC jlnd deivy ©¦§¥¦§¦¨§¨¤

l`xyi ux` ipan miqin ziiabl(ck f `xfr)x`ye miielde mipdkd lk ,
ycwnd zia icaerCìäå Bìá äcðî'[miqin ipin-]àîøîì èélL àì ¦§¨§©£¨¨©¦§¦§¥

'íäéìò.mdilr lihdl zeyxe dhily oi` -ipin z` x`an dcedi ax £¥Ÿ
,weqta mixkfend miqindCìnä úðî Bæ ,'äcðî' ,äãeäé áø øîàå- §¨©©§¨¦§¨§¨©¤¤

.dpicnd ipa lr jlnd lihny mireaw miqin,àzìbìeb óñk Bæ ,'Bìá'§¤¤§¨§¨
,ezlebleb inc ozil cg` lk jixvy ,xnelkàðBðøà Bæ ,'Cìä'åozepy qn - ©£¨©§¨

.dpye dpy lka eclepy zendadne egnvy ze`eazdn zixiyr cg` lk

on mixeht miny zk`lna miwqerd ycwnd zia icaery myk ok m`e
,miny zk`ln `id s`y dxeza mibedd minkg icinlz jk ,miqind

.miqind on mixeht

:xird ipa ly ze`ved oipra ztqep dkldàzãç àéøk àîø ,àtt áø- ©¨¨¨¨©§¨©§¨
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,zenewn x`ya laewny dnn zegt e`,íéøòMä ìòåmc` didi `ly §©©§¨¦
,erawy xigndn xzeia xeknl i`yxíéìòBt øëN ìòåmdl mlyi `ly §©§©£¦

.erawy dnn xzei mc`ås` milekiïúöé÷ ìò òéqäìxaerd z` qepwl - §§©¦©©¦¨¨
dpwz owzl s` mi`yxy ,xnelk .dxezd oicn exwrle eriqdle ,mzpwz lr

.mdixac zaviw lr mixaerd z` qepwle ,zepennd ipic it lr dpi`y
:`ziixad ixaca mihxt dnk zxxan `xnbd,øî øîà`ziixaa epipy ¨©©

y ,lirléléî éðä àðî .'íéðMî úBçt øeavä ìò úBøøN ïéNBò ïéà'- ¥¦§¨©©¦¨¦§©¦§¨¨¥¦¥

.df oic epcnl okidnàø÷ øîà ,ïîçð áø øîà(d gk zeny)mipennd iabl ¨©©©§¨¨©§¨
,okynd zacp lr'Bâå áäfä úà eç÷é íäå'z`e onBx`d z`e zlkYd z`e §¥¦§¤©¨¨§§¤©§¥¤§¤¨©§¨¨§¤

eidy rnyn ,miax oeyl ,'md' xn`py jezne ,'WXd z`e ipXd zrlFY©©©¨¦§¤©¥
.mipyn zegta xeaivd lr dxxy miyer oi`y meyne ,jk lr mipenn mipy

ik rnyn `ziixad oeyln :zwiicne `xnbd dtiqenàìc àeä 'úBøøN'§¨§Ÿ
éãáòzegta miaeb oi` jkitl 'dxxy' zaygp diiabdy meyn `weec - ¨§¥

,mipynïîéäî éðeîéä àäeci glyi `ly zepn`p oiprly ,rnyne - ¨¥¥§¥¨
dtew lr cg` xafb zepnl mi`yx jkitle ,on`p cg`d s` ,dwcvd itqka

df ixde .dwcv lyäNòî ,àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨©£¤
,ätewä ìò ïéçà éðL éaø äpéîeoiprl cg`k miaygp mig` ipyy s`e ¦¨©¦§¥©¦©©¨

s` df oiprly iptn ,dwcv ixafb ynyl md mi`yx mewn lkn ,zepn`p
.on`p cg` mc`
:`xnbd zl`eyàúeøøN éàîziiaba 'xeaivd lr dxxy'd `id dn - ©§¨¨

:`xnbd daiyn .dwcvdéôì ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàc§¨©©©§¨¨©©¨©£©§¦
ä÷ãvä ìò ïéðkLînLlra iqkpn oekyn lehil dwcvd i`ab milekiy - ¤§©§§¦©©§¨¨

,dwcv ly dtewl zzl etekl ick ziad,úaL áøòa eléôàålra oi`e ©£¦§¤¤©¨
ef diiab zaygp jkitle ,zayl zepkda `ed cexhy oerhl leki ziad

.dxxyk
:`xnbd dywnéðéà,dwcvd lr mipkynny ,oicd `ed jk m`d -àäå ¥¦§¨

áéúk`iapa(k l dinxi)'åéöçì ìk ìò ézã÷ôe'mlyiy gihan d"awd - §¦¨©§¦©¨Ÿ£¨
,l`xyi mrl ugele wgecy in lkl lenbøa ìàeîL øa ÷çöé áø øîàå§¨©©¦§¨©§¥©

ä÷ãö éàab ìò eléôàå ,áøc déîMî àzøîmiiwl mrd z` mivgeld ©§¨¦§¥§©©£¦©©¨¥§¨¨
.dwcvd lr okynl mi`abd mi`yxy o`k exn` ji`e .dwcv zevn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìepiid ,mipkynny epipyyãéîàc- Ÿ©§¨¨§¨¦
eli`e ,xiyra

àämc`a epiid ,uegll mdl xeq` dwcv i`ab elit`y ax xn`yàìc ¨§Ÿ
ãéîàe .evgell ie`x oi`y ,xiyr epi`y -àä ék,didy dyrnd itke - ¨¦¦¨

ditëà àáøc[dtk-]énà øa ïúð áøì,lecb xiyr didydépéî ìé÷Lå §¨¨©§§¥§©¨¨©©¦§¨¦¦¥
egxk lra epnn lhpe -ä÷ãöì éæeæ äàî òaøà. ©§©¥¨¥¦§¨¨

xn`p :`eal cizrl dwcvd i`ab xkya weqrl zxaer `xnbd(b ai l`ipc)

'åâå òé÷øä øäæk eøäæé íéìkNnäå'.'cre mlFrl miakFMM miAxd iwiCvnE §©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©©§¦¥¨©¦©¨¦§¨¨¤

,`xnbd zyxecúîà ïéc ïcL ïéic äæ ('òé÷øä øäæk eøéäæé íéìékNnä')©©§¦¦©§¦§Ÿ©¨¨¦©¤©¨¤¨¦¡¤
Bzîàì.riwxd xdefk xidfdl dkfiyíìBòì íéáëBkk íéaøä é÷écöîe' ©£¦©§¦¥¨©¦©¨¦§¨

ä÷ãö éàab elà ,'ãòå.miakekk exi`iy ¨¤¥©¨¥§¨¨
àðz àúéðúîa,xg` ote`a df weqt eyxc `ziixaa -eøäæé íéìkNnäå' §©§¦¨¨¨§©©§¦¦©§¦

ä÷ãö éàaâå Bzîàì úîà ïéc ïcL ïéic äæ 'òé÷øä øäækekfi md s`y §Ÿ©¨¨¦©¤©¨¤¨¦¡¤©£¦§©¨¥§¨¨
.riwxd xdefk xidfdléãnìî elà 'ãòå íìBòì íéáëBkk íéaøä é÷écöîe'©§¦¥¨©¦©¨¦§¨¨¤¥§©§¥

úB÷Bðéz,zewepizd z` mikpgne micnlny jka 'miaxd iwicvn' mdy ¦
.miakekk xidfdl ekfi df xkyae ,daeh jxca

ïàî ïBâkdkfiy ,zepn`pe zexiqna zewepiz cnlnl `nbecd `id dn - §©
.miakekk xidfdlúìéL øa ìàeîL áø ïBâk ,áø øîàcnln didy ¨©©§©§¥©¦©
.zepn`pa zewepiz,oldlc dyrnd on ep` micnly itkdéçkLà áøc- §©©§§¥

`vnàúpéâa éà÷ äåäc úìéL øa ìàeîL áøì,dpiba cner didy - §©§¥©¦©©£¨¨¥§¦§¨
déì øîàike ,zliy xa l`eny axl axCúeðîéäì déz÷áLzafr ike - ¨©¥§©§¥§¥§¨

eli`e ,mcnlle micinlzd iab lr cinz ayil libx ziidy ,jzepn`pl
.cal mzafr eiykrdéì øîà,axl l`eny axàéæç àìc ïéðL øñéìz àä ¨©¥¨§¥©§¦§Ÿ©§¨

éìizpib z` llk izi`x `ly dpy dxyr yly ixd -å ¯ énð àzLäåmb ¦§©§¨©¦
eiykreäéålò éàzòc.ea cner ip`y mewndn mfxfl zewepizd lr izrc - ©§©¦¨©§

:`xnbd zxxanïðaøå,xicz dxeza miwqerd minkgd icinlz -éàî- §©¨¨©
.md ekfi xe` dfi`l,àðéáø øîàxn`p mdilr(`l d mihtey)åéáäàå' ¨©¨¦¨§Ÿ£¨

'Búøáâa LîMä úàök.zexe`d lkn sicr df xe`y ,'ebe §¥©¤¤¦§ª¨
,ïðaø eðz,äfî äæ LBøôì ïéàMø ïðéà ä÷ãö éàabipta cg` lk zeable ¨©¨¨©¨¥§¨¨¥¨©¨¦¦§¤¦¤

,aepbl ezrcy exn`i `ly ,cygd iptn ,envräæå øòMì äæ LøBt ìáà£¨¥¤©©©§¤
ì,úeðçiayeil oia xryd iayeil oia ,cg`k mi`xp mdipy eidiy calae ©£

.zepgd
y dwcv i`ab ,okeïðúBð àlà ,Bñék CBúa íðzé àì ,÷eMa úBòî àöî̈¨¨©Ÿ¦§¥§¦¤¨§¨

CBúìdíìhé Búéáì àáiLëìå ,ä÷ãö ìL é÷ðøàmlhi `le ,qikd on §©§§¦¤§¨¨§¦§¤¨Ÿ§¥¦§¥
.eqik jezl ozep `ed dwcv ly zerny ,d`exd xn`i `ly ,envrl weya

e,Ba àöBikm`äéädwcvd i`abäðî Bøéáça äLBðaiig exiag didy-] ©¥¨¨¤©£¥¨¤
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המשך בעמוד קיב



קיי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc `xza `aa(ipy meil)

dpyna epipy(.a lirl):úBðáì eâäpL íB÷îzifb ,liebn dvignd lzek z` ¨¤¨£¦§
.'eë:el` mipa` ibeq md dn `xnbd zx`an,'ìéåb'epiidàìc éðáà §¦©§¥§Ÿ

àétLîoagexe ,zehila oda yi `l` zewlge zetieyn opi`y mipa` - §©§¨
.lzekd iaer `ed jke ,migth dyy,'úéæb'odàétLîc éðáàmipa` - ¨¦©§¥§§©§¨

,odipt z` ewilgdy ,zetieynáéúëc(h f '` mikln)oday mipa`d iabl ¦§¦
,ezia oipale ycwnd zia ziipal jlnd dnly ynzydíéðáà älà ìk'¨¥¤£¨¦

('Bâå) úéæb úcîk úø÷émipa` el` eidy xnelk ,'dxbOA zFxxbn §¨Ÿ§¦Ÿ¨¦§§Ÿ¨©§¥¨

oa`d zehila z` liebd oa`n mitiiynyke ,dxbn iexwd ilka zetieynd
.migth dyng diaery zifb oa` zx`yp ,gth oiiaery'ïéñéôk'mdéçøà §¦¦¨§¥

lzek dpeade ,migth dyly `ed dpial agexe ,mipial i`vg ,migix` -

`vnpe ,rvn`a hih gthe o`kn dpial ivge o`kn dpial ivg ozep oiqitkn
.migth drax` agx oiqitk lzeky'ïéðéáì'odéðáéì,zenly mipial - §¥¦¦§¥

.migth dyly `ed dpial agexe

:`xnbd dywnéànî ,éMà áøì àáøc déøa äaø déì øîàepl oipn - ¨©¥©¨§¥§¨¨§©©¦¦©
cok`àøéúé çôè éàäå ,eäðéð àétLî àìc éðáà 'ìéåâ'lzeky gthd - §§¦©§¥§Ÿ§©§¨¦§§©¤©§¥¨

`ed ,zifb lzek lr xzi liebàúðø÷c àLøeîì,lieb ipa`ay zehilal - §§¨§©§¨¨
àîìéclieby xn`p `ny -àbìt[ivgÎ]coa`,àeä úéæâmigipny xnelk ¦§¨©§¨§¨¦

,lzekd agexl zifb oa` i`vg ipyàøéúé çôè éàäåsqepd gthd - §©¤©§¥¨
,zifb lzek lr xzi lieb lzekyàeä éáøeà éðéáìizy oiay geexl `ed - §¥¥§¥

e ,gth iaera hih my migipny ,mipa`d i`vg ly zexeydïðéøîà÷ãk¦§¨©§¦¨
iabl,ïéñéôkmdy,éçøàeïéðéáìodéðáéì,zenily mipial -çôè éàäå §¦¦¨§¥§¥¦¦§¥§©¤©

àøéúé`ed ,mipial lzekan xzei oiqitk lzeka yiyéáøeà éðéáìgeexl - §¥¨§¥¥§¥
.hih my migipny ,mipiald i`vg oiay

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axéîòèéìåCxeaq dz`y ,jzhiyle - ¨©¥§¦©§¥
epyxity dn mb ,ok m` ,'eke zifbe lieb edn dzrcn dyxit `xnbdy

yïéñéôkmd,ïìðî ,éçøàokle zetieyn opi`y mipial mdy yxtp `ny §¦¦¨§¥§¨¨
,mipial lzekn gth zeagx mdàlàoiqitk iabldì éøéîb àøîblaewn - ¤¨§¨¨§¦¥¨

e ,xacd yexit dfy epiciaénð ìéåb`ed 'lieb'y ,df yexit mb -àìc éðáà §¦©¦©§¥§Ÿ
,àétLî,oa`d zehilal `ed xzid gthde.dì éøéîb àøîb §©§¨§¨¨§¦¥¨

éøîàc àkéà,zxg` oeyla `iyewd dzidy mixne` yi -áø déì øîà ¦¨§¨§¥¨©¥©
eäðéð éçøà ïéñéôk éàäc éànî ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà- ©¨§¥§©©§¨§©©¦¦©§©§¦¦¨§¥¦§

,mipial i`vg md oiqitkyàøéúé çôè éàäå`ed oiqitkay,éáøeà éðéáì §©¤©§¥¨§¥¥§¥
àøéúé çôè éàäå ,ïéitLî àìc éðáà ,ïéñéôk éàî ,àîìéc`edàLøeîì ¦§¨©§¦¦©§¥§Ÿ¦§©¨§©¤©§¥¨§§¨

àúðø÷c,zetieyn mpi`y zehilad iaerl -ïðéøîà÷ãky ,lirlìéåbmd §©§¨¨¦§¨©§¦¨§¦
ïéitLî àìc éðáàeàøéúé çôè éàäå ,ïéitLîc éðáà úéæblieb lzekay ©§¥§Ÿ¦§©¨¨¦©§¥§¦§©¨§©¤©§¥¨

`ed.àúðø÷c àLøeîì:`xnbd zvxzndéì øîàax,iy`éîòèéìå,C §§¨§©§¨¨¨©¥§¦©§¥
yìéåbod,ïìðî ,ïéitLî àìc éðáà,zifb ipa` i`vg md `nyàlài`cea §¦©§¥§Ÿ¦§©¨§¨¨¤¨

énð àëä ,dì éøéîb àøîb,mipial i`vg md oiqitky ,df yexit mb - §¨¨§¦¥¨¨¨©¦
.dì éøéîb àøîb§¨¨§¦¥¨

:dpyna xen`dn oic zcnel `xnbddpéî òîL ,éiaà øîàcenll yi - ¨©©©¥§©¦¨
,mipiald i`vg ipy oia hih gth yi oiqitk lzekay dpyna x`eandn

yéáøeà éðéa ìkhihd iaer ,mipial i`vg ipy oia hih mipzepy ote` lka - ¨¥¥§¥
zeidl jixvçôè.:iia` yxtneéléî éðä`weec `ed df oic -àðéèa- ¤©¨¥¦¥§¦¨

,hih wx my miny xy`kàñëéøa ìáàzewc mipa` my miny xy`k - £¨§¦§¨
hiheéôè éòa.dti wacp epi` `qkix oky ,gthn xzei eiaer zeidl jixv - ¨¥§¥

,éøîàc àkéàåiaer jixvy df oicy ,jetd ote`a ezpeek z` iia` yxity §¦¨§¨§¥
gthéàä élek éòa àì ,àðéèa ìáà ,àñëéøa éléî éðä,jka jxev oi` - ¨¥¦¥§¦§¨£¨§¦¨Ÿ¨¥¥©

.dti wacp `ed oky ,zegta ic `l`
oldle ,migth dyng agx zeidl jixv zifb lzeky dpyna x`azd(.d)

:`xnbd dywn .zen` rax` `ed di`x wfid rpend lzek daeby x`ean
àøîéîì,dpyndn cenll ozip m`d -dáBb úBnà òaøà ìk(ã) ,úéæâác §¥§¨¦§¨¦¨©§©©©

wx ,ea yiyàéúet éåä éàlzekd iaer xnelk ,eagex -àLîç,migthéà÷ ¦£¥§¨©§¨¨¥
e ,lzekd cner -,éà÷ àì ,àì éàdidi zifb lzeky dpynd dkixvd okle ¦ŸŸ¨¥

,zen` dpeny daeba lzeky `vnp df oeayg itl ixde .migth dyng agx
,d`ld oke ,leti `ly ick migth dxyr eiaer zeidl jixvåc ,dywàä §¨

'ïéñ÷øè änà'ycew oial lkidd oia oey`xd ycwnd ziaa didy lzekd - ©¨§©§¦
zifb ipa`n iepa did ,miycwd(`l d '` mikln),àúäîà ïéúìz dBáb éàåäc©£©¨©§¨¦©§¨¨

dn` miyly deab didy -(a e '` mikln),éëLet úéL àlà àéúet äåä àìå§Ÿ£¨§¨¤¨¦§¥
,migth dyy wx did eagexe -åok it lr s`í÷.ltp `le df lzek cnr - §¨

migth dyng agex jixv zen` rax` ly lzek mpn` :`xnbd zvxzn
rax` lk lr migth dyng ly agex siqedl jxev oi` j` ,cenrl ick

,'oiqwxh dn`' enk ,dn` miyly deab lzekd m` s` `l` ,zetqep zen`
àøéúé çôè àkéàc ïåékmigthd zyng lr xzi gth ea yiy oeik - ¥¨§¦¨¤©§¥¨

,migth dyy dagx dzid 'oiqwxh dn`'y enk ,dpynd dxikfdyéà÷- ¨¥
.lzekd cner

:`xnbd dywnem` s` cenrl leki migth dyy iaera lzeky ,df itl
,c`n deab `edãeáò àì àîòè éàî ,éðL Lc÷îa[eyr `lÎ]änà §¦§¨¥¦©©§¨Ÿ¨©¨

,ïéñ÷øèxzei deab didy s` ixde ,zekext izy dnewna eyr `l` §©§¦
zvxzn .ltep did `l migth dyy eagex didy oeik ,dn` miylyn

:`xnbdéà÷ ék,cenrl leki migth dyy ly lzeky dn -adaebïéúìz ¦¨¥§§¨¦
dn`,éà÷j`éôè,dfn xzei -,éà÷ àìdeab did ipy ycwny oeike ¨¥§¥Ÿ¨¥

.deab dk lzek my zepal elki `l ,oey`x ycwnn
:`xnbd zx`anc ïìðîeipy ycwn ok`éôè dBáb äåäycwnn xzei - §¨¨§£¨¨©§¥

,oey`xáéúëc(h a ibg)ïBøçàä äfä úéaä ãBák äéäé ìBãb'[ipy ycwnÎ] ¦§¦¨¦§¤§©©¦©¤¨©£
,'ïBLàøä ïîewlgpeìàeîLe áø,weqtd yexitadì éøîàådfa ewlgpy ¦¨¦©§¥§¨§¥¨

ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaømdn,øîàoey`x zian 'lecb' ipy zia didy ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©
ïéðáa,oey`x ycwnn deab didy -,øîà ãçåzian 'lecb' ipy zia didy §¦§¨§©¨©

edf ,oey`x
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc `xza `aa(ycew zay meil)

[dpn elepðzé àì ,÷eMa Bòøôei`abdCBúì ïðúBð àlà ,Bñék CBúì §¨©Ÿ¦§¤§¦¤¨§¨§
.íìhé Búéáì àáiLëìå ä÷ãö ìL é÷ðøà©§§¦¤§¨¨§¦§¤¨Ÿ§¥¦§¥

íäì ïéàL ä÷ãö éàab ,ïðaø eðzzrk,÷lçì íéiðòsxvl md mikixve ¨©¨¨©¨¥§¨¨¤¥¨¤£¦¦§©¥
,sqk ixpic mda zgwle ,ecilgi `ly ick mciay zyegpd zehext z`

ïîöòì ïéèøBt ïéàå ,íéøçàì ïéèøBtmnvrl mihxety mecygi `ly ick §¦©£¥¦§¥§¦§©§¨
,oke .lefaiðò íäì ïéàL éeçîz éàab÷lçì íéoefnd z` xeknl mdilre ©¨¥©§¤¥¨¤£¦¦§©¥

,lwlwzi `ly ickïîöòì ïéøëBî ïéàå íéøçàì ïéøëBîmecygi `ly ick §¦©£¥¦§¥§¦§©§¨
.lefa mnvrl mixkeny

íézL] íézL ïúBà ïéðBî ïéà ,ä÷ãö ìL úBòîúçà úçà àlà [ick ¨¤§¨¨¥¦¨§©¦§©¦¤¨©©©©
.zg` wx dpene mizy lhepy i`aba ecygi `ly,el` mipic lk mrhe

xn`py meyn(ak al xacna).'ebe 'l`xUInE 'dn miIwp mziide'¦§¦¤§¦¦¥¦¦§¨¥
øî áéúé äåä àì Léøî ,éiaà øîàdax ayei did `l dligzn -éôévà ¨©©©¥¥¥Ÿ£¨¨¦©©¦¥

àzLéðk éácoeik ,dwcv ly dtewn epwpy zqpkd zia ly zelvgn lr - §¥§¦§¨
j` ,xeaiv ikxv mnr zepwle dtewd zernn zgwl xeq`y xaqyïåék¥¨

àéðúc àäì dòîLc`ziixaa epipyy dn rnyy oeik -(lirl)mi`yxy ¦§¨¨§¨§©§¨
dtewd zerna ynzydl xird ipaìe'áéúé äåä ,'eöøiM äî ìëì dúBpL §©¨§¨©¤¦§£¨¨¦

.zelvgn mze` lr ayei did -
øî ãéáò äåä Léøî ,éiaà øîà,dax dyer did dligzn -éñék éøz- ¨©©©¥¥¥£¨¨¦©§¥¦¥

,dwcvl miqik ipyàúîc éiðòì ãçå àîìòc éiðòì ãç¯],[xird iiprl ©©£¦¥§¨§¨§©©£¦¥§¨¨
,mlerd iiprl mwlgle xird iipr ztewn zern lehil xeq`y xaq oky
ãéáò' ,éîécáà øa àôéìçz áøì ,ìàeîL déì øîàc àäì dòîLc ïåék¥¨¦§¨¨§¨§¨©¥§¥§©©£¦¨©©§¦¦¨¦

àñék ãçxird iiprl oia ,miiprd lk ikxvl cg` qik zeyrl dz` leki - ©¦¨
,mlerd x`y iiprl oiae
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שבת קודש עמ' ב

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`

r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.·ÌBÈ „BÚaÓ ˙Èa‰Ó LÈ·kÚ È¯e˜ ˙B�ÙÏ ·BË[i¯‰ÊÈÏ ·BËÂ ˙aL „B·ÎÏ ˙Èa‰ ˙‡ ˙B˜�Ï[`i‰ÏÈÏ‰ ˙„eÚÒa §©¥£¨¦¥©©¦¦§§©¤©©¦¦§©¨§¦¨¥¦§©©©§¨
Ï ıeÁ ˙Èaa ¯·„ ˜B¯ÊÏ ‡ÏLÊ"Ï˘ ÔÓÈÒ ÔÈÈÚ) ¯zeÓ‰ ¯·„a ˙Èa‰ „aÎÏ Bk¯„ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÁÏL14‰„eÚÒ ¯Á‡ ( ¤Ÿ¦§¨¨©©¦©ª§¨¦¥©§§©¥©©¦§¨¨©¨©¥¦¨©©§¨

Ì‡ ˙È¯ÁL ˙„eÚÒa ÔÎÂ ˙ÈaÏ ıeÁ d¯Ú�È Ck ¯Á‡Â ÔÁÏL‰ ÏÚL ‰tÓ‰ ÏÚ ˜B¯ÊÈ ‡Ï‡ ˙Èa‰ ˙‡ ÏÂÂ�È ‡ÏL BÊ¤Ÿ§©¥¤©©¦¤¨¦§©©©¨¤©©ª§¨§©©¨§©£¨©¨¦§¥¦§©©£¦¦
:Ck ¯Á‡ B„aÎÓ B�È‡¥§©§©©¨
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`zax `zkld

íåé ãåòáî [éעכביש קורי לפנות מותר עצמה בשבת –

תולש איסור משו� בזה לאחר11ואי� לנקות� שכתבו ויש ,
מוקצה חשש משו� .12יד

øäæéì áåèå [àéזהירות אלא מדינא, בזה גמור איסור אי� –
.13בעלמא

zetqede mipeiv

לד11) הערה פכ"ג שש"כ לז, סימ� א חלק משה באר שו"ת
משיבת קונטרס טו סי' ח"ח אליעזר צי� שו"ת הגרשז"א, בש�

שאסר. ללב יפה ס' על בזה ונחלק יז, אות יד פרק נפש
שכח12) סימ� לדוד תהלה יח, סימ� ח"ה החכמה בצל שו"ת

עט. ס"ק
(שכתב13) אברה� והמג� משה, הדרכי לשו� כמשמעות

בלישניה דק לא סק"א)לאסור) אחרו� בספר(קונטרס וראה
ויקרא התורה אור קנא, עמוד תרלב שמואל תורת המאמרי�

קורי פינוי של הרוחנית המשמעות על ועוד קכז עמוד א חלק
העכביש.

שישוה14) . . הוא רישיה דפסיק הבית לכבד אסור ב: סעי�
מרוצ� שאינו משו� גזרה במרוצ� אפילו מחמירי� ויש גומות.
לכבד להקל נוהגי� אבל לשנות ואי� אלו במדינות נוהגי� וכ�

גומות משוי� ואינ� הקלי� אווז כנ� או מטלית או בגד (א.ה.ע"י

רכות) שערות בעל מטאטא הוא שכלובימינו עני� בכל מותר נכרי וע"י ,
נכרי. ע"י מותר רישיה פסיק

ב סעי� נקייה ובכסות ערו� בשולח� השבת לקדש רסב, סימ� ב חלק

•

dltz zekld - jexr ogley

‡Èשהזיד מי אבל לאנוס או לשוגג אלא תשלומי� תקנו לא
בתפלה אפילו תשלומי� לה אי� אחת תפלה התפלל ולא
מקו� ומכל וגו' לתק� יוכל לא מעוות נאמר ועליו לה הסמוכה
שוגג היה שא� שכיו� חידוש וא"צ נדבה אותו יתפלל רוצה א�
מתפלל שהוא ועכשיו חידוש שו� בלי להשלימה חייב היה
ובקשת תחנוני� תפלת שכר לו ויש כשוגג מזיד עושה בנדבה
הרשות: תפלת שכר אלא מצוה תפלת שכר לו שאי� אלא רחמי�

·Èבלי בנפש בשאט התפלה כשמבטל אלא מזיד נקרא אינו
יבא שלא ממונו בצור� טרוד שהיה מי אבל טרדא שו�
שלא שעשה אע"פ מלהתפלל הפסיד כ� ידי ועל הפסד לידי
מקו� מכל ממו� הפסד משו� תפלה זמ� לעבור שאסור כדי�

לתפלתו. תשלומי� יהא שלא לעני� ופושע מזיד נקרא אינו

אע"פ אונס חשוב הזמ� יודע היה ולא שכור שהיה מי וכ�
סבור שהיה מפני התפלה זמ� שהגיע אחר לשתות שהתחיל
שהתחיל המועט היי� מ� שיפיג לאחר להתפלל שהות לו שיהיה
ושכח המשתה אחר לבו נמש� ואח"כ מיושבת בדיעה לשתות
יינו להסיר שהות נשאר שלא עד כ� כל ונשתכר התפלה על

התפלה. זמ� עבור טר� מעליו

לו שהיה בעוד התפלל ולא עסק באיזה מתעסק שהיה מי וכ�
לאחר זמ� לו ישאר שעדיי� סבור שהיה מפני להתפלל זמ�

על שכח כ� ובי� כ� ובי� בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור
מזיד נקרא אינו התפלה זמ� שעבר עד בעסקו ונמש� התפלה
הוא העסק א� אפילו תשלומי� לו ויש הוא כאנוס שהשוכח
זה בעסק התחיל והוא התפלה זמ� משהגיע האסורי� מהעסקי�
סבור היה אלא בנפש בשאט התפלה ביטל שלא כיו� באיסור

אח"כ: ושכח העסק שיגמור אחר להתפלל

‚Èהתיבה לפני וירד לערבית סמו� הכנסת לבית שבא מי
אי� מנחה התפלל לא ועדיי� יו� מבעוד ערבית והתפלל
המנחה זמ� עבר לא שעדיי� כיו� התפלל ולא להזיד לדמותו
שאי לומר תמצא א� וא� מיד מנחה להתפלל צרי� לפיכ�
עשאו שכבר כיו� שעה באותה המנחה תפלת להתפלל לו אפשר
שתי� ערבית אלא יהא לא מקו� מכל ערבית בתפלת לילה

מנחה. לתשלומי והשניה

שכבר כיו� בשניה ג� ויבא יעלה יזכיר חודש ראש הוא וא�
חודש: ראש עליו קבל

„È�שתי ערבית מתפלל שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה
לש הראשונה שבת וא�של לתשלומי� והשניה ערבית �

בשבת תפלה שאי� תשלומי� ידי יצא לא חול של השניה התפלל
שבת. הזכרת בלי
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קיי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc `xza `aa(ipy meil)

dpyna epipy(.a lirl):úBðáì eâäpL íB÷îzifb ,liebn dvignd lzek z` ¨¤¨£¦§
.'eë:el` mipa` ibeq md dn `xnbd zx`an,'ìéåb'epiidàìc éðáà §¦©§¥§Ÿ

àétLîoagexe ,zehila oda yi `l` zewlge zetieyn opi`y mipa` - §©§¨
.lzekd iaer `ed jke ,migth dyy,'úéæb'odàétLîc éðáàmipa` - ¨¦©§¥§§©§¨

,odipt z` ewilgdy ,zetieynáéúëc(h f '` mikln)oday mipa`d iabl ¦§¦
,ezia oipale ycwnd zia ziipal jlnd dnly ynzydíéðáà älà ìk'¨¥¤£¨¦

('Bâå) úéæb úcîk úø÷émipa` el` eidy xnelk ,'dxbOA zFxxbn §¨Ÿ§¦Ÿ¨¦§§Ÿ¨©§¥¨

oa`d zehila z` liebd oa`n mitiiynyke ,dxbn iexwd ilka zetieynd
.migth dyng diaery zifb oa` zx`yp ,gth oiiaery'ïéñéôk'mdéçøà §¦¦¨§¥

lzek dpeade ,migth dyly `ed dpial agexe ,mipial i`vg ,migix` -

`vnpe ,rvn`a hih gthe o`kn dpial ivge o`kn dpial ivg ozep oiqitkn
.migth drax` agx oiqitk lzeky'ïéðéáì'odéðáéì,zenly mipial - §¥¦¦§¥

.migth dyly `ed dpial agexe

:`xnbd dywnéànî ,éMà áøì àáøc déøa äaø déì øîàepl oipn - ¨©¥©¨§¥§¨¨§©©¦¦©
cok`àøéúé çôè éàäå ,eäðéð àétLî àìc éðáà 'ìéåâ'lzeky gthd - §§¦©§¥§Ÿ§©§¨¦§§©¤©§¥¨

`ed ,zifb lzek lr xzi liebàúðø÷c àLøeîì,lieb ipa`ay zehilal - §§¨§©§¨¨
àîìéclieby xn`p `ny -àbìt[ivgÎ]coa`,àeä úéæâmigipny xnelk ¦§¨©§¨§¨¦

,lzekd agexl zifb oa` i`vg ipyàøéúé çôè éàäåsqepd gthd - §©¤©§¥¨
,zifb lzek lr xzi lieb lzekyàeä éáøeà éðéáìizy oiay geexl `ed - §¥¥§¥

e ,gth iaera hih my migipny ,mipa`d i`vg ly zexeydïðéøîà÷ãk¦§¨©§¦¨
iabl,ïéñéôkmdy,éçøàeïéðéáìodéðáéì,zenily mipial -çôè éàäå §¦¦¨§¥§¥¦¦§¥§©¤©

àøéúé`ed ,mipial lzekan xzei oiqitk lzeka yiyéáøeà éðéáìgeexl - §¥¨§¥¥§¥
.hih my migipny ,mipiald i`vg oiay

:`xnbd zvxzndéì øîà,iy` axéîòèéìåCxeaq dz`y ,jzhiyle - ¨©¥§¦©§¥
epyxity dn mb ,ok m` ,'eke zifbe lieb edn dzrcn dyxit `xnbdy

yïéñéôkmd,ïìðî ,éçøàokle zetieyn opi`y mipial mdy yxtp `ny §¦¦¨§¥§¨¨
,mipial lzekn gth zeagx mdàlàoiqitk iabldì éøéîb àøîblaewn - ¤¨§¨¨§¦¥¨

e ,xacd yexit dfy epiciaénð ìéåb`ed 'lieb'y ,df yexit mb -àìc éðáà §¦©¦©§¥§Ÿ
,àétLî,oa`d zehilal `ed xzid gthde.dì éøéîb àøîb §©§¨§¨¨§¦¥¨

éøîàc àkéà,zxg` oeyla `iyewd dzidy mixne` yi -áø déì øîà ¦¨§¨§¥¨©¥©
eäðéð éçøà ïéñéôk éàäc éànî ,éMà áøì àéåà áøc déøa àçà- ©¨§¥§©©§¨§©©¦¦©§©§¦¦¨§¥¦§

,mipial i`vg md oiqitkyàøéúé çôè éàäå`ed oiqitkay,éáøeà éðéáì §©¤©§¥¨§¥¥§¥
àøéúé çôè éàäå ,ïéitLî àìc éðáà ,ïéñéôk éàî ,àîìéc`edàLøeîì ¦§¨©§¦¦©§¥§Ÿ¦§©¨§©¤©§¥¨§§¨

àúðø÷c,zetieyn mpi`y zehilad iaerl -ïðéøîà÷ãky ,lirlìéåbmd §©§¨¨¦§¨©§¦¨§¦
ïéitLî àìc éðáàeàøéúé çôè éàäå ,ïéitLîc éðáà úéæblieb lzekay ©§¥§Ÿ¦§©¨¨¦©§¥§¦§©¨§©¤©§¥¨

`ed.àúðø÷c àLøeîì:`xnbd zvxzndéì øîàax,iy`éîòèéìå,C §§¨§©§¨¨¨©¥§¦©§¥
yìéåbod,ïìðî ,ïéitLî àìc éðáà,zifb ipa` i`vg md `nyàlài`cea §¦©§¥§Ÿ¦§©¨§¨¨¤¨

énð àëä ,dì éøéîb àøîb,mipial i`vg md oiqitky ,df yexit mb - §¨¨§¦¥¨¨¨©¦
.dì éøéîb àøîb§¨¨§¦¥¨

:dpyna xen`dn oic zcnel `xnbddpéî òîL ,éiaà øîàcenll yi - ¨©©©¥§©¦¨
,mipiald i`vg ipy oia hih gth yi oiqitk lzekay dpyna x`eandn

yéáøeà éðéa ìkhihd iaer ,mipial i`vg ipy oia hih mipzepy ote` lka - ¨¥¥§¥
zeidl jixvçôè.:iia` yxtneéléî éðä`weec `ed df oic -àðéèa- ¤©¨¥¦¥§¦¨

,hih wx my miny xy`kàñëéøa ìáàzewc mipa` my miny xy`k - £¨§¦§¨
hiheéôè éòa.dti wacp epi` `qkix oky ,gthn xzei eiaer zeidl jixv - ¨¥§¥

,éøîàc àkéàåiaer jixvy df oicy ,jetd ote`a ezpeek z` iia` yxity §¦¨§¨§¥
gthéàä élek éòa àì ,àðéèa ìáà ,àñëéøa éléî éðä,jka jxev oi` - ¨¥¦¥§¦§¨£¨§¦¨Ÿ¨¥¥©

.dti wacp `ed oky ,zegta ic `l`
oldle ,migth dyng agx zeidl jixv zifb lzeky dpyna x`azd(.d)

:`xnbd dywn .zen` rax` `ed di`x wfid rpend lzek daeby x`ean
àøîéîì,dpyndn cenll ozip m`d -dáBb úBnà òaøà ìk(ã) ,úéæâác §¥§¨¦§¨¦¨©§©©©

wx ,ea yiyàéúet éåä éàlzekd iaer xnelk ,eagex -àLîç,migthéà÷ ¦£¥§¨©§¨¨¥
e ,lzekd cner -,éà÷ àì ,àì éàdidi zifb lzeky dpynd dkixvd okle ¦ŸŸ¨¥

,zen` dpeny daeba lzeky `vnp df oeayg itl ixde .migth dyng agx
,d`ld oke ,leti `ly ick migth dxyr eiaer zeidl jixvåc ,dywàä §¨

'ïéñ÷øè änà'ycew oial lkidd oia oey`xd ycwnd ziaa didy lzekd - ©¨§©§¦
zifb ipa`n iepa did ,miycwd(`l d '` mikln),àúäîà ïéúìz dBáb éàåäc©£©¨©§¨¦©§¨¨

dn` miyly deab didy -(a e '` mikln),éëLet úéL àlà àéúet äåä àìå§Ÿ£¨§¨¤¨¦§¥
,migth dyy wx did eagexe -åok it lr s`í÷.ltp `le df lzek cnr - §¨

migth dyng agex jixv zen` rax` ly lzek mpn` :`xnbd zvxzn
rax` lk lr migth dyng ly agex siqedl jxev oi` j` ,cenrl ick

,'oiqwxh dn`' enk ,dn` miyly deab lzekd m` s` `l` ,zetqep zen`
àøéúé çôè àkéàc ïåékmigthd zyng lr xzi gth ea yiy oeik - ¥¨§¦¨¤©§¥¨

,migth dyy dagx dzid 'oiqwxh dn`'y enk ,dpynd dxikfdyéà÷- ¨¥
.lzekd cner

:`xnbd dywnem` s` cenrl leki migth dyy iaera lzeky ,df itl
,c`n deab `edãeáò àì àîòè éàî ,éðL Lc÷îa[eyr `lÎ]änà §¦§¨¥¦©©§¨Ÿ¨©¨

,ïéñ÷øèxzei deab didy s` ixde ,zekext izy dnewna eyr `l` §©§¦
zvxzn .ltep did `l migth dyy eagex didy oeik ,dn` miylyn

:`xnbdéà÷ ék,cenrl leki migth dyy ly lzeky dn -adaebïéúìz ¦¨¥§§¨¦
dn`,éà÷j`éôè,dfn xzei -,éà÷ àìdeab did ipy ycwny oeike ¨¥§¥Ÿ¨¥

.deab dk lzek my zepal elki `l ,oey`x ycwnn
:`xnbd zx`anc ïìðîeipy ycwn ok`éôè dBáb äåäycwnn xzei - §¨¨§£¨¨©§¥

,oey`xáéúëc(h a ibg)ïBøçàä äfä úéaä ãBák äéäé ìBãb'[ipy ycwnÎ] ¦§¦¨¦§¤§©©¦©¤¨©£
,'ïBLàøä ïîewlgpeìàeîLe áø,weqtd yexitadì éøîàådfa ewlgpy ¦¨¦©§¥§¨§¥¨

ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaømdn,øîàoey`x zian 'lecb' ipy zia didy ©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©
ïéðáa,oey`x ycwnn deab didy -,øîà ãçåzian 'lecb' ipy zia didy §¦§¨§©¨©

edf ,oey`x
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc `xza `aa(ycew zay meil)

[dpn elepðzé àì ,÷eMa Bòøôei`abdCBúì ïðúBð àlà ,Bñék CBúì §¨©Ÿ¦§¤§¦¤¨§¨§
.íìhé Búéáì àáiLëìå ä÷ãö ìL é÷ðøà©§§¦¤§¨¨§¦§¤¨Ÿ§¥¦§¥

íäì ïéàL ä÷ãö éàab ,ïðaø eðzzrk,÷lçì íéiðòsxvl md mikixve ¨©¨¨©¨¥§¨¨¤¥¨¤£¦¦§©¥
,sqk ixpic mda zgwle ,ecilgi `ly ick mciay zyegpd zehext z`

ïîöòì ïéèøBt ïéàå ,íéøçàì ïéèøBtmnvrl mihxety mecygi `ly ick §¦©£¥¦§¥§¦§©§¨
,oke .lefaiðò íäì ïéàL éeçîz éàab÷lçì íéoefnd z` xeknl mdilre ©¨¥©§¤¥¨¤£¦¦§©¥

,lwlwzi `ly ickïîöòì ïéøëBî ïéàå íéøçàì ïéøëBîmecygi `ly ick §¦©£¥¦§¥§¦§©§¨
.lefa mnvrl mixkeny
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íåé ãåòáî [éעכביש קורי לפנות מותר עצמה בשבת –

תולש איסור משו� בזה לאחר11ואי� לנקות� שכתבו ויש ,
מוקצה חשש משו� .12יד

øäæéì áåèå [àéזהירות אלא מדינא, בזה גמור איסור אי� –
.13בעלמא

zetqede mipeiv

לד11) הערה פכ"ג שש"כ לז, סימ� א חלק משה באר שו"ת
משיבת קונטרס טו סי' ח"ח אליעזר צי� שו"ת הגרשז"א, בש�

שאסר. ללב יפה ס' על בזה ונחלק יז, אות יד פרק נפש
שכח12) סימ� לדוד תהלה יח, סימ� ח"ה החכמה בצל שו"ת

עט. ס"ק
(שכתב13) אברה� והמג� משה, הדרכי לשו� כמשמעות

בלישניה דק לא סק"א)לאסור) אחרו� בספר(קונטרס וראה
ויקרא התורה אור קנא, עמוד תרלב שמואל תורת המאמרי�

קורי פינוי של הרוחנית המשמעות על ועוד קכז עמוד א חלק
העכביש.

שישוה14) . . הוא רישיה דפסיק הבית לכבד אסור ב: סעי�
מרוצ� שאינו משו� גזרה במרוצ� אפילו מחמירי� ויש גומות.
לכבד להקל נוהגי� אבל לשנות ואי� אלו במדינות נוהגי� וכ�

גומות משוי� ואינ� הקלי� אווז כנ� או מטלית או בגד (א.ה.ע"י

רכות) שערות בעל מטאטא הוא שכלובימינו עני� בכל מותר נכרי וע"י ,
נכרי. ע"י מותר רישיה פסיק

ב סעי� נקייה ובכסות ערו� בשולח� השבת לקדש רסב, סימ� ב חלק

•
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‡Èשהזיד מי אבל לאנוס או לשוגג אלא תשלומי� תקנו לא
בתפלה אפילו תשלומי� לה אי� אחת תפלה התפלל ולא
מקו� ומכל וגו' לתק� יוכל לא מעוות נאמר ועליו לה הסמוכה
שוגג היה שא� שכיו� חידוש וא"צ נדבה אותו יתפלל רוצה א�
מתפלל שהוא ועכשיו חידוש שו� בלי להשלימה חייב היה
ובקשת תחנוני� תפלת שכר לו ויש כשוגג מזיד עושה בנדבה
הרשות: תפלת שכר אלא מצוה תפלת שכר לו שאי� אלא רחמי�

·Èבלי בנפש בשאט התפלה כשמבטל אלא מזיד נקרא אינו
יבא שלא ממונו בצור� טרוד שהיה מי אבל טרדא שו�
שלא שעשה אע"פ מלהתפלל הפסיד כ� ידי ועל הפסד לידי
מקו� מכל ממו� הפסד משו� תפלה זמ� לעבור שאסור כדי�

לתפלתו. תשלומי� יהא שלא לעני� ופושע מזיד נקרא אינו

אע"פ אונס חשוב הזמ� יודע היה ולא שכור שהיה מי וכ�
סבור שהיה מפני התפלה זמ� שהגיע אחר לשתות שהתחיל
שהתחיל המועט היי� מ� שיפיג לאחר להתפלל שהות לו שיהיה
ושכח המשתה אחר לבו נמש� ואח"כ מיושבת בדיעה לשתות
יינו להסיר שהות נשאר שלא עד כ� כל ונשתכר התפלה על

התפלה. זמ� עבור טר� מעליו

לו שהיה בעוד התפלל ולא עסק באיזה מתעסק שהיה מי וכ�
לאחר זמ� לו ישאר שעדיי� סבור שהיה מפני להתפלל זמ�

על שכח כ� ובי� כ� ובי� בו מתעסק שהוא עסק אותו שיגמור
מזיד נקרא אינו התפלה זמ� שעבר עד בעסקו ונמש� התפלה
הוא העסק א� אפילו תשלומי� לו ויש הוא כאנוס שהשוכח
זה בעסק התחיל והוא התפלה זמ� משהגיע האסורי� מהעסקי�
סבור היה אלא בנפש בשאט התפלה ביטל שלא כיו� באיסור

אח"כ: ושכח העסק שיגמור אחר להתפלל

‚Èהתיבה לפני וירד לערבית סמו� הכנסת לבית שבא מי
אי� מנחה התפלל לא ועדיי� יו� מבעוד ערבית והתפלל
המנחה זמ� עבר לא שעדיי� כיו� התפלל ולא להזיד לדמותו
שאי לומר תמצא א� וא� מיד מנחה להתפלל צרי� לפיכ�
עשאו שכבר כיו� שעה באותה המנחה תפלת להתפלל לו אפשר
שתי� ערבית אלא יהא לא מקו� מכל ערבית בתפלת לילה

מנחה. לתשלומי והשניה

שכבר כיו� בשניה ג� ויבא יעלה יזכיר חודש ראש הוא וא�
חודש: ראש עליו קבל

„È�שתי ערבית מתפלל שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה
לש הראשונה שבת וא�של לתשלומי� והשניה ערבית �

בשבת תפלה שאי� תשלומי� ידי יצא לא חול של השניה התפלל
שבת. הזכרת בלי
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ערבית מתפלל חודש ראש בערב מנחה התפלל לא א� וכ�
ולא בראשונה ויבא יעלה אמר וא� חודש ראש של שתי�
בשביל חוזרי� שאי� לחזור א"צ בשתיה� אמר שלא או בשניה
החודש את מקדשי� שאי� מפני בערבית חודש ראש הזכרת
ולא בשניה הזכיר א� אבל תכ"ב בסי' שיתבאר כמו בלילה
שגילה לפי תשלומי� בשביל ולהתפלל לחזור צרי� בראשונה
ולכ� חודש ראש ערב מנחת תשלומי לש� בראשונה שכיו� דעתו
ראש של ערבית לש� כיו� ובשניה חודש ראש של בה הזכיר לא
לא שעה חובת שהיא לתפלה תשלומי� תפלת והמקדי� חודש
במזיד כ� שעשה והוא למעלה שנתבאר כמו תשלומי� ידי יצא

שיתבאר: כמו לחזור א"צ בראשונה להזכיר שכח א� אבל

ÂËשחרית והתפלל חודש בראש ערבית התפלל ולא טעה
אע"פ ולהתפלל לחזור צרי� בב' ויבא יעלה ושכח שתי�
ראש הזכרת בשביל חוזרי� אי� ובערבית ערבית לתשלומי שהוא
עכשיו אבל בלילה החודש קידוש שאי� מפני זהו חודש

ולהתפלל: לחזור צרי� ביו� אותה שמתפלל

ÊËבמוצאי ערבית מתפלל בשבת מנחה התפלל ולא טעה
בשניה מבדיל ואינו בראשונה מבדיל חול של שתי� שבת
חודש ראש בהזכרת כ� שאי� מה אחת בפע� די שהבדלה לפי
להזכיר ג"כ צרי� לכ� שבה� התפלות בכל להזכיר שצרי�
הבדיל וא� שנתבאר כמו בה� שמתפלל תשלומי� בתפלת
שאי� לחזור א"צ בשתיה� הבדיל לא א� וכ� יצא בשתיה�
על לאומרה ויכול הואיל בתפלה הבדלה הזכרת בשביל חוזרי�

רצ"ד. בסי' שיתבאר כמו הכוס

לו עלתה שניה בשניה והבדיל בראשונה הבדיל לא א� אבל
י"ח ולהתפלל לחזור וצרי� עלתה לא ראשונה ערבית לש�
תשלומי לש� בראשונה שכיו� דעתו שגילה לפי מנחה לתשלומי
מוצאי ערבית לש� כיו� ובשניה בה הבדיל לא ולכ� שבת מנחת
א"צ בה מלהבדיל שכח א� אבל במזיד הבדיל שלא והוא שבת

דעת: בלא שעשה כיו� דעתו גילה לא שהרי לחזור

ÊÈשל במנחה שבתטעה של הזכיר ולא י"ח והתפלל שבת
הוא א� ולהתפלל לחזור וצרי� חובתו ידי יצא שלא אע"פ
א"צ שחשכה עד נזכר לא א� מקו� מכל יו� מבעוד נזכר
י"ח רק יתפלל לא ג"כ בערבית שהרי שתי� ערבית להתפלל
אלו בתשלומי� כלו� ירויח ולא במנחה שהתפלל כמו חול של
כלל התפלל לא כאלו ה"ז במנחה יצא שלא שכיו� אומרי� ויש
ספק ידי ולצאת מוכרע והדבר שתי� ערבית להתפלל שצרי�
שמתפלל שכיו� דבר בה לחדש וא"צ נדבה בתורת הב' יתפלל

ק"ז. בסי' שנתבאר כמו מזה גדול חידוש ל� אי� הספק על

ובלילה חודש ראש של במנחה ויבא יעלה הזכיר לא א� וכ�
להתפלל צרי� חודש ראש ג"כ בלילה א� אבל חודש ראש אינו
בתפלת ויבא יעלה הזכרת ירויח שהרי הכל לדברי שתי� ערבית

ב'. יו"ט בליל הדי� וכ� תשלומי�

אות� שירויח הרוח משיב או ומטר טל ות� שכח א� וה"ה
תשלומי�: בתפלת

יאֿיז: סעיפי� אונס או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח סימ� א חלק
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הפרק: לגביתוכ� שבתורה גליא שבלימוד המעלה

התורה פנימיות לימוד

משנת"[ע את"פ לקשר התורה כח שסגולת בארוכה, ל

הקב ע� כח"הנפש מעלת מצד היא כליהחכמהה (שהוא

בעיקר היא זו שמעלה זה, בפרק יסיק � הנפש) לעצמיות

להיות אפשר בה שרק מאחר שבתורה, גליא בלימוד

משא שלימה, תורה]."השגה רזי בלימוד כ

ñòáù åæ äâøãîå äìòîù ,ïáåé äæ ìëî äðäå÷
øù÷úî äøåúá ÷ñåòä íãàä ìëùù ,äøåúä
ùôðä úåéîöò ììëð æ"éòå ,'úé åúîëçá ãçàúîå
åäæ ,'úé åúîëçá ùáåìîä ä"á óåñ ïéà øåàá
éøãñ àúéù íäù ,åðì úåìâðä äøåúä ÷ñòá à÷ééã
áééçå øåäèå àîè ìåñôå øùëî íéøáãîä äðùî

.'åë éàëæå

åúîëçù ,øîåì äöø ,äéùòá åùáìúð íäù éôì
,ä"á óåñ ïéà øåà äëåúáù ,úåìéöàáù êøáúé
íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò äãøéå äòñð
äëìää ãîåìä íãàäù éãëá ,äæä íìåò éðéðòáù

äîëçä úåéîöòå úåäî ñôåúå âéùî åìëù äéäé
íééîùâ íéðéðòá úøáãîù ïåéëî ,äëìääáù

.âùåî ïúåäîù
"השתלשלות" דר� וירדה נסעה שהתורה משנת"ל
וענייני גשמיי� בדברי� שנתלבשה עד העולמות
הערוכות שההלכות שבתורה, בגליא רק זה הרי עוה"ז,

גשמיי�; בעניני� עוסקות לפנינו

בעניני� נתלבשה דתורה שגליא בגלל דוקא א�
הנותנת, היא � בהווה חכמי� דברו "שבה� גשמיי�,
לתפוס יכול האד� שכל לכ� גשמיי�, העניני� דלהיות
במהותה זו שחכמה שבה�, ההתחכמות ולהשיג
ותבונתו, ושכלו במוחו ממש נתפסת ממש ועצמותה
ששכל גשמיי� בעניני� הוא שההתחכמות מאחר
חפ� איזה ומשיג התופס כאד� ומשיג�, תופס האד�
ועצ� למהות תופס השכל כ� ממש, שאוחזו בידו,

שבעשי'". ושכל החכמה

íãàä ìëù ,éúéîà ãåçéå úåøù÷úä äùòð ïëìå
.äëìääáù äîëçá
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äìéöàîá úãçåéîä ,ùîî 'úé åúîëç àéäù ïåéëå
ïë ìò ,'åë íéùåáìá äùáìúðù ÷ø ,ä"á óåñ ïéà
åúîùð úåéîöòù ,ïåéìòä ãåçéä ë"â äùòð æ"éò
äîëçá ùáåìîä óåñ ïéà øåà úåîöòá úììëð

.åæ äëìäá úùáåìîä äàìéò
גשמיי� בעניני� להתלבש לעוה"ז התורה ירידת

שהיא ועצמותה ממהותה כלל מגרעת שלאינה חכמתו

הערוכותהקב"ה התורה בהלכות וההגיו� דהסברות ,

ברצונו שעלה הקב"ה, של ורצונו "חכמתו ה� לפנינו
יהי' וכ� כ� ושמעו� משל דר� וכ� כ� ראוב� שכשיטעו�
שה� התורה הלכות בכל וכ� וכ�", כ� ביניה� הפסק
שזה ית' חכמתו חייבה שכ� ית', ורצונו חכמתו "מהות
והטעמי� פה שבעל דתורה ההלכות כל . . פסול וזה כשר

ממש"; ית' חכמתו בחינת הוא הכל בה� והסברות

בלבוש חכמתו את והלביש הוריד שהקב"ה ורק
מי שלגבי רבי�, לבושי� שלובש המל� [וכמשל גשמי
במידת מאומה גורע זה אי� המל� את לחבק שזוכה
א' לבוש לבוש כשהוא מחבקו "בי� למל�, התקרבותו

כ לבוש שהוא המל�בי� שגו� מאחר לבושי� מה
בתוכ�"].

בחכמה מלובש ב"ה סו� אי� שאור כש� ובמילא,
בחכמת מלובש הוא כ� האצילות, שבעול� עילאה
("עשי'"). גשמיי� בדברי� מלובשת שהיא כפי התורה

'úé åúîëçù ìéàåä ,äìá÷ä úîëç ãåîéìá ìáà
åîë ,íééðçåø íéðééðòá úùáåìî åìà íéðéðòáù

"úåìéöàä éôåöøô ïå÷éú"áהתגלות אופ� [כלומר:
נק' העליונות (הספירות דאצילות ספירות עשר
נקרא העליוני� הפרצופי� ו"סדר" "פרצופי�",

הפרצופי�)] éùò',"תיקו�" äøéöé äàéøáá åà
ò"â ,íéëàìîå úåîùð 'åë úåéçå íéôøù úàéøáá
,äæ ãîåìä íãàä éøä ,'åë ïåúçúä ò"âå ïåéìòä
õò [øôñ]áù úåìùìúùää øãñ úòéãé åðééäã

.åæ äîëç úåäî âéùî åìëù ãé ïéà ,íééç

àìå ,äéùòá ÷ø úåäîä âéùî åðéà íãàä ìëùù
.åúåàéöî ÷ø ,àåä äîå êéà úåéðçåøä úåäî
"השגת להיות אפשר אי רוחניי� "המהותבעניני�

"ידיעת ".המציאותרק

על מורה � הוא" "מה מלשו� � "מהות" פירוש:
היינו � ו"מציאות" הדבר, הדבר.המצאועצ� של

הנפש שמהות האד�, את המחי' הנפש לדוגמא:

ועושה הגו� בתו� נמצאת זו ונפש חיות, של כח היא
חי. לדבר אותו

לצייר בעול� אופ� בשו� לנו אפשר אי והנה
את יכולי�מהותבמחשבתנו שאנו כמו עצמה הנפש

ספק שו� לנו שאי� א� גשמי, דבר במציאותלצייר

פעולותי' את בשרנו על מרגישי� אנו שהרי הנפש,
מחשבת מתנענע; חי כל כהכלל תנועה, בגו� (יש
את דוקרי� א� בלב; שונות רגשות לנו יש האד�;
רק זוהי אבל � וכו') וכו' כאב, מרגישי� הגו� בשר
הנפש בהימצאות ספק לנו שאי� המציאות, ידיעת
מאומה אלינו מקרבת זו ידיעה אי� אבל בגו�,

מושגת. בלתי שנשארה הנפש במהות מההשגה

לו אפשר אי שבאד� השכל שכח דהיות והטע�,
בלי פעולתו גשמילפעול שלמוח זו התלבשות הרי ,

א ומגבילה הכח את "מגשמת" במוח השכל ותוכח
לצייר יוכל גשמי שאד� שמושלל עד הגשמיות, בגדר
בעצמו שמרגיש כזו רוחניות א� הרוחניות, של מהותה
במציאותה. ספק צל שו� לו שאי� עד מציאותה את

לומד דכשאד� התורה, השגת בעני� הוא וכ�
שבסדר המדריגות פרטי כל 'ע�ֿחיי�' בספר
ספירות עשר התגלות אופ� אודות כמו השתלשלות,
בריאה אצילות עולמות ד' סדר ית', מאתו עליונות
חיות (שרפי� במלאכי� שונות מדריגות עשי', יצירה
העליו� עד� (ג� עד� שבג� המדריגות וכ� ואופני�),
חכמה זה בלימוד שיש אע"פ הנה � וכו' והתחתו�)
א� המדריגות בסדר ההגיו� את להבי� ונית� עמוקה,
ההתחכמות כל מקו�, מכל דהאד�, האנושי בשכל

בעני� רק היא השגתמציאותוההשגה ולא העניני�,
המהות.

íúåäî âéùî äéùòá úùáåìî 'úé åúîëçùë ïëìå
úåäî áèéä âéùî ,úáùì úéåùø 'ãá åîë ,ùîî

.íéáøä úåùø úåäîå ãéçéä úåùø

ïéàù íééðçåø íéðéðòá úøáãî äîëçäùë ë"àùî
åìëù ïéà ,äìá÷ä ãåîéìá åðééä ,ììë âùåî ïúåäî
,'úé åúîëç úåäîá êë ìë øù÷úîå âéùîå ñôåú

.äúåäîá àìå äúåàéöîá ÷ø
שה� כפי ישנ� לשבת רשויות דד' ההלכות פרטי
עניני� ה� שש� וכמוב� רוחניי�, בעולמות נלמדי�
הקבלה, בספרי עניינ� וכמבואר בתכלית, רוחניי�
רק ושהוא דפרודא, עלמא בחינת הוא הרבי� ד"רשות
כתרי� [עשר דמסאבותא כתרי� עשר ה� טפחי� י' עד
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äìéöàîá úãçåéîä ,ùîî 'úé åúîëç àéäù ïåéëå
ïë ìò ,'åë íéùåáìá äùáìúðù ÷ø ,ä"á óåñ ïéà
åúîùð úåéîöòù ,ïåéìòä ãåçéä ë"â äùòð æ"éò
äîëçá ùáåìîä óåñ ïéà øåà úåîöòá úììëð

.åæ äëìäá úùáåìîä äàìéò
גשמיי� בעניני� להתלבש לעוה"ז התורה ירידת

שהיא ועצמותה ממהותה כלל מגרעת שלאינה חכמתו

הערוכותהקב"ה התורה בהלכות וההגיו� דהסברות ,

ברצונו שעלה הקב"ה, של ורצונו "חכמתו ה� לפנינו
יהי' וכ� כ� ושמעו� משל דר� וכ� כ� ראוב� שכשיטעו�
שה� התורה הלכות בכל וכ� וכ�", כ� ביניה� הפסק
שזה ית' חכמתו חייבה שכ� ית', ורצונו חכמתו "מהות
והטעמי� פה שבעל דתורה ההלכות כל . . פסול וזה כשר

ממש"; ית' חכמתו בחינת הוא הכל בה� והסברות

בלבוש חכמתו את והלביש הוריד שהקב"ה ורק
מי שלגבי רבי�, לבושי� שלובש המל� [וכמשל גשמי
במידת מאומה גורע זה אי� המל� את לחבק שזוכה
א' לבוש לבוש כשהוא מחבקו "בי� למל�, התקרבותו

כ לבוש שהוא המל�בי� שגו� מאחר לבושי� מה
בתוכ�"].

בחכמה מלובש ב"ה סו� אי� שאור כש� ובמילא,
בחכמת מלובש הוא כ� האצילות, שבעול� עילאה
("עשי'"). גשמיי� בדברי� מלובשת שהיא כפי התורה

'úé åúîëçù ìéàåä ,äìá÷ä úîëç ãåîéìá ìáà
åîë ,íééðçåø íéðééðòá úùáåìî åìà íéðéðòáù

"úåìéöàä éôåöøô ïå÷éú"áהתגלות אופ� [כלומר:
נק' העליונות (הספירות דאצילות ספירות עשר
נקרא העליוני� הפרצופי� ו"סדר" "פרצופי�",

הפרצופי�)] éùò',"תיקו�" äøéöé äàéøáá åà
ò"â ,íéëàìîå úåîùð 'åë úåéçå íéôøù úàéøáá
,äæ ãîåìä íãàä éøä ,'åë ïåúçúä ò"âå ïåéìòä
õò [øôñ]áù úåìùìúùää øãñ úòéãé åðééäã

.åæ äîëç úåäî âéùî åìëù ãé ïéà ,íééç

àìå ,äéùòá ÷ø úåäîä âéùî åðéà íãàä ìëùù
.åúåàéöî ÷ø ,àåä äîå êéà úåéðçåøä úåäî
"השגת להיות אפשר אי רוחניי� "המהותבעניני�

"ידיעת ".המציאותרק

על מורה � הוא" "מה מלשו� � "מהות" פירוש:
היינו � ו"מציאות" הדבר, הדבר.המצאועצ� של

הנפש שמהות האד�, את המחי' הנפש לדוגמא:

ועושה הגו� בתו� נמצאת זו ונפש חיות, של כח היא
חי. לדבר אותו

לצייר בעול� אופ� בשו� לנו אפשר אי והנה
את יכולי�מהותבמחשבתנו שאנו כמו עצמה הנפש

ספק שו� לנו שאי� א� גשמי, דבר במציאותלצייר

פעולותי' את בשרנו על מרגישי� אנו שהרי הנפש,
מחשבת מתנענע; חי כל כהכלל תנועה, בגו� (יש
את דוקרי� א� בלב; שונות רגשות לנו יש האד�;
רק זוהי אבל � וכו') וכו' כאב, מרגישי� הגו� בשר
הנפש בהימצאות ספק לנו שאי� המציאות, ידיעת
מאומה אלינו מקרבת זו ידיעה אי� אבל בגו�,

מושגת. בלתי שנשארה הנפש במהות מההשגה

לו אפשר אי שבאד� השכל שכח דהיות והטע�,
בלי פעולתו גשמילפעול שלמוח זו התלבשות הרי ,

א ומגבילה הכח את "מגשמת" במוח השכל ותוכח
לצייר יוכל גשמי שאד� שמושלל עד הגשמיות, בגדר
בעצמו שמרגיש כזו רוחניות א� הרוחניות, של מהותה
במציאותה. ספק צל שו� לו שאי� עד מציאותה את

לומד דכשאד� התורה, השגת בעני� הוא וכ�
שבסדר המדריגות פרטי כל 'ע�ֿחיי�' בספר
ספירות עשר התגלות אופ� אודות כמו השתלשלות,
בריאה אצילות עולמות ד' סדר ית', מאתו עליונות
חיות (שרפי� במלאכי� שונות מדריגות עשי', יצירה
העליו� עד� (ג� עד� שבג� המדריגות וכ� ואופני�),
חכמה זה בלימוד שיש אע"פ הנה � וכו' והתחתו�)
א� המדריגות בסדר ההגיו� את להבי� ונית� עמוקה,
ההתחכמות כל מקו�, מכל דהאד�, האנושי בשכל

בעני� רק היא השגתמציאותוההשגה ולא העניני�,
המהות.

íúåäî âéùî äéùòá úùáåìî 'úé åúîëçùë ïëìå
úåäî áèéä âéùî ,úáùì úéåùø 'ãá åîë ,ùîî

.íéáøä úåùø úåäîå ãéçéä úåùø

ïéàù íééðçåø íéðéðòá úøáãî äîëçäùë ë"àùî
åìëù ïéà ,äìá÷ä ãåîéìá åðééä ,ììë âùåî ïúåäî
,'úé åúîëç úåäîá êë ìë øù÷úîå âéùîå ñôåú

.äúåäîá àìå äúåàéöîá ÷ø
שה� כפי ישנ� לשבת רשויות דד' ההלכות פרטי
עניני� ה� שש� וכמוב� רוחניי�, בעולמות נלמדי�
הקבלה, בספרי עניינ� וכמבואר בתכלית, רוחניי�
רק ושהוא דפרודא, עלמא בחינת הוא הרבי� ד"רשות
כתרי� [עשר דמסאבותא כתרי� עשר ה� טפחי� י' עד
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כי פטור מקו� מה� למעלה אבל טומאה], של וכוחות
האלקית בקדושה הוא היחיד ורשות קליפות, עוד אי�
כי לרקיע עד ועולה חד, וגרמוהי וחיוהי דאיהו
ו"האד� ותכלית", ק� לאי� עד עליות יש בקדושה
כמו זו חכמה עצמיות ומשיג תופס אינו בעשי' שהוא
בעניני� רוחנית התחכמות שהיא אחר למעלה שהיא
וא� הרוחנית, ממהות כלל משיג ואינו רוחניי�
נפלאי� ועצמותה מהותה מ"מ בה, במחשבתו שחושב

כלל". בה� מכיר ולא מבי� ולא ממנו

íãàä ìëùù ,äìâðá åîë úåøù÷úäå ãåçé äæ ïéàå
,ãáì äúåàéöî àìå 'úé åúîëç úåäî âéùîå ñôåú
úåéîöò úåììëúä ë"â äùòð à÷åã äæ éãé ìò ïëìå
êøáúé åúîëçá ùáåìîä óåñ ïéà øåàá åúîùð

.ä"á óåñ ïéà äëåúáù ,ùîî äúåäî âéùäù

âéùäù ,úåìùìúùää øãñ úòéãé ãåîéìá ë"àùî
.ùîî úåäîä àìå 'úé åúîëçî úåàéöî ÷ø

שעיק לה'"ונמצא, נפשו "לקשר התורה סגולת ר
חכמת שמהות שבתורה, גליא בלימוד דוקא היא
האד� בחכמת נקלטת ית'] חכמתו [שהיא התורה

אי� באור הנפש עצמיות נכללת שעי"ז נפלא, ביחוד
שבתורה; ב"ה סו�

העניני� שמהות התורה סודות בלימוד משא"כ
להבי� שיכול ורק גשמי, לאד� כלל מושגת אינה

והתכללותמציאותולהשיג יחוד נעשה לא הדברי�,
למעלה ית' שהוא "אע"פ כי ב"ה, סו� אי� באור הנפש
בחכמה, הוא השראתו מקו� מקו�, מכל מהחכמה,
יכולי� שאי� ממילא נתפסת, החכמה אי� וכאשר

זו". בחכמה המלובש ית' בו להתכלל

ידיעה היא המציאות ידיעת ג� � ,שכלית[וכנ"ל

באופ� להתעמק יכול שאד� הנפש, חכמת וכמו
אופ� וכ� הגו�, את מחי' היא כיצד הנפש, פעולות
השכלות בכ� שיש � וכו' הנפש כוחות פעולות
השכל שג� באופ� זה כל להסביר ויש ביותר עמוקות
כל מקו� מכל א� � אות� לקלוט יוכל האנושי

רק היא במהותה;במציאותההתחכמות ולא הנפש

וסודותי', התורה פנימיות ולהשיג להבי� נית� וכ�
פעולה זה בלימוד יש (ולפיכ� האנושי בשכל ג�
היא ההשגה כל מקו� מכל א� האד�), בנפש עמוקה

במהות�]. ולא הדברי� במציאות רק

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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miqxhpew mixn`n

‰�‰Âדקדושה המ"� בחי' והוא דקדוש' בסט' ג� ימצא זה
בדרכי שג� ה' בדרכי לבו ויגבה כמו הבירור לאחר
א� ממש הלב גבהות שנק' וגסו' ישו"ת בחי' יש ממש ה'
התוק� כמו ממש וזהו האלקי', דקדוש' בסט' שהוא
בהגבה' האלקי' בסט' לבו תוק� כ� הנ"ל בעצמו ההרגש
להיותו יתירה מעלה וזהו כלל, יזוז בלי והתנשאו' ה'
כלב לבו [ע"כ מאד גדול בתוק� דקדוש' הדעת מבחי'
לעצמו ההנאת מזה מסתע� א� כו'. ה' לעבודת הארי']
שהוא הג� בדבר עצמו להרגיש [רק] שאינו ע]ד [ובעונג
רב ערב וכמו כו' ה' יכבד שמי למע� כמו שבקדוש' דבר
[ולבו למטה עיניו שית� צרי� המתפלל שא' וזהו כידוע. כו'
בהגבהה בלב התוק� בחי' הוא למעלה לבו פי' למעלה
כמו בתכלית בעצמו מורגשת וחיות בתשוקה והתנשאות
שהוא למטה] עיניו יהיו רגע באותו ואמנ� כו', לבו ויגבה
היפ� שזהו שבמוחו אלקי ואי"� מ"ה דכח הביטול בחי'

למעלה שבלב הצמאו� תוק� וגסו' הישות מבחי' ממש
ולח קר הוא החכמ' דמוח כידוע ממש, האש שמכבה כמי�
העדר בחי' וזהו לנמו� מגבוה שיורד המי� יסוד בבחי'
כו', בעצ� וי"ש אי"� בעני� כנ"ל וכל מכל בעצמו ההרגשה
בהגבהה שהוא מטבעו להפכו הלב על השליט המוח והוא
הבינה מוח היינו לבא, דבינה האש שמיסוד הצמאו� והוא
עולה להיות שבלב האש ביסוד ומאיר ויבש ח� שהוא
היפ� כו', לב� ר� א� כמו ההתפעלו' [בתוק�] בישות
ולבו למטה שעיניו וזהו כו', דאי"� הביטול מ� ממש
הנשמ' שש� שבמוח דחכ' עיניו כא' והיפוכו דבר למעלה
יש להיות למעלה ולבו ממש אי� מיש לעשו' בלב למטה
למעלה לבו א� כא' כאלה הפכי' ב' יהיו אי� ולכאורה כו',
לבו יהי' אי� למטה עיניו וא� כו' למטה עיניו יהי' אי�
בביטול העיקר שיהי' לומר צרי� אלא בהגבהה, למעלה
למעלה שלבו ומה בלב שבמוח מ"ה דכ"ח וביטול דאי�
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לבד הצרי� כפי רק מועט ושיעור במדה [בא] הוא
ת"ח [בעני�] כידוע הוא והעני� כו'. דוקא הדבר [ל]שלימות
גסות שבשמינית שמיני שהוא מס"ד א' חלק בו שיהי' צרי�
ס"ג] [חלק שהוא מזה יותר אבל כו' כסאסא לי' ומעטרא
זה לשיעור והטע� המ�, דקליפ' גסו' בחי' ס"ג כולו נאמר
שבמוח חדרי' ד' וה� נ"ח, ל"ב כולל החכ' שמוח לפי דוקא
מתפשטי' לבנ"ח כי ס"ד, הוא וחפ"ח לח', [נחלק] א' שכל
דמוח חדרי' העליו� שבדע' כו' שבילי' ל"ב ונק' בלב
ל"ב וב"פ לל"ב ג"כ בלב ד"ת ע"י ומתפשטי' ימלאו�
לבד ס"ד חלק הוא כאשר שבלב הגסו' ונמצא ס"ד, [הוא]
בטל הלב כאשר כי כו', לי' מעטרא והלב המוח מכללו'
לו יהי' לא הנ"ל החכ' שבמוח דאי� הביטול לגבי לגמרי

מצד כו', כלל ה' לעבוד לבו יגבה שלא בנפש כלל חוזק
מעט א� כו', וינועו כמו כו' אנכי מי לומר השפלו' עוצ�
להיו' דוקא מ"ה דכח אור לת[וק�] יועיל הלב הגבהת
בחלל ללב חיבור שיהי' כדי ועוד כו', לה ועטר' כתר בבחי'
א"א דוקא אי� בבחי' החכמ' מוח ע� החיי� דרוח הימני
וזהו השמאלי, שבחלל בגסו' מעט דלב התנשאו' ע"י כ"א
אייתי דרוח דוקא בעלי' לבא דבינה שבשמינית שמיני ע"י
בחלל החכמ' דמוח מ"ה כח מתחבר שאז דוקא ברו"ש רוח
וי"ש גסו' הוא מזה יותר א� וד"ל. כו' החיי� דרוח ימיני
בלב שבמוח דנשמ' ואי"� ביטול אח"כ מועיל שאינו דלב
אי� וג� שבלב מישות יותר הרבה דחכמ' שאי"� אע"פ כלל

וד"ל. הנ"ל לבא דבינה רצוא בהתפעלו' רק הישו'
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˙Â�ÓÏ�מל עלי� תשי� שו� שנאמר מישראל מל�
מה להבי� צרי� הנה (תצ"ז): ט"ו) י"ז (דברי�
(ש"א מל� לנו תנה ממנו כששאלו בנ"י על שמואל שקצ�
החרי מה כו' מאסו אות� לא כי לו אמר הש"י וג� ו') ח'
בנ"י נצטוו מצות ג' כמארז"ל ית' מצותו זוהי הלא הזה א�
כ' (סנהדרי� מל� לה� למנות מה� ואחת לאר� בכניסת�
ידו ועל שבו הוא המל� במינוי המכוו� עני� שרש הנה ב').
להיות צריכי� ישראל כל כי לה' בטילי� הישראל יהיו
כמ"ש יגזור אשר בכל למשמעתו וסרי� למל� בטילי�
והנה י"א) ח' (שמ"א וגו' המל� משפט יהי' וזה שמואל
שויתי לא א� דהע"ה וכמ"ש לאלהות בטל בעצמו המל�
כ"כ לה' הביטול שנגע דהיינו ב') קל"א (תלי� ודוממתי
עיניו להרי� יכול הי' לא בגשמיות שג� עד בלבבו
דומ� בחי' כמו היה אלא מה ודבר יש בבחי' לבו ולהגביה
מל� נק' זה שמחמת במל� העיקר וזהו תנועה לו שאי�
דפי' וידוע שבאצילות ית' מלכותו למדת מרכבה שהוא
הרוכב לגבי המרכבה ביטול כמו הביטול בחי' הוא מרכבה
בטילי� וישראל שמי� למלכות בטל הוא שהמל� ומאחר
ית' לאלקותו בטילי� הישראל ידו ועל בו נמצא הרי למל�
הנבראי' ידו ועל בו להיות תמיד המל� עבודת היא וזאת
ועוד כו', אצלו בטילי� וה� בטל שהוא ע"י לה' בטילי�
כי כראוי הע� את שינהיג המל� במינוי פשוט טע� יש
במשפט והמל� בלעו, חיי� רעהו את איש מוראה אלמלא
והנה הרשע. את ולהרשיע הצדיק את להצדיק אר� יעמיד
תלמידי לצור� שייכי� אינ� המל� שבמינוי אלו כוונות שני
א' מיני� ב' יש ישראל בנשמות הנה כי שבישראל, חכמי�

ה� ואעפ"כ וחכמה מתורה ריקני� וה� ת"ח שאינ� אות�
קל בדקדוק ואפי' בסומע"ט בתכלית וזהירי� מצות מלאי�
שאינו שלמעלה שרש� ותכונת מזג מצד וזהו ד"ס, של
מעשה בבחי' רק וחכמה תורה בחי' בתוכו לקבל ראוי
שלומדי� אנשי� כמה שיש בעליל רואי� שאנו וכמו בלבד
ומשכחי� התורה מניחי� ממנו ביציאת� ומיד רב אצל

כאי ה�עליה והב' עוה"ז. בחיי ועוסקי� היה לא לו
המשכילי� תורה בעלי ת"ח שה� אות� הגבוהות הנשמות
ב' לפי והנה ולילה, יומ� יהגו ובתורתו ה' בחכמת
לבד ה� הפשוטות שהנשמות מוצאי� אנו הנ"ל הטעמי�
אבל הב' טע� עפ"י כראוי אות� שינהיג למל� הצריכי�
והכל והמותר האסור בעצמו ויודע אומנתו שתורתו מי
בזדו� יעשה ולא צדיק הוא שבודאי ואצ"ל כשמש לו ברור
רק כלל למל� צרי� אינו הרי כו' י"ש הוא ת"ח סת� כי
הראשו� טע� עפ"י וג� וכיוצא, כשמואל ושופט לנביא
לאות� אלא ג"כ שיי� אינו זה המל� ע"י לה' הביטול בעני�
למעלה מציאות� עצ� מצד יש בחי' שה� ת"ח שאינ�
וע"כ מה כח ביטול בחי' היא החכמה כי ת"ח אינ� שלכ�
הסתעפות להיות א"א החכמה מבחי' כי שוטה גיא כל
צריכי� ה� ולכ� דוקא, ביטול בחי' אדרבה אלא הישות
המל� לפני העבד כביטול היש ביטול שיתבטלו כדי למל�
המל� שהרי ט"ו) י"ז (דברי� מל� עלי� תשי� שו� כמ"ש
בבחי' ה� ת"ח הנק' הגבוהות הנשמות אבל לה', בטל
את הרואה חכ� איזהו כי שלמעלה שרש� עצ� מצד ביטול
מאי� שנולד אי� שרואה ראיה בחי' היא שהחכמ' הנולד
למקו� וריעי� אחי� שנק' וה� מע"ב יו� בכל ומחדש ליש
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לבד הצרי� כפי רק מועט ושיעור במדה [בא] הוא
ת"ח [בעני�] כידוע הוא והעני� כו'. דוקא הדבר [ל]שלימות
גסות שבשמינית שמיני שהוא מס"ד א' חלק בו שיהי' צרי�
ס"ג] [חלק שהוא מזה יותר אבל כו' כסאסא לי' ומעטרא
זה לשיעור והטע� המ�, דקליפ' גסו' בחי' ס"ג כולו נאמר
שבמוח חדרי' ד' וה� נ"ח, ל"ב כולל החכ' שמוח לפי דוקא
מתפשטי' לבנ"ח כי ס"ד, הוא וחפ"ח לח', [נחלק] א' שכל
דמוח חדרי' העליו� שבדע' כו' שבילי' ל"ב ונק' בלב
ל"ב וב"פ לל"ב ג"כ בלב ד"ת ע"י ומתפשטי' ימלאו�
לבד ס"ד חלק הוא כאשר שבלב הגסו' ונמצא ס"ד, [הוא]
בטל הלב כאשר כי כו', לי' מעטרא והלב המוח מכללו'
לו יהי' לא הנ"ל החכ' שבמוח דאי� הביטול לגבי לגמרי

מצד כו', כלל ה' לעבוד לבו יגבה שלא בנפש כלל חוזק
מעט א� כו', וינועו כמו כו' אנכי מי לומר השפלו' עוצ�
להיו' דוקא מ"ה דכח אור לת[וק�] יועיל הלב הגבהת
בחלל ללב חיבור שיהי' כדי ועוד כו', לה ועטר' כתר בבחי'
א"א דוקא אי� בבחי' החכמ' מוח ע� החיי� דרוח הימני
וזהו השמאלי, שבחלל בגסו' מעט דלב התנשאו' ע"י כ"א
אייתי דרוח דוקא בעלי' לבא דבינה שבשמינית שמיני ע"י
בחלל החכמ' דמוח מ"ה כח מתחבר שאז דוקא ברו"ש רוח
וי"ש גסו' הוא מזה יותר א� וד"ל. כו' החיי� דרוח ימיני
בלב שבמוח דנשמ' ואי"� ביטול אח"כ מועיל שאינו דלב
אי� וג� שבלב מישות יותר הרבה דחכמ' שאי"� אע"פ כלל

וד"ל. הנ"ל לבא דבינה רצוא בהתפעלו' רק הישו'
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˙Â�ÓÏ�מל עלי� תשי� שו� שנאמר מישראל מל�
מה להבי� צרי� הנה (תצ"ז): ט"ו) י"ז (דברי�
(ש"א מל� לנו תנה ממנו כששאלו בנ"י על שמואל שקצ�
החרי מה כו' מאסו אות� לא כי לו אמר הש"י וג� ו') ח'
בנ"י נצטוו מצות ג' כמארז"ל ית' מצותו זוהי הלא הזה א�
כ' (סנהדרי� מל� לה� למנות מה� ואחת לאר� בכניסת�
ידו ועל שבו הוא המל� במינוי המכוו� עני� שרש הנה ב').
להיות צריכי� ישראל כל כי לה' בטילי� הישראל יהיו
כמ"ש יגזור אשר בכל למשמעתו וסרי� למל� בטילי�
והנה י"א) ח' (שמ"א וגו' המל� משפט יהי' וזה שמואל
שויתי לא א� דהע"ה וכמ"ש לאלהות בטל בעצמו המל�
כ"כ לה' הביטול שנגע דהיינו ב') קל"א (תלי� ודוממתי
עיניו להרי� יכול הי' לא בגשמיות שג� עד בלבבו
דומ� בחי' כמו היה אלא מה ודבר יש בבחי' לבו ולהגביה
מל� נק' זה שמחמת במל� העיקר וזהו תנועה לו שאי�
דפי' וידוע שבאצילות ית' מלכותו למדת מרכבה שהוא
הרוכב לגבי המרכבה ביטול כמו הביטול בחי' הוא מרכבה
בטילי� וישראל שמי� למלכות בטל הוא שהמל� ומאחר
ית' לאלקותו בטילי� הישראל ידו ועל בו נמצא הרי למל�
הנבראי' ידו ועל בו להיות תמיד המל� עבודת היא וזאת
ועוד כו', אצלו בטילי� וה� בטל שהוא ע"י לה' בטילי�
כי כראוי הע� את שינהיג המל� במינוי פשוט טע� יש
במשפט והמל� בלעו, חיי� רעהו את איש מוראה אלמלא
והנה הרשע. את ולהרשיע הצדיק את להצדיק אר� יעמיד
תלמידי לצור� שייכי� אינ� המל� שבמינוי אלו כוונות שני
א' מיני� ב' יש ישראל בנשמות הנה כי שבישראל, חכמי�

ה� ואעפ"כ וחכמה מתורה ריקני� וה� ת"ח שאינ� אות�
קל בדקדוק ואפי' בסומע"ט בתכלית וזהירי� מצות מלאי�
שאינו שלמעלה שרש� ותכונת מזג מצד וזהו ד"ס, של
מעשה בבחי' רק וחכמה תורה בחי' בתוכו לקבל ראוי
שלומדי� אנשי� כמה שיש בעליל רואי� שאנו וכמו בלבד
ומשכחי� התורה מניחי� ממנו ביציאת� ומיד רב אצל

כאי ה�עליה והב' עוה"ז. בחיי ועוסקי� היה לא לו
המשכילי� תורה בעלי ת"ח שה� אות� הגבוהות הנשמות
ב' לפי והנה ולילה, יומ� יהגו ובתורתו ה' בחכמת
לבד ה� הפשוטות שהנשמות מוצאי� אנו הנ"ל הטעמי�
אבל הב' טע� עפ"י כראוי אות� שינהיג למל� הצריכי�
והכל והמותר האסור בעצמו ויודע אומנתו שתורתו מי
בזדו� יעשה ולא צדיק הוא שבודאי ואצ"ל כשמש לו ברור
רק כלל למל� צרי� אינו הרי כו' י"ש הוא ת"ח סת� כי
הראשו� טע� עפ"י וג� וכיוצא, כשמואל ושופט לנביא
לאות� אלא ג"כ שיי� אינו זה המל� ע"י לה' הביטול בעני�
למעלה מציאות� עצ� מצד יש בחי' שה� ת"ח שאינ�
וע"כ מה כח ביטול בחי' היא החכמה כי ת"ח אינ� שלכ�
הסתעפות להיות א"א החכמה מבחי' כי שוטה גיא כל
צריכי� ה� ולכ� דוקא, ביטול בחי' אדרבה אלא הישות
המל� לפני העבד כביטול היש ביטול שיתבטלו כדי למל�
המל� שהרי ט"ו) י"ז (דברי� מל� עלי� תשי� שו� כמ"ש
בבחי' ה� ת"ח הנק' הגבוהות הנשמות אבל לה', בטל
את הרואה חכ� איזהו כי שלמעלה שרש� עצ� מצד ביטול
מאי� שנולד אי� שרואה ראיה בחי' היא שהחכמ' הנולד
למקו� וריעי� אחי� שנק' וה� מע"ב יו� בכל ומחדש ליש
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על מתבטלי� להיות כלל למל� צריכי� אינ� הרי בני� או
מצד בטילי� ה� שהרי המל� לפני כעבד היש ביטול ידו
המלאכי� ולכ� היש, מביטול שלמעלה ביטול בבחי' עצמ�
מיכאל כמו ודבר יש בחי' ג"כ שה� מפני מל� עליה� יש
הוא מ"מ הרי תמיד באהוי"ר שעומדי� הג� וגבריאל
מל� עליה� יש ע"כ ואוהבו ה' ירא לעצמו נפרד מציאות
י"ג) קמ"ה (תלי� עולמי� כל מלכות מלכות� מ"ש הוא
כמו הגבוהות הנשמות אבל כנ"ל דבי"ע הנשמות ה� וכ�
מבחי' למעלה וה� בני� בבחי' ה� וכיוצא רשב"י נשמת

למי אלא שאינו עליה� שלמטה ב"ו המל� קבלת גדר
אפי' שהרי כנ"ל נפרד דבר שהוא דהיינו דייקא עבד שהוא
אצי' מבחי' ה� (כי מל� האב יקרא לא בני� אל� על
מצוה אלו נשמות מיני ב' ביאור עיי� ממש אלהות שהוא
כי מל� עליה� להמלי� שמואל רצה לא ולכ� פ"ב) מ"ב
ב"ו למל� יצטרכו לא ואז זו במדריגה כול� שיהיו רצה
אומרי� ובאבינו הבחי' ב' מלכנו אבינו שאומרי� וזהו
פשענו אומרי� ובמלכנו בשגגה היינו וחטא חטאנו

בזדו�: היינו ופשיעה

jln iepin zevn
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a"lxz l`eny zxez

‰�‰Âמדליק שהוא האד� הוא הנר שהמדליק רואי� אנו
באד� דהנה הוא העני� בנמשל, זה ולהבי� הנר, את
נשמת שנמשלה אד� נשמת הוי' נר כמ"ש נר בחי' ג"כ יש
כמ"כ ופתילה שמ� יש בנר שכמו והיינו לנר, האד�
של וביטול חכ' בחי' הוא השמ� האד� בנשמת בעבודה
בחי' הוא והפתילה הנה"ב, את ומעלה שמברר הנה"א
שע"י זה פסוק בפי' והכוונה אד�, נשמת ה' נר וז"ע יר"ת
שמאיר שע"י והיינו הוי' נר בחי' להאיר יכול אד� נשמת
את להאיר ה' נר בחי' להמשי� יוכל שלו הנר בחי' בנפשו

מצר דגלות המצותהחש� שנמשלו מצוה נר כי וזהו י�,
מל� אלקינו כו' אתה ברו� מברכי� המצות על כי לנרות,
בחי' הוא העול� מל� פי' במצותיו, קדשנו אשר העול�
מצרי� בחי' מזה נשתלשל ההשתלשלות שבריבוי ממכ"ע
כמאמר� הוא במצותיו קדשנו ואשר הגלות, חש� העל�
ממש, במצוותיו וזהו מתעט�, הקב"ה תפילי� מניח הקב"ה
נר כי וזהו אור, עמודי תר"� מבחי' ממשיכי� המצות וע"י
וזהו"ע החש�, את להאיר נר בחי' ה� שהמצות מצוה
ואהר� משה באו כמ"ש ואהר� משה ע"י הי' שהגאולה
המעלה דמטרוניתא שושבינא בחי' הוא אהר� כי וגאלו�
מעלה ואהר� נר בחי' היא שהנשמה נש"י, ה� הנרות את
הוא ומשה הנרות, את בהעלות� כמ"ש נרה, שתאיר אותה
נמש� יד� ועל אבא, יסוד כו' חכ' בחי' הוא השמ� בחי'
מל' בבחי' מלכות� בחי' דא"ס מלכות דבחי' דנר האור
נגלה מעצמו כי הג� דיצי"מ, הגאולה להיות בכדי דאצי'
הכל, לקבל יכולי� היו הגילוי זה מפני א� ממה"מ, עליה�

לנש"י. דוקא שהוא דאצי' במל' המשיכו וה�
‰�‰Âמצה לאכול שנצטווינו מה זה"ע זו בחי' לקבל כדי

אותיות ה� מצה כי זה אור לגילוי כלי הוא שהמצה
כי והיינו וא"ו, אות ניתוס� מצוה שבתיבת רק מצוה,

ע"י שנמש� ההמשכה על להורות בוא"ו הוא המצוה
המצות להמשכת כלי רק להיותה והמצה המצות, עשיית
כלי רק שהיא להורות וא"ו בלא מצוה אותיות מצה הוא
חמ� בי� ההפרש הנה מצה עני� וביאור כו'. האור לקבלת
הוא ומצה והתנשאות הגבהה בחי' הוא שהחמ� למצה
ושפלות ביטול הוא א"ס לגילוי הכלי כי ושפלות, ביטול
יש וחמ� רוח, ושפל דכא ואת אשכו� וקדוש מרו� כמ"ש
בזהר ונק' טע�, בה אי� מצה משא"כ חמיצות טע� בו
ודעת טע� ע"פ אינה שאמונה והיינו דמהימנותא מיכלא
בחי' להיותה והמצה ודעת, הטע� מ� שלמעלה ביטול כ"א
האכילה שהיא דמהימנותא מיכלא היא ושפלות ביטול
שאי בחי' הרבה יש באמת כי האמונה, בחי' תתחזק שע"י
וכל שאור כל וכמ"ש ודעת הטע� ע"פ להשיג לבוא אפשר
חמ� אותיות שבי� והחילוק ממנו, תקטירו לא דבש
הוא שהחמ� ה"א, לאות חי"ת אות בי� הוא מצה לאותיות

ונת"ל בה"א, הוא ומצה עלבחי"ת מרמז הה"א שתמונת
השמי� וצבא כעני� הביטול בבחי' שה� בי"ע עולמות ג'
על רומז כי חטא ל' בחי"ת הוא חמ� אבל משתחוי�, ל�
ההיפו� שה� גקה"ט בחי' והיינו שבלעו"ז, בי"ע בחי'
אזי המצה בכלי הנר אור נמש� וכאשר כו', הביטול מבחי'
הוא"ו מיתוס� ההמשכה ע"י כי מצוה מצה מבחי' נעשה
מצה לשו� מצה לפרש יש ועוד מצוה. ונעשית מצה בתיבת
הוא שהיש היש ביטול בחי' הוא המצה כי והיינו ומריבה,
ע� מלחמה בבחי' ומריבה מצה צ"ל ולכ� בשלימות עדיי�
שמורה מצה וזה"ע כו', היש ביטול שיהי' בכדי הנה"ב
בחי' הוא הלילה הנה כי המצות, את ושמרת� כמ"ש
שהמצה רק בשלימות, עדיי� היש ובחי' וההסתר ההעל�
ואפי' בשלימות עדיי� הוא היש מ"מ היש, ביטול בחי' הוא
הוא הלילה הנה דלילה, החוש� את להאיר הנר כשנמש�

c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק קאי, כדקאי החוש� כי קוד�, שהיתה כמו עדיי� חש�
שהי' כמו הוא עצמו הלילה מ"מ החש� את מאיר שהנר
כיו� הזה הלילה שמורי� ליל מ"ש וזהו לזה, קוד�
להאיר זו בחי' בה שנמש� רק עדיי�, חוש� הוא שהלילה
שמירה, שצריכי� שמורי� ליל צ"ל מ"מ החש�, את

ובמקומו, בשלימות הוא שבמדות הרע הוא שהיש שמאחר
וכמו כו', בישות ח"ו יפול שלא שמירה בחי' צ"ל לכ�
הוי משמרות ג' וזה"ע מזיקי�. מצוי בלילה שבגשמיות
קליפות, בחי' שהוא נוער חמור ראשונה משמרה הלילה

שמורה. מצה וזהו"ע שמירה צ"ל ולכ�
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dceard qxhpew

Ï·‡�ומכוו מוגדר ה"ה שמי� מלכות עול עליו כשיש
תמיד מכוו� שהוא העבד וכמו שלו החושי� בכל
ופתיחה חפשית שו� לו ואי� שעליו האדו� עול מפני
נאר זי� ביי אפע� ניט או� פריי ניט איז (ער בעצמו
שנרגש מפני פארצאמט) ווי או� פארקוועטשט שטענדיג
אינו האדו� מ� מרוחק כשהוא וג� האדו�, עול תמיד בו
בעול מורגל והוא תמיד בו הנרגש הזה העול מ� יוצא
וכמ"ש כלל אחרת יודע ואינו כלל עליו כבד שאינו הזה
לו שיש תמיד בו שנרגש מ"ש בעול הוא וכמו"כ במ"א,
הרגש כ"א בהכחות בהתגלות אינו זה והרגש עליו, אדו�
אותו ומגדיר אותו המכוו� עול עליו שיש נעל�
ח"ו, ה' רצו� נגד בה� להתפשט לבלי שלו בהחושי�

למרוד שירא עיניו לנגד תמיד אלקי� פחד יהי' וכמו"כ
אלקי� ויראת חטא ויראת (דעומ"ש כו' הקב"ה בממ"ה
הוא ויר"א ויר"ח בהעל� הוא דעומ"ש רק א' הכל
עומ"ש ולכ� בהכחות, נגלה התעוררות דהיינו בהתגלות
ממילא מוגדר שהוא היינו ממילא, בדר� שפועל מה הוא
וכו' שומע ואינו רואה שאינו כמו והחושי� בהכחות
שעליו מ"ש עול מפני כועס אינו או מתאווה אינו וכמו"כ
והיינו א"ע לגדור התגברות שצרי� במקו� היא והיראה
עיניו, שנגד אלקי� ופחד היראה מפני א"ע שמגדיר
והיינו חטא, מיראת יותר בהתגלות היא אלקי� ויראת
התבוננות איזה ע"י הבא אלקי הרגש יותר בזה שיש
כו'). האר� כל מה' יראו בעני� וכמשי"ת באלקות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

לפעמים ומקום. בזמן פרטית הבירורים" "עבודת יש נשמה לכל גברא. חובת היא ה' עבודת
תשובה וע"י להתנהג. צריך היה איך ששוכח עד הירוד, מצבו על בטענות עצמו את מטעה אדם

שחת. מרדת עצמו יציל

�עב�דתe‡·e¯ב) העב�דה עני� �לל�ת �ה�ה ה�א, העני� ≈ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
מ��ראל, ואחד אחד �כל �ברא ח�בת היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהוי'

��ת�ב א�מר4�מ� ה�", עבדי עבדי�, י�ראל בני לי "�י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ס�� אי� לעצמ�ת עבדי� ה� י�ראל �נ�מ�ת ה�" ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ"עבדי
ה�ט�עה ה�נימית ה��נה לה�לי� וה�א ה�א, ְְְְְִִִַַַַַָָָָ�ר��
ה�ריאה ��נת �טע� �ביכ�ל ית�ר� �עצמ�ת� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��מ�ר�ת
ה�א עבד עב�דת �ג�מ��ת וה�ה ה�בראי�. עב�דת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ�בטע�
מח�ב ר�צה אינ� א� �בי� ר�צה א� �י� והעבד על, ָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ק�לת

אז �רצ�� אד�נ� עב�דת ע��ה �כא�ר ורק אד�נ�, ְְְֲֲֲֲֲֶֶַַַַַָָ�עב�דת
�כר� על �בא לאד�נ�, ר�ח נחת וע��ה עב�דת� ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָמ�לי�
"עבד ונקרא לאד�נ� �ע�ה ר�ח ה�חת �בעד עב�דת� ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ�עד
�לל, ע��ה �אינ� א� �רצ�� ��א �כ�ע��ה ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶָָָֹנאמ�",
ה�א וכ� עב�דת�. לה�לי� א�ת� וכ�פי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵַַָמע��י�
��� נקראת למעלה �היא �מ� �ה��מה ה��מה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�

��ת�ב �כמ� וה��מה5"��", אלקיכ�", לה' א�� "�ני� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�כמ� "עבד", ��� נקראת ���� להתל�� למ�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��רדת
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רק קאי, כדקאי החוש� כי קוד�, שהיתה כמו עדיי� חש�
שהי' כמו הוא עצמו הלילה מ"מ החש� את מאיר שהנר
כיו� הזה הלילה שמורי� ליל מ"ש וזהו לזה, קוד�
להאיר זו בחי' בה שנמש� רק עדיי�, חוש� הוא שהלילה
שמירה, שצריכי� שמורי� ליל צ"ל מ"מ החש�, את

ובמקומו, בשלימות הוא שבמדות הרע הוא שהיש שמאחר
וכמו כו', בישות ח"ו יפול שלא שמירה בחי' צ"ל לכ�
הוי משמרות ג' וזה"ע מזיקי�. מצוי בלילה שבגשמיות
קליפות, בחי' שהוא נוער חמור ראשונה משמרה הלילה

שמורה. מצה וזהו"ע שמירה צ"ל ולכ�
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dceard qxhpew

Ï·‡�ומכוו מוגדר ה"ה שמי� מלכות עול עליו כשיש
תמיד מכוו� שהוא העבד וכמו שלו החושי� בכל
ופתיחה חפשית שו� לו ואי� שעליו האדו� עול מפני
נאר זי� ביי אפע� ניט או� פריי ניט איז (ער בעצמו
שנרגש מפני פארצאמט) ווי או� פארקוועטשט שטענדיג
אינו האדו� מ� מרוחק כשהוא וג� האדו�, עול תמיד בו
בעול מורגל והוא תמיד בו הנרגש הזה העול מ� יוצא
וכמ"ש כלל אחרת יודע ואינו כלל עליו כבד שאינו הזה
לו שיש תמיד בו שנרגש מ"ש בעול הוא וכמו"כ במ"א,
הרגש כ"א בהכחות בהתגלות אינו זה והרגש עליו, אדו�
אותו ומגדיר אותו המכוו� עול עליו שיש נעל�
ח"ו, ה' רצו� נגד בה� להתפשט לבלי שלו בהחושי�

למרוד שירא עיניו לנגד תמיד אלקי� פחד יהי' וכמו"כ
אלקי� ויראת חטא ויראת (דעומ"ש כו' הקב"ה בממ"ה
הוא ויר"א ויר"ח בהעל� הוא דעומ"ש רק א' הכל
עומ"ש ולכ� בהכחות, נגלה התעוררות דהיינו בהתגלות
ממילא מוגדר שהוא היינו ממילא, בדר� שפועל מה הוא
וכו' שומע ואינו רואה שאינו כמו והחושי� בהכחות
שעליו מ"ש עול מפני כועס אינו או מתאווה אינו וכמו"כ
והיינו א"ע לגדור התגברות שצרי� במקו� היא והיראה
עיניו, שנגד אלקי� ופחד היראה מפני א"ע שמגדיר
והיינו חטא, מיראת יותר בהתגלות היא אלקי� ויראת
התבוננות איזה ע"י הבא אלקי הרגש יותר בזה שיש
כו'). האר� כל מה' יראו בעני� וכמשי"ת באלקות
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לפעמים ומקום. בזמן פרטית הבירורים" "עבודת יש נשמה לכל גברא. חובת היא ה' עבודת
תשובה וע"י להתנהג. צריך היה איך ששוכח עד הירוד, מצבו על בטענות עצמו את מטעה אדם

שחת. מרדת עצמו יציל

�עב�דתe‡·e¯ב) העב�דה עני� �לל�ת �ה�ה ה�א, העני� ≈ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
מ��ראל, ואחד אחד �כל �ברא ח�בת היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהוי'

��ת�ב א�מר4�מ� ה�", עבדי עבדי�, י�ראל בני לי "�י ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
ס�� אי� לעצמ�ת עבדי� ה� י�ראל �נ�מ�ת ה�" ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָ"עבדי
ה�ט�עה ה�נימית ה��נה לה�לי� וה�א ה�א, ְְְְְִִִַַַַַָָָָ�ר��
ה�ריאה ��נת �טע� �ביכ�ל ית�ר� �עצמ�ת� ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ��מ�ר�ת
ה�א עבד עב�דת �ג�מ��ת וה�ה ה�בראי�. עב�דת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ�בטע�
מח�ב ר�צה אינ� א� �בי� ר�צה א� �י� והעבד על, ָ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ק�לת

אז �רצ�� אד�נ� עב�דת ע��ה �כא�ר ורק אד�נ�, ְְְֲֲֲֲֲֶֶַַַַַָָ�עב�דת
�כר� על �בא לאד�נ�, ר�ח נחת וע��ה עב�דת� ְְְֲֲִֶַַַַַַָָָמ�לי�
"עבד ונקרא לאד�נ� �ע�ה ר�ח ה�חת �בעד עב�דת� ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ�עד
�לל, ע��ה �אינ� א� �רצ�� ��א �כ�ע��ה ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶָָָֹנאמ�",
ה�א וכ� עב�דת�. לה�לי� א�ת� וכ�פי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵַַָמע��י�
��� נקראת למעלה �היא �מ� �ה��מה ה��מה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�עני�

��ת�ב �כמ� וה��מה5"��", אלקיכ�", לה' א�� "�ני� ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
�כמ� "עבד", ��� נקראת ���� להתל�� למ�ה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה��רדת
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ה�ה לע��ת�, �מכרח מח�ב �ה�א עב�דה ל� ��� ְֲִֵַָָ�ָ�ְֲֵֶֶֶֶָָהעבד
�רטית עב�דה ל� י� למ�ה ���רדת �נ�מה נ�מה �ל ��ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
לק�מ�, ��ריכי� �מצו�ת ��רה ידי על ה�ר�רי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ�עב�דת
וכא�ר עב�דת�, �מק�� ה�מ� י� �בר זאת ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹ�ב�ליח�ת�
עב�דת� �עד �כר� על �אה עב�דת� מ�למת ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָָָָָה��מה
מ�למת אינ� �א�ר אבל למעלה, ��רמה ר�ח ה�חת ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ�בעד
צ�מח �ד�מ� ענ� �גל��לי נ��נית היא ל� �רא�י ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהעב�דה
מ�למת היא א�ר עד ��פי�, �בגל��לי ל�ל� רחמנא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחי
ה�א �טענ�ת התנ�ל�ת� עניני וכל �מצו�ת. �ת�רה ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָָָעב�דת�
אליי� זי� נארט ער עצמ�, את מטעה �האד� מה הרק ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
מ�ימי� אינ� והר�ה לע��ת", א�כל "מה לעצמ� ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָוא�מר

הרגיל, �דבר ונע�ה לזה ה�אל�� אד� �ני מ�בעי �י ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
מ�ני ה�ה ה��� �בר אבל לב, ��ת מע�רר חד� �בר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָא�ר
�ח�� ר�אי� �אנ� �מ� �לל, לזה ל�� מ�י� אינ� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהרגיל�ת
ה�ה ל�ל� רחמנא מ�� �על �ה�א מי ה�ה ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ�ג�מ��ת,
מת��� אינ� מתר�ל וכא�ר �מ�מ� מת��� ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמ�ח�ה
ה�ה הרא��נה ��עת הר�חנ��ת, �חסר�נ�ת ה�א וכ� ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָע�ד,
�י� לעצמ�, ��� א�א מ��לת�, ��ת��� �לבד ז� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
א� �בר �ע��ה �בי� לע��ת ��ריכי� �בר ע��ה ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�אינ�
צרי� היה לא וענינ� מה�ת� לפי א�ר �ז� �הנהגה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמתנהג
אי� מאכט עס ל�, מעיק ה�בר ה�ה �כה, �להתנהג ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלע��ת

��אגי�וענג �לע�י� זה על מצטערי� ��� וי�נ� , ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָ

עצמ� על לעמד ה�ח לה� אי� אבל זה, על ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ�מתא�חי�
י�דע ה�א �ני� �ל על אבל להי�ת, ��ריכי� �מ� ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלהי�ת

למהוי �דבעי ���ירז�אינ� והינ� י�תר, ט�ב להי�ת וחפ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מת��� �אינ� �לבד ז� לא ה�ה אז �זה �כ��תר�ל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ�מ�מ�,
ער האמת, על ו��כח �לל �מ�מ� מ�יר �אינ� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָא�א

זיי� �עדאר� מע� ווי היאחפארגעסט לזה ה��רמת וה��ה , ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
רע, מיני לכל ה�דרסת אסק�ה �היא המד�ה ְְִִֵֶֶַָָָ�ְִֶַָ�ְְְִַַַההתנ�ל�ת
�� על א�ר �חי. אל מ�חי האד� את ו�ל�� חס ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�מ�ריד
ל�ל�, רחמנא �חת מרדת עצמ� לה�יל צרי� לנפ�� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהח�
�ל�א מע�מקא ���בה ידי על ה' אל לג�ת טוצרי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
�אמת, וה�ב לה�א. על ט�בה �בק�לה העבר על ְְְֱֲֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ�חרטה
�א�ר עניניו �כל �מ�ב� מעמד� �רטי לדעת �ח�ה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָצרי�
��י� �ה�צות וה� ל�ק�� אד� ��י� �ה�צות ה� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹה�א,

ו ה���ת �עניני וכ� לחבר�, עניניאד� �ה� ��� הנהג�ת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
��ריכי� רע�ת מ��ת א� עברה סרכי �ה� ��� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָרגיל�ת
�ברי� וי� �לבד, ���� ��ריכי� וי� לגמרי, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָלדח�ת�
�ה��ר ה�ליטה �מ� �הג�מה, �ה� א�א ט�בי� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�ה�
ה�ליטה אבל ט�ב ה�א �עצמ� �ה�בר וה��מה, ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָמצוה
��ריכי� המלכלכת ט�בה �לי �דגמת ���ס ְְִִֶֶֶ�ְְְִַַָ�ְִֶֶ��ר�ת
�בא לז�לת� ט�בה �ע��ה ה���ת �עני� וכ� ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלכ�ס�,
נאמר �עליו ��פרי� �איתא וכד�מה, �הת�אר�ת ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ�הג�מה

הר�ה". ט�בה מא�ד אחד ְְֵֵֶֶַַָָ"��טה
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.ËÚכתוב סוף ים ברוח7בקריעת הים את ה' "ויולך

כתוב הרי ומאידך עזה", גו'8קדים משה אל ד' "ויאמר

זה. את זה אלה פסוקים סותרים לכאורה, ידך". את ונטה

הדברים, שני ידי על היתה סוף ים קריעת הוא, הענין אלא

בזהר שכתוב ים9כפי וקריעת יעקב, רוח דא קדים שרוח

משה. ידי ועל יעקב ידי על היתה במקלי10וכתיבסוף "כי

יוצאים שמות שהרבה איתא ובשל"ה הירדן". את עברתי

הפסוקים של השמות ומונה עברתי" במקלי "כי 11מהפסוק

ה'" קויתי ו"לישועתך ה'", באלים כמוכה .12"מי

כתוב ולוז13ביעקב לח לבנה מקל יעקב לו "ויקח

כמאמר הכלב, את מכים בו מוט הוא מקל 14וערמון".

ולוז לח במקל". ללקות כלב של דרכו חסד15"מה הם

בחינת וזהו החסד, ומקור שורש הוא לבנה וגבורה.

� רחמים וזהו ההתכללות, זה הלבן מחשוף חכמה,

מבטשין של הענין הוא מקל בעבודה, ענינם וכן תפארת,

על הוא הרחמים וענין הרע, ציור שהוא הרע ליצר ליה

ענין הוא ומשה המתאוה, כוח רק שהיא הבהמית הנפש

ועל תחתון בדעת יאיר עליון שדעת היינו עליון, דעת של

להרגיש היינו סוף, ים קריעת הוא האלו העבודות ב' ידי

בפנימיות. אלקות דבר בכל

.Ùהיומי "תניא" "היום16בשיעור בקובץ שחולק כפי

יראת של אוצר יש ואחד אחד "לכל : הרבי אומר יום",
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כא.7) יד, שמות

טו�טז.8) יד, ש�,

ב.9) קנא, ח"ג

יא.10) לב, בראשית

א.11) טו, שמות

יח.12) מט, בראשית

לז.13) ל, בראשית

ב.14) פ"ט, רבה שמות

זה.15) ע"פ – להצ"צ – התורה אור ב. קסא, זח"א ראה

ס').16) (ע' כו' שומעת ואוז� � (118 (ע' היא והשנית פמ"ב:

נקרא ולכן לגלותו וצריכים בפנימיותו הוא אבל שמים

הוא אלה לדברים היסוד בארץ". הטמון אוצר בשם

ז"ל מי17מהבעש"ט יש מדריגות, בזה שישנן אמת הן .

נפש ויש כו' היראה אליו יגיע מיד כו' שמתבונן שמיד

במחשבתה למצוא תוכל ולא ותולדתה בטבעה שפלה

הוטמאה אם ובפרט ובחזקה בקושי אם כי האלקות

באומץ כו' ובחזקה בקושי מקום מכל נעורים בחטאת

בודאי גדולה שעה ה' בגדולת להעמיק כו' רבה ויגיעה

תתאה. היראה פנים כל על אליו תגיע

באיכות, אם כי בזמן הכוונה אין גדולה" "שעה וענין

אין מאד, אליו שנוגע בענין בגשמיות רואים שאנו כמו

זמן, מעט או זמן הרבה בו חושב הוא אם נפקא�מינה

ברו הוא וכן המחשבה. איכות הוא העיקרהעיקר חניות,

אמיץ בקשר דעתו ויעמיק העבודה, עליו תכבד שלא הוא

הפסוק הביא זה ועל ככסף18וחזק. תבקשנה "אם

כדרך פירוש: ה'", יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים

הארץ בתחתיות הטמון ואוצר מטמון מחפש שאדם

ביגיעה לחפור צריך כך עצומה, ביגיעה אחריו שחופר

שמים. יראת של אוצר לגלות עצומה

להסיר הוא הא' ענינים: ב' יש החפירה בענין והנה

רב, זמן במשך עליו ומכסה שנתקבץ התיחוח העפר את

גוונא, וכהאי מרא כמו מיוחדים כלים ישנם זה ועל

על וגם שתחתיו, הקשה בעפר גם לחפור צריך כך ואחר

האוצר מתגלה רבה יגיעה ידי ועל מיוחדים. כלים יש זה

של האוצר את לגלות כדי ברוחניות, הדבר וכן והמטמון.

התיחוח, עפר את להסיר מתחילה צריכים שמים יראת

מכן ולאחר רב, זמן במשך בה שהורגל הרגילות היינו

ביותר, הגדולה ביגיעה היינו יותר, בעומק לחפור צריכים

בינת במצפוני צפון שמים, יראת של האוצר שמתגלה עד

בינת ולא הלב בינת בלשונו ומדייק מהזמן. שלמעלה הלב

אומר זה ועל בהגבלה, הן בכלל שהמדות מפני המוח,

מהזמן. למעלה שהוא הלב בינת ממצפוני

האלקות, במחשבתה למצוא שאומר הדיוק יובן בזה

כאן, האלקות מציאות לענין שייכות איזו שלכאורה

כענין זה הרי דלכאורה שמים, יראת בענין כשמדבר

רז"ל ומצא19מאמר לבנים לבנים, ומצא שחורים זימן

שבנפש האלקות זה כי יובן, האמור פי ועל שחורים.

וזאת שמים. יראת של האוצר והוא מהזמן, שלמעלה

ממש. בזמן ממש בפועל מעשה לידי להביא צריכים גופא
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נד.17) ע' יו� (היו� חפ� אר� את� תהיו כי ע"פ הבעש"ט תורת ראה

ה). ע' שני מכתבי� קוב�

ד.18) ב, משלי

ב.19) י, ביצה

•

yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

myÎlra edil` 'x - (a) d"p wxt

יוס� ר' היה עוד כל הזוג. לצרכי לדאוג הקהילה החלה החלוצה, ע� יוזפא יוס� ר' נישואי לאחרי
צור� היה עתה ומי�. לח� רק ואכל המדרש בבית יש� היה שבמועט, במועט הסתפק � בגפו יוזפא

בית. עקרת של חיי� לנהל צריכה הייתה והאשה הזוג, לרשות דירה להעמיד

עוד הנביא. אליהו עלֿש� אליהו, � בישראל שמו ונקרא ב�, לה� נולד לנישואיה� השנייה בשנה
רצה לא שכ� מכ�, שלאחר בשני� בכ� והמשי� תורה, ללמדו אביו החל שנתיי� לילד מלאו בטר�

מלמדי�. על לסמו�

לו הורה יוזפא יוס� ר' חצות. לתיקו� לילה מדי איתו אביו לקחו שני� שבע לאליהו מלאו כאשר
המיוחד לחדרו מכניסו היה הוא תורה. דברי לא א� אלא חול דברי רק לא איש, ע� מלדבר להימנע

תורה. לימדו ובהתבודדות

לה והודיע אשתו את יוזפא יוס� ר' אליו קרא המצוות לעול להיכנס אליהו שעמד לפני שבועיי�
הרבה. עליו להתאבל לא עליה ציווה הוא לבוראה. נשמתו להחזיר שעתו הגיעה כי
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נקרא ולכן לגלותו וצריכים בפנימיותו הוא אבל שמים

הוא אלה לדברים היסוד בארץ". הטמון אוצר בשם

ז"ל מי17מהבעש"ט יש מדריגות, בזה שישנן אמת הן .

נפש ויש כו' היראה אליו יגיע מיד כו' שמתבונן שמיד

במחשבתה למצוא תוכל ולא ותולדתה בטבעה שפלה

הוטמאה אם ובפרט ובחזקה בקושי אם כי האלקות

באומץ כו' ובחזקה בקושי מקום מכל נעורים בחטאת

בודאי גדולה שעה ה' בגדולת להעמיק כו' רבה ויגיעה

תתאה. היראה פנים כל על אליו תגיע

באיכות, אם כי בזמן הכוונה אין גדולה" "שעה וענין

אין מאד, אליו שנוגע בענין בגשמיות רואים שאנו כמו
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ברו הוא וכן המחשבה. איכות הוא העיקרהעיקר חניות,

אמיץ בקשר דעתו ויעמיק העבודה, עליו תכבד שלא הוא

הפסוק הביא זה ועל ככסף18וחזק. תבקשנה "אם

כדרך פירוש: ה'", יראת תבין אז תחפשנה וכמטמונים

הארץ בתחתיות הטמון ואוצר מטמון מחפש שאדם

ביגיעה לחפור צריך כך עצומה, ביגיעה אחריו שחופר

שמים. יראת של אוצר לגלות עצומה

להסיר הוא הא' ענינים: ב' יש החפירה בענין והנה

רב, זמן במשך עליו ומכסה שנתקבץ התיחוח העפר את

גוונא, וכהאי מרא כמו מיוחדים כלים ישנם זה ועל

על וגם שתחתיו, הקשה בעפר גם לחפור צריך כך ואחר

האוצר מתגלה רבה יגיעה ידי ועל מיוחדים. כלים יש זה

של האוצר את לגלות כדי ברוחניות, הדבר וכן והמטמון.

התיחוח, עפר את להסיר מתחילה צריכים שמים יראת

מכן ולאחר רב, זמן במשך בה שהורגל הרגילות היינו

ביותר, הגדולה ביגיעה היינו יותר, בעומק לחפור צריכים

בינת במצפוני צפון שמים, יראת של האוצר שמתגלה עד

בינת ולא הלב בינת בלשונו ומדייק מהזמן. שלמעלה הלב

אומר זה ועל בהגבלה, הן בכלל שהמדות מפני המוח,

מהזמן. למעלה שהוא הלב בינת ממצפוני

האלקות, במחשבתה למצוא שאומר הדיוק יובן בזה

כאן, האלקות מציאות לענין שייכות איזו שלכאורה

כענין זה הרי דלכאורה שמים, יראת בענין כשמדבר

רז"ל ומצא19מאמר לבנים לבנים, ומצא שחורים זימן

שבנפש האלקות זה כי יובן, האמור פי ועל שחורים.

וזאת שמים. יראת של האוצר והוא מהזמן, שלמעלה

ממש. בזמן ממש בפועל מעשה לידי להביא צריכים גופא
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בית. עקרת של חיי� לנהל צריכה הייתה והאשה הזוג, לרשות דירה להעמיד

עוד הנביא. אליהו עלֿש� אליהו, � בישראל שמו ונקרא ב�, לה� נולד לנישואיה� השנייה בשנה
רצה לא שכ� מכ�, שלאחר בשני� בכ� והמשי� תורה, ללמדו אביו החל שנתיי� לילד מלאו בטר�

מלמדי�. על לסמו�

לו הורה יוזפא יוס� ר' חצות. לתיקו� לילה מדי איתו אביו לקחו שני� שבע לאליהו מלאו כאשר
המיוחד לחדרו מכניסו היה הוא תורה. דברי לא א� אלא חול דברי רק לא איש, ע� מלדבר להימנע

תורה. לימדו ובהתבודדות

לה והודיע אשתו את יוזפא יוס� ר' אליו קרא המצוות לעול להיכנס אליהו שעמד לפני שבועיי�
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נא אל הגו� שידו� ל� יזדמ� "וא� � לאשתו הישיש הצדיק אמר � שנ�תי�" במיטב עדיי� ְִִֵַָ"הנ�
שכ� מכ�, להניא� ל� ואל למרחקי�, לנדוד הברֿמצווה, לאחר בקרוב, יחליט אליהו, בננו, אותו. ְְִַָָתדחי
הכלל. לטובת גדולה שליחות לקיי� קדושה, למטרה הזה לעול� ירדה אליהו של נשמתו כי לדעת ִַָעלי�
העת כל כי ל� דעי המשיח. לביאת בדר� נכבד מקו� יתפסו שבניה דורות של שרשרת מתחילה בו

התחתו�". בעול� עליו שהוטלה השליחות לקראת הכשירו אשר הנביא, אליהו מפי תורה למד

של די� בית כי מהשמי� לו הודיעו נהרג הראשו� שבעלה לאחר מיד כי הישיש סיפר כ� כדי תו�
תיקו� להביא שנועדה מאוד גבוהה נשמה בעל ב� שיולידו כדי לאשה לשאתה שעליו פסק מעלה

לעול�.

איתו שגמלו החסד על לה� והודה קראקא קהילת ראשי את יוזפא יוס� ר' אליו הזמי� מכ� לאחר
את ביר� הוא מהעול�. הסתלקותו לאחר ולבנו לאשתו לדאוג להמשי� בקש� הוא ובנו. אשתו וע�

נשמתו. את נפח מכ� לאחר ומיד הקהילה, ראשי

הציבור בפני הופיע לראשונה אביו. נשמת לעילוי בציבור משניות ולימד קדיש אמר אליהו
אי� וללמדנותו צדקנותו, מאוד גדולה צעירותו למרות כי לראות נוכחו הכל ובלימודיו. בתפילותיו

שיעור.

הודיע שבועות מספר כעבור בשמחה. השתתפה העיר וכל הברֿמצווה, חגיגת מועד הגיע בינתיי�
הביעה לא מראש, כ� על שידעה אמו, למרחקי�. ולנדוד קראקא את לעזוב החליט כי לאמו אליהו

לבבית. א� ברכת אותו ובירכה התנגדות, כל

שנת ועד קראקא, את עזב כאשר ש"י, שנת מאז שנה, ארבעי� במש� עשה ומה אליהו נדד להיכ�
כבר בוורמייזא, שמו נודע כאשר א� דבר, ידוע לא � שבגרמניה בוורמייזא לפתע נתגלה כאשר ש"נ,

בעלֿש�. אליהו רבי בש� הוכר

נשואי� כול� בנות, ושתי ב� ג� לה� יש כי נודע אשתו. ע� יחד א� כי בגפו, הגיע לא לוורמייזא
רחוקי�. במקומות הדרי�

לרווחה, פתוח היה ביתו עקרות, ופוקד חולי� רופא מופת, כבעל מיד התפרס� בעלֿש� אליהו רבי
החזיק כ� ומרחוק. מקרוב אליו נהרו המוני� ואכ�, אליו. להגיע היה יכול בקשה לו שהייתה מי וכל

חשבונו. על ישיבה

חדשי�. וא� שבועות אצלו יושבי� והיו תבל, קצווי מכל הגיעו אלה ביתו, בני העניי� היו בעיקר
מילי� מאות במרחק לשנה. משנה גדל ופרסומו בוורמייזא, שני� כעשר בעלֿש� אליהו ר' ישב כ�

שלו.סיפר הנפלאות מעשי את בהתפעלות ו

טוב אד� היה הוא משפייער. זעליג פינחס ר' והצדיק הגדול הגאו� של שמו ג� התפרס� עת אותו
שמע אליו הגיע כאשר לשינוי. נית� שאינו עז ברצו� ח�נ� זאת ע� וסבל�. גדול עניו וידידותי, ָלב
לתהות כדי לוורמייזא אות� ושלח תלמידיו מטובי שלושה בחר בעלֿש� אליהו ר' של הנפלאות סיפורי

אודותיו. המתהלכי� הסיפורי� טיב ועל טיבו על ולעמוד קנקנו על

עשרה בביתו שהו הללו ובידידות. יפות פני� בסבר הללו השלוחי� את קיבל בעלֿש� אליהו ר'
הזוהר ספר את ולימד� הקבלה מתורת סודות לה� וגילה תורה, בדברי אית� שוחח הזמ� במש� ימי�,

אליהו. רבי של וצדקנותו מלמדנותו רצו� שבעי היו זעליג פינחס ר' תלמידי הקדוש.
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נרפאו. כול� אשר ומרחוק, מקרוב אליו שבאו הרבי� בחולי� טיפולו אחרי ג� עקבו ה�
צימוקי� יי� דבש, מי בדבש, טבולי� ציפור� צמחי שמ�, או דבש מאפי � היו לחולי� שנת� ה"תרופות"
יכולי� שאינ� חולי� לראות נוכחו כאשר עיניה� למראה האמינו לא משפייער הגאו� שלוחי ושכר.
אליהו רבי לה� שנת� רפואות שבלעו לאחר יו�ֿיומיי� תו� לגמרי מבריאי� רגליה� על לעמוד

בעלֿש�.

דברי באוזניה� והשמיע מיוחד לחדר הכניס� אליהו שרבי אלא תרופה, כל קיבלו לא רבי� חולי�
מספר ימי� תו� בתשובה, וחזרו ליב� מעומק בבכי פרצו אלו חולי� לתשובה. והתעוררות תוכחה

אלו. ג� הבריאו

ושמעו שראו מה מכל הגדולה החיובית התרשמות� על לו ודיווחו זעליג פינחס לר' חזרו השלוחי�
אגב נכוני�. ה� אודותיו המסופרי� הסיפורי� כל כי לדיד� ספק היה לא בוורמייזא. אליהו רבי אצל
הזוהר, ספר ואת הקבלה תורת את השאר בי� מזכירי� ה� כאשר אצלו, לימודיה� על לו סיפרו כ�

התורה. סודות את לדבריו ומכיל בעיניו מאוד הקדוש ספר

תורת נגד מלחמה רב זמ� זה ניהל זעליג פינחס ר' משפייער. הגאו� את מאוד הרגיז זה פרט
לאחר גרמניה, לרבני הגיע הזוהר שספר הראשו� היו� למ� בפרט. הזוהר ספר ונגד בכלל, הקבלה

לימי�. צעיר אז היותו למרות זה, ספר נגד רבה בחריפות זעליג פינחס ר' יצא באיטליה, שנדפס

של הנודעי� גאוניה שבאיטליה. ובקרימונה במונטובה שי"ח בשנת לראשונה נדפס הזוהר ספר
ישיבת ראש איטלינג, יוס� ורבי אסקולה, ישיבת ראש טרביטו, עזריאל רבי עת, באותה איטליה
המיי�. נהר שעל פרנקפורט של רבה אליעזר, רבי והמקובל הגאו� אל הספר את שלחו קרימונה,

בהתלהבות. ידיה� עליו וסמכו הספר אל דאז גרמניה של התורה גדולי התוודעו באמצעותו

הקבלה. ולתורת הזוהר לספר התנגדות יז� לימי�, צעיר כאמור, אז, שהיה למרות זעליג, פינחס ר'
העוסקי� ונגד הקבלה הזוהר, נגד מלחמה הכריזו איתו יחד אשר לדעתו, תומכי� השיג קצר זמ� תו�

שנה. שלושי� כבר נמשכה זו מלחמה בה�.

הזוהר ספר את ורואה מקובל, הוא בעלֿש� אליהו ר' כי משלוחיו זעליג פינחס ר' שמע עתה
מיוחד ביתֿדי� של למושב לקרוא מיד מיהר והוא הדברי� אותו קוממו התורה, לרזי עיקרי כמקור
זעליג פינחס ור' ידועי�, גאוני� הוזמנו זו לאסיפה מוורמייזא. הבעלֿש� נגד בצעדי� שידו� ומורחב
עלה שיהא, ככל בתורה גדול יהא בעלֿש�, אליהו ר' כי הכריז שבה בדרשתו, הנאספי� את הסעיר

דרכו. לפי הזוהר ספר את ומבאר הקבלה תורת את מלמד שהוא בכ� מסוכנת דר� על

תיסע אשר הדור, מגדולי מורכבת שתהיה חדשה, משלחת לבחור הוחלט ממוש� דיו� לאחר
הקדושי� בשמות מלהשתמש להימנע החדשה, מדרכו לחדול עליו כי אליהו ר' את להזהיר לוורמייזא
סיכומה הזוהר. לספר פירושי� ומעשיית הקבלה מלימוד להימנע עקרות, ופקידת חולי� ריפוי לצור�
רגל דריסת בה תינת� לא שכ� גרמניה, את לעזוב יידרש דרכו את ישנה לא א� כי יהיה האזהרה ְֶַשל
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נרפאו. כול� אשר ומרחוק, מקרוב אליו שבאו הרבי� בחולי� טיפולו אחרי ג� עקבו ה�
צימוקי� יי� דבש, מי בדבש, טבולי� ציפור� צמחי שמ�, או דבש מאפי � היו לחולי� שנת� ה"תרופות"
יכולי� שאינ� חולי� לראות נוכחו כאשר עיניה� למראה האמינו לא משפייער הגאו� שלוחי ושכר.
אליהו רבי לה� שנת� רפואות שבלעו לאחר יו�ֿיומיי� תו� לגמרי מבריאי� רגליה� על לעמוד

בעלֿש�.

דברי באוזניה� והשמיע מיוחד לחדר הכניס� אליהו שרבי אלא תרופה, כל קיבלו לא רבי� חולי�
מספר ימי� תו� בתשובה, וחזרו ליב� מעומק בבכי פרצו אלו חולי� לתשובה. והתעוררות תוכחה

אלו. ג� הבריאו

ושמעו שראו מה מכל הגדולה החיובית התרשמות� על לו ודיווחו זעליג פינחס לר' חזרו השלוחי�
אגב נכוני�. ה� אודותיו המסופרי� הסיפורי� כל כי לדיד� ספק היה לא בוורמייזא. אליהו רבי אצל
הזוהר, ספר ואת הקבלה תורת את השאר בי� מזכירי� ה� כאשר אצלו, לימודיה� על לו סיפרו כ�

התורה. סודות את לדבריו ומכיל בעיניו מאוד הקדוש ספר

תורת נגד מלחמה רב זמ� זה ניהל זעליג פינחס ר' משפייער. הגאו� את מאוד הרגיז זה פרט
לאחר גרמניה, לרבני הגיע הזוהר שספר הראשו� היו� למ� בפרט. הזוהר ספר ונגד בכלל, הקבלה

לימי�. צעיר אז היותו למרות זה, ספר נגד רבה בחריפות זעליג פינחס ר' יצא באיטליה, שנדפס

של הנודעי� גאוניה שבאיטליה. ובקרימונה במונטובה שי"ח בשנת לראשונה נדפס הזוהר ספר
ישיבת ראש איטלינג, יוס� ורבי אסקולה, ישיבת ראש טרביטו, עזריאל רבי עת, באותה איטליה
המיי�. נהר שעל פרנקפורט של רבה אליעזר, רבי והמקובל הגאו� אל הספר את שלחו קרימונה,

בהתלהבות. ידיה� עליו וסמכו הספר אל דאז גרמניה של התורה גדולי התוודעו באמצעותו

הקבלה. ולתורת הזוהר לספר התנגדות יז� לימי�, צעיר כאמור, אז, שהיה למרות זעליג, פינחס ר'
העוסקי� ונגד הקבלה הזוהר, נגד מלחמה הכריזו איתו יחד אשר לדעתו, תומכי� השיג קצר זמ� תו�

שנה. שלושי� כבר נמשכה זו מלחמה בה�.

הזוהר ספר את ורואה מקובל, הוא בעלֿש� אליהו ר' כי משלוחיו זעליג פינחס ר' שמע עתה
מיוחד ביתֿדי� של למושב לקרוא מיד מיהר והוא הדברי� אותו קוממו התורה, לרזי עיקרי כמקור
זעליג פינחס ור' ידועי�, גאוני� הוזמנו זו לאסיפה מוורמייזא. הבעלֿש� נגד בצעדי� שידו� ומורחב
עלה שיהא, ככל בתורה גדול יהא בעלֿש�, אליהו ר' כי הכריז שבה בדרשתו, הנאספי� את הסעיר

דרכו. לפי הזוהר ספר את ומבאר הקבלה תורת את מלמד שהוא בכ� מסוכנת דר� על

תיסע אשר הדור, מגדולי מורכבת שתהיה חדשה, משלחת לבחור הוחלט ממוש� דיו� לאחר
הקדושי� בשמות מלהשתמש להימנע החדשה, מדרכו לחדול עליו כי אליהו ר' את להזהיר לוורמייזא
סיכומה הזוהר. לספר פירושי� ומעשיית הקבלה מלימוד להימנע עקרות, ופקידת חולי� ריפוי לצור�
רגל דריסת בה תינת� לא שכ� גרמניה, את לעזוב יידרש דרכו את ישנה לא א� כי יהיה האזהרה ְֶַשל
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תרפ"ט דחנוכה ה' נר ב"ה

שי' הרב וחביבי יקירי דודי כבוד

וברכה! שלו�

כי העבר, כסלו בי"ט ונת' כמו�, לרע� ואהבת ...כתי'

הוי' את ואהבת של וביאור פירוש הוא כמו� לרע� ואהבת

צוא, מע� קומט ישראל אהבת פו� עבודה דער דור� אז אלקי�,

הקב"ה. אהבת צוא

(שתי עובד א איז תעזוב, אל אבי� ורע רע� כתי' דהנה

אחד, שניה� באמת אשר ומשכיל עובד בחסידי�, מדרגות

עובד, בלא משכיל אפשר ואי משכיל, בלא עובד אפשר דאי

עובד, או משכיל א� ובתחלה בראש מה הוא ההפרש רק

כו') עול קבלת (היינו מעבודה שהתחיל מי כי הראה, והנסיו�

ומה� מסוכ�, הדר� מהשכלה שמתחיל ומי ג"כ, משכיל נעשה

ל"ע) ומכא� מכא� קרח ונשארו ח"ו, פקעה ההשכלה אשר

הוי'. ש� איז דאס אבי� ורע רע� אז א� דע� אי� הערט

אלקי�, ברא בראשית וזהו הטבע, בגימ' אלקי� ש�

וזהו אלקי� כאמור, טבע, שהוא העוה"ז והתהוות דבריאת

הוא אלקי� ופירוש אלקי�, ש� ע"י הוא נוהג, כמנהגו עול�

הוא הוי' וש� שטארקע דיא לקח האר� אלי ואת כמ"ש כח ל'

דזהו כאחד ויהי' הוה הי' ל' הוי' וזהו הטבע מ� למעלה

מחסידי ג� ויודעי� ידעו אלקי� מש� ולכ� הטבע, מ� למעלה

מי אמר הוא מזה, ידע פרעה וא� אלימל� כמו או"ה וחוקרי

ידעו. אלקי� מש� אבל בקולו אשמע אשר הוי'

אנושי שכל של לידיעה רק שייכי� או"ה וחוקרי חסידי

ה� הטבע בגימט' שהוא אלקי� ש' הנה ולכ� יותר, ולא

שהטבע הוא שבהכרח זה, לידי באי� השגת� ובכל משיגי�,

שו� לה� אי� בזה אבל הטבע, מ� למעלה שהוא מנהיג לה יש

במורה כמבואר כלל, בזה חוקרי� ה� ואי� כלל, השגה

ועוד. כוזרי נבוכי�,

שנמצא, לאחר בהיש הוא החוקרי� של התעסקות� כל

וההפרדה, ההרכבה הרפואה, סמי וסגולות טבעי וכמו

יש דבר בכל וכ� וסגולת�, הצמחי� אופני והתנועה, המנוחה

הוא זה דכל והרכבתו, מציאותו באופ� עליו לחקור ממשי,

ישבחקירת במציאות שנמצא לאחר שהואהיש אבלטבע, .

מאמיני�. רק ה� בזה מהאי� היש נולד אי�

אמונת�, אמונהוטע� כ"א טהורה, אמונה אינה

הלאמוכרחת גמור, שקר הוא מיש יש כי מודי� הכל דהלא ,

החקירות כל הרי א"כ אי�, מקורו שהיש הוא מוכרח איפה

מאי�. היש בהתהוות להיות צריכה וההבנה

ואי� הטבע, מ� למעלה היינו הוי' בש' הוא דנש"י והאמונה

אי� בא או� הערט דער איד א גיפיל, הרגש, כ"א אמונה זה

הטבע. מ� למעלה פו� עני� דער נפש אי� אפ זע� לייגט

(עיי� באברה� כמ"ש הוי' ש� שהוא אבי� ורע רע� וזהו

צונאיי� ועט (ער יצוה אשר למע� ידעתיו כי כ"ז) ר"פ שמ"ר

הוי', דר� את ושמרו (אז) אחריו ביתו ואת בניו את בינדי�)

שהוא הוי' ש� פו� גילוי דע� הערי� דער זאל איד א אז

דע� האלט האבי� הוי', את ואהבת וזהו הטבע, מ� למעלה

מיט לעבי� פנימית, א אי� אלקי� שיהי' עד הטבע מ� למעלה

הטבע. מ� למעלה

וארע� טובות, מדות שה� ישראל אהבת הוא לזה והכלי

צוא מע� קא� תורה, עפ"י זיינע� וואס טובות מדות דור�

פו� נייס גאנצער דער איז דאס וואס געטליכקאייט, צו קומע�

צוא קומע� צו זאהל וגשמי חומרי א אז בגו�, הנשמה ירידת

זיא וואס נשמה א ויא העכער ב"ה, א"ס עצמות או� אלקות

בגו�. להתלבש למטה ירידתה קוד� עד� ג� אי� למעלה איז

ד' מצות מקיי� איז או� גשמי גו� א אי� נשמה א

דאס איז תורה עפ"י שה� כמו מדות גוטע האט או� בגשמיות

גיקומע� אראפ איז זי איידער גיוע� איז נשמה די ויא העכער

למטה.

שנברא קוד� נבראו הנשמות כל וחרי�, קצר חשבו�

אלקי�, ויאמר כמ"ש כבי' בדיבור ה� העול' דבריאת העול�,

והנשמות ומלואו, העול� נברא שבה� מאמרות העשרה וה�

דמחשבה במחשבה, עלו ישראל כמאמר במחשבה נבראו

ומדריגה. במעלה ג� לדיבור קוד�

ועט זיא ביז וארט או� יאהר טויזינד 5 נשמה א שטייט

פליישיקער דער אי� קומע� אראפ איי� בגורל, זאיי� זוכה

בשר פו� לבוש א אי� זי� טא� או� ועלט, פינשטערער גראבער

ובהמי הטבעי נפש א מיט שכנות אי� זאיי� ועצמות, גידי�

שנה. ועשרי� מאה ימיו והיו וכמ"ש שנה ועשרי� מאה

ועוסק גשמי גו� א אי� איז נשמה די ואס שנה ק"כ די או�

ערבית) א' ופרק שחרית א' פרק עסקי� בעלי (ג� בתורה

את מעלי� טובות, מדות של טובה בהנהגה ד' מצות ומקיי�

קוד� הנשמה שהיתה מכמו יותר עליונה למדריגה הנשמה

לעול�. בואה

ול לייקר זו, אדמה פני על החי האד� צרי� כמה חבבעד

מדודי� במדות עניניו כל ולהיות ממש, ושעה שעה כל

צרי� אד� כל ע"כ באמת, ובהירי� מאירי� שיהיו וספורי�

טובות... במדות להשתדל

כסלו מכ"ג הבטוח מכתבי את שי' דודי כבוד קיבל בטח

המוסד הנהגת בעניני שדברנו אדות על גמור בהחלט העבר
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åèäáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ

äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈
:äàéðOì øëaä ïaä äéäå äàeðOäåæèäéäå §©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«§¨À̈

àì Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ
-ïá éðt-ìr äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

ÏÚי ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»«

C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ C··„ ÈÏÚa«¬≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»

:ÔB‰È·L ÈaL˙Â C„ÈaיאÈÊÁ˙Â ƒ»¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿∆¡≈

eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈

:ez�‡Ï CÏ d·q˙Â d· ÈÚ¯z˙Â¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

È˙יב Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»

:‡‰�¯ÙeË ˙È Èa¯˙e dLÈ≈̄«¿«ƒ»¿»»»

dpÓיג dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«

‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â C˙È·a ·˙È˙Â¿≈«¿≈»¿ƒ¿≈»¬»

Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ¿»ƒ«¿«ƒ»«≈

CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»

:ez�‡ÏידÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈

‡Ï ‡�aÊÂ dLÙ�Ï dp¯ËÙ˙Â d·«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«¿«»»»

da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dp�aÊ¿̇«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁטוÔÈÂ‰˙ È¯‡ ¬«ƒƒƒ«¬≈¿∆¿»

‡zÓÁ¯ ‡„Á ÔÈL� ÔÈz¯z ¯·‚Ïƒ¿««¿≈¿ƒ¬»¿∆¿»

ÔÈ�a dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡È�N ‡„ÁÂ«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ

‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡È�Ne ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»

:‡˙‡È�NÏ ‡¯Îe·טזÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ≈

È‰È Èc ˙È È‰B�·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ dÏ≈≈≈¿¿«»»»«

‡˙‡È�N ¯· Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¿̄∆¿»««≈«¿ƒ¬»

:‡¯Îeaיז¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡ ¿»¬≈»¿»«

ÔÈz¯z dÏ ÔzÓÏ L¯ÙÈ ‡˙‡È�N¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«≈«¿≈

é"ùø

(È)‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk.ה�ת�ב הר��ת �מלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ

"ו�בית ל�מר: אי� י�ראל אר� ��מלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמד�ר,

נ�מה": �ל תח�ה "לא נאמר: �בר �הרי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�בי�",

BÈ·L ˙È·LÂ.,�ת�כ�� �נעני� �ילר��ת על וא� ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ

א��ת: מז' אי�:.‡L˙(È‡)�ה� א�ת אפ�� ִֵֶ�≈∆ֲִִֵֶ

‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ.� ��רה יצרלא �נגד א�א �רה ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִֵֶֶֶֶָָָֹ

י�א�ה מ�יר�, ה�א �ר�� ה�ד�� אי� �א� ִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרע,

��נא�, להי�ת ס�פ� נ�א�, א� אבל ְְְְֲִִִָָָָ�א��ר,

וס�פ� וג�'", לאי� תהיי� "�י אחריו: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָ��אמר

�ר���ת נסמכ� לכ� �מ�רה, ס�רר �� מ��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָלה�ליד

‡˙È�¯tˆŒ‰(È·)ה�ל�: ‰˙NÚÂ.די� �ג�ל� ַָ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְֵֵַ

dÈ·L(È‚)��תנ�ל: ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â.לפי ְִֵֶַ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִ

��כבי� �הע�בדי נאי�, מתק�ט�ת�ה� �נ�תיה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ע�ה�: אחרי� להזנ�ת ��ביל LÈÂ·‰��לחמה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ¿»¿»
E˙È·a.י�צא ,�� ונתקל נכנס ,�� ������ �בית ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

�די �נ��ל�, ר�אה �בכ�ת�, ר�אה ,�� ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָונתקל

עליו: ‡˙È·‡Œ‰��ת��ה ‰˙Î·e.�� ל�ה?�ל ְִֶֶַָָ»¿»∆»ƒ»ָָָָ

�ת עצבה, וז� �מחה י�ראל �ת ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�די

מתנ�לת: וז� מתק�טת ‡ÏŒÌ‡(È„)י�ראל ‰È‰Â ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ¿»»ƒ…
da zˆÙÁ.�פ��� מב�ר� ל�נא�ת�:ה�ת�ב »«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ

da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï.רסי� �ל��� .�� ����� לא …ƒ¿«≈»ְְְִִֵַַָָֹ

ר�י �ל מיס�ד� עימראה. ו����: לעבד�ת ְְְְִִִִִֶַַָָק�רי�



קכה `vzÎik`koey`x mei qelwpe`
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äMàì Eìi''yx:ãéda zöôç àì-íà äéäå §−§¦¨«§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈
óñka äpøkîú-àì øëîe dLôðì dzçlLå§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤

dúépr øLà úçz da ønrúú-àìi''yx:ñéåì «Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬¦¦¨«
åèäáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ

äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈
:äàéðOì øëaä ïaä äéäå äàeðOäåæèäéäå §©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«§¨À̈

àì Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®´Ÿ
-ïá éðt-ìr äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

ÏÚי ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¬»»¿»»«
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eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈

:ez�‡Ï CÏ d·q˙Â d· ÈÚ¯z˙Â¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

È˙יב Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»
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dpÓיג dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«

‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â C˙È·a ·˙È˙Â¿≈«¿≈»¿ƒ¿≈»¬»

Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ¿»ƒ«¿«ƒ»«≈

CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»

:ez�‡ÏידÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈

‡Ï ‡�aÊÂ dLÙ�Ï dp¯ËÙ˙Â d·«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«¿«»»»

da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dp�aÊ¿̇«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁטוÔÈÂ‰˙ È¯‡ ¬«ƒƒƒ«¬≈¿∆¿»

‡zÓÁ¯ ‡„Á ÔÈL� ÔÈz¯z ¯·‚Ïƒ¿««¿≈¿ƒ¬»¿∆¿»

ÔÈ�a dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡È�N ‡„ÁÂ«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ

‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡È�Ne ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»

:‡˙‡È�NÏ ‡¯Îe·טזÈ‰ÈÂ ¿»ƒ¿ƒ¬»ƒ≈
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:‡¯Îeaיז¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡ ¿»¬≈»¿»«

ÔÈz¯z dÏ ÔzÓÏ L¯ÙÈ ‡˙‡È�N¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«≈«¿≈

é"ùø

(È)‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk.ה�ת�ב הר��ת �מלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ

"ו�בית ל�מר: אי� י�ראל אר� ��מלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמד�ר,

נ�מה": �ל תח�ה "לא נאמר: �בר �הרי ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ�בי�",

BÈ·L ˙È·LÂ.,�ת�כ�� �נעני� �ילר��ת על וא� ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ

א��ת: מז' אי�:.‡L˙(È‡)�ה� א�ת אפ�� ִֵֶ�≈∆ֲִִֵֶ

‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ.� ��רה יצרלא �נגד א�א �רה ¿»«¿»¿¿ƒ»ְְִֵֶֶֶֶָָָֹ

י�א�ה מ�יר�, ה�א �ר�� ה�ד�� אי� �א� ִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרע,

��נא�, להי�ת ס�פ� נ�א�, א� אבל ְְְְֲִִִָָָָ�א��ר,

וס�פ� וג�'", לאי� תהיי� "�י אחריו: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָ��אמר

�ר���ת נסמכ� לכ� �מ�רה, ס�רר �� מ��ה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָלה�ליד

‡˙È�¯tˆŒ‰(È·)ה�ל�: ‰˙NÚÂ.די� �ג�ל� ַָ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְֵֵַ

dÈ·L(È‚)��תנ�ל: ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â.לפי ְִֵֶַ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִ

��כבי� �הע�בדי נאי�, מתק�ט�ת�ה� �נ�תיה� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

ע�ה�: אחרי� להזנ�ת ��ביל LÈÂ·‰��לחמה, ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָ¿»¿»
E˙È·a.י�צא ,�� ונתקל נכנס ,�� ������ �בית ¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

�די �נ��ל�, ר�אה �בכ�ת�, ר�אה ,�� ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָונתקל

עליו: ‡˙È·‡Œ‰��ת��ה ‰˙Î·e.�� ל�ה?�ל ְִֶֶַָָ»¿»∆»ƒ»ָָָָ

�ת עצבה, וז� �מחה י�ראל �ת ��הא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�די

מתנ�לת: וז� מתק�טת ‡ÏŒÌ‡(È„)י�ראל ‰È‰Â ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ¿»»ƒ…
da zˆÙÁ.�פ��� מב�ר� ל�נא�ת�:ה�ת�ב »«¿»»ְְְְִֶֶַַָָ

da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï.רסי� �ל��� .�� ����� לא …ƒ¿«≈»ְְְִִֵַַָָֹ

ר�י �ל מיס�ד� עימראה. ו����: לעבד�ת ְְְְִִִִִֶַַָָק�רי�



vzÎik`kipy`קכו meiqelwpe`

:øëaä äàeðOäæéäàeðOä-ïa øëaä-úà ék ©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈
Bì àöné-øLà ìëa íéðL ét Bì úúì øéké©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ£¤¦¨¥−®

äøëaä ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-éki''yx:ñ ¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬©§Ÿ̈«
ìàøùéçéepðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´

àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a rîLŸ¥½©§¬¨¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ
íäéìà òîLéi''yx:èéBnàå åéáà Bá eNôúå ¦§©−£¥¤«§¨¬§−¨¦´§¦®

:Bî÷î ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©§Ÿ«
ëäøîe øøBñ äæ eðða Bøér éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½

:àáñå ììBæ eðì÷a rîL epðéààëeäîâøe ¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«Â§¨ªÂ
òøä zøráe úîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk̈©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈

eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwîi''yx:ñë"ò
ìåçá ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

éðùáëúåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤
õr-ìr Búà úéìúå úîeäåi''yx:âëïéìú-àì §¨®§¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧

àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék õrä-ìr Búìáð¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤¸Æ©´©½
éäìà ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ékE ¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»

:‡˙e¯Î·יח¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡ ¿≈»¬≈¿≈ƒ¿««

¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ È¯Óe ÈËÒ»≈»≈≈ƒ¿««¿≈«

d˙È ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»»≈

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂיטda Ôe„ÁÈÂ ¿»¿««ƒ¿¿∆¡≈

Ì„˜Ï d˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈»√»

ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

:d¯˙‡כdz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ «¿≈¿≈¿¿»≈«¿≈

Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ È¯Óe ÈËÒ ÔÈ„ ‡��a¿»»≈»≈»≈≈ƒ¿««

:¯ÓÁ È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡�¯ÓÈÓÏ¿≈¿»»»≈¿«¿»≈¬«

˜¯dzכא È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ˙eÓÈÂ ‡i�·‡a¿«¿«»ƒ¿«≈»≈¿ƒ

ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ C�ÈaÓƒ≈»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

:ÔeÏÁ„ÈÂכב¯·‚· È‰È È¯‡Â ¿ƒ¿¬«¬≈¿≈ƒ¿«

ÏË˜˙ÈÂ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈

:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Âכג‡Ï ¿ƒ¿»≈«¿ƒ»»

È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ·� ˙È·¿̇ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈

È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜z ¯a˜Óƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈

‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ«¿»√»¿»ƒ¿¿«¿»

é"ùø

:�� למד�י ה�ר�� טומ�ה ÌÈ�L(ÊÈ)תורה Èt. ְְִֵֶַַַָָֹƒ¿«ƒ
קכג) אחי�:�נגד(ב"ב BÏ�ני ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa. ְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈

�ני� �י נ�טל ה�כ�ר �אי� לבאמ�א� �רא�י ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

�ב�חזק: האב מיתת מ�.BÒ¯¯(ÁÈ)לאחר סר ְְִַַַַָָ�ְָ≈ִָ

ממרי�:.BÓe¯‰ה�ר�: ל��� אביו, �דברי מסרב ֶֶַ∆ְְְְְִִִֵֵַָָ

B˙‡ e¯qÈÂ.(עא �ל�ה(סנהדרי� �פני �� מתרי� ¿ƒ¿…ְְְִִֵַָֹ

��גנב עד ח�ב אינ� �מ�רה ס�רר �� א�ת�. ְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ�מלקי�

��ר �רטימר ��אמר:ויאכל יי�, ל�ג חצי וי��ה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ונאמר וס�בא", כג)"ז�לל �ס�באי(משלי �הי "אל : ְְְְְֱִֵֵֵֶַַ

�ז�ללי למ�"יי� עב)��ר �מ�רה(סנהדרי� ס�רר �ב� . ְְִֵֵֵֶַָָָ

ס�� �ע��: לס�� ��רה ה�יעה ס�פ�, �� על ְְֱִִֵֶַַַָָנהרג

מ�צא, ואינ� ל��ד� �מב�� אביו ממ�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָ��כ�ה

ה�ר��ת, את �מלסט� �רכי� �פר�ת אמרהוע�מד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ח�ב: ימ�ת ואל ז�אי ימ�ת יט��רה: תורה ְַַַַָָָָ

(‡Î)e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ.�רי�� מ�א� ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ִִֶָָ

ס�רר �� �היה על נסקל '�ל�ני �י�: �בית ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהכרזה

ŒËtLÓ(Î·)�מ�רה': ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ ֶ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«
˙ÂÓ.עליו חסי� �א� מ�יד ה�ר���ת, סמיכ�ת »∆ְִִִִִֶַַָָָָָ

וי רעה, לתר��ת ��צא ס�� א��, א� עבראביו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

�י�: �בית מיתה ויתח�ב ‡˙Bעבר�ת ˙ÈÏ˙Â ְְְֲִִִֵֵֵַָ¿»ƒ»…
ıÚŒÏÚ.(מה ה�סקלי�(סנהדרי� �ל אמר�: ר��תינ� «≈ְְִִֵַַָָָ

וה�בר�נתלי�, �ל�י", אלהי� קללת "�י ��אמר: ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

�סקילה: ÈeÏz(Î‚)ה' ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk.�זלז�ל ְִִָƒƒ¿«¡…ƒ»ְִ

וי�ראל �י�קנ�, �דמ�ת ע��י �אד� ה�א, מל� ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ�ל

�ניו, זהה� ��מי� �הי� �א�מי� אחי� ל�ני מ�ל ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ונתלה, ללסט��ת נת�ס ואחד �ר נע�ה אחד ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָלזה,

קללה �ל �ל�י'. 'ה�ר א�מר: א�ת� הר�אה ְֵֶַַָָָָָָ�ל

�מ�: וזלז�ל, הקל ל��� ב)���קרא, "וה�א(מ"א ְְְְְְִִֵֶַָָ

`vzÎikakipy mei qelwpe`

äìçð Eì ïúði''yx:ñáëà-úà äàøú-àì Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á¤
éçà øBLzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäîEi''yx:áàì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ
éçà áBø÷éìà EBzôñàå Bzrãé àìå E ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ

éçà Løc ãr Enr äéäå Eúéa CBz-ìàE ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧Æ
Bì BúáLäå Búài''yx:âïëå Bøîçì äùrz ïëå Ÿ½©«£¥«Ÿ−«§¥¯©«£¤Ÿ́©«£ŸÀ§¥´

úãáà-ìëì äùrz ïëå BúìîNì äNrz©«£¤»§¦§¨¼§¥̧©«£¤¹Ÿ§¨£¥©¬
éçàìëeú àì dúàöîe epnî ãáàz-øLà E ¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−§¨¨®¬Ÿ©−

ílrúäìi''yx:ñãéçà øBîç-úà äàøú-àìE §¦§©¥««Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹
í÷ä íäî zîlrúäå Cøca íéìôð BøBL Bà³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬

Bnr íé÷zi''yx:ñä-ìr øáâ-éìë äéäé-àì ¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©
ék äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®¦¯

éäìà ýåýé úárBúälà äNò-ìk Ei''yx:ô «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤
åéðôì | øBtö-ï÷ àøwé ék| õr-ìëa Cøca E ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´

íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr Bà́©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³
-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr úöáøŸ¤̧¤Æ©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ

íéðaä-ìr íàä çwúi''yx:æíéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL ¦©¬¨¥−©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò¿̇»≈»«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:‡�ÒÁ‡ CÏא‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï »«¬»»»∆¡≈»»

ÔÚËc d¯n‡ ˙È B‡ CeÁ‡„¿»»ƒ¿≈¿»»

Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡ÏבCeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â ¿»¿ƒ»»≈¬

dpL�Î˙Â dÏ zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ¿»»¿»¿««¿≈¿«¿¿ƒ≈

Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡גÔÎÂ ¬»≈¿»≈ƒ≈≈¿≈

d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈

Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈¿»¬≈«¬ƒ

CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â dpÓ „·È≈̇«ƒ≈¿«¿¿ƒ«≈»

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ד˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï ¿¿ƒ¿«»»»∆¡≈»

ÔÓ¯ d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ¬»»¿»≈»»

‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»

:dnÚ ÌÈ˜˙הÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï ¿ƒƒ≈»¿≈ƒ≈

¯·b Ôw˙È ‡ÏÂ ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚cƒ¿««ƒ¿»¿»¿««¿«

ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ È�ew˙a¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡וÚ¯ÚÈ È‡ ¡»»»»≈ƒ≈≈¿»«

ÏÎa ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡pƒ̃»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»

B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ

B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¯ ‡Ó‡Â ÔÈÚ·≈ƒ¿ƒ»¿≈»«∆¿…ƒ

:‡i�a ÏÚ ‡n‡ ·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ«≈ƒ»ƒ«ƒ»«¿«»

‡n‡ז ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»

é"ùø

נמרצת קללה עי�.zÓlÚ˙‰Â(‡)":קללני ��ב� ְְְִִִֶֶַָָ¿ƒ¿««¿»ִֵַ

ר�אה�: אינ� zÓlÚ˙‰Â�א�� ‰‡¯˙Œ‡Ï.ראה� לא ְִֵֵ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְִֶֹ

���ט�.א�ת� זה� מ���, ל)��תע�� ור��תינ�(ב"מ ְְְִִֵֵֶֶֶַַ

�א�ה �עמי� וכ�':אמר�: L¯c(·)מתע�� „Ú ְְְְִִֵֶַַָָָ«¿…
EÈÁ‡.(כז קד�(ב"מ ל� ���נה� �לבב� �עלה וכי »ƒְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ

דר�ה� א�א ר�אי:��דר�ה�? יהא B˙·L‰Â��א ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ«¬≈…
BÏ.מיו� �די �בית� יאכל ��א ה�בה, �� ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ��הא

�ע��ה �בר �ל אמר�: מ�א� מ���. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָותת�ע�

וא�כל, ע��ה ו�אינ� ויאכל, יע�ה י�כר:וא�כל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

(‚)ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï.�אינ �א�� עינ� לכ�� …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֹ

א�ת�: ÌÈ˜z(„)ר�אה Ì˜‰.(לב טעינה,(ב"מ ז� ֶ»≈»ƒְִָ

מעליו: ��פל מ�א� אבל.BnÚלהטעי� �עליו, ע� ְְִֵֶַַַָָָָƒְֲִָָָ

א� מצוה ועלי� 'ה�איל ואמר: ל� וי�ב הל� ְְְְִִִִֶַַַָָָָָא�

�ט�ר: טע�", לטע�� ŒÈÏÎ‚·¯(‰)רצית ‰È‰ÈŒ‡Ï ְְִִָָָֹ…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
‰M‡ŒÏÚ.(פ"א נזיר �די(ספרי. לאי�, ��מה ��הא «ƒ»ְְְִֵֵֶָ

נא�� ל�� א�א ז� �אי� האנ�י�, �י� :��ל� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ.�י� לי�ב ליל� ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ֵֵֵֵֵ

ו�ערה��י�. הערוה �ער י�יר ��א אחר: �בר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה�חי: �ית ˙ÚB·˙�ל Èk.א�א ��רה אסרה לא ִֵֶֶַƒ¬«ְֶָָָָֹ

��עבה: לידי ה�ביא wÈ¯‡(Â)לב�� Èk.רט� ְִִֵֵֵַָƒƒ»≈ְָ

‰‡Ìל�ז��: Áw˙Œ‡Ï.(קמ �ניה:�ע�ד�(חולי� על ְַ�ָ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(Ê)ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô.(קמב ק�ה(ש� מצוה א� ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
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é"ùø

נמרצת קללה עי�.zÓlÚ˙‰Â(‡)":קללני ��ב� ְְְִִִֶֶַָָ¿ƒ¿««¿»ִֵַ

ר�אה�: אינ� zÓlÚ˙‰Â�א�� ‰‡¯˙Œ‡Ï.ראה� לא ְִֵֵ…ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְִֶֹ

���ט�.א�ת� זה� מ���, ל)��תע�� ור��תינ�(ב"מ ְְְִִֵֵֶֶֶַַ

�א�ה �עמי� וכ�':אמר�: L¯c(·)מתע�� „Ú ְְְְִִֵֶַַָָָ«¿…
EÈÁ‡.(כז קד�(ב"מ ל� ���נה� �לבב� �עלה וכי »ƒְְְְֲִִִֵֶֶֶַָֹ

דר�ה� א�א ר�אי:��דר�ה�? יהא B˙·L‰Â��א ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ«¬≈…
BÏ.מיו� �די �בית� יאכל ��א ה�בה, �� ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ��הא

�ע��ה �בר �ל אמר�: מ�א� מ���. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָותת�ע�

וא�כל, ע��ה ו�אינ� ויאכל, יע�ה י�כר:וא�כל, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

(‚)ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï.�אינ �א�� עינ� לכ�� …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֹ

א�ת�: ÌÈ˜z(„)ר�אה Ì˜‰.(לב טעינה,(ב"מ ז� ֶ»≈»ƒְִָ

מעליו: ��פל מ�א� אבל.BnÚלהטעי� �עליו, ע� ְְִֵֶַַַָָָָƒְֲִָָָ

א� מצוה ועלי� 'ה�איל ואמר: ל� וי�ב הל� ְְְְִִִִֶַַַָָָָָא�

�ט�ר: טע�", לטע�� ŒÈÏÎ‚·¯(‰)רצית ‰È‰ÈŒ‡Ï ְְִִָָָֹ…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
‰M‡ŒÏÚ.(פ"א נזיר �די(ספרי. לאי�, ��מה ��הא «ƒ»ְְְִֵֵֶָ

נא�� ל�� א�א ז� �אי� האנ�י�, �י� :��ל� ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ.�י� לי�ב ליל� ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»ֵֵֵֵֵ

ו�ערה��י�. הערוה �ער י�יר ��א אחר: �בר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ה�חי: �ית ˙ÚB·˙�ל Èk.א�א ��רה אסרה לא ִֵֶֶַƒ¬«ְֶָָָָֹ

��עבה: לידי ה�ביא wÈ¯‡(Â)לב�� Èk.רט� ְִִֵֵֵַָƒƒ»≈ְָ

‰‡Ìל�ז��: Áw˙Œ‡Ï.(קמ �ניה:�ע�ד�(חולי� על ְַ�ָ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

(Ê)ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô.(קמב ק�ה(ש� מצוה א� ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ



vzÎikakiyily`קכח meiqelwpe`

íéîé zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwzi''yx:ñ ¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«
éùéìùçä÷rî úéùrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬Ÿ¨©«£¤−

ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéùú-àìå Ebâì§©¤®§«Ÿ¨¦³Ÿ¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−
epnîi''yx:èLc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì ¦¤««Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À

úàeáúe òøæz øLà òøfä äàìîä©«§¥¨³©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−
íøkäi''yx:ñéøîçáe-øBLa Løçú-àì ©¨«¤Ÿ©«£¬§«©«£−Ÿ
åcçéi''yx:àéíézLôe øîö æðèrL Laìú àì ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−
åcçéi''yx:ñáérz íéìãbòaøà-ìr Cl-äN ©§¨«§¦¦−©«£¤®̈©©§©²

da-äqëz øLà Eúeñk úBôðki''yx:ñâé-ék ©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«¦«
dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwéi''yx:ãéíùå ¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬Ÿ

òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

íéìeúa dì éúàöî-àìåi''yx:åèéáà ç÷ìå §«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
áéúëøòðäéø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpä©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
áéúëøòðäéø÷äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäi''yx: ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a CÏ ·qz ‡i�a ˙ÈÂ¿»¿«»ƒ«»¿ƒ¿≈«»

:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Âח‡˙Èa È�·˙ È¯‡ ¿ƒƒ¬≈ƒ¿≈≈»

‡ÏÂ C¯b‡Ï ‡˜Èz „aÚ˙Â ‡z„Á«¿»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»¿»

C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL¿̇«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

Ó ÏÙ�c ÏtÈ È¯‡:dpטÚ¯Ê˙ ‡Ï ¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈»ƒ¿«

·‡zÒ˙ ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k«¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»«

:‡Ó¯kי‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï «¿»»ƒ¿≈¿»

:‡„Ák ‡¯ÓÁ·eיאLaÏ˙ ‡Ï «¬»»«¬»»ƒ¿«

¯aÁÓ ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡Ê�ËÚL««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«

:‡„ÁkיבCÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k «¬»¿À¿¿ƒ«¿∆»

ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ ÈÙ�k Úa¯‡ ÏÚ««¿««¿≈¿»ƒ¿«≈

:d·יג‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡ «¬≈ƒ«¿«ƒ¿»

:dp�ÒÈÂ d˙ÂÏ ÏeÚÈÂידdÏ ÈeLÈÂ ¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«

ÌeL dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz«¿≈ƒƒ¿«≈¬«

˙È·Ò� ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ

dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ ˙ÈlÚÂ¿«ƒ¿»«¿»«¿»ƒ«

:ÔÈÏe˙aטו) ‡‰e·‡ ·qÈÂ‡"� ¿ƒ¿ƒ«¬»

Ôe˜tÈÂ dn‡Â ‡zÓÏeÚ„ (È‰e·‡¬ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿«¿

È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

é"ùø

ייטב "למע� ��רה: אמרה �יס, חסר�� �� ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�אי�

�ל �כר� למ�� וחמר קל ימי�", והארכ� ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹל�

חמ�ר�ת: L„Á(Á)מצו�ת ˙Èa ‰�·˙ Èk.�א ְֲִƒƒ¿∆«ƒ»»ִ

חד� �ית לבנ�ת ס�פ� ה��, ���ח מצות ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָק�מ�

ות�יע מצוה, ��ררת ��צוה מעקה, מצות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ�תק��

�ר���ת נסמכ� לכ� נאי�, ולבגדי� ו�דה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָלכר�

�ר��:.ÚÓ˜‰ה�ל�: וא�נקל�ס ל�ג, סביב �דר ַָ«¬∆ְְְְִִֵֵַַָָ

��ת�כ�: מה ����ר �יק �ג�� ÏtÈŒÈk'�יקא', ְְְְִֵֶֶַַָָƒƒ…
ÏÙp‰.,לי�ל זה �ת�ל�לרא�י לא כ� �י על וא� «…≈ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ

וח�ב ז�אי, ידי על זכ�ת ��גל�לי� יד�, על ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָמיתת�

ח�ב: ידי פב).ÌÈ‡Ïk(Ë)על חולי� לט. (קידושי� ְֵַַָƒ¿»ƒ
יד �מ�לת וחרצ� ��ע�רה .Lc˜zŒÔt:ח�ה ְְְְִֶַַָָָָֹ∆ƒ¿«

�י� האד�, על ה�תעב �בר �ל 'תס�אב', ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָ�תר��מ�:

�� נ�פל א��ר, �ג�� לגנאי �י� הק��, �ג�� ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַל�בח

�מ�: קד�, סה)ל��� �י(ישעיה �י ��ע "אל ְְִִִֵַַָ

�ה�רע.‰ÏÓ‡‰ק���י�": ות�ספת מ��י זה ְִִַ«¿≈»ְִֶֶֶֶֶַַ

BÓÁ·e¯(È)מ�סי�: ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï.(נד (ב"ק ִ…«¬…¿«¬
ה�י� וה�א ��ע�ל�, מיני� �ני לכל ה�י� ְְְִִִִֵֶַַָָָה�א

מ�א: ��� �ה�לכת ז�גי� ק��רי� יחד ְְְְִִִַַַַַָָָלהנהיג�

(‡È)Ê�ËÚL.:��ר� ור��תינ� ער�ב, ��ע,ל��� ««¿≈ְְְֵֵֵַַ

ונ�ז: ClŒ‰NÚz(È·)טו�י ÌÈÏ„b.(ספרי ד. (יבמות ְָ¿ƒƒ«¬∆»
לכ ה�לאי�, מ� ה�ת�ב:א� סמכ� �(‚È)‡·e ְְְִִִַַַַָָָָ»

d‡�Ne ‰ÈÏ‡.:�ס�פ(„È)˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ ≈∆»¿≈»¿»»¬ƒ…
ÌÈ¯·c.על עבר עברה: ��ררת יט)עברה (ויקרא ¿»ƒֲֲֵֵֶֶַַָָָ

הרע: ל��� לידי לבא ס�פ� ת�נא", ‡˙Œ"לא ְִִֵָָָָָֹֹ∆
˙‡f‰ ‰M‡‰.(ספרי),בר� א�מר �אי� א�אמ�א� »ƒ»«…ִֵֵֶֶָָָָ

�י�: �על dn‡Â(ÂË)�פני ‰¯Úp‰ È·‡.(�ש)מי ְִִֵַַ¬ƒ««¬»¿ƒ»ִ

הרעי�, ���לי� עליה:���ל� ית��� ְְִִִִִֶֶַָָָָ

`vzÎikakiyily mei qelwpe`

æèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷íéð÷fä-ìà äørpä §¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®
äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈

äàðNiåi''yx:æéíéøác úìéìr íN àeä-äpäå ©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹
älàå íéìeúa Ezáì éúàöî-àì øîàì¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤
éð÷æ éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬

øéräi''yx:çé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
Búà eøqéå Léàäi''yx:èéäàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨

òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå óñë¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈
-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìr©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ

ì ìëeé:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåäéä ©¬§©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈
íéìeúá eàöîð-àì äfä øácäáéúëøòðì ©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−

éø÷äørpìi''yx:àë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
òøä zøráe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

Eaøwîi''yx:ñáë-ír | áëL Léà àöné-ék ¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦
Léàä íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½¨¦²
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

ìàøNiîi''yx:ñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷Léàì äùøàî äìeúá äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈Ÿ§¦®

„zÓÏeÚ‡טז ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»

‡¯·‚Ï ˙È·‰È Èz¯a ˙È ‡i·ÒÏ¿»«»»¿«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰יז‡e‰ ‡‰Â »≈¿ƒ¿¿ƒ«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»

ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈

‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ Èz¯· ÈÏe˙a¿≈¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜יחÈ·Ò Ôe¯a„ÈÂ √»»≈«¿»¿ƒ¿¿»≈

Ôe˜ÏÈÂ ‡¯·b ˙È ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ»«¿»¿«¿

:d˙ÈיטÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ »≈¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï Ôe�zÈÂ ÛÒÎcƒ¿»¿ƒ¿«¬»¿∆¿»

‡zÏe˙a ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡¬≈«≈ƒ«¿¿»

dÏ ˙ÈÏ ez�‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

‰„ÔÈכ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈

:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ ‡Ï»ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

Èa˙כא Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈

dz¯˜ ÈL�‡ dpÓb¯ÈÂ ‡‰e·‡»»¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«

‡�Ï˜ ˙„·Ú È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i�·‡a¿«¿«»¿¬≈»¿«¿»»

‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÌÚכב ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒ

Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b ˙z‡ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿«¿«

‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¿»¿»≈ƒƒ¿»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓכג‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡ ƒƒ¿»≈¬≈¿≈∆¿»

dpÁkLÈÂ ¯·‚Ï ‡Ò¯‡Óc ‡zÏ˙·¿À¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿«¿¿ƒ«

é"ùø

(ÊË)‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â.(�ש)ר��ת �אי� מל�ד ¿»«¬ƒ««¬»ְְֵֵֶַ

האי�:לא�ה �פני ‰ÏÓO‰(ÊÈ)לד�ר eN¯Ùe. ְְִִִֵֵַָָָ»¿«ƒ¿»
��מלה:(ש�) ה�ברי� מתח�רי� מ�ל: זה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהרי

(ÁÈ)B˙‡ e¯qÈÂ.מו)מלק�ת יט:(כתובות תורה ¿ƒ¿…ְַ

(Î)¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â.(�ש),והתראה �עדי� ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְִֵַָָ

אר�סי�: לאחר Œ˙Èa(Î‡)���תה Á˙tŒÏ‡ ְְִִֵֶַַָ∆∆«≈
‰È·‡.(מה ���ל��(כתובות ���לי� ‡�ÈL:רא� »ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈

d¯ÈÚ.(ספרי)ל� עיר�:�מעמד Èa˙אנ�י ˙B�ÊÏ ƒ»ְְֲִֵַַַָָƒ¿≈
‰È·‡.:אביה �בית Ì‰È�LŒÌb(Î·)�מ�: e˙Óe. »ƒ»ְְִֵָָ≈«¿≈∆
ח��די�,(ספרי) מע�ה נהניתלה�ציא הא�ה �אי� ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ה�אי� לר��ת ,�� אחרי�:מה�. (ספרי� אחריה� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לר��ת(ש�)מאח�ריה�). �ניה�", ��" אחר: �בר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עד ל� ממ�יני� אי� מע�רת היתה �א� ה�לד, ְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶֶַָָָָאת

ÈÚa¯(Î‚)��לד: LÈ‡ d‡ˆÓe.(ז לפיכ�(ערכי� ֵֵֶ¿»»ƒ»ƒְִָ



קכט `vzÎikakiyily mei qelwpe`

æèéáà øîàåáéúëøòðäéø÷íéð÷fä-ìà äørpä §¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®
äMàì äfä Léàì ézúð éza-úà¤¦¦À¨©¹¦¨¦¬©¤²§¦−̈

äàðNiåi''yx:æéíéøác úìéìr íN àeä-äpäå ©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹
älàå íéìeúa Ezáì éúàöî-àì øîàì¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ§¦½§¥−¤
éð÷æ éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−¦§¥¬

øéräi''yx:çé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
Búà eøqéå Léàäi''yx:èéäàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨

òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå óñë¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈
-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìr©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ

ì ìëeé:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåäéä ©¬§©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈
íéìeúá eàöîð-àì äfä øácäáéúëøòðì ©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−

éø÷äørpìi''yx:àë-úà eàéöBäåáéúëøòðä ©©«£¨«§¦̧¤
éø÷éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa çút-ìà äørpä©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧

äìáð äúNr-ék äúîå íéðáàa døér¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
òøä zøráe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈

Eaøwîi''yx:ñáë-ír | áëL Léà àöné-ék ¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦
Léàä íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½¨¦²
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

ìàøNiîi''yx:ñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷Léàì äùøàî äìeúá äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈Ÿ§¦®

„zÓÏeÚ‡טז ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»

‡¯·‚Ï ˙È·‰È Èz¯a ˙È ‡i·ÒÏ¿»«»»¿«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:dp�Òe ez�‡Ï ÔÈ„‰יז‡e‰ ‡‰Â »≈¿ƒ¿¿ƒ«¿»

‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»

ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈

‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ Èz¯· ÈÏe˙a¿≈¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜יחÈ·Ò Ôe¯a„ÈÂ √»»≈«¿»¿ƒ¿¿»≈

Ôe˜ÏÈÂ ‡¯·b ˙È ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ»«¿»¿«¿

:d˙ÈיטÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ »≈¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï Ôe�zÈÂ ÛÒÎcƒ¿»¿ƒ¿«¬»¿∆¿»

‡zÏe˙a ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡¬≈«≈ƒ«¿¿»

dÏ ˙ÈÏ ez�‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

‰„ÔÈכ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈

:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁkzL‡ ‡Ï»ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

Èa˙כא Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈

dz¯˜ ÈL�‡ dpÓb¯ÈÂ ‡‰e·‡»»¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«

‡�Ï˜ ˙„·Ú È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i�·‡a¿«¿«»¿¬≈»¿«¿»»

‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÌÚכב ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒ

Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b ˙z‡ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿«¿«

‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¿»¿»≈ƒƒ¿»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓכג‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡ ƒƒ¿»≈¬≈¿≈∆¿»

dpÁkLÈÂ ¯·‚Ï ‡Ò¯‡Óc ‡zÏ˙·¿À¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿«¿¿ƒ«

é"ùø

(ÊË)‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â.(�ש)ר��ת �אי� מל�ד ¿»«¬ƒ««¬»ְְֵֵֶַ

האי�:לא�ה �פני ‰ÏÓO‰(ÊÈ)לד�ר eN¯Ùe. ְְִִִֵֵַָָָ»¿«ƒ¿»
��מלה:(ש�) ה�ברי� מתח�רי� מ�ל: זה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָהרי

(ÁÈ)B˙‡ e¯qÈÂ.מו)מלק�ת יט:(כתובות תורה ¿ƒ¿…ְַ

(Î)¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â.(�ש),והתראה �עדי� ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְִֵַָָ

אר�סי�: לאחר Œ˙Èa(Î‡)���תה Á˙tŒÏ‡ ְְִִֵֶַַָ∆∆«≈
‰È·‡.(מה ���ל��(כתובות ���לי� ‡�ÈL:רא� »ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈

d¯ÈÚ.(ספרי)ל� עיר�:�מעמד Èa˙אנ�י ˙B�ÊÏ ƒ»ְְֲִֵַַַָָƒ¿≈
‰È·‡.:אביה �בית Ì‰È�LŒÌb(Î·)�מ�: e˙Óe. »ƒ»ְְִֵָָ≈«¿≈∆
ח��די�,(ספרי) מע�ה נהניתלה�ציא הא�ה �אי� ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ה�אי� לר��ת ,�� אחרי�:מה�. (ספרי� אחריה� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

לר��ת(ש�)מאח�ריה�). �ניה�", ��" אחר: �בר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ

עד ל� ממ�יני� אי� מע�רת היתה �א� ה�לד, ְִִֵֶֶַַָ�ְְִֶֶַָָָָאת

ÈÚa¯(Î‚)��לד: LÈ‡ d‡ˆÓe.(ז לפיכ�(ערכי� ֵֵֶ¿»»ƒ»ƒְִָ



vzÎikbkiyily`קל meiqelwpe`

dnr áëLå øéra Léà dàöîei''yx: §¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬¦¨«
ãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´

eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼
-úàáéúëøòðäéø÷-àì øLà øác-ìr ørpä ¤©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ

äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá ä÷rö̈«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈
:Eaøwî òøä zøráe eärø úLà-úàñ ¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

äë-úà Léàä àöîé äãOa-íàåáéúëøòðä §¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤
éø÷äørpäáëLå Léàä da-÷éæçäå äùøàîä ©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈Ÿ§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´

:Bcáì dnr áëL-øLà Léàä úîe dnr¦¨®¥À¨¦²£¤¨©¬¦−̈§©«
åëáéúëøòðìåéø÷ïéà øáã äùrú-àì äørpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤Ÿ́¨½̈¥¬

áéúëøòðìéø÷íe÷é øLàk ék úåî àèç äørpì©©«£−̈¥´§¨®¤¦¿©«£¤Á¨¸
äfä øácä ïk Lôð Bçöøe eärø-ìr Léài''yx: ¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−©¨¨¬©¤«

æëä÷rö dàöî äãOá ékáéúëøòðäéø÷äørpä ¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ
:dì réLBî ïéàå äùøàîäñçëàöîé-ék ©«§´Ÿ̈½̈Ÿ§¥¬¦−©¨«¦«¦§¨´

Léàáéúëøòðéø÷äNøà-àì øLà äìeúá äørð ¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnr áëLå dùôúeèëLéàä ïúðå §¨−̈Ÿ§¨©´¦¨®§¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧

éáàì dnr áëMäáéúëøòðäéø÷íéMîç äørpä ©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
dpr øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈

:åéîé-ìk dçlL ìëeé-àìñâëàçwé-àì «Ÿ©¬©§−̈¨¨¨««Ÿ¦©¬
ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léàåéáà ói''yx:ñáàkc-reöô àáé-àì ¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²

:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

Ú¯˙Ïכד ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿«

ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â ‡È‰‰ ‡z¯«̃¿»«ƒ¿ƒ¿¿»¿

ÏÚ ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡a¿«¿«»ƒ»∆¿»«

˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»

˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ«

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e d¯·Á«¿≈¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

È˙כה ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»

da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ ‡zÓÏeÚ∆¿»ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆«

‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b«¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿≈«¿»

:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLcƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÚcÓכו „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««

ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ ˙ÈÏ≈¿∆¿»«ƒƒ¿

d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ ‡Ók È¯‡¬≈¿»ƒ«¿»««¿≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t Ôk LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈ƒ¿»»»≈

ˆÁÂ˙כז dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«

˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Óc ‡zÓÏeÚ∆¿»ƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ

:dÏכח‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡ «¬≈«¿«¿«∆¿»

dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó ‡Ï Èc ‡zÏ˙·¿À¿»ƒ»¿»¿»¿∆¡ƒ«

:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

dnÚכט ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ«

ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒ

Èc ÛÏÁ ez�‡Ï È‰z dÏÂ ÛÒÎcƒ¿«¿≈¿≈¿ƒ¿√«ƒ

Ïk d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ di�Ú«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«»

:È‰BÓBÈא˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï ƒ»ƒ«¿«»ƒ«

:È‰e·‡„ ‡Ù�k Èl‚È ‡ÏÂ È‰e·‡¬ƒ¿»¿«≈«¿»«¬ƒ

ÏaÁÓ„Âב ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««

é"ùø

י�בה א�� הא ל��ב, ק�ראה �רצה ע��, ְְְִִִַַַָָָָָָָָ�כב

ל�: ארע לא כד�בית�, Ìe˜È(ÂÎ)תורה ¯L‡k Èk ְֵֵַָָֹƒ«¬∆»
'B‚Â.,היא אנ�סה �י מ�מע�: זה� ���ט� לפי ¿ְְְֲִִִֶַָָ

להרג�. חבר� על הע�מד �אד� עליה, עמד ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָ�בחזקה

עג) סנהדרי� כה. זה(פסחי� הרי :�� �ר�� ְְֲֵֵֶַָור��תינ�

לל�ד וכ�':�א למד כזונמצא .ÁwÈŒ‡Ï(‡)תורה ְְְְִֵֵַָָָ…ƒ«
סז) ק���י�(קידושי� ואי� ל��חי�, �� ל� ְִִִִֵֵָאי�

:�� ‡·ÂÈ��פסי� Û�k ‰l‚È ‡ÏÂ.(לג (יבמות ְִָ¿…¿«∆¿«»ƒ
לאביו, הרא�יה אביו, �ל יב� �בר��מרת והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

מ���: עליה יח)ה�זהר אבי�"?(ויקרא אחי "ערות ְְֲִִִֶֶַָָָָ

ל� ולסמ� לאוי�, ��ני זה על לעבר "לאא�א : ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ממזר �אי� לל�ד ממזר", מח�ביאלאיבא ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

�אי� �י�, �ית מית�ת מח�בי וחמר וקל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�רית�ת,

�י� �ית מיתת �רת:�ערי�ת �� ŒÚeˆt(·)�אי� ֲִִֵֵֵֶַַָָָ¿«

`vzÎikbkiriax mei qelwpe`

ýåýé ìä÷a äëôL úeøëei''yx:ñâàáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ
Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−

ýåýé ìä÷ai''yx:ñãéáàBîe éðBnr àáé-àì ¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−
íäì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²

íìBò-ãr ýåýé ìä÷ai''yx:äøLà øác-ìr ¦§©¬§Ÿ̈−©¨«©§©º£¤̧
Cøca íénáe íçla íëúà eîc÷-àì«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦©¤−¤

éìr øëN øLàå íéøönî íëúàöa-úà E §¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹¤
íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa írìa¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦

jìì÷ìi''yx:åéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL §©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìà-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì äììwä:E ©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
æéîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìE «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−

íìBòìi''yx:ñéòéáøçék éîãà árúú-àì §¨««Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬
éçàúééä øâ-ék éøöî árúú-àì àeä E ¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨

Böøàái''yx:èøBc íäì eãìeé-øLà íéða §©§«¨¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´
ýåýé ìä÷a íäì àáé éLéìLi''yx:ñéàöú-ék §¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬§Ÿ̈«¦«¥¥¬

éáéà-ìr äðçîòø øác ìkî zøîLðå Ei''yx: ©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
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�טר��: ו��היית� ÌÓÏL(Ê)תורה L¯„˙Œ‡Ï. ְְֱִֵֶֶ…ƒ¿…¿…»
א�(ש�) יכל �קר��", י�ב "ע�� ��אמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹמ�לל

?�� תדזה "לא ל�מר: �למ��למ�ד ":ר� ְְְִֵֶַַָֹֹֹ
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לקראת� �חרב ��צא לתעב�, Ú˙˙Œ‡Ï·:ל� ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈
È¯ˆÓ..ליא�ר זכ�ריכ� ��רק� �י על א� וכל, מ�ל ƒ¿ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

ה�חק. ��עת אכסניא לכ� �הי� �ע�? ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָמה
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�הה�רג�, הה�רג�, מ� ל� ק�ה לאד�, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ�ה�חטיא

הע�ל� מ� מ�ציא� וה�חטיא�, ה�ה, �ע�ל� ְְֲִִִֶַַַָָָָה�רג�

�חרב ���מ� אד�� לפיכ� ה�א. הע�ל� �מ� ְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָה�ה

�החטיא��, וא�� ���ע��, מצרי� וכ� נתעב, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַֹלא
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פז) מד�ר:�פ�על(ב"מ ��ה.ELÙ�kה�ת�ב ְְֵֵַַָ¿«¿¿ַָ

��ה:.EÚ·N��רצה: אכילה Ï‡ולא EÈÏkŒÏ‡Â ְִֶֶ»¿∆ְֲִַָָֹ¿∆∆¿¿…
Ôz˙.,ה�ציר ��עת א�א ��רה ��רה ��א מ�א� ƒ≈ְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

א� אבל ה�ית, �על �ל לכליו נ�ת� �א�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ�זמ�

לעדר א�כל:�א אינ� ˙·(ÂÎ)�לק�ק�, Èk‡ ְְֲֵֵֵַַָֹƒ»…
EÚ¯ ˙Ó˜a.(פ"ז מד�ר:(ב"מ ה�ת�ב �פ�על ז� א� ¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

(‡)¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk.עליו לגר��,מצוה ƒ»»»∆¿«»»ְְְִָָָָָ

��א מצוה אחרי�: (ספרי� �עיניו ח� �מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ��א



vzÎikckiyy`קלד meiqelwpe`

Búéaî dçlLåi''yx:áäëìäå Búéaî äàöéå §¦§−̈¦¥«§¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈
øçà-Léàì äúéäåi''yx:âLéàä dàðNe §¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»¨¦´

dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä̈«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈
ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´¨©«£½

äMàì Bì dç÷ì-øLài''yx:ãeé-àìdìra ìë £¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´©§¨´
ì dçlL-øLà ïBLàøäúBéäì dzç÷ì áeL ¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈¦«§¯

äárBú-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì́§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦«¥¨¬
øLà õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤£¤Æ

éäìà ýåýéäìçð Eì ïúð Ei''yx:ñéùù §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
äàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈

Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ
ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà äðLi''yx: ¨¨´¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«

åàeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬
ìáçi''yx:ñæåéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék Ÿ¥«¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ

ápbä úîe Bøëîe Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´

d„Èa ·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ«≈ƒƒƒ«ƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂב˜Bt˙Â ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¿ƒ

:Ô¯Á‡ ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

BzÎÈÂ·ג ‰‡¯˙· ‡¯·b dp�ÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿

d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ«≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

˙eÓÈ È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈¿

:ez�‡Ï dÏ d·Ò�c ‰‡¯˙· ‡¯·b«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

˜„Ó‡‰ד dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»

ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ d¯ËÙ È„ƒ»¿«¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈

È¯‡ ˙·‡zÒ‡ Èc ¯˙a ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»«¬≈

·iÁ˙ ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó¿»»»ƒ√»¿»¿»¿««

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡�ÒÁ‡ה‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡ «¬»»¬≈ƒ«¿«ƒ¿»

¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa ˜BtÈ ‡Ï ‡z„Á¬«»»ƒ¿≈»¿»≈ƒ«

d˙È·Ï È‰È È�t ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ¬ƒ¿»ƒ»«»≈¿≈¿≈≈

Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò�ו‡ÈÁ¯ ‡�BkLÓ ·qÈ ‡Ï ¿«»ƒ««¿»ƒ¿»

ÔBÊÓ „·Ú˙Ó ÔB‰· È¯‡ ‡aÎ¯Â¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¬≈»

:LÙ� ÏÎÏז¯·b ÁkzLÈ È¯‡ ¿»¿«¬≈ƒ¿¿«¿«

Ï‡¯NÈ È�aÓ È‰BÁ‡Ó ‡LÙ� ·�b»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

‡·pb ÏË˜˙ÈÂ ‰p�aÊÈÂ da ¯‚zÈÂ¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:C�ÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

é"ùø

�עיניו): ח� צ).Á‡ŒLÈ‡Ï¯(·)�מצא אי�(גיטי� ְְִֵֵָָ¿ƒ«≈ֵ

ז�ג� �� מ���זה ר�עה ה�ציא ה�א רא���, �ל ְִִִִֶֶֶָ

הכניס�: וזה ‰‡ÔB¯Á(‚)�ית�, LÈ‡‰ d‡�Ne. ְְִִֵֶָ¿≈»»ƒ»«¬
לאו, וא� ל�נא�ת�, ���פ� מב�ר� ְְְְִִֶַַָָָה�ת�ב

ימ�ת כי "א� ��אמר: ‡L¯(„)":ק�בר��, È¯Á‡ ְֱִֶֶַַָ«¬≈¬∆
‰‡nh‰.(יא ��ס�רה:(יבמות ס�טה לר��ת À«»»ְְְִֶַָָ

(‰)‰L„Á ‰M‡.,�ל חד�ה ואפ���היא ƒ»¬»»ֲֲִִֶַָָ

�ר��ת�: ל�חזיר �רט ÂÈÏÚאלמנה, ¯·ÚÈ ‡ÏÂ. ְְְְֲִַַָָָָ¿…«¬…»»
ה�בא מז).cŒÏÎÏ·¯:�בר סוטה צר�(ספרי. �ה�א ְַַָָ¿»»»ֶֶֹ

�רכי�. לת�� ולא �מז��, מי� לס�ק לא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֹה�בא,

�ג��: �ה�, �י על ה�לחמה מע�רכי הח�זרי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹאבל

לקח�, ולא א�ה ארס חנכ�, ולא �ית ְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹֹ�נה

ה�רכי�: את �מת�ני� �מז�� מי� È‰È‰מס�יקי� ְְְְִִִִִֶַַַַָָƒ¿∆
B˙È·Ï.(�ש)וחנכ�ו �ית �נה א� �ית�, ��ביל א� ¿≈ְְֲִִִִֵַַַָָָ

צרכי ��ביל מ�ית� זז אינ� וח�ל�, �ר� נטע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָוא�

�ית�:.B˙È·Ïה�לחמה: את.È‰È‰זה לר��ת ְִַָָ¿≈ֵֶƒ¿∆ְֶַ

'ויחדי.ÁnNÂ�רמ�: ותר��מ�: א���, את י��ח ְַ¿ƒ«ְְְְְְִֵֶַַַַ

ט�עה א�ת�', ע� 'ויחדי וה�תר��: א�ת�', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָית

�ל א�א 'ו��ח', �ל �ר��� זה �אי� ְְִֵֶֶֶֶֶַַָה�א,

ה�ח��נה.¯ÌÈÁ(Â)'ו�מח': היא.Î¯Â·:היא ְַָ≈«ƒְִַַָ»»∆ִ

ח�ב�.Ï·ÁÈŒ‡Ïהעלי�נה: על למ��נ� �א א� ְֶָָ…«¬…ְְְִַַָ

אכל �ה� �ע��י� �דברי� ימ��נ�� לא �י�, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ�בית

ק"ג)נפ� �עדי�(ספרי).nÈŒÈkˆ‡(Ê):(ב"מ ֶֶƒƒ»≈ְִֵ

����רה:והתראה, 'י�צא' �ל .BaŒ¯nÚ˙‰Âוכ� ְְְִֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆

`vzÎikckiriay mei qelwpe`

Eaøwî òøä zøráe àeääi''yx:ñçøîMä ©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦¨¯¤
ì úrøvä-òâðaìëk úBùrìå ãàî øîL §¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®Ÿ§ŸÁ

øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬
úBùrì eøîLz íúéeöi''yx:è-øLà úà øBëæ ¦¦¦−¦§§¬©«£«Ÿ¨¾¥¯£¤

éäìà ýåýé äùríëúàöa Cøca íéøîì E ¨¨²Ÿ§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:ñéúàMî Erøá äMú-ék ¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´

Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàîi''yx: §®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«
àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½

éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬
Bèára ákLú àì àeä éðri''yx:âéáéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧

BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà Bì³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:ñéòéáùãééðr øéëN ÷Lrú-àì ¡Ÿ¤«Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´
éçàî ïBéáàåEöøàa øLà Eøbî Bà E §¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬§©§§−

éørLaEi''yx:åèàBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa ¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àùð àeä åéìàå àeä éðr ék LîMä åéìrE ¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−Ÿ¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

hÓÏ¯ח e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ«

ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe ‡„ÁÏ«¬»¿∆¿»¿…ƒ«¿

È„ ‡Ók È‡ÂÏ ‡i�‰k ÔBÎ˙È»¿»¬«»≈»≈¿»ƒ

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙטÈÂ‰ «∆¿ƒƒ¿¿∆¿»¡≈

ÌÈ¯ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÚcÓי eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«

:d�BkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï ÏeÚ˙ ‡Ï»≈¿≈≈¿ƒ««¿≈

‡zיא Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿

‡�Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ ˜tÈ d· ÈL»̄≈≈«≈¿»»»«¿»

:‡¯·Ïיב‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â ¿»»¿ƒ¿«ƒ¿≈

:d�BkLÓa ·ekL˙ ‡Ïיג‡·˙‡ »ƒ¿¿«¿≈»»»

ÏÚÓk ‡�BkLÓ ˙È dÏ ·˙»̇≈≈»«¿»¿≈«

CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ¿»¿≈¿»√»¿»¡»»

È�Ú‡יד ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»

Èc C¯BibÓ B‡ CÈÁ‡Ó ‡�kÒÓeƒ¿≈»≈«»ƒƒ»ƒ

:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡·טוÔzz dÓBÈa ¿«¿»¿ƒ¿»¿≈ƒ≈

‡LÓL È‰BÏÚ ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡«¿≈¿»≈¬ƒƒ¿»

˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡¬≈«¿»¿≈¿«»

È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈

é"ùø

:�� ������ עד ח�ב ŒÚ‚�a(Á)אינ� ¯ÓM‰ ְִֵֵֶַַַָƒ»∆¿∆«
˙Ú¯v‰.טמאה סימני ת�ל� את��א �ק�� ולא «»««ְִִֵֶָֹֹ�ְְֶָָֹ

‡˙ÌÎ:ה�הרת e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk.�א להס�יר, א� ֶֶַַ¿…¬∆∆¿∆ְְִִִַ

לטהר: א� ‡NÚŒ¯L‰(Ë)להחליט, ˙‡ ¯BÎÊ ְְֲִִֵַַ»≈¬∆»»
ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ ��א(ספרי).‰' לה�הר �את א� ¡…∆¿ƒ¿»ְִִֵֶָָָֹ

הע��י זכ�ר הרע. ל��� �ס�ר אל �צרעת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�לקה

�נגעי�: ולקתה �אחיה ���רה ŒÈk(È)למרי�, ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָƒ
EÚ¯a ‰M˙.חבר�:�ח�ב�‰Óe‡Ó ˙‡MÓ.(�ש) «∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»

�ל��: �ל יאח�ב BË·Úa(È·)תורה ·kL˙ ‡Ï. ְֶ…ƒ¿««¬…
קיד) ���ב(ב"מ אצל�:לא B·k‡(È‚)ועבט� ְְְֲִֶַַֹֹ¿

LÓM‰.(�ש)��י �ס�ת וא� ה�א, לילה �ס�ת א� «∆∆ְְְְִִַָ

ה���טי� �"וא�ה �ת�ב �כבר ��קר, ":החזירה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ל�, ��יב�� ה��� �ל ל�", ��יב�� ה�מ� �א ְְִִֶֶֶֶַַַָֹ"עד

��ח��: ה�מ� מברכ�,.jÎ¯·e�כב�א אינ� וא� ְִֶֶֶַָ≈¬∆»ְְְִֵֶָ

צדקה �היה "�ל� מק��: LÚ˙Œ‡Ï˜(È„)":מ�ל ְְְִִֶָָָָ…«¬…
¯ÈÎN.לע א�א �ת�ב? �בר האבי��והלא על בר »ƒְְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹ

עני �ה�א �כיר", �כר תע�ק "לא לאוי�: ְְֲִִִֶַַָָָֹֹ�ב'

הזהר: �בר הע�יר ועל יט)ואבי��, "לא(ויקרא ְְְְִֶֶַָָ�ְַֹ

רע�": את רבה).‡·ÔBÈתע�ק לכלה�אב(ויקרא ֲֲֵֶַֹ∆¿ְֵַָָ

צדק:.E¯bÓ�בר: �ר ���ב.EÈ¯ÚLaזה �ר זה ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ֵֶָ

נבל�ת: Eˆ¯‡aהא�כל ¯L‡.המה� �כר לר��ת ְֵֵָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ

‡˙BLÙ�Œ(ÂË)וכלי�: ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡Â.אל ְִֵ¿≈»…≈∆«¿ֶ

��ב� עלה למ�ת: נפ�� את נ��א ה�א ה�ה ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�כר

ËÁ‡�איל�:ונתלה E· ‰È‰Â.(ספרי),��מק מ�ל ְְִִָָָ¿»»¿≈¿ִָָ



קלה `vzÎikckiriay mei qelwpe`

Eaøwî òøä zøráe àeääi''yx:ñçøîMä ©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦¨¯¤
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øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬
úBùrì eøîLz íúéeöi''yx:è-øLà úà øBëæ ¦¦¦−¦§§¬©«£«Ÿ¨¾¥¯£¤

éäìà ýåýé äùríëúàöa Cøca íéøîì E ¨¨²Ÿ§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:ñéúàMî Erøá äMú-ék ¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´

Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàîi''yx: §®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«
àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½

éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬
Bèára ákLú àì àeä éðri''yx:âéáéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧

BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà Bì³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:ñéòéáùãééðr øéëN ÷Lrú-àì ¡Ÿ¤«Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´
éçàî ïBéáàåEöøàa øLà Eøbî Bà E §¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²£¤¬§©§§−

éørLaEi''yx:åèàBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa ¦§¨¤«§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àùð àeä åéìàå àeä éðr ék LîMä åéìrE ¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−Ÿ¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

hÓÏ¯ח e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ«

ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe ‡„ÁÏ«¬»¿∆¿»¿…ƒ«¿

È„ ‡Ók È‡ÂÏ ‡i�‰k ÔBÎ˙È»¿»¬«»≈»≈¿»ƒ

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙטÈÂ‰ «∆¿ƒƒ¿¿∆¿»¡≈

ÌÈ¯ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

ÌÚcÓי eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«

:d�BkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï ÏeÚ˙ ‡Ï»≈¿≈≈¿ƒ««¿≈

‡zיא Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿

‡�Bk˘Ó ˙È C˙ÂÏ ˜tÈ d· ÈL»̄≈≈«≈¿»»»«¿»

:‡¯·Ïיב‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â ¿»»¿ƒ¿«ƒ¿≈

:d�BkLÓa ·ekL˙ ‡Ïיג‡·˙‡ »ƒ¿¿«¿≈»»»

ÏÚÓk ‡�BkLÓ ˙È dÏ ·˙»̇≈≈»«¿»¿≈«

CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ ‡LÓLƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ¿»¿≈¿»√»¿»¡»»

È�Ú‡יד ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»

Èc C¯BibÓ B‡ CÈÁ‡Ó ‡�kÒÓeƒ¿≈»≈«»ƒƒ»ƒ

:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡·טוÔzz dÓBÈa ¿«¿»¿ƒ¿»¿≈ƒ≈

‡LÓL È‰BÏÚ ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡«¿≈¿»≈¬ƒƒ¿»

˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡È�Ú È¯‡¬≈«¿»¿≈¿«»

È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ�«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈

é"ùø

:�� ������ עד ח�ב ŒÚ‚�a(Á)אינ� ¯ÓM‰ ְִֵֵֶַַַָƒ»∆¿∆«
˙Ú¯v‰.טמאה סימני ת�ל� את��א �ק�� ולא «»««ְִִֵֶָֹֹ�ְְֶָָֹ

‡˙ÌÎ:ה�הרת e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk.�א להס�יר, א� ֶֶַַ¿…¬∆∆¿∆ְְִִִַ

לטהר: א� ‡NÚŒ¯L‰(Ë)להחליט, ˙‡ ¯BÎÊ ְְֲִִֵַַ»≈¬∆»»
ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ ��א(ספרי).‰' לה�הר �את א� ¡…∆¿ƒ¿»ְִִֵֶָָָֹ

הע��י זכ�ר הרע. ל��� �ס�ר אל �צרעת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ�לקה

�נגעי�: ולקתה �אחיה ���רה ŒÈk(È)למרי�, ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָƒ
EÚ¯a ‰M˙.חבר�:�ח�ב�‰Óe‡Ó ˙‡MÓ.(�ש) «∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»

�ל��: �ל יאח�ב BË·Úa(È·)תורה ·kL˙ ‡Ï. ְֶ…ƒ¿««¬…
קיד) ���ב(ב"מ אצל�:לא B·k‡(È‚)ועבט� ְְְֲִֶַַֹֹ¿

LÓM‰.(�ש)��י �ס�ת וא� ה�א, לילה �ס�ת א� «∆∆ְְְְִִַָ

ה���טי� �"וא�ה �ת�ב �כבר ��קר, ":החזירה� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ל�, ��יב�� ה��� �ל ל�", ��יב�� ה�מ� �א ְְִִֶֶֶֶַַַָֹ"עד

��ח��: ה�מ� מברכ�,.jÎ¯·e�כב�א אינ� וא� ְִֶֶֶַָ≈¬∆»ְְְִֵֶָ

צדקה �היה "�ל� מק��: LÚ˙Œ‡Ï˜(È„)":מ�ל ְְְִִֶָָָָ…«¬…
¯ÈÎN.לע א�א �ת�ב? �בר האבי��והלא על בר »ƒְְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹ

עני �ה�א �כיר", �כר תע�ק "לא לאוי�: ְְֲִִִֶַַָָָֹֹ�ב'

הזהר: �בר הע�יר ועל יט)ואבי��, "לא(ויקרא ְְְְִֶֶַָָ�ְַֹ

רע�": את רבה).‡·ÔBÈתע�ק לכלה�אב(ויקרא ֲֲֵֶַֹ∆¿ְֵַָָ

צדק:.E¯bÓ�בר: �ר ���ב.EÈ¯ÚLaזה �ר זה ָָƒ≈¿ֵֶֶֶƒ¿»∆ֵֶָ

נבל�ת: Eˆ¯‡aהא�כל ¯L‡.המה� �כר לר��ת ְֵֵָ¬∆¿«¿¿ְְְֵַַָ

‡˙BLÙ�Œ(ÂË)וכלי�: ‡N� ‡e‰ ÂÈÏ‡Â.אל ְִֵ¿≈»…≈∆«¿ֶ

��ב� עלה למ�ת: נפ�� את נ��א ה�א ה�ה ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָה�כר

ËÁ‡�איל�:ונתלה E· ‰È‰Â.(ספרי),��מק מ�ל ְְִִָָָ¿»»¿≈¿ִָָ



vzÎikdkiriay`קלו meiqelwpe`

àèç Eá äéäå ýåýé-ìài''yx:ñæèeúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³
úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr úBáà̈Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®

eúîeé Bàèça Léài''yx:ñæéètLî ähú àì ¦¬§¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−
äðîìà ãâa ìáçú àìå íBúé øbi''yx:çézøëæå ¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãár ékE ¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
øácä-úà úBùrì Eeöî éëðà ïk-ìr íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½Ÿ¤©¨−̈

äfäi''yx:ñèézçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék ©¤«¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯
íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì äãOa øîò́Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬
éäìà ýåýé Eëøáé ïrîì äéäé äðîìàìåE §¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éãé äùrî ìëaEi''yx:ñëàì Eúéæ èaçú ék §−Ÿ©«£¥¬Ÿ¨¤«¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ
éøçà øàôúäéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eyxi'': §©¥−©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«

àëéøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékøbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²
äéäé äðîìàìå íBúiìi''yx:áëãár-ék zøëæå ©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈¦¤¬¤

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä̈¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBùrìñäëàäéäé-ék ©«£½Ÿ¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

:‡·BÁ C·טזÔ‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï »»»¿¬»»

ÏÚ Ôe˙eÓÈ ‡Ï ÔÈ�·e ÔÈ�a Ìet ÏÚ«¿ƒ¿ƒ»¿«

:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L�‡ Ô‰·‡ Ìet¬»»¡«¿≈¿

nzÈÂ‡יז ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»

Le·Ï ‡�BkLÓ ·q˙ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»¿

:‡ÏÓ¯‡יח‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â «¿¿»¿ƒ¿«¬≈«¿»

C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»¿»¡»»

„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡�‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙Èיט„BˆÁ˙ È¯‡ »ƒ¿»»»≈¬≈«¿

‡¯ÓÚ ÈL�˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»

‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»

ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿ƒ

È„·BÚ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»≈

:C„Èכ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡ ¿»¬≈«¿≈»»

‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï C¯˙a ÈlÙ¿̇«≈«¿»¿ƒ»¿ƒ«»

:È‰È ‡ÏÓ¯‡ÏeכאÛBË˜˙ È¯‡ ¿«¿¿»¿≈¬≈ƒ¿

‡¯Bi‚Ï C¯˙a ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k«¿»»¿»≈«¿»¿ƒ»

:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

‰ÈÂ˙‡כב ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»

‡�‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«≈¬»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿∆¿«»ƒ¿»»»≈

i¯·b‡א ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»

é"ùø

ה��רא: ידי על לי�רע ��מהרי� Œ‡Ï(ÊË)א�א ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ…
ÌÈ�aŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ.אמר� וא� �ני�, �עד�ת ¿»«»ƒְְִִֵַָֹ

אבל י�מת�", �חטא� "אי� נאמר: �בר �ני�, ְְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָֹ�עו�

מתי� וה�ט�י� אביו, �עו� מת אי�, �אינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָֹמי

�מי�: �ידי אב�ת� ËtLÓ(ÊÈ)�עו� ‰h˙ ‡Ï ֲֲִִֵַַָָֹ…«∆ƒ¿«
ÌB˙È ¯b.:הזהר �בר הע�יר טז)ועל "לא(דברי� ≈»ְְִֶַָָ�ְַֹ

לאוי�, ��ני עליו לעבר �עני ו�נה מ��ט", ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹת�ה

ע�יר, מ�ל י�תר עני מ��ט לה��ת ��קל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָלפי

עליו: ו�נה הזהיר ˙Ï·Áלכ� ‡ÏÂ.עת�� ��א ְְְִִָָָָָ¿…«¬…ְִֶַֹ

ל�מר.z¯ÎÊÂ(ÁÈ)הלואה: �דיתי�: �� מנת על ְַָָ¿»«¿»ְְְִִִֵַַֹ

��בר: �יס חסר�� י� אפ�� zÁÎLÂ(ËÈ)ח��תי, �ְֲִִֵֶַַָָ¿»«¿»
¯ÓÚ.,�די� ��ולא ��� עמר אמר�: מ�א� …∆ְְִִֵֶֶָָָֹֹ

�כחה: אינ� ��כח�, �כחת.Oa„‰סאתי� לר��ת ְְְִִֵַָָָ«»∆ְְִַַ

מ�קצר: מקצת� ��כח BzÁ˜Ïקמה, ·eL˙ ‡Ï. ְְִִִֶַָָָָָֹ…»¿«¿

מ"ד) פ"ו �כחה,(פאה ��אחריו, אמר�: ְְְֲִִֶַָָָָמ�א�

���ב": �"בל �אינ� �כחה, אינ� ÔÚÓÏ��פניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««
EÎ¯·È.(ספרי)א�� ליד� ��את �י על וא� ¿»∆¿ְְִֶֶַַָָֹ

מע�ה:�מת���, אמר �מת���. לע��ה וחמר קל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�א הרי ,�� ונת�רנס עני �מצא� מ�ד� סלע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה

עליה: ˙Ù‡¯(Î)מת�ר� ‡Ï.(קלא לא(חולי� ְִֵֶָָָ…¿«≈ֹ

�פאר�� לאיל�:��ל �אה ���יחי� מ�א� מ���, ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

EÈ¯Á‡.(�ש)�כחה:ז�(‡Î)ÏÏBÚ˙ ‡Ï.�א «¬∆ְִָ…¿≈ִ

��ח�ה. לא ע�ללת, �� ז)מצאת היא(פאה ואיז� ְִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ל� י� נט�. ולא �ת� לא ל� �אי� �ל ְְֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹע�לל�ת?

�תלמ�ד וראיתי ה�ית, לבעל היא הרי מה�, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאחד

�סיגי�י �ת�? היא איז� זה.ר��למי: �ב על זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

וי�רד�ת: ��דרה ה�ל�י�ת א�� כבנט�, תורה ְְְְִֵֶֶַַָ

(‡)·È¯ ‰È‰ÈŒÈk.(ספרי)אל נ��י� להי�ת ס�פ� ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ

`vzÎikdkiriay mei qelwpe`

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåi''yx: §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåi''yx: §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

âéñé àì epké íéraøàéñé-ït óBúkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³
éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìréðérì EEi''yx: ©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

ãBLéãa øBL íñçú-àìi''yx:ñäeáLé-ék «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸
Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ

dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáéi''yx: ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
ååéçà íL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−

ìàøNiî BîL äçné-àìå únäi''yx:æàì-íàå ©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦³Ÿ

ÔekÊÈÂ Ôep�e„ÈÂ ‡�È„Ï Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ»ƒÀƒ«

:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»

dp˜ÏÈÂ ‡�ic dpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ«»»¿ƒ¿ƒ≈«»»¿«¿ƒ≈

:ÔÈ�Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈

ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï ÛÒBÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿«¿»≈«ƒ≈

:CÈ�ÈÚÏ CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ»»«»¿≈«¬¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

eÓÈÂ˙ה ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ

È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e ÔB‰pÓ „Á«ƒ¿«≈≈»¿≈

È�BlÁ ¯·‚Ï ‡¯·Ï ‡�˙Ó ˙z‡ƒ«≈»»¿»»ƒ¿«ƒ»

dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez�‡ÏוÈc ‡¯Îe· È‰ÈÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈¿»ƒ

È‰eÁ‡„ ‡ÓL ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ¿̇ƒ¿«¿»«¬ƒ

dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡�˙Ó≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈

:Ï‡¯NiÓז‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ƒƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

é"ùø

מ��� י�צא �ל�� אי� מע�ה: אמר ְֱִִֵֵֵַַָָָֹה���ט,

א�מר הוי ה��יק? מ� לפר� לל�ט �ר� מי ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹמריבה,

מריבה ‡˙ÚL¯‰Œ:ז� eÚÈL¯‰Â.ל� יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ָָֹ

ל�מר: �למ�ד ל�קי�? ��י� È‰Â‰(·)ה�תח�בי� ְְְִִִִַַַַַ¿»»
.ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡�אינ ��עמי� ל�קה, �עמי� ƒƒ«»»»ְְִִֵֶָָ

"לא העני�. מ� למד ה��קה? ה�א �מי ְְִִִֶֶַָָֹֹל�קה,

��א לאו �די��", ��ר לע�התחס� (מכותנ�ק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ

‰ËÙM:יג) BÏÈt‰Â.לא א�ת� מלקי� �אי� מל�ד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מ�ה: א�א י��ב, ולא ¯B˙ÚLע�מד È„k ÂÈ�ÙÏ. ְֵֵֶָֹ�ֶ¿»»¿≈ƒ¿»
��י�, �די ��י�לאחריו א�ת� מלקי� אמר�: מ�א� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

מ�פניו ��לי� מ�אחריו כב)יד�ת .tÒÓa¯:(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»
��ס�ר,(ש�) נק�ד ל�מרואינ� �ב�ק, �ה�א ל�ד ְְִִֵֵֶַַָָָ

מני� א�א �למי�, אר�עי� ולא אר�עי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�מס�ר

חסר אר�עי� וה� לאר�עי� �מ�לי� ס�כ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�א

ÛÈÒÈ(‚)אחת: ‡Ï.את ל��ה אזהרה מ�א� ַַ……ƒְִֶֶַַַָָָ

‡EÈÁ:חבר� ‰Ï˜�Â.,ר�ע ק�רא� ה��� �ל ֲֵ¿ƒ¿»»ƒְַָָָ

אחי�: קרא� BL¯(„)�מ��קה, ÌÒÁ˙Œ‡Ï ְִִֶָָָָ…«¿…
BLÈ„a.(נד ה�י�(ב"ק וה�א �הוה, ה�ת�ב ��ר ¿ƒְִִֵֶַַַָֹ

�היא �מלאכה הע��י� וע��, ח�ה �המה, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָלכל

א מאכל, לה�ציא�דבר '��ר'? נאמר ל�ה �� � ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ

האד�: פט).BLÈ„aאת מ�ח��?(ש� יחסמ�� יכל ֶָָָ¿ƒְְִֶַַָֹ

ול�ה מק��, מ�ל ��ר", תחס� "לא ל�מר: ְְְִַַַָָָָֹֹ�למ�ד

��אנאמר �בר מיחד, �י� מה ל� ל�מר �י�? ְְֱִִֶַַַַַ�ֶָָָֹ

האר�, מ� וג��ל� �לח�ה) (למע�ר מלאכ�� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנגמרה

וה�ח��, וה�ג�� הח�לב יצא ,�� ���צא �ל ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָא�

וה�ק��, ה�� יצא האר�, מ� ���ל� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�תמרי� ה��דל יצא לח�ה, מלאכ�� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ��גמרה

למע�ר: מלאכ�� ��גמרה ŒÈk(‰)�בגר�גר�ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָƒ
ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ.(יז י�יבה(יבמות לה� �היתה ≈¿«ƒ«¿»ְְִֶֶָָָָ

�ע�למ�: היה ��א אחיו לא�ת �רט �ע�ל�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחת

ÂcÁÈ.,חלה�� הא�:ה�יחדי� מ� לאחיו Ô·e�רט «¿»ְַ�ְְֲִִִֵַַָָָָָ≈
BÏŒÔÈ‡.(כב ��(ש� עליו: ה��,ע�� �� א� �ת, א� ≈ֵֵֵֵַַַָָ

ה�ת: �ת א� ה�ת �� א� ה�� �ת È‰Â‰(Â)א� ֵֵַַַַַַַ¿»»
¯BÎa‰.�א�ת מי�� ה�א האחי� ‡L¯:�ד�ל «¿ְְִֵַַָָ¬∆

„Ïz.�אינ� לאיל�נית, ÌLŒÏÚי�לדת:�רט Ìe˜È ≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»«≈
ÂÈÁ‡.נכסי� ה�ת נחלת י�ל א���, את ���� זה »ƒְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

BÓLאביו: ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ.(כד סריס,(ש� לא�ת �רט ִָ¿…ƒ»∆¿ְְִֵֶָָ

מח�י: �ית�תר��מ�:.‰ÚM¯‰(Ê)��מ� 'לתרע ְֶָ««¿»ְְְִֵַַ



קלז `vzÎikdkiriay mei qelwpe`

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäåi''yx: §¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ
øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåi''yx: §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

âéñé àì epké íéraøàéñé-ït óBúkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³
éçà äì÷ðå äaø äkî älà-ìréðérì EEi''yx: ©¥̧¤Æ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

ãBLéãa øBL íñçú-àìi''yx:ñäeáLé-ék «Ÿ©§¬Ÿ−§¦«¦¥«§¸
Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ

dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáéi''yx: ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
ååéçà íL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−

ìàøNiî BîL äçné-àìå únäi''yx:æàì-íàå ©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦³Ÿ

ÔekÊÈÂ Ôep�e„ÈÂ ‡�È„Ï Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ»ƒÀƒ«

:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»

dp˜ÏÈÂ ‡�ic dpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ«»»¿ƒ¿ƒ≈«»»¿«¿ƒ≈

:ÔÈ�Óa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

ÛÒBÈג ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈

ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï ÛÒBÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿«¿»≈«ƒ≈

:CÈ�ÈÚÏ CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ»»«»¿≈«¬¿≈»

dLÈ„a:ד ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

eÓÈÂ˙ה ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ

È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e ÔB‰pÓ „Á«ƒ¿«≈≈»¿≈

È�BlÁ ¯·‚Ï ‡¯·Ï ‡�˙Ó ˙z‡ƒ«≈»»¿»»ƒ¿«ƒ»

dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez�‡ÏוÈc ‡¯Îe· È‰ÈÂ ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈¿»ƒ

È‰eÁ‡„ ‡ÓL ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ¿̇ƒ¿«¿»«¬ƒ

dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡�˙Ó≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈

:Ï‡¯NiÓז‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â ƒƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

é"ùø

מ��� י�צא �ל�� אי� מע�ה: אמר ְֱִִֵֵֵַַָָָֹה���ט,

א�מר הוי ה��יק? מ� לפר� לל�ט �ר� מי ְְְֱִִִִִֵֵַַַָָֹמריבה,

מריבה ‡˙ÚL¯‰Œ:ז� eÚÈL¯‰Â.ל� יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ָָֹ

ל�מר: �למ�ד ל�קי�? ��י� È‰Â‰(·)ה�תח�בי� ְְְִִִִַַַַַ¿»»
.ÚL¯‰ ˙Bk‰ Ôa Ì‡�אינ ��עמי� ל�קה, �עמי� ƒƒ«»»»ְְִִֵֶָָ

"לא העני�. מ� למד ה��קה? ה�א �מי ְְִִִֶֶַָָֹֹל�קה,

��א לאו �די��", ��ר לע�התחס� (מכותנ�ק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹ

‰ËÙM:יג) BÏÈt‰Â.לא א�ת� מלקי� �אי� מל�ד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מ�ה: א�א י��ב, ולא ¯B˙ÚLע�מד È„k ÂÈ�ÙÏ. ְֵֵֶָֹ�ֶ¿»»¿≈ƒ¿»
��י�, �די ��י�לאחריו א�ת� מלקי� אמר�: מ�א� ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

מ�פניו ��לי� מ�אחריו כב)יד�ת .tÒÓa¯:(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»
��ס�ר,(ש�) נק�ד ל�מרואינ� �ב�ק, �ה�א ל�ד ְְִִֵֵֶַַָָָ

מני� א�א �למי�, אר�עי� ולא אר�עי� ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹ�מס�ר

חסר אר�עי� וה� לאר�עי� �מ�לי� ס�כ� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ה�א

ÛÈÒÈ(‚)אחת: ‡Ï.את ל��ה אזהרה מ�א� ַַ……ƒְִֶֶַַַָָָ

‡EÈÁ:חבר� ‰Ï˜�Â.,ר�ע ק�רא� ה��� �ל ֲֵ¿ƒ¿»»ƒְַָָָ

אחי�: קרא� BL¯(„)�מ��קה, ÌÒÁ˙Œ‡Ï ְִִֶָָָָ…«¿…
BLÈ„a.(נד ה�י�(ב"ק וה�א �הוה, ה�ת�ב ��ר ¿ƒְִִֵֶַַַָֹ

�היא �מלאכה הע��י� וע��, ח�ה �המה, ְְְִִִֵֶַָָָָָָָלכל

א מאכל, לה�ציא�דבר '��ר'? נאמר ל�ה �� � ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָ

האד�: פט).BLÈ„aאת מ�ח��?(ש� יחסמ�� יכל ֶָָָ¿ƒְְִֶַַָֹ

ול�ה מק��, מ�ל ��ר", תחס� "לא ל�מר: ְְְִַַַָָָָֹֹ�למ�ד

��אנאמר �בר מיחד, �י� מה ל� ל�מר �י�? ְְֱִִֶַַַַַ�ֶָָָֹ

האר�, מ� וג��ל� �לח�ה) (למע�ר מלאכ�� ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנגמרה

וה�ח��, וה�ג�� הח�לב יצא ,�� ���צא �ל ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָא�

וה�ק��, ה�� יצא האר�, מ� ���ל� ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�אי�

�תמרי� ה��דל יצא לח�ה, מלאכ�� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ��גמרה

למע�ר: מלאכ�� ��גמרה ŒÈk(‰)�בגר�גר�ת, ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָƒ
ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ.(יז י�יבה(יבמות לה� �היתה ≈¿«ƒ«¿»ְְִֶֶָָָָ

�ע�למ�: היה ��א אחיו לא�ת �רט �ע�ל�, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹאחת

ÂcÁÈ.,חלה�� הא�:ה�יחדי� מ� לאחיו Ô·e�רט «¿»ְַ�ְְֲִִִֵַַָָָָָ≈
BÏŒÔÈ‡.(כב ��(ש� עליו: ה��,ע�� �� א� �ת, א� ≈ֵֵֵֵַַַָָ

ה�ת: �ת א� ה�ת �� א� ה�� �ת È‰Â‰(Â)א� ֵֵַַַַַַַ¿»»
¯BÎa‰.�א�ת מי�� ה�א האחי� ‡L¯:�ד�ל «¿ְְִֵַַָָ¬∆

„Ïz.�אינ� לאיל�נית, ÌLŒÏÚי�לדת:�רט Ìe˜È ≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»«≈
ÂÈÁ‡.נכסי� ה�ת נחלת י�ל א���, את ���� זה »ƒְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹ

BÓLאביו: ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ.(כד סריס,(ש� לא�ת �רט ִָ¿…ƒ»∆¿ְְִֵֶָָ

מח�י: �ית�תר��מ�:.‰ÚM¯‰(Ê)��מ� 'לתרע ְֶָ««¿»ְְְִֵַַ



vzÎikdkiriay`קלח meiqelwpe`

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈

éîaéi''yx:çåéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å ©§¦«§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®
dzç÷ì ézöôç àì øîàå ãîråi''yx:èäLbðå §¨©´§¨©½¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧

ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì åéìà Bzîáé§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´
äùré äëk äøîàå äúðrå åéðôa ä÷øéå Bìâø©§½§¨«§−̈§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤Ÿ́

åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàìi''yx: ¨¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
éìrpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðåi''yx:ñ §¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©

àéäáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ
eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä úLà¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®

åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLåi''yx:áéäúv÷å §¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨¦§ª¨«§©Ÿ−̈
ðér ñBçú àì dtk-úàEi''yx:ñâéäéäé-àì ¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«Ÿ¦«§¤¬

äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eìi''yx: §²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«
ãéäìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈

äpè÷ei''yx:åèCl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà §©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈
eëéøàé ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´

éîééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr Eïúð E ¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

dzÓ·È ˜q˙Â dzÓ·È ˙È ·qÓÏ¿ƒ«»¿ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ¿≈

‡i·Ò Ì„˜Ï ‡�È„ ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»»√»»«»

‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»

È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa ‡ÓL È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»≈

:È˙eÓaÈÏחÈ·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ ¿«»ƒ¿ƒ¿≈»≈

¯ÓÈÈÂ Ìe˜ÈÂ dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯«̃¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ¿≈«

:daÒÓÏ (‡�Ú¯) ‡�Ú¯ ‡Ï»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

Ì„˜Ïט d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»

dÏ‚¯ ÏÚÓ d�ÈÒ È¯L˙Â ‡i·Ò»«»¿«¿≈≈≈≈««¿≈

¯ÓÈ˙Â ·˙˙Â È‰Bt�‡a ˜B¯˙Â¿≈¿«¿ƒ¿»≈¿≈«

˙È È�·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙ÈaיdÓL È¯˜˙ÈÂ ≈»«¬ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈

:‡�ÈÒ È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈaיאÈ¯‡ ¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»¬≈

È‰eÁ‡Â ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b Ôeˆ�Èƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ

˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»

d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ „iÓ dÏÚa«¬«ƒ«»ƒ¿≈¿«

:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Âיבıe˜˙e ¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈¿

:C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙Èיג‡Ï »¿«»¿≈»»

Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È¿≈»¿ƒ»«¿««¿«

:‡z¯ÚÊe ‡˙a¯ידCÏ È‰È ‡Ï «¿»¿∆¿»»¿≈»

‡˙a¯ ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»

:‡z¯ÚÊeטוÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó ¿∆¿»«¿¿ƒ»¿ƒ

ÔÈÓÏL ÔÏÈÎÓ CÏ ÔB‰È ËBL˜cƒ¿¿»¿ƒ»»¿ƒ

ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜cƒ¿¿»¿ƒ¿¿

·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈

é"ùø

לב).Ó‡Â¯�עמידה:.ÓÚÂ„(Á)�ינא': (סוטה ִָ¿»«ֲִַָ¿»«
ה�ד�: �ל��� �בריה היא וא� ה�ד�, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ�ל���

(Ë)ÂÈ�Ùa ‰˜¯ÈÂ.(קו קרקע:על(יבמות ‡L¯��י ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆
‰�·ÈŒ‡Ï.,��ויי יחזר ��א �חל�, למי מ�א� …ƒ¿∆ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לא "א�ר א�א: �נה', לא 'א�ר �תיב: ְְֲֲִֶֶֶָָָָֹֹ�לא

יבנה: לא ��ב �נה, ��א ו�יו� Â�˜¯‡(È)יבנה", ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹ¿ƒ¿»
'B‚Â BÓL.(�ש):ל�מר �� הע�מדי� �ל על מצוה ¿¿ְְִִַַָָָָ

ה�על': ‡�ÌÈL(È‡)'חל�� eˆpÈŒÈk.(ספרי)�ס�פ ֲַַַƒƒ»¬»ƒָ

מ��ת, לידי אי�לבא מ�ה�", "מ�ד ��אמר: �מ� ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ

מ��ת: ידי מ��� י�צא ‡˙Œ(È·)�ל�� ‰˙v˜Â ְִֵֵַָ¿«…»∆
dtk.��ה�ב לפי ה�ל ,���� �מי ממ��, «»ְְְְִֵֵַַַָָֹ

�א� נאמר מ��? יד� א�א אינ� א� ְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָוה�ת���,

"לא ז�ממי� �עדי� לה�� ונאמר תח�ס", ְְְְֱִִֵֶַַָָֹֹ"לא

ממ��: �א� א� ממ��, �ה�� מה ‡·Ô(È‚)�ח�ס", ְַַַָָָָָ∆∆
Ô·‡Â.:מ�קל�ת‰pË˜e ‰ÏB„b.(ספרי)ד�לה� »»∆ְִָ¿»¿«»ְָ

�גד�לה���כח�ת נ�טל יהא ��א ה�ט�ה, את ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

�קט�ה: EÏ(È„)�מחזיר ‰È‰ÈŒ‡Ï.,�� ע�ית א� ְֲִִַַָ…ƒ¿∆¿ִִֵָָ

�ל��: ל� יהיה Âˆ„˜(ÂË)לא ‰ÓÏL Ô·‡ ְְְִֶֹ∆∆¿≈»»∆∆

`vzÎikdkiriay mei qelwpe`

Cìi''yx:æèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E ¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôøéèôîæéúà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²

íëúàöa Cøca ÷ìîr Eì äùr-øLà£¤¨¨¬Ÿ§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:çéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà ¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ

éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
íéäìà àøéi''yx:èééäìà ýåýé çéðäa äéäå| E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´

éáéà-ìkî Eì-ýåýé øLà õøàa áéáqî E Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈
éäìà-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤
øëæ(øëæ)*àì íéîMä úçzî ÷ìîr ¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ

çkLzi''yxôôô :ïîéñ é"ìò íé÷åñô é"÷ ¦§¨«

:CÏטזC‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ »¬≈¿»»√»¿»¡»»

:¯˜L „·Ú Ïk ÔÈl‡ „·Ú Ïk»»≈ƒ≈…»≈¿«

ÏÓÚ˜יז CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

Caיח ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»

z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Ó BÂ‰„ Ïk»«¬ƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿

Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„ ‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ¿«¿≈¿≈¿»»≈ƒ√»

:ÈÈיטCÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ�È „k È‰ÈÂ ¿»ƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„ ÈÏÚa ÏkÓƒ»«¬≈¿»»ƒ¿¿

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»

‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡�¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

Ù Ù Ù :ÈL�zz ‡Ï»ƒƒ¿≈

(בסגול).* זכר והשני (בצירה) זכר הראשו� זכר: מילת פעמיי� לומר חב"ד ֵֶֶֶמנהג

é"ùø

ClŒ‰È‰È.,�� ע�ית הר�ה:א� ל� טזיהיה תורה ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(ÊÈ)EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ.מ��ת� ��ר� א� »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ

��אמר: הא�יב, מ�ר�י ��אג הוי (משלי�במ�קל�ת, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"�איא) �תרי�: �כתיב ה'", ��עבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני

קל�� ו�בא C¯ca(ÁÈ)":זד�� E¯˜ ¯L‡.���ל ַָָָֹ¬∆»¿«∆∆ְ

�היהמקר וטמאה. קרי ל��� אחר: �בר ה. ְְְִִֵֶֶַָָ�ְֶָָָ

וח�, קר ל��� אחר: �בר זכ�ר. �מ��ב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹמט�א�

יראי� הא�מ�ת �ל �הי� מרתיחת�, והפ�יר� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָצ�נ�

מק�� והראה והתחיל זה �בא �כ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָלה�ח�

�ר�ה �ל �אי� ר�תחת, לאמ�טי מ�ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרי�.

וירד קפ� אחד, �ל�על �� �א �ת�כ�, לירד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיכ�לה

�פני א�ת� הקרה ��כוה, �י על א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלת�כ�,

Eaאחרי�: ·pÊÈÂ.וז�רק מיל�ת ח�ת� זנב: מ�ת ֲִֵ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ

מעלה: ‡EÈ¯Á�ל�י ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.ח� חסרי ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַַֹ

��לט�: הענ� �היה חטא�, ÛÈÚמחמת ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ.:כתיב� ��מא, יז)עי� ��(שמות "ו�צמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָ

עמלק": "ו�בא אחריו: �כתיב למי�", .Ú‚ÈÂהע� ְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈«
È¯‡��ר�: ‡ÏÂ.:עמלקÌÈ‰Ï‡.:�ל מ�הרע ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

(ËÈ)˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz.,א�ה ועד מאי� ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ

�� יהא ��א �ה, ועד מ��ר י�נק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמע�לל

ז� �המה ל�מר: ה�המה, על אפ�� נז�ר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעמלק

היתה: עמלק תצאמ�ל פרשת חסלת ְֲִֵֶָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קלט `vzÎikdkiriay mei qelwpe`

Cìi''yx:æèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E ¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôøéèôîæéúà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²

íëúàöa Cøca ÷ìîr Eì äùr-øLà£¤¨¨¬Ÿ§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
íéøönîi''yx:çéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà ¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ

éøçà íéìLçpä-ìkér äzàå Eàìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
íéäìà àøéi''yx:èééäìà ýåýé çéðäa äéäå| E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´

éáéà-ìkî Eì-ýåýé øLà õøàa áéáqî E Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈
éäìà-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð E Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤
øëæ(øëæ)*àì íéîMä úçzî ÷ìîr ¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©©¨¨®¦−Ÿ

çkLzi''yxôôô :ïîéñ é"ìò íé÷åñô é"÷ ¦§¨«

:CÏטזC‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ »¬≈¿»»√»¿»¡»»

:¯˜L „·Ú Ïk ÔÈl‡ „·Ú Ïk»»≈ƒ≈…»≈¿«

ÏÓÚ˜יז CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈

:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

Caיח ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»

z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Ó BÂ‰„ Ïk»«¬ƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿

Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„ ‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ¿«¿≈¿≈¿»»≈ƒ√»

:ÈÈיטCÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈ�È „k È‰ÈÂ ¿»ƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»

¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„ ÈÏÚa ÏkÓƒ»«¬≈¿»»ƒ¿¿

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡�ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»

‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„ ‡�¯Îec¿»»«¬»≈ƒ¿¿«»

Ù Ù Ù :ÈL�zz ‡Ï»ƒƒ¿≈

(בסגול).* זכר והשני (בצירה) זכר הראשו� זכר: מילת פעמיי� לומר חב"ד ֵֶֶֶמנהג

é"ùø

ClŒ‰È‰È.,�� ע�ית הר�ה:א� ל� טזיהיה תורה ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

(ÊÈ)EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ.מ��ת� ��ר� א� »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ

��אמר: הא�יב, מ�ר�י ��אג הוי (משלי�במ�קל�ת, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"�איא) �תרי�: �כתיב ה'", ��עבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני

קל�� ו�בא C¯ca(ÁÈ)":זד�� E¯˜ ¯L‡.���ל ַָָָֹ¬∆»¿«∆∆ְ

�היהמקר וטמאה. קרי ל��� אחר: �בר ה. ְְְִִֵֶֶַָָ�ְֶָָָ

וח�, קר ל��� אחר: �בר זכ�ר. �מ��ב ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹמט�א�

יראי� הא�מ�ת �ל �הי� מרתיחת�, והפ�יר� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָצ�נ�

מק�� והראה והתחיל זה �בא �כ�, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָלה�ח�

�ר�ה �ל �אי� ר�תחת, לאמ�טי מ�ל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָלאחרי�.

וירד קפ� אחד, �ל�על �� �א �ת�כ�, לירד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיכ�לה

�פני א�ת� הקרה ��כוה, �י על א� ְְְְִִִִֵֶַַָָָָלת�כ�,

Eaאחרי�: ·pÊÈÂ.וז�רק מיל�ת ח�ת� זנב: מ�ת ֲִֵ«¿«≈¿ְִֵֵַַָָ

מעלה: ‡EÈ¯Á�ל�י ÌÈÏLÁp‰ŒÏk.ח� חסרי ְְֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַַֹ

��לט�: הענ� �היה חטא�, ÛÈÚמחמת ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ.:כתיב� ��מא, יז)עי� ��(שמות "ו�צמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָ

עמלק": "ו�בא אחריו: �כתיב למי�", .Ú‚ÈÂהע� ְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹ¿»≈«
È¯‡��ר�: ‡ÏÂ.:עמלקÌÈ‰Ï‡.:�ל מ�הרע ֶֶַ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

(ËÈ)˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz.,א�ה ועד מאי� ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ

�� יהא ��א �ה, ועד מ��ר י�נק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמע�לל

ז� �המה ל�מר: ה�המה, על אפ�� נז�ר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָעמלק

היתה: עמלק תצאמ�ל פרשת חסלת ְֲִֵֶָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמ

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

àöú éë úùøôì äøèôäãð ÷øô äéòùéá

ãðàäìeòá éðaî äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå äpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®̈¦§¦̧¦¨³§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²¦§¥¬§−̈
:ýåýé øîàáéáéçøäéúBðkLî úBòéøéå Cìäà íB÷îéøúéî éëéøàä éëùçz-ìà ehé CC ¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯¦§§©²¦©−©©§®ŸŸ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦

éúãúéå:é÷fç Câ:eáéLBé úBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék ¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−¦«
ãéîeìr úLá ék éøétçú àì-ék éîìkz-ìàå éLBáú àì-ék éàøéz-ìàútøçå éçkLz C ©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦§©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤£©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬

éúeðîìà:ãBr-éøkæú àì Cäéìrá ékéùò CìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö ýåýé C ©§§©−¦¬Ÿ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½Ÿ¦§Ÿ̈¬§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½

:àøwé õøàä-ìë éäìàåék íéøeòð úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær äMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤§¦²¦¬
éäìà øîà ñànú:Cæézáær ïè÷ òâøa:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe Cçóö÷ óöLa ¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«§¤´¤¤À¤

ézîçø íìBò ãñçáe Cnî òâø éðô ézøzñä:ýåýé Cìàb øîà Cèéì úàæ çð éî-ék ¦§©̧§¦¨©¬¤¸©Æ¦¥½§¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦¥¬¸Ÿ©ÆŸ́¦½

éìr óöwî ézraLð ïk õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð øLà:Ca-ørbîe Céék £¤´¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«¦³
øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå äðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬

:ýåýé Cîçøî§©«£¥−§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ עבור בתם תחי' ולפלא שזה זמן רב ביותר שלא הי' ממנו כל ידיעות וגם 

עתה מסתפק בהפ"נ ותו לא מידי, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה ויהי רצון שיבשר טוב.

במ"ש אודות בתו תחי' הנ"ל, כפי שאפשר לברר המצב במכתבו, כמה טפולים חדשים נתחדשו 

שבמדינת  וכמדומה  וכו'  ההתפתחות  את  הממהרים  )פילען(  כדורים  כמו  דא,  בכגון  האחרונות  בשנים 

בהתאם  ויעשה  בפרטיות,  עד"ז  שיתוודע  וכדאי  זה,  במקצוע  מומחים  גדולים  רופאים  נמצאים  שווייץ 

להידיעות שיקבל.

תומכי  לישיבת  בל"נ  יתן  ותתרפא  השי"ת  שכשיעזור  מכתבו,  לסיום  בהנוגע  להעיר  מוכרחני 

תמימים וכו' שאין זה נוסח רצוי באופן דלהתנות תנאים עם השי"ת ולהקדים שתחלה יעזור ואחרי כן וכו' 

והרי ענינו של כל איש ישראל הוא לעשות ככל האפשרי וככל יכולתו בעניני תורה ומצות שצדקה בכלל זה 

ועוד ששקולה היא כנגד כל המצות עד שנקראת בשם מצוה סתם )עיין בתניא פרק ל"ז בארוכה( וביחד עם 

זה להתפלל לבקש ולדרוש מהשי"ת המצטרך לו בבני חיי ומזוני רויחי. וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא בערים שונות בעולם קמי
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
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

20:26מולדובה קישינב (ק)

19:46

19:44

19:46

19:45

20:32

19:15

20:07

19:21

19:24

20:56

20:42

21:01

20:46

18:15

18:29

20:38

21:26

21:27

19:01

20:12

20:12

20:18

20:01

20:23

20:54

20:15

20:15

19:55

19:11

18:51

20:53

19:54

20:28

20:34

20:05

20:18

18:36

20:46

18:54

19:36

18:55

18:33

18:43

19:45

18:28

19:17

18:37

18:41

20:04

19:49

19:54

19:41

17:28

17:41

19:44

20:22

20:21

18:17

19:17

19:15

19:29

19:10

19:33

19:59

19:20

19:20

19:28

19:19

18:17

18:08

19:54

19:04

19:37

19:43

19:15

19:28

17:42

19:44 08:56 08:52

06:08 06:04

06:18 06:10

06:12 06:08

06:09 06:05

06:12 06:08

06:49 06:44

05:25 05:19

05:55 05:47

06:16 06:14

06:21 06:20

06:31 06:22

06:09 05:59

06:09 05:59

06:04 05:55

06:01 06:06

06:48 06:39

06:15 06:21

05:53 05:42

06:48 06:39

06:32 06:37

06:09 06:02

06:13 06:07

06:57 06:55

06:21 06:16

06:54 06:51

06:51 06:44

06:17 06:11

06:17 06:11

06:30 06:24

08:08 08:17

07:14 07:21

06:04 06:06

06:38 06:30

05:39 05:31

06:04 05:55

06:13 06:04

05:48 05:40

06:11 06:03

06:43 06:51

06:04 05:56

09:07 09:04

08:52 08:51

08:50 08:49

08:51 08:50

08:52 08:51

09:33 09:31

08:10 08:08

08:45 08:42

08:52 08:52

08:55 08:56

09:25 09:21

09:04 09:00

09:05 09:01

08:59 08:55

08:24 08:27

08:51 08:46

08:38 08:41

09:41 09:38

09:41 09:37

09:02 09:05

08:56 08:54

08:58 08:56

09:35 09:34

09:03 09:02

09:34 09:33

09:38 09:36

09:03 09:01

09:03 09:00

09:14 09:12

10:24 10:30

09:29 09:34

08:37 08:39

09:27 09:24

08:30 08:27

08:57 08:53

09:05 09:01

08:40 08:37

09:00 08:57

08:58 09:03

כי תצא

09:39 09:36

09:25 09:24

09:22 09:21

09:23 09:22

09:25 09:24

10:06 10:04

08:43 08:41

09:18 09:15

09:24 09:24

09:28 09:28

09:56 09:53

09:36 09:32

09:37 09:33

09:31 09:27

08:55 08:59

10:14 10:10

09:09 09:13

09:23 09:18

10:14 10:10

09:31 09:34

09:28 09:25

09:31 09:28

10:07 10:07

09:35 09:34

10:06 10:05
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לוח זמנים לשבוע פרשת כי תצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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כי תצא

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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